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Хлібороби області виконали план 
нинішнього року по продажу зерна 
державі. На приймальні підприєм
ства доставлено його 1 253 985 
тонн, в тому числі понад 400 тисяч 
тонн — цінного і сильного. Успішно 
справилися з своїми завданнями 
п’ятнадцять районів. Значно більше, 
ніж передбачалося планом, продали 
зерна господарства Добровеличків- 
ського, Голованівського, Маловисків- 
ського, Иовоукраїнського, Олександ- 
рівського, Онуфріївського та Світло- 
водського районів.

Основну частку в зерновому балан
сі становить озима пшениця. Понад 
сорок центнерів з гектара зібрали її 
в Ульяновському, Олсксандрівському 
та Гайворонському районах. Зерна 
кукурудзи продано 240 тисяч тонн. 
Найвищий урожай цієї культури ви
ростили трудівники Гайворонського 
та Ульяновського районів — по 49.1 і 
45 5 центнера з гектара.

Збільшенню виробництва зерна 
сприяло широке застосування прог
ресивних форм організації та сти
мулювання праці. Нині в рослин
ництві на підряді трудяться 999 ко
лективів, в тому числі на оренд
ному — 581. їм передано 97 процен
тів усієї ріллі.

Продаж хліба державі продовжу
ється.

Значно більше, ніж у минулому 
році, продано зерна колгоспникам і 
населенню області.

НЕРТбУДОвн СПРЯМИМ ПРОДОвЖІННЯМ 
спрябн Жовтня, спрдви Леннм

Монтаж В. ЖУЖГОВА. Т

СПАСИБІ, ВЕТЕРАНИ!
Напередодні святкування Дня комсомо

лу з ініціативи обкому ЛКСМУ вперше 
було проведено зустріч комсомольців різ
них поколінь. Того вечора в кафе «Юність» 
завітали спілчани 30-х, 40-х, 50-х років, де 
й відбулася зацікавлена, жива розмова 
про життя Спілки в ті роки. Зокрема, наш 
земляк, нині мешканець м. Києва І. К. Ма- 
тусевич (на знімку справа) — комсомо
лець з 1919 року, ветеран партії і війни 
натхненно повідав про те, як він зустрі
чався з В. І. Леніним. 1 П. В. Сидяку 
(знімок зліва) було що розповісти — при
страсно, зі знанням справи — про життя 
перших комсомольців нашого обласного 
центру: Петро Васильович був одним із 
них, його обирали делегатом на губернсь
кий з’їзд Спілки...

Присутніх і гостей тепло привітали сек
ретар обкому Компартії України С. М. 
Шапікіна, завідуючий відділом пропаганди 
і агітації обкому Компартії України І. П. 
Оліфіренко.

Фото В. СЕКЕРКА та В. ГРИБА.



«Молодий комунару

5 листопада 1988 року

Збільшувати реальний внесок комсомолу

ятають 
фрон- 
війни, 
п’яти-

Комсомол. Це слово од
наково близьке і дороге 
різним поколінням радян
ських людей. І в ці дні, 
коли Ленінській Спілці мо
лоді минає 70 років, слав
ну дату відзначають ра
зом і укриті сивиною ве
терани, які пам 
шабельні атаки на 
тах громадянської 
ентузіазм перших
річок, вогненні версти Ве
ликої Вітчизняної, і наші 
сучасники, які продовжу
ють справу батьків і 
ших братів, ідуть у 
ших рядах учасників 
будови.

29 жовтня в Києві, 
зеї історії комсомолу Ук
раїни зібралися комсо
мольський актив республі
ки, ветерани партії і ком
сомолу. На зустріч, при
свячену 70-річчю ВЛКСМ, 
прийшли член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький, члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України — Голова Прези
дії Верховної Ради УРСР 
В. С. Шевченко, Голова Ра
ди Міністрів УРСР В. А. 
Масол, генерал армії 
1. О. Герасимов, кандидат 
у члени Політбюро ЦК 
Компартії України, перший 
секретар Київського міськ
кому партії К. І. Масик, 
перший секретар Київсько
го обкому партії Г. І. Ре
венко, завідуючі відділами 
ЦК Компартії України: 
організаційно - партійної і 
кадрової роботи — А. І.

стар- 
пер- 

пере-

Корнієнко, ідеологічним
— Л. М. Кравчук.

Учаснини зустрічі озна
йомилися а експозицією 
музею, що розповідає про 
шлях, пройдений комсомо
лом за 70 років.

У розмовах керівників 
Компартії України і уря
ду республіки з ветерана
ми, їх сьогоднішніми по
слідовниками йшла мова 
про участь комсомолу в 
перебудові його зростаючу 
роль в оновленні сус
пільства. Підкреслювало
ся: здійснення намічених
партією перетворень — 
кровна справа комсомолу і 
всього молодого поколін
ня. Необхідно виявляти 
сміливість, ініціативу, роз
вивати соціальну актив
ність, відкрити простір для 
самостійності. їх обов’язок
— бути в перших рядах 
активних учасників пере
будови.

Зустріч була продовжена 
в залі клубу видавництва 
ЦК ЛКСМУ «Молодь».

Перед присутніми висту
пив член Політбюро 
КПРС, перший 
ЦК Компартії
В. В. Щербицький. Від імені 
ЦК Компартії України він 
сердечно поздоровив при
сутніх, усіх комсомольців, 
молодь республіки з 70- 
річчям Всесоюзної Ленін
ської Комуністичної Спіл
ки Молоді.

Літопис 
сказав
— це 
історії

ідей, заклав основи соціа
лізму, вистояв у смертель
ній битві з фашизмом, від
будував зруйноване вій
ною народне господарст
во. За все це — наша га
ряча і щира 
усім, кого ми 
називаємо 
комсомолу.

Усі ми родом з Жовтня, 
Нині наша Велика Рево
люція продовжується в по- 

інціативи 
перебудові, 
всі

вдячність 
з повагою 
ветеранами

партії 
яка 

найважливіші 
нашого сус-

ЦК 
секретар 
України

комсомолу, — 
В. В. Щербицький, 

невід’ємна частина 
нашої соціалістич

ної Вітчизни. Ми знаємо: 
були в ній і світлі, і гіркі, 
навіть трагічні сторінки. 
Але ніщо неспроможне 
перекреслити справи тих, 
хто віддавав^усього себе в 
ім’я перемоги ленінських

матій з 
глибокій 
охопила 
сфери життя 
пільства.

Далі В. В. 
спинився на 
в перебудові 
всієї молоді, 
лось, що в цей переломний 
час багато комсомольських 
організацій та їх ватажнів 
через невміння розібратись 
у суті процесів, які відбу
ваються, а то і через бо
язнь нового, якоюсь мірою 
втратили свій авторитет. І 
сьогодні, дбаючи про до
вір’я до комсомолу як по
літичної організації моло
ді, важливо знозу зверну
тись до ленінських запо
вітів. І сьогодні не застарі
ла, а, навпаки, набула ще 
більшої актуальності ленін
ська думка 
тільки в праці 
робітниками і 
можна стати 
комуністами.

Здібна, 
лодь 
треба 
так, 
всіляку 
зувати її постійний при
плив, насамперед у ті сфе
ри, де вирішується доля 
перебудови.

Велику увагу 
було приділено 
пов’язаним із 
ням шкільної

Щербицьний 
ролі і місці 
комсомолу, 

Відзнача-

про те, що 
разом з 
селянами 

справжніми

талановита мо- 
потрібна скрізь. І 
організувати справу 

щоб вона діставала 
підтримку, органі- 

постійний

у виступі 
питанням, 
здійснен- 
реформи,

патріотичним та інтерна
ціональним вихованням. 
Підкреслювалося: найпер
ше завдання молодих — 
зміцнювати міжнародний 
авторитет нашої країни, 
надійно її захищати, боро
тися за мир, 
народів, за 
прогрес. Бути 
своєї Батьківщини 
священний 
ної молодої людини.

Нерозривними є поняття 
комсомолець і інтернаціо- 
ліст. Дуже правильно роб
лять ті комітети комсомо
лу, які активно залучають 
воїнів - інтернаціоналістів 
до участі у виховній робо
ті. На республіканському 
зборі воїнів запасу, який 
відбувся влітку цього року 
в Севастополі, розроблено 
добру програму посилен
ня військово-патріотично
го виховання молоді. Тре
ба добитися, щоб вона бу
ла реалізована.

Зміцнювати дружбу на
родів нашої країни, інтер
націоналізм — це 
кий ленінський : 
який сьогодні 
особливо актуально.

Надзвичайно серйозний 
недолік у роботі коміте
тів комсомолу полягає 
тому, що вони 
орієнтовані в 
на найактивнішу 
молоді. Дуже 
щоб комсомол 
кожної молодої людини, 
насамперед до тих, хто ви
магає до себе особливої 
уваги — порушує дисцип-

за безпеку 
соціальний 
патріотом 

це 
обов’язок кож-

і вели- 
заповіт, 
звучить

в 
все ще 

основному 
частину 

важливо, 
дійшов до 

і

у справу перебудови
*7 л^уіпмі довіо’я. заохпімк

Ліну І громадський поря
док зазирає в марку, ухи- 
ЛЯГЬУМОВВ15 Демократизації 
таВгласності ^иво 

ЩтСи°чн'іаТИор”°н?йри. причо- 
«ГлурЮн^н^просто^ра- 

лийп Усо це вимагає гли 
боно вникати в. 
процеси. що
В молодіжному середови
ЩІ.

цк Компартії УнРа‘““ 
орієнтує партійні коМ‘т®.ти 
республіки на Р’ШУНУ В«Д‘ 
мову від дріб’язкової 
заборон і осмикувань. Що
до комсомолу особливо не-

обхідні довір’я, заохочен. 
ня самостійності та ініціа- 
тиви, предметна --------
на допомога.

Наприкінці 
бицький сказав:

— Ми впевнені, що ком
сомол України успішно 
здійснить перебудову своєї 
діяльності відповідно ДО 
вимог XXVII з’їзду КПРС і 
XIX партконференції і, як 
завжди, буде надійним ре
зервом і помічником на
шої партії.

Із словом - ВІДПОВІДДЮ 
виступив перший секретар 
ЦК ЛКСМУ В. і. Цибух.

(РАТАУ).

заохочен-

прантич-

В. В. Щер-

НА ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ
4 листопада в Києві відбулися урочисті збори 

представників трудящих міста, області та воїнів 
Київського гарнізону, присвячені 71-н ритий» Вели- 
кої Жовтневої Соціалістичної революції.

У Президії були член Політбюро ЦК К11Пер* 
ший секретар ЦК Компартії України В В. Шср- 
бицький. члени і кандидати в члени Политбюро ЦК 
Компартії України І. О. Герасимов, 
Є. В. Качаловськнй, р D к’*"™«
B. О. Сологуб, О. А.
C. І. Гурейко, Ю. П. 
К. І. Масик. Тут же 
Верховної Г
і

знатні люди республіки. 
Сил СРСР.

Урочисті збори відкрив 
виконкому В. А. Згурський.

З доповіддю «Великий 
перетворення сучасності» виступив кандидат у чле
ни Політбюро ЦК Компартії України, перший сек
ретар київського міськкому партії К- І- Масик. 
F ‘ (РАТАУ).

І. Г. Грінцов, 
В. А. Масол, 

В. С. Шевченко, 
В. Д. Крючков, 

Голови Президії 
///'./ї Ради і Голові/ Ради Міністрів УРСР, 
члени бюро київських міськкому та обкому партії,

Б. В. Качура^ 
Титаренко, 
Коломієць, 

заступники

представники Збройних

голова київського міськ-

Жовтень і революційні

ЗЕМЕТА — МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
НОТАТКИ З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ

У перерві під час роботи пленуму пер
ший секретар Ленінського райкому 
ЛКСМУ м. Кіровограда Ю. Устпновсь- 
кий сказав у короткому інтерв’ю газеті: 
«Від пленуму до пленуму все діловиті
шими, копструктивнішими стають па них 
розмови. І сьогоднішній пленум обкому 
комсомолу є саме таким. Відчутним є 
прагнення всіх членів виборних органів 
обласної комсомольської організації ста
ти активними бійцями перебудови».

Так, зі словами 10. Устнновського не 
можна не погодитися: розмова на плену
мі відбулася зацікавленою, діловою, 
критичною і самокритичною. Адже пле
нум обговорював практичні заходи по 
посиленню організаторської роботи ко
мітетів комсомолу області по перебудо
ві ідейно - морального, інтернаціональ
ного і патріотичного виховання молоді у 
відповідності з вимогами XXVII з’їзду 
КПРС, XIX партконференції і XX з’їзду 
ВЛКСМ. З цих питань у вересні було 
заслухано обком ЛКСМУ на бюро обко
му Компартії України.

Топ принципової розмови на пленумі 
задала доповідь, з якою виступив пер
ший секретар обкому ЛКСМУ П. Малий. 
У доповіді було зроблено глибокий ана
ліз діяльності комітетів комсомолу об
ласті в перебудові, визначено «вузькі 
місця» і больові точки в ідейно-політич
ному, інтернаціональному, патріотичному 
вихованні комсомольців і молоді облас
ті. Намічені дієві і конкретні заходи по 
їх усуненню.

Які ж саме «больові точки»? І в допо
віді, і у виступах, і в розмовах у перер
ві учасники пленуму обкому комсомолу 
їх чітко для себе визначили. Але це ли
ше півспрарн. Головне — конкретні діла, 
втілюючи які треба виправити станови
те. що склалося,

Ні для кого не секрет, що комітети 
комсомолу ведуть ідейно - політичну ро
боту в іншій ідеологічній атмосфері, ніж, 
навіть рік тому. Молодь вільно вислов
лює свою точку зору, сміливо відстоює 
її. Різко зріс інтерес до історичного ми
нулого і політичних сучасних проблем. І 
саме в обстановці гласності, демократії 
райкоми і міськкоми комсомолу вияви
ли повний дефіцит нетрадиційного мис
лення, дій. З цієї причини пропагандист
ська робота комітетів комсомолу і шку
тильгає па обидві ноги. Особливо це по
мітно в справі організації пропаганди і 
роз’яснення рішень з’їздів партії і комсо
молу/XIX Всесоюзної партконференції. 
У доповіді називалися факти, які зму
шують серйозно задуматися насамперед 
комсомольських працівників. Скажімо, 

як показало анкетування І опитування, 
ряд секретарів комсомольських організа
цій Петрівського, Ульяновського, Кірово
градського, Добровеличківського районів 
проявили елементарну політичну без
грамотність. Показали повне непорозу
міння таких актуальних нині понять, як 
«прискорення», «соціальна справедли
вість», «орендний підряд» тощо.

Учасники пленуму були одностайними: 
пропаганда сьогодні повинна бути мо
більною, пов’язаною з вирішенням конк
ретних життєвих питань. Вона має вироб
ляти у підростаючого покоління навики 
дискусій, уміння мислити І діяти по-но
вому. Діалог, а не монолог — ось що е 
необхідним елементом дійсно творчого 
процесу оновлення і виховання молоді. 
І, аби ці слова не залишилися загальни
ми словами у рішенні пленуму, найближ
чим часом секретаріат обкому комсомо
лу вирішив розглянути і глибоко про
аналізувати етап лекційної пропаганди в 
районних і міських комітетах комсомолу, 
намітити конкретні заходи по її серйоз
ному поліпшенню.

Критика прозвучала і на адресу прав
ління обласної організації товариства 
«Знання». Серед лекцій, які читають лек
тори товариства, дуже мало на молодіж
ну тематику.

Слабо ще йде в області перебудова 
системи комсомольського політнавчання. 
Третина політшкіл працює по-старппці, 
формально. Гострій критиці в доповіді 
було піддано Вільшанський, Новоархан- 
гельськпй, Долпнський, Ленінський і Кі- 
ровськпй м. Кіровограда райкоми комсо
молу, які самоусунулися від підбору 
пропагандистських кадрів, формування 
політшкіл. Повільно в області прижи
вається така діяльна форма політиав- 
чання як полІтклубп.

Останнім часом на жодному пленумі 
обкому комсомолу так гостро не підніма
лися проблеми молодої сім’ї. Ось лише 
деякі цифри, які наводилися. Якщо в 
1985 році розпадалася кожна третя мо
лода сім’я, то лише за шість місяців ни
нішнього року не витримала екзамену 
життя вже майже кожна друга сім’я. 
Які причини такої невтішної ситуації? 
їх немало. Але головна — цс байду
жість, байдужість насамперед комсо
мольських організацій до долі конкрет
ної молодої людини. На думку бюро об
кому комсомолу, виникла необхідність в 
розробці комплексних заходів, які б со
ціально захистили молодих людей, які 
тільки створили сім’ю. На пленумі виє- 
СЄІІО- пропозицію про вироблення в об
ласті цілісної молодіжної програми, 

один із розділів якої буде присвячений 
проблемам молодої сім’ї.

«Ясно одне: ми не вміємо як слід 
працювати з наркоманами. Практич
но нічого не в змозі протиставити їх 
переконанням в «доборі» наркотич
них засобів. Тому так необхідне 
грунтовне навчання комсомольських 
кадрів, допомога в цьому профспі
лок, адміністрації».

(З виступу В. Щербаня — дру
гого секретаря Олександрійсько
го міськкому комсомолу).

Життя показало, що причини живучос
ті негативних явищ серед молоді своїми 
коренями входять в організацію дозвіл
ля. Тому на пленумі чітко було проведе
но думку, що перебудова роботи комсо
молу неможлива без оволодіння сферою 
вільного часу молоді. Як відзначалося, 
певні кроки уже зроблено. Комітети ком
сомолу стали сміливіше, наполегливіше 
підтримувати ініціативу молоді, більше 
довіряти лідерам і активістам молодіж
них самодіяльних об’єднань. Лише за 
два останніх роки в області створено і 
діють такі молодіжні об’єднання, як «Со
юз» Кіровоградського вищого льотного 
училища цивільної авіації, «Пульс» 
(м. Світловодськ), молодіжне об’єднан
ня самодіяльної творчості «МОСТ» при 
Кіровоградському міськкомі ЛКСМУ та 
інші. Всі вони створені за принципом 
госпрозрахунку. Але, як було відзначе
но на пленумі, у змісті дозвілля є сер
йозні проблеми. Ще не склалася систе
ма вивчення інтересів молоді. Час комі
тетам комсомолу перейти від політики 
загравання з «неформалами» до залу
чення їх до корисної діяльності. І в цьо
му комітетам комсомолу має подавати 
дієву, конкретну допомогу обласпе уп
равління культури.

На пленумі йшла принципова, зацікав
лена розмова з питань трудового, інтер
національного, патріотичного виховання. 
Намічено конкретні заходи по поліп
шенню цієї роботи комітетів комсомолу 
області. Вони закладені в постанові пле
нуму.

З

«У мене склалася думка, що в об
комі комсомолу панує атмосфера са
мозаспокоєння, задоволення досяг- 
нутим... Бо часто обкомом порушу
ються принципи демократичного 
централізму, слабо виконуються 
власні рішення, відсутній контроль 
за їх виконанням...»

(З виступу В. Болгарина — по
мічника начальника політвідділу 
ськГй рЙГГ"К°МУ комс*”>*ь-

Так, головним напрямом перебудови 
стилю комсомольської роботи є даль
ший розвиток демократії і гласності в 
житті обласної комсомольської організа
ції. П. Малий у доповіді на пленумі при
ділив немало уваги питанню стилю і ме
тодів роботи обкому, міськкомів і рай
комів комсомолу. І не випадково. Адже 
розглядаючи перебудову ідеологічної ро
боти комітетів комсомолу не можна обій
тися без аналізу стилю і методів роботи 
комітетів комсомолу в умовах сьогоден
ня. На пленумі відзначено, що обкомом, 
міськкомами і райкомами комсомолу 
зроблено перші кроки у справі демокра
тизації кадрової політики, Молоді нада
но право обирати своїх лідерів із кіль
кох кандидатур з широким обговоренням 
в первинних ланках комсомолу. Ось теж 
цікавий . факт: за останні два роки 17 
секретарів міськкомів і райкомів комсо
молу були обрані гласно конкурсним від
бором. Але тут важливо не захоплюва
тися повою формою виборів лише для 
«галочки». Треба вивчати насамперед ді
лові і моральні якості кандидатів. Як 
відзначалося на пленумі, нинішня звіт-

- виборна кампанія показала, що ряд 
гп^ІігТ18 КОМСОМеду ПІДМІНЯЮТЬ демо- 
чр по грою в неї, заявами про свободу. 
п’івоРгмй пваІ?ІІпсь Демократією, Голова* 
Вілішяп^ ^?ПВ0Р°нський, Долпнський. 

,Раик?мп- Знам’янський, Й?ичпР м,ськком» комсомол
самоп / П.™° ’ ВИ6°РНУ кампанію на 
обком/ га Р0яаля,01!Ь пасивність члени 
оскому комсомолу як ї 
представники і провідники 
зац5яхПСРВ,ШНИХ К0мс«'’О->ьськпх ’

Самокритично було сказано і у 
Д', і У виступах на пленумі шо 
багатьох прорахунках у ; '
сомольського життя лягає

повноважень 
його лінії у 
—д органі-

допові
вшій у 

У перебудові ком- 
таріат обкому комсомолу Иа

доб1ІТ1і^ Дієвого копт- 
постанов сляКаЯПЯМ ВЛасп”Х рішень і

гзн'іза'гІіГ1 ° 1аСН°* ком«мольськоі ор- 

пр?ііііяпМ постаиовуГОВЗате°еоУ ПНТаш’Ю

тодів Тпеі-ША ефе,<т"п,;!шпх форм ’ м«« 
' денно - морального інтеоиапіо- 

пального і Патоіотиикгчт’гх ’ •лоді ї ого виховання мо-

тг.«.
Наш кор.
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ХТО ЧИТАВ навес
ні у «Правде» ін

терв’ю з Василем Бєло- 
вим, 
повід! письменника на 
листи » 
помітив: 
дей на нові форми гос
подарювання в і ‘ 
когосподарському 
робництві далеко 
однозначна. <
оренда — не що 
як відхід 
му», — і “ “ 
один з опонентів, вете
ран війни і праці, ко
лишній тридцятити-
сячник. Щоправда, пе
реконливих аргументів 
за цим звинуваченням 
не послідувало.

Отже, оренда. Бути 
їй чи ні? Донедавна це 
питання стояло досить 
гостро. Життя, повсяк
денна практика вирі
шили цю дилему одно
значно — бутиі І най
кращою агітацією за 
носу справу (втім, ско
ріше — давно і неспра
ведливо забуту) стали 
результати господарю
вання колективів - но
ваторів.

Згадайте: вчорашній
п’яничка з Полтавщини,

а пізніше — від-

читачів, певно, 
реакція лю-

сільсь- 
ви- 

) не 
«Ваша 
інше, 

від соціаліз- 
прямо заявив

Зз
дозВС*

нового

нарису Юріягерой
Черниченка «Ганна на 
шиї», ставши орендато
ром, складає неабияку 
конкуренцію цілому
відгодівельному комп-ОРЕНДА?

(бюрократично- 
теж). З ча- 

його перестають 
влаштовувати не- 

досі заробітки 
тисячу карбован- 
місяць, і чоловік 

__ , • купити тракто
ра, стати фермером... І 
не в грошах тут справа 
— просто підсвідомо 
трудівник бере на себе 
нелегку ношу провідни
ка ідеї. Ідеї, без якої 
оновлення аграрного 
сектору нашої еконо
міки здається досить 
проблематичним.

А ось, так би мовити, 
місцеві факти. Торік до
говори на оренду в Кі
ровоградському районі 
підписали більш як ти
сяча чоловік. Вони ви
робляли молоко, виро
щували 1,5 тисячі голів,

ленсу 
му апарату 
сом 
навіть 
бачені
— за 
ців у 
вирішує

свиней, відгодовували 
понад тисячу голів мо
лодняка великої рога
тої худоби. Завдяки 
цьому районом про
дано додатково до пла
ну 3500 тонн молока, 
1500 тонн м’яса ялови
чини І свинини.

Так, перебудова нев
пинно охоплює все шир
ші сфери нашого жит
тя. «Нині, — говорив 
М. С. Горбачов на по
зачерговій сесії Вер
ховної Ради СРСР, — 
перебудова та онов
лення суспільства всту
пили в нову фазу. Бурх
ливими обговореннями 
і мітингами, аналізом 
помилок минулого те
пер не обійтися. По
трібні практичне просу
вання вперед, 
покращення 
справ на всіх 
мах нашої роботи, 
особливо там, де мова 
йде про умови життя 
народу». А серцеви
ною перебудови, як 
вже не раз підкреслю
валося, є радикальна 
економічна реформа. У 
зв'язку з цим надзви
чайно важливо сьогод
ні підтримати повсюдно

прогресивні форми гос
подарювання, узагаль
нити передовий досвід. 
Не менш актуальне зав
дання — висвітити старі 
механізми гальмуван
ня, які, на жаль, ще не 
зламані до кінця.

Як це зробити? Пев
но, люди, яким не 
байдуже майбутнє на
шого села, котрі вірять, 
що рано чи пізно селя
нин по - справжньомуОРЕНДА!
повернеться до землі, 
стане на ній господа
рем, запропонують де
сятки варіантів. «Моло
дий комунар» виносить 
на ваш розгляд, шанов
ні читачі, свою ідею: 
провести соціальний 
експеримент «Оренда». 
Суть його проста: шля
хом конкурсного відбо
ру створити один або 
кілька орендних колек
тивів, 
муть за 
мінними 
дакція 
могти людям,

однією метою, за- 
ключити договори на 
оренду. Коротко про 
умови: майбутнім орен
даторам бажано мати 
сільськогоспсдарс ь к у 
освіту чи відповідний 
стаж роботи, але обов’
язково — чітку програ
му економічно ефек
тивного господарюван
ня.

Одночасно Друкує
мо талон для замовни
ків, тобто, керівників 
господарств області. За
повнивши і надіславши 

' його до редакції, ви 
тим самим підтвердите 
бажання і можливість 
прийняти у себе моло
дих орендаторів. Пові
домляйте про умови 
праці, як збираєтесь ви
рішувати побутові 
тання ваших 
партнерів.

Редакція 
бере на себе 
середника між 
дарствами та орендато
рами - добровольцями. 
Ясна річ, ми широко 
розповідатимемо про 
хід конкурсного відбо
ру, а згодом — про ро
боту колективів, їхні ус
піхи і проблеми. Спо-

пи-
майбутніх

діваємося, що участь ® 
експерименті 
лить 
зати 
методу 
ня, 
місця, 
багатьох 
Одним 
прагнемо 
створити 
яких 
енергійні зможуть 
на реалізувати^ 
можливості, а й 
мо, що вони 
нуть справжьмою 

передового

різнобічно ПОКв- 
переваги 

господарюван- 
окреслити вузькі 

характерні для 
колективів.

словом,
І не 

колективи, 
люди

ми 
просто 

є 
ВМІЛІ, 
спов- 
свої 

віри- 
сте- 

лабо-
раторіею 
досвіду.

Головне, 
гляд, щоб експеримент 
став < 
ним 
них 
кому ж, як не нвм, мо
лодим, зайнятися цим! 
1 зібрати щедрий уро
жай несподіваних ідей, 
неординарних вирішень 
тих чи інших проблем.

Чекаємо 
на участь 
менті.

ВІДДІЛ 
МОЛЬСЬКОГО ЖИТ
ІЯ В ЕКОНОМЖИ.

на наш по-

справді колектив- 
пошуком ефектив- 
методів праці. А

локазали

півсжпа.

тижневика 
роль по- 

госпо-

ваших заявок 
в експери-

які працювати- 
новими еконо- 
законами, Ре- 
беретьгя допо- 

об’єдна-

реальне 
стану 

напря- 
і

нсмсо-

Прізвище, ім’я, по батькові
Район

Село
Вік

Колгосп

Прізвище, ім'я та по батькові керівника господарства

В якій галузі і на який строк можете ви запропонувати оренду?
Ваша професія (якщо маєте їх кілька — перелічіть)

Який вид оренди і в якій галузі хотіли б взяти, на який строк?
Які умови будуть створені орендаторам?

Ці талони виріжте і направте на адресу редакції.

І Талон орендатора

; У І . і 1 . >
Ваша адресу місце робот»

Склад сім’ї (з указанням віку та спеціальності дорослих її членів)

L

САМІ — ГОСПОДАРІ
Хлопці не знали, де буде їхня кінцева зупинка« 

Автобус віз від одного села до другого, навкруги 
лежали поля, лісосмуги, балки.

— Може тут спробуємо? — запитав Анатолій До- 
нич.

— Давай, — підтримав товариша Леонід Уфу- 
мов і підхопив сумку.

На автобусній розпитали дорогу до контори кол
госпу. Ішли й мовчали Бо зараз мала вирішувати
ся подальша доля. Вони вже перед „цим все обгово
рили про орендний підряд, про свої плани на май
бутнє щодо місця роботи. В конторі колгоспу імені 
Чапаева Новоукраінського району їм сказали, що 
голови правління нема, але можливо можна буде ви
рішити їх питання із спеціалістами.

Хлопців зрозуміли, як то кажуть, з 
Запропонували доглядати молодняк ВРХ.

Уклали з ними договір, передали бичків, 
їм пасовище, водопій.

Кілька місяців працюють Анатолій та 
колгоспі. Не може нахвалитися ними голова 
госпу В. В. Дробашевський.

— Мені не доводиться їх контролювати, — каже 
він.

Ця висока свідомість закладена, звичайно, с но
вій організації праці — орендному підряді. Хлопці 
мають конкретну кінцеву мету — довести бичків до 
300 кілограмів. За це вони матимуть і висоний за
робіток. Вигідно їм, щоб і собівартість продукції 
була якнайнижчою.

Анатолій та Леонід весною, елітну і восени до 
похолодання бичків випасали на різнотрав’ї. Підра
хували: кожна тварина щодоби прибавляли у вазі 
по 700 грамів.

Залишилося тільки додати: хлопці до приїзду в 
Рівне працювали на одному з підприємств Олек
сандрії. Мали й непоганий заробіток — по 250—270 
карбованців у місяць.

— Радості в нашій роботі було мало, — кажуть 
воші. — Весь час виконували чиїсь вказівки, робо
та була одноманітною, набридло. А тепер — самі 
господарі. в. МИХАЙЛЕНКО.

Новоукраїнський район.

Леонід В
кол-

Талон замовника

Потреба юсподарства в кадрах (вкажіть, працівників яких спеціальнос

тей і скільки погрібно вам для постійної чи сезонної роботи) - ___  __



«Молодий комунар» *

За рядком ленінського твору 5 листопада 1988 року

У СВОЄМУ творі «Розвиток капі

талізму в Росії» В. І. Ленін роз-

крив зв'язок загальноросійсьиого 

процесу розвитку капіталізму з та

ким же процесом на Україні, посила

ючись при цьому на дані Єлисавет- 

градського повіту Херсонської губер

нії. В цьому творі Ілліч, зокрема пи

сав: «С.-г. робітники, що приходять у 

такій великій кількості на південь, на

лежать до найбідніших верств селян

ства. З робітників, які приходять у 

Херсонську губернію, 7/10 ідуть піш

ки, не маючи коштів на купівлю за

лізничних квитків... У середньому ро

бітники беруть з собою близько 2-х 

карбованців; нерідко у ни\ не виста

чає грошей навіть на паспорт, і вони 

беруть за гривеник місячний білет. 

Мандрівка триває днів 10—-12, і ноги 

Пішоходів від таких величезних пере

ходів (іноді босоніж по холодній вес* 

няній грязі) пухнуть, вкриваються МО

ЗОЛЯМИ і саднами... У Херсонській 

губ. ринками робітників < торгові се

ла (Новоунраїнка, Бірзула, Мостове, 

де по неділях збирається понад 9 

тис. робітників, і баг. ін.» (В. І. Ленін. 

Ї13Т. Том Пі, стор. 226—27—28).

Отже, давайте оглянемося трохи з 
Історію.

Із завершенням будівництва заліз
ниці Одеса — Кременчук Єлисавет- 
градський повіт одержав можливість 
мати зв’язки з крупними промислови
ми центрами України. Капіталізм по
ступово почав проникати і в сільське 
господарство краю. А це, в свою 
чергу, викликало ріст безробіття і 
класове розшарування, поміщики 
все ширше використовували працю 
жінок і дітей. Говорячи про експлуа
тацію дітей, про використання їхньої 
праці в капіталістичному землеробст
ві, 0. 1. Ленін підкреслюваз: «„.вони 
виконують обов’язки свинарів, телят
ників, полільників і погоничів біля 
плугів. Служать вони нерідко за самі 
харчі та одяг... Серед місцевих еко
номічних робітників Єлисаветградсь- 
кого повіту Херсонської губ. діти 
становлять 10,6%». (В. І. Ленін. ПЗТ. 
Том III, стор. 219).

Праця жінок і дітей оплачувалася 
набагато нижче, ніж чоловіків. На ко
совиці хлібів чоловіки отримували за 
день роботи 73 копійки, а жінки на 
ддній з найважчих робіт — в’язанні 
снопів — по 47 копійок. На молотьбі 
хліба чоловікам платили за день по 
36 копійок, жінкам — по 26, а дітям 
— по 20 копійок.

Працювали багато, а жили напів
жебраками, хліба не вистачало і до 
нового року. Але і з голодних дерли 
по три шкури, обкладаючи їх різни
ми налогами і податками. В селі Гло- 
доси, що входило до складу Новоук- 
раїнської волості, зігнали все насе
лення на сходку. Козаки вимагали ви
дачі тих, хто підмовляв не платити 
подать, Усі мовчали. Тоді селян поча
ли бити. Після розправи розпочалися 
обшуки й арешти. Про це начальник 
Херсонського губернського жандарм
ського управління так доповідав 
держдепартаменту поліції: «На сході 
були відшматовані кілька селян, кот
рі раніше відмовилися платити по
дать, потім було пред’явлено вимогу 
видати всіх агітаторів, які підбурю
вали селян не платити подать, а коли 
ре видадуть, то кожний третій буде 
відшматований».

Життя трудових мас з кожним ро
ком гіршало. Застосування в сільсь
кому господарстві машин призводило 
до подешевлення і витіснення робо
чих рук. Про ринки робітників у цьо
му краї, про наявність робочої сили 
у господарствах переконливо розпо
відає В. І. Ленін. Він, зокрема, писав: 
«.„в 100 більш-менш великих госпо

дарствах Єлисаветградського повіту 
було 11197 робітників (в середньому 
по 112 на І господарство!), в тому 
числі 17,4 процента річних, 39,5 про
цента строкових і 43,1 процента по
денних робітників». (В. І. Ленін. ПЗТ. 
Том 3, стор. 243.)

Безробіття, голод, безправ’я вик
ликали в трудовому середовищі Но
воукраїнки ненависть до поміщиків і 
куркулів, маси трудящих все частіше 
почали підніматися на боротьбу за 
людські права. І не тільки в Новоук- 
раїнці, а й у сусідніх селах. Селяни 
підпалювали поміщицькі садиби, вби
вали ненависних поміщиків, чинили 
опір жандармам і козакам. Із села 
Рівного поміщик Домбровський так 
телеграфував міністрові внутрішніх 
справ: «Моя садиба майже вся в оса
ді, на полі пожежі, з усіх сторін до
носяться погрози... Робітники дикту
ють неможливі умови. Телеграфую 
особисто від себе, але весь край че
кає від вашого превосходительства

вжиття належних заходів». (З музею 
села Рівного Новоукраїнського рано- 
ну.).

Красномовна телеграмаї Легко собі 
уявити, як активно діяли селяни, бо
рючись з експлуататорами, з прогни- 
лим ладом.

З метою «наведення порядку» до 
Новоукраїнки і навколишніх сіл при
була сотня козаків, ескадрон кавале
рії і батальйон піхоти. Налякані час
тими виступами народних мас, царсь
кі чиновники створили в Єлисавет- 
граді військово - польовий суд. Згід
но з його вироками багатьох посади
ли в тюрми, відправили на каторжні 
роботи в Сибір.

Та ніщо не могло здолати могут
ню революційну хвилю.

З великою радістю зустріли ново* 
українці повідомлення про перемогу 
пролетарської революції в Петрогра
ді. 25 листопада 1917 року в Ново- 
українці, на майдані, відбувся мітинг. 
На ньому більшовик Ілля Дрмченко 
розповів про історичну перемогу ле
нінської партії, про декрети Радянсь
кої влади.

Та навколо Новоукраїнки зосереди
лися великі сили гайдамак. Вони пра
гнули перешкодити будівництву но
вого життя, грабували і тероризува
ли місцеве населення, вбивали акти
вістів.

Проте під натиском мас в січні 
1918 року в Новоукраїнці земська уп
рава розпалася. Влада в місті пере
йшла до рук Рад, головою виконко
му було обрано Якова Рязанова, 
який повернувся з фронту. Виконком 
Ради створив революційний комітет, 
організував загін Червоної гвардії. 
На початку лютого 1918 року Єли- 
саветградський ревком направив на 
допомогу новоукраїнцям загін черво- 
ногвардійців. Він вигнав війська на
ціоналістичної Центральної Ради. 10 
лютого 1918 року в Новоукраїнці бу
ла встановлена Радянська влада.

Невмирущою славою покрили себе 
в ті роки перші більшовики Новоук
раїнки |. Д. Демченко, А. А. Курку- 
ла, П. М. Чубов, Б. М. Коган та інші.

Велику роль в боротьбі за Радянсь
ку владу, за зміцнення її в Новоук- 
раїнцї і волості відігравав новоукраїн* 
ський комсомол, що народився 27 
квітня 1920 року. Першим ватажком 
молоді був син робітника Іван Дем
ченко. За його ініціативою в селах 
волості було зібрано вагон картоплі 
для голодуючих дітей Півночі. Доста
вити продукцію комсомольці довіри
ли братові Івана більшовику Іллі 
Демченку. Ось що писав напередод
ні сорокаріччя Великого Жовтня, в 
1957 році, із Москви старий більшо
вик І. Д, Демченко Новоукраїнсько- 
му райкому партії: «Коли я приїхав 
до Москви, то попросив чергового 
коменданта подзвонити В. І. Леніну а 
доповісти, хто я, і що привіз я вагон 
картоплі від новоукраїнських комсо
мольців на його ім’я для дітей Півно
чі. Комендант подзвонив, доповів, а 
потім передав мені трубку. Я поздо
ровався з Леніним, представився йо
му, сказав про вагон картоплі, наді
сланий новоукраїнськими комсомоль
цями. Ілліч вислухав мене і сказав, 
що він доручить послати новоукра- 
їнським комсомольцям від Москви 

25 пар шкіряного взуття. Я запитав, 
кому передати картоплю. В. І. Ленін 
відповів, ЩО дасть вказівку онч 
Бруєвичу, і він все оформить».

У грудні 1920 року ватажок ново- 
українських комсомольців Іван 
ченко організував загін молодих до - 
ровольців і на чолі його вступив У 
бій з махновцями, котрі ввірвалися в 
місто. Сили були нерівні, 3 цьому 
бою загинув смертю героя Іван Дем- 
ченко, поклали голови більшість бій
ців загону.

Потім були роки наполегливої 
праці по відбудові народного госпо
дарства, тяжкий період колективіза
ції, передвоєнні п’ятирічки. Новоукра
їнці першими почали створювати ко
лективні господарства. Перше таке 
господарство було організоване 
лютого 1921 року.

Міцно ставши на шлях колективіза
ції, господарства району швидко 
зросли, почали вирощувати високі 
врожаї.

@ СОЦІОЛОГІЧНИЙ НАРИС

— Тоді, перед війною, ми добра 
стартували, — згадуючи ті роки, го
ворить бригадир тракторної бригади 
ордена Леніна колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС, депутат Верховної Ра
ди СРСР, двічі Герой Соціалістичної 
Праці Олександр Васильович Гіталов. 
— Тільки вийшли на підготовлений 
нами шлях, взяли потрібний розгін, 
як тут біснуватий Гітлер став на на
шому путі. Всі пішли на війну, розби
ли підступного ворога. Повернувся 
після війни в село — і не взнав його, 
фашисти все зруйнували, пограбува
ли.

Нелегко доводилося переборюва
ти розруху. Марія Пилипівна Тичина, 
яка тривалий час працювала секре
тарем райкому партії, головою рай
виконкому, розповідала азторові цих 
рядків:

— Важко було. Але з нашими зо
лотими людьми все під силу. Перед 
посівною вони зносили, що у кого 
було, орали тоді, а сорок четверто
му, коровами, які залишилися у кол
госпників, можна сказати, чудом, сія
ли з мішків. Але посіяли, зібрали не
поганий урожай, відправили фронту 
сотні червоних валок хліба. Потім 
стало трохи легше: із областей Ро
сійської Федерації почали надходи
ти трактори, коні, насіння.

Я передивлявся районну газету 
тієї воєнної пори. Кинулась в очі за
мітка про збирання врожаю. У ній 
повідомлялось: «67-річний колгосп
ник артілі «Челюскінець», батько 
двох синів - фронтовиків Василь Вих- 
тоденко косить за день ручною ко
сою по 1,16 гектара озимої пшени
ці при нормі 0,3 гектара. За сезон 
скосив 18 гектарів». Не лише стари
ки, а й жінки косили ручними коса
ми. «Устина Соколенко з колгоспу 
імені ХІІІ-річчя Жовтня, — повідом
ляла газета, — скошує за день 0,7 
гектара. За сезон зібрала урожай на 
площі 15 гектарів».

Невпізнанно змінилася Новоукра- 
їнка за післявоєнні роки. Введено э 
дію багато об’єктів промислового і 
культурно - побутового призначення, 
реконструйовано шість підприємств. 
Чимало зроблено для поліпшення 
житлових умов трудящих міста: за 
останні двадцять років житловий 
фонд районного центра збільшив
ся на 60 тисяч квадратних метрів, 
або на сорок процентів. В районі діє 
один з найбільших в області Капус- 
тинський гранітний кар’єр, продукція 
якого користується великим попи
том.

Зримі зміни сталися в колгоспах і 
радгоспах району. Лише за післяво
єнний період в районі нагороджено 
більш як 1500 передових трудівників 
села, механізатори В. С. Андріяш, 
М. М. Цертій, свинарка К. Я. Степа
ненко, доярка Л. М, Кравченко стали 
Героями Соціалістичної Праці. А 
О. В. Гіталов цього звання удосто
єний двічі. Колись босоногий підпа
сок місцевого куркуля, він виріс до 
державного діяча, вивів свою трак- 
Уорну бригаду в число кращих а об
ласті.

В 1922 році а районі було 300 ко
муністів. Це вони вели маси в бій з 
ворогами Радянської влади, роз’яс
нювали суть ленінських ідей. Сьогод
ні а районі понад 2600 комуністів. То-

ді, коли Іван Демченко 
йонною 
цією, І

йонної комсомолії, 
вим: <-------  --
ти т■
боту по комуністичному

) керував ра-
► комсомольською організа- 
вона налічувала 150 чоловік. 

Порадувався б перший ватажок ра-
“ якби він був жи-

/: сьогодні в районі близько п’я-
тисяч комсомольців. За велику ро- 

■ г вихованню 
'молоді Новоукраїнська районна ком
сомольська організація нагороджена 
орденами Трудового Червоного Пра
пора.

Розповідаючи про свій район, пер- 
ший секретар райкому партії В. Я. 
Круценко підкреслив:

_  Передові господарства району 
збирають по 45—50 центнерів пше
ниці, по 50 — кукурудзи з гектара, 
район в кращі роки продає державі 
більш як по сто тисяч тонн зерна. За 
це спасибі не лише тим, хто виро
щував урожай, а й тим, хто допома
гає нам насінням високоурожайних 
сортів пшениці. Я маю на увазі на
ших російських братів, зокрема, кол
госпи Краснодарського краю. Звідти 
ми в свій час завезли пшеницю висо
коврожайних сортів. Лабинському 
колгоспові імені Кірова Краснодарсь
кого краю ми надіслали високопро
дуктивний розкидач місцевих доб
рив, а він нам — насіння нового сор
ту люцерни. І спеціалісти обох на
ших районів міцно дружать. Наш аг
роном Володимир Бондаренко побу
вав у Лабинському районі і з агроно
мом колгоспу імені Кірова Іваном 
Панчохіним обмінявся досвідом ро
боти. Все міцнішими стають узи 
дружби трудящих нашого району з 
трудящими Мамонтозського району 
Алтайського краю. Колгоспу «Росія» 
вони прислали обладнання для кор
моцеху. В свою чергу механізатори 
колгоспу «Росія», очолювані Героєм 
Соціалістичної Праці 8. С. Андрія- 
шем, їздили до своїх російських 
друзів по змаганню, щоб допомогти 
їм швидше зібрати врожай, І з бєл- 
городцями у нас ділові стосунки. Як 
відомо, Бєлгородська область пер
шою в країні впровадила спеціаліза
цію в тваринництві. Наші спеціалісти 
кілька разів їздили на Бєлгородщину, 
щоб запозичити краще з їхнього цін
ного досвіду. Тепер і з нашому ра
йоні впроваджена глибока спеціаліза
ція в тваринництві.

Міцні зв’язки з механізаторами ба
гатьох союзних республік підтримує 
тракторна боигада двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова з ор
дена Леніна колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС, вона стала своєрідною все
союзною школою передового досві
ду. Автор цих рядків був свідком то
го, як до О. В. Гіталова приїздив 
бригадир тракторної бригади колгос
пу Імені Кірова Новоусманського ра
йону Воронезької області М. Ф. Ма
нуковський. Він у всіх тонкощах вив
чив гіталовський передовий досвід. 
Після того минуло два роки. І знову 
з село Комишувате, « бригаду Гітало
ва, приїхав Мануковський. Цього ра
зу у нього на гоудях сяяла Золота 
Зірка Героя Соціалістичої Праці. Ми
кола Федорович сказав:

— Золотій Зірці Героя я завдячую 
насамперед Олександру Васильови
чу ГІталову. В нашій бригаді дуже ба
гато впроваджено з того, що уже 
давно прижилося в його бригаді.

Та в бригаді села Комишуватого 
пооував ^не лише Мануковський. Сю
ди приїздили механізатори більш 
ніж десяти областей Російської Фе
дерації, а також Вірменії, Грузії, Бі
лорусії, Молдавії, Азербайджану.

А бригадири тракторних бригад 
колгоспу «Росія» Герої Соціалістич
но! Праці В. С. Андріяш ї М. М. 
Цертій виступили з чудовою ініціати
вою -- «Поле сусіда — не чуже по
ле». Вони взяли шефство над механі
заторами сусіднього колгоспу «Мир». 
В чому його суть? Передові механі
затори надали допомогу у ремонт! 
техніки, в, складанні маршрутів пеое- 
сування ц а напружений період ро- 
"'^ДРо. Далися своїм досвідом 

експлуатації тракторів ї комбайнів 1 
т. д.

Пройшло два роки шефської робо- 
«ААигхЬ° °АЖ механізатори колгоспу 
т^Л>«ПРаЦЮЮ? ;ак сам°> ™ І трак- 
Церт1ябРИГаДИ В' С' Андріяша ’ м- м-

Ноаоукраїнка до революції була 
ринком робочої сили. Але В. І. Ленін 
бачив . вказав шлях, говорячи його 
словами, із безодні страждань, мук, 
голоду, одичання до світлого май- 
^утнього комуністичного суспільст-

Цим шляхом 
ким народом 
українки. І не

разом.з усім радянсь- 
ідуть і трудящі Ново- 
тільки Новоукоаїнки.

*зан БРАТЧЕНКО, 
журналіст Українсь-заслужений 

кої РСР.
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Видатному педагогові 
присвячується

Багатьом з нас доводилося тримати в руках чи роздивлятися 
НАСТІЛЬНІ ПАМ’ЯТНІ МЕДАЛІ. ЦІ НЕВЕЛИКІ, ЯК ПРАВИЛО, КРУГЛІ МЕТА
ЛІЧНІ ДИСКИ НЕСУТЬ В СОБІ ЗАРЯД ЛЮДСЬКОЇ ПАМ'ЯТІ ПРО ТІ ЧИ ІНШІ 

ЗНАМЕННІ ПОДІЇ, ЮВІЛЕЇ, ПРО ВИДАТНИХ ЛЮДЕЙ І ЇХНІ СПРАВИ. У КІРО
ВОГРАДСЬКИХ КРАЄЗНАВЦІВ ЗБЕРІГАЄТЬТСЯ НЕМАЛО НАСТІЛЬНИХ МЕДА
ЛЕЙ. ВИЧИКАНЕНІ ЧИ ВІДЛИТІ В МІСЦЕВИХ УМОВАХ ЦІ СКУЛЬПТУРНІ МІНІА- 
ТЮРИ НЕ ЗАВЖДИ ВІДПОВІДАЛИ ВИСОКИМ ХУДОЖНІМ ЗРАЗКАМ. АЛЕ МИ 
ВСЕ Ж ЗБЕРІГАЄМО ЇХ, БО ЦЕ СВОЄРІДНІ ПАМ’ЯТКИ ЧАСУ, ЛІТОПИС ЕПОХИ, 
СТОРІНКА В ДОЛІ МІСТА, ОБЛАСТІ, КОЛЕКТИВУ.

Кращі зразки малої скульптурної 
форми, як іноді називають пам’ятні 
Медалі, мають честь бути відчеканени
ми на одному з Монетних дворів, які є 
в Москві та Ленінграді. До цього часу 
йіровоградці - цінителі медального 
мистецтва не могли похвалитися тим, 

що тема «Кіровоградщина» вирішена 
засобами дрібної пластики з клеймом 
Монетних дворів. Така відмітка на ме
далі — це перепустка у Всесоюзні та 
міжнародні каталоги медального мис
тецтва, це гарантія не тільки якості 
? високохудожньої роботи, а й того, 

що життя такому витвору забезпечене 
на віки.

А тепер про медаль, яку читачі вже 
встигли роздивитися на знімках. Вона 
випущена в пам’ять нашого земляка, 
видатного педагога сучасності В. О. Су- 
хомлинського (1918—1970). На лицьовій 

стороні медалі (аверсі) рельєфний 
портрет В. О. Сухомлинського. Ціка
вим є фон — простенький дитячий ма
люнок, в якому виражене світосприй
няття дитини. На зворотньому боці — 
слова «Серце віддаю дітям». Це назва 
книги Василя Олександровича, це і йо

го життєве кредо. Під ними підпис пе
дагога і лаврова гілка — символ пова
ги до людини.

Медаль випущена трьома варіантами: 
в бронзі — діаметром 60 міліметрів, в 
алюмінії — діаметрами 60 і 50 мілімет
рів.

Побачила вона світ якраз перед 70- 
річним ювілеєм вченого на Ленінград
ському монетному дворі. Виходу її пе
редувала велика підготовча робота, ле
вова частка якої лягла, звичайно, на 
плечі автора — світловодського худож
ника Вячеслава Попова. Випуску медалі 
активно сприяли відділ пропаганди і 
агітації обкому Компартії України, ЦК 
ВЛКСМ, облвиконком.

Кожний художник має право на своє 
прочитання образу. Те, що вийшло з- 
під рук мого доброго друга Слави По
пова, — не прикрашений парадний 
портрет, не облагороджена модель 
людини в доброму дусі, задоволеної 
своєю творчістю і справами. Таких ре
тушованих портретів і бюстів немало 
— застійна психологія залишила свою 
печать і на мистецтві. На обличчі педа
гога тривога і надія, стрімка думка і 
впевненість у своїй правоті. (А недоб

розичливців і заздрісників у В. О. Су
хомлинського було немало і серед 
вчених від педагогіки, і серед практи
ків). Придивіться — і ви побачите но
ві штрихи в характері цієї прекрасної 
людини — героя праці, вченого, а за
одно і довірливу дитину.

Звичайно, ми ще почуємо — «подіб
ний», «неподібний». Це не дивно. І 
все ж давайте постараємося уникнути 
канонізації образу, бо всяка людина — 
багатолика і неоднакова в різні миттє
вості свого душевного стану. Не змі
нюються лише маски.

Хто ж цей В. В. Попов, чиє прізвище 
за традицією Монетного двору увіко
вічене дрібненьким штрихом на меда
лі? Він графік і скульптор, кераміст в 
чеканщик, живописець і книголюб, зна
ють його в Світловодську і як затятого 
мандрівника. Він учасник І республі
канської і II Всесоюзної виставок ме
дального мистецтва, його роботи від
значалися на конкурсах. Скоро ми по
бачимо медаль, випущену Ленінгред- 
ським монетним двором за замовлен
ням ЮНЕСКО на честь 100-річчя з дня 
народження А. С. Макаренка. ТТ автор 
також В. Попов.

Хочеться вірити, що медаль, про 
яку йшла мова, не остання в медаль
ній колекції, присвяченій землі кірово
градській І її людям. Я вже тримав в 
руках гіпсову медаль з прекрасним, на 
мій погляд, портретом Степняка- 
Кравчинського.

Достойні бути увіковічені в бронзі Й 
інші видатні земляки, які принесли сла
ву і честь нашій області. Цього чека
ють патріоти Кіровоградщини, люди, 
пов’язані з цією землею незалежно 
від того, куди їх закинула доля.

В. ПЕТРАКОВ.

29 жовтня 1988 року в приміщенні обласного музич
но - драматичного театру імені М. Я. Кропивницько- 
го пройшов І тур Всесоюзного конкурсу краси, який 
організував Комітет молодіжних організацій Кірово
градської області. Дісталося конкурсу по перше чис
ло і від його уболівальників, і від його противників.

ОПОНЕНТ: Що ж, коротко 
кажучи, трапилося в теат
рі?

С. О.: Це був перший са
мостійний «млинець» КМО. 
А, жщо серйозно, то пер
ше діло комітету далось 
не зовсім так, як хотілось. 
Конкурс ще до його по
чатку був приречений на 
провал.

Це було ще місяць тому. 
Оргкомітет оголосив про 
проведення конкурсу. Все 
йшло, як задумано: учас
ниці подавали заявки, 
спонсори вирішували, який 
вклад вони можуть внести 
в проведення конкурсу. 
Постановку і проведення І 
туру на загальну згоду бу
ло вручено талановитому 
режисеру Беланюку Ю. Ф. 
*— директору БК 
«Світлопільська» 
«Олександрі яву гілля»,
прийняв цей тягар із задо
воленням. І тоді в конкур
сі, /явилось два центри по 
його підготовці: Кірово
град, де вирішувались ад
міністративні проблеми, і 
Олександрія з її творчими
силами. На знімку:

ЧЯЧ^крема, писав:
<с.мВ 100 більш-менш великих госпо-

шахти 
ВО 

який

учасниці конкурсу та його ведучий; міс «Кіровоград-88» сидить 
З що він доручить послати ------ --

їнським комсомольцям від Москви

якого ссе померкло. Місце
ве керівництво в особі го
лови теркому профспілок 
робітників вугільної про - 
мисловості товариша Жуш- 
мана А. В. заборонило ви
їзд 10. Ф. Беланюку та йо
го творчій групі до Кірово
града для проведення кон
курсу і доручило організу
вати... свято в Олександрії 

Це означало, що в оргко
мітеті залишилась адміні
стративна група та епопей* 
рн без свого творчого 
партнера... У визначений 
час уже в ролі ведучого я 
вийшов на сцену. Тому мо*. 
ясу сказати, що конкурс 
вдався не таким, як хоті
лось, але кращим, ніж міг 
бути.

ОПОНЕНТ: У ході конкур
су до жюрі надійшла сила- 
силенна записок із запи
таннями. Можеш на них 
відповісти?

С. О.: У них переважно 
містилися два питання і од
на пропозиція. «У Кірово-

ПІСЛЯ КОНКУРСУ КРАСИ
(ІНТЕРВ'Ю З САМИМ СОБОЮ)

граді дуже багато вродли
вих дівчат. Чому найпершу 
красуню вибирають лише 
з тих, хто на сцені?» Авто
ри, мабуть, забули, що 
конкурси проводяться
тільки між тими, хто по
дав заявку. «Це не кон
курс краси — це «Нумо, 
дівчата!» На жаль, мені не 

. ЗНОВУ ОТ- ЙГСЕГЛА
новоукра- І нювали суть ленінських ідей Сьогоп- Й ~ід Москви І НІ а районі понад 2600 комуністів. То- | кої РСр””* жУРналіст Українсь

доводилось бувати на все
світніх конкурсах краси, 
але ображусь на авторів 
записок: маючи такі про
фесійні знання про прове
дення подібних конкурсів, 
негарно було приховува
ти їх від організаторів. Тре
тя група записок вимага
ла встановити приз гля- 
дацьких симпатій ведучому 
конкурсу, але через скром
ність утримаюсь від будь- 
яких коментарів.

ОПОНЕНТ: Що тобі біль
ше всього запам’яталося з 
нонкурсу?

С. О.: Кооператив «Фо 
тон» запровадив призи ■— 
косметичні набори за 1, II. 
III місця та приз глядаць- 
ких симпатій. А на конкур 
сі зразу дві дівчини зайня
ли третє місце. В повітрі 
зависло питання <?ІЦо ро
бити?» Всі збентежено шу
кали його рішення І ТОДІ 
голова кооперативу «Фо 
тон» Володимир Гришко 
спокійно оголосив. «Зараз 
буде ще один приз». І дійс
но, через кілька хвилин в 
руках Ольги Снобелєеої та 
Олы и Литвинової заявили
ся косметичні набори ’— 
призи за зайняте III місце 
Друге місце зайняла Олен 
сандра Уфимцева, що речі 
вона стала володаркою 
«Я«3* . глцдацьких симпатій). А перше... ЗНОВУ О'Г-

ще будуть 
Кіровогра-

Я думаю, що так, 
участь б наступно- 

записалось п’ять 
Коли буде кон- 

ще невідомо, але 
на участь в ньому 

можна подавати. До 
непогано було б, як-

ОПОНЕНТ: Питання, ма
же, і недоречне, але... Кон- 
нурси нраси ще будуть 
проводитись В Г?----------
Ді?

С. О.: 
бо на 
му вже 
учасниць, 
курс, 
заявки 
вже 
реч: і 
би комітет одержав Гпро- 
позиції, і консультації в 
плані підготовки та про
ведення наступного кон
курсу від тих, хто знає, як 
краще їх проводити.

ОПОНЕНТ: ЗІ сцени ти 
про те' що скоро 

«Містер 
серйозно?

С. О.: Цілком! Тому ще 
раз нагадую нашу адресу 
для чоловіків, які виявили 
бажання взяти участь в 
конкурсі (вік не обмеже
ний), І для тих, хто хоче 
взяти участь в його підго
товці:
м Кіровоград, вул. Нарла 
Маркса, 41. Комітет моло
діжних організацій КІрсоо- 
градсьної області. Тел9граде ьної 
№ 4-73 52
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5 листопада 1988 року

ПРАВО НА РЕАБІЛІТАЦІЮ е

СИДИМО на каменях — сїро- 
жовтому ракушняку, і Раїса 

Іванівна, невисока літня жінка, 
плачучи, крізь сльози тихо чи то 
питає, чи то стверджує:

— Ви роман «Діти Арбату» чи
тали? Замислювались над долею 
Олександра Панкратова? Так він у 
великому нещасті мав хоч ма
леньке щастя. Рідна мати знала 
його місце знаходження, він міг з 
нею листуватися... А нашого бать
ка репресовано без права листу
вання, ми довго, майже двадцять 
років не знали, де він загинув, де 
похований. У нас тоді конфіску
вали і речі, й душі... Він був ого
лошений «ворогом народу», і ми 
стали ледве не «ворогами» цього 
народу — рідного нам...

Море затихло, неначе прислуха
ючись до її слів. Мовби хотіло по
чути про все спочатку. А спочат
ку був...

1. КАНІЖ
Те славне, те знамените село, 

колишні Три Байраки, Десята Рота, 
один із південних форпостів дав
ньої України. Село у вишневих та 
яблуневих садах біля тоді ще ба
гатоводної Висі... Після повстання 
1918 року проти австро-німецьких 
окупантів, після того, як перемог
ли великих і малих ворогів — аж 
до бандитів - ількевичів і марусь- 
зелених, після того, як утвердила
ся радянська влада, почалося в 
ньому нове вільне життя. Ми не 
будемо переповідати докладно 
його історії. Але бодай коротко 
про найголовніші віхи.

1921 року сформувалися тут 
партійний і комсомольський осеред
ки. Працювали дві початкові та 
семирічна школи, фельдшерський 
пункт. Восени 1926 року почали 
утворюватися ТСОЗи — імені Ле
ніна, імені Шевченка, «Прогрес». 
Згодом на їхній базі виросли й 
колгоспи. Збудували великий клуб, 
Де місцеві аматори, учителі стави
ли п’єси — «Наталку Полтавку», 
«Мартина Борулю», «Грозу», «Пла
тона Кречета», а сільський ком
позитор Гнат Кокош на чолі вели
кого хору чарував село народни
ми й новими радянськими пісня
ми.

„.При в'їзді в Каніж із боку Пан- 

чевого на першій вулиці непода
лік містка жив старий Тимофій 
Байбороша в низенькій, із почор
нілою солом’яною стріхою ха
тині з невеличкими вікнами, із 
вгрузлими в землю стінами. У дво
рі — вишні, акації, повітка, біля 
неї прив’язаний голосистий Ша
рик, трохи далі, на городі — клу
ня. Ото й увесь маєток, все багат
ство діда Тимофія. Мав ще двох 
синів — Саву й Івана. Сава знав
ся на травах (перейняв це від ма
тері), допомагав хворим людям, 
згодом вивчився на фельдшера. 
Іван же закінчив чотирикласну 
школу. Обоє вміли орати й сіяти, 
любили роботу на землі, раділи, 
що мали цю землю, однак пер
шими записалися до ТСОЗу...

Хоч як втомлювався від роботи 
на степу Іван, та, здається, не бу
ло вечора, щоб він не відвідав 
сільраду, клуб, куди приходили і 
його друзі - хлібороби... Точили
ся розмови, бували палкі супереч
ки, бурхливо обговорювали все, 
що діялося на селі чи в Єлисавет- 
граді, по всій країні. Іван не сто
яв мовчки, не спостерігав, бо й 
сам умів вставити виважене й муд
ре слово. Говорив як справжній 
політінформатор («Правду» читав 
щодня), як агітатор, хоч тоді ще 
таких звань не було. У комуністів 
він швидко став своїм, в кандида
ти, а потім і в члени партії його 
прийняли.

Освіту мав, як уже мовилося, 
невелику — чотири класи, та що
вечора при світлі каганця вчився 
самотужки. І з користю вчився — 
недарма селяни через якийсь час 
обрали його головою сільради. Ро
бота виявилась якраз по ньому. 
Гасив конфлікти, вгамовував супе
речки, сварки за межі, за городи, 
образи давні й сьогочасні; до 
всього було йому діло — і до 
шкіл лікнепу, і до організації кол
госпів, хат-читалень, бібліотеки, 
сільбуду. Де тільки й часу брав, 
де сили в нього бралися — сам
бо хворів на серце... Дбав, щоб 
легше, краще, жилося дітям-сиро- 
там, чиїх батьків повісили на віт
ряках, розстріляли у 1918 році 
німці. На свята купував їм за кош
ти громади пальтечка, чобітки й 
черевики, сорочечки і штанці, зо
шити, пера, ручки, підручники... 
Оце, каже, вам, соколята, від ді
дуся Леніна, від радянської влади. 
А в малих — радість в очах.

Діти трагічно загиблих у 1918 
році батьків, чи пам’ятаєте ви тур
боту про вас голови сільради Іва
на Тимофійовича Байбороші? А в 
нього самого доля була не з лег
ких. Раптово вмерла молода дру
жина, з якою жив у мирі, злагоді 
й любові. Рік горював, а потім од
ружився на молоденькій Дусі, бід
нячці Із сусіднього села. Ніби не
рівня... Та Дуся швидко, дуже 
швидко побачила, відчула, що то 
її щастя — оцей неспокійний доб
рий чоловік. Народилося в них 
двоє діток — Рая та Георгій. Під
ростали. Брав їх на руки, пестив і 
журився, і сміявся:

— Та ви ж у мене не одні — он 

людських скільки: і в школі, і в 
дитсадках. Та всім треба дати ра
ду, щоб не знали горя...

Зброї голова сільради не но
сив, хоч це було тоді зазвичай. А 
надходили колективізація, розкур- 
кулення. У газетах, по радіо 
повідомлення про вбивство — то 
голови колгоспу, то сількора, то 
про напад на голову сільради... Не 
боявся. Бачив, добре бачив: не
все, що діють із селянством, спра
ведливе. Хоч би й розкуркулен- 
ня. Так, були живодери, були та
кі, що з наймитів варили воду, 
шмагали батогами, годували по
миями. Таких не жалів. Але ж бу
ли й такі, що міцне господарство 
нажили своїми мозолями. Навіщо 
й таких у той «план», у ті «процен
ти» по розкуркуленню? На нара
дах у виконкомі казав прямо, від
верто:

— Оцього б і оцього із списку 
треба викреслити!

Зводився тоді «залізний», стро
гий уповноважений:

— Ох І ліберал же ти, Байбо
роша!

— Який там ліберал! Та й що то 
за слово таке? То ж наші люди...

— Ти комуніст І мусиш діяти 
згідно інструкції, вказівки із цент
ру. І закарбуй собі на носі: Йо
сип Вісаріонович мудріший за нас 
усіх, разом взятих,' у тисячу разів!

Змушений був робити, як велів 
«наймудріший». А коли той стро
гий уповноважений поїхав у Єли- 
саветград і на його місце прибу
ла розумна людина добився, щоб 
багатьох середняків і «міцних», 
що не мали наймитів, викреслити 
із списку. Радів і за Василя, з 
яким у школі чотири роки за од
нією партою сидів. У Василя — 
четверо коней, воли, сівалка. І се
меро дітей. П'ятеро вже 
помічники в батька. У нерозумно
го батька. Купив сівалку, а хліб 
їдять несіяний...

Якось зайшов до нього:
— Василю, негайно виїжджай із 

села!
— Куди, Іване?
— У Київ, на Донбас, на Урал, 

куди хочеш, поки перегримить 
гроза...

— Не кину я сім’ї, не поїду ні
куди.

— їдь! Опісля не раз подяку
єш...

Минув якийсь час. Одного піз
нього вечора, як завжди, стежи
ною навпростець, щоб швидше, 
повз розкішні верби Оникія Ткача 
повернувся додому. Не встиг у 
хату, як на порозі — Василь.

— Поговоримо, Іване!
— Поговоримо...
— Хліб за сіль, Іване. Ти мені 

порадив так, що обмовся я десь 
— тобі не зносити й голови.

— Я ж тобі як другові...
— І я тобі як другові. Тільки й 

ти — нікому... Бо мені голова ще 
потрібна... Ти з більшовиками, агі
туєш за колгоспи, але ти жалієш 1 
нас, «міцних»...

— А у більшовиків так! Вони 
тільки за людей, Василю...

— Ой, ще не так, Іване... Та я 

не про це. Бережись! Є нелюди. 
Не питай мене, хто вони. Чув від 
них самих: «Ми й чортові колгос
пи зітремо з лиця землі, і його... 
Діждеться або кулі, або ножа! Чи 
молотком по голові — і в опо
лонку!» Ти б той, Іване... Берігся, 
не ходив би стежкою левадами 
вночі.

Хто вони, ТІ недруги-шипуни? 
Давній друг Василь не назве їх... 
Знову ж таки — хто найбільше ви
нен? Мабуть, оті, хто надто вже кру
то хоче до соціалізму селян повер
нути. Тому і ображені є, неспра
ведливо їх у «плани», в «процен
ти» ...А Василь: бережися! Дру
же ти мій! Та коли станеться й те, 
про що ти казав, річки все одно 
не перепинити.

Він тоді не відав, що його, го
лову сільради, більшовика, обері
гали самі селяни. Комсомольці се
ла без протоколу, без запису рі
шення прийняли одностайно: охо
роняти товариша Байборошу...

Нікому не розповів про розмо
ву з Василем — ні рідним, ні то
варишам. Рідним — щоб не тур
бувались. Товаришам — щоб не 
дали зброї. Револьвера йому не 
треба. Ленін не ходив зі зброєю, 
то що вже йому, рядовому? Потро
ху ніби й забулося все. Місяць по 
тому теж вертався додому опів
ночі. На зміну дощовим настали 
спекотні дні. Кукурудза скручува
лася в трубку, жовтіло листя на
віть на стійкій до засухи акації. 
Задумався і не помітив, що за 
ним прямувало троє комсомоль
ців. Хоч і дуже натомилися — ко
сили сіно на тсозівській землі, але 
проводжали голову сільради аж 
до хвіртки, а як почули, що рип
нули сінешні двері, розійшлися по 
домівках. Коли б то зачекали хоч 
би з півгодини!

Іван Тимофійович, зайшовши до 
хати, все ще переживав ту су
перечку із запеклими одноосібни
ками. Не хочуть іти в колгосп. Як 
же це так, казали ті, — радянська 
влада дала землю, хай буде пода
ток. але ж нащо відбирати в лю
дей коней та корів? «Залізний» на
звав би селян за такі слова зліс
ними, не минув би й пригрозити. 
А він і сам відчував вагання. Бо й 
справді: навіщо оті прискорені 
темпи колективізації? Хай люди 
поживуть, хай самі переконають
ся, що в колгоспі і легше, й кра-

ги не смів говорити нікому. Скаже
— — одразу виженуть з пар- 

вона йому була дорога як 

дня навіть 
і ліжко 
старий 
їх усіх 
вогню, 

вціліла

не вечеряв, 
й одразу заснув, 

батько, і дружина 
ледве встигли ви- 

Згоріла хатина, по- 
лише стара клуия,

------- .о вмить
а

ще жити та господарювати. Наві
що їх примушувати писати заяви, 
ставити хрестики? Віками жили ін
дивідуально, окремо, віками мрія
ли хоч би про клаптик поля, то як 
же це раптом — кинь своє, іди в 
колгосп?! Мучився ще й тому, що 
був комуністом, а про свої триво
га* --------
слово 
тії. А 
саме життя...

Того
Впав на 
Спали і 
та діти, 
нести з 
вітка, і __ т_
що стояла звіддалік. Вогонь 
пожер усе. Спека ж стояла, 
стріхи солом’яні...

Світало. Люди стояли — хто з 
лопатою, хто з вилами, граблями, 
хто з відрами. Іван тримав на ру
ках дітей і, не соромлячись ніко
го, плакав. До нього підійшли Фе
дір Плачинда, Гаїна, Дмитрієви...

— Ти добрий і справедливий, 
Іване! Не втішати тебе хочемо, 
але знай: допоможемо чим змо
жемо. А ти із своєї дороги не 
звертай! Та й ми з тобою...

Каніж! Багато Оилало нд його до
лю. Чи ж пам ятае илО за тими 
велики,/и випробу ,Хми і Ту 
пожежу на сільській вулиці, «оли 
горіла хатина комуні-. Байборо
ші, який намагався йі,, лецінською 
дорогою?.. Чому лр^ у сільсь
кому музеї - Ні н7і Пі вело-

2. МАРШОШД.
є 0 селі сеА,п, Я.ва

міцні колгоспи, брали й мартоніс- 
ці участь у Канізькому повстанні. 
610 жителів села захищали бать
ківщину у Велику Вітчизняну, ’
них нагороджено орденами і 
далями, 105 загинули у боях про
ти фашистів.

Ось нині ми багато говоримо 
про інтернаціоналізм, про інтер
національне виховання. А коли все 
те у нас здавна у кро3і? Наш край 
заселяли українці й росіяни, сер
би і чорногорці... Не за морями, 
не за горами, — у Ноаомиргород- 
ському районі на Кіров о град шині 
є село Мартоноша, де живуть пе
реважно молдавани. £ вони й у 
сусідньому Панчеві, сЬ у Канежі. 
У Івана Тимофійовича, до речі, ма
ти була українкою, 8 батько — 
молдаванином. У сім’ї розмовляли 
і українською, й молдавською.

І ось, зваживши на знання Бай- 
борошею обох мов, йому сказали 
в райкомі:

— Не все г^Вкі у Мар°А ^шї. 
Треба там навДВ? порядоР.*к Ти 
добре знаєш молдавську, напра
вимо тебе туди!

Не відмовлявся. Хоч «наводив 
порядок» не так безоглядно, як 
тоді часто велося... Попри все 
добре і лихе перших літ тридця
тих років колгоспи швидко зміц
нювались, лид^Ь працювали 
лінно, завзято, охоче. Над усе во
ни шанували землю, цні руки не 
боялися роботи. У жнива, рятую
чи врожай, косарі скош/вали вруч
ну по двадцять гектари. І на весь 
Радянський Союз засяяла трудо
ва слава колгоспу імені Сталіна з 
Мартоноші. Звісно, не через його 
ім’я. Там пшениця родила так, що 
ниви не витримували яги її коло
са. Там на трудодень видавали 
майже по пуду зерна.. Це було 
вже згодом, після голодного 1933. 
І сталося так, що сам Йосип Ві
саріонович у Кремлі прийняв кіль

кох голів колгоспів. Буї серед них 
І мартоніський — Олексій Степа
нович Бабалич. А підвалини тако
го достатку^ Мартоноил закла
дав Іван Тимофійович. Звичайно, 
не сам. Звичайно, з тим же Олек
сієм Степановичем, Із комуніста
ми, з усіма трударям^ Порядки, 
за яких би й земля родила щед
ріше, і трударям жилося краще...

Та нікуди не дінешся від прав
ди, була і трагедія 1933 Року. Вес
на видалась тоді холодною, не
привітною, дощовою. Вулиці геть 
позаростали бур’янам^ Жито й 
пшениця тільки-тільки завітали, а 
страшний голод неШ*Ано косив 
людей. Мерли найпер^® старші, 
віддаючи все малим Д‘т<м' Осиро
тілих малят щодня звозИЛи підво„ 
дами у дитбудинок. ЙогО не оми
нав голова сільської 2• Бай
бороша. Все, що вдав#0Ся діста
ти із їжі, направляв Д'ЇЦ' Рятую
чи їх від голодної смеР-‘~ Ось 
настав день, коли вже:>‘? буЛо 
нічого •— : Лартоплин*» снило
го бурячка... І якраз з ',и неЩас- 

"Роїжд. 
ж____*°мпар-

тії України С. В. Кос,с* ^еРез 
Каніж, Панчеве, у неб^^^^т'оді

ливий час нашим кр#* 
жав пеоший сАипетао >



ГАЦІЮ • ПРАВО НА РЕАБІЛІТАЦІЮ
’ Є НI Ж ? Б й г ЯТл г>. »лю випало на його до-
, ж пам ятае село за тими
пожежу ИнввИПРОбуван«ями ’ ТУ 
ГОПІп У а С,ЛЬСЬК‘Й вулиці, КОЛИ 
горща хатина комуніста ьайборо. 
дооог«^?НвиаГався йти ленінською 
' н" - Чому Про це у сільсь
кому музеї _ ні слова ні Півсло-2. МДРТОНОША

є в селі се*э^я школь, два 
мщні колгоспи, брали й мартоніс- 

участь У Канізькому повстанні. 
! жителів села захищали Бать

ківщину у Велику Вітчизняну, 145 1 
них нагородимо орденами і ,2а- 
далями, 105 загинули у боях про
ти фашистів.

Ось нині ми багато говоримо 
про інтернаціоналізм, про інтер
національне виховання. А коли все 
ге у нас здавна у крові? Наш край 
заселяли українці й росіяни, сер
би і чорногорці... Не за морями, 
не за горами, -— у Новомиргород- 
ському районі на Кіровоградщині 
є село Мартоноша, де живуть пе
реважно молдавани. € вони й у 
сусідньому Панчеві, є й у Канежі. 
У Івана Тимофійовича, до речі, ма
ти була українкою, а батько — 
молдаванином. У сім’ї розмовляли 
і українською, й молдавською.

І ось, зваживши на знання Бай- 
борошею обох мов, 
в райкомі:

— Не все 
Треба там 
добре знаєш / 
вимо тебе туди!

Не відмовлявся. Хоч «наводив 
порядок» не так безоглядно, як 
тоді часто велося... Попри все 
добре і лихе перших літ тридця
тих років колгоспи швидко зміц
нювались, лф?«к працювали с;.л- 
лінно, завзято, охоче. Над усе во
ни шанували землю, їхні руки не 
боялися роботи. У жнива, рятую
чи врожай, косарі скошували вруч
ну по двадцять гектарів. І на весь 
Радянський Союз 
ва слава колгоспу імені Сталіна з 
Мартоноші. Звісно, 
ім’я. Там пшениця 
ниви не витримували ваги її коло
са. Там на трудодень видавали 
майже по пуду зерна.. Це було 
вже згодом, після голодного 1933. 
І сталося так, що сам Йосип Ві- 
саріонович у Кремлі прийняв кіль-

йому сказали

raoj Т У Мар зші. 
навє<і ■ порядок Ти 

молдавську, напре-

засяяла трудо-

не через його 
родила так, що

кох голів колгоспів^ Б^ серед них 
І мартоніський 
нович бабалич. 
го ДОСТвтк'; .£* _
дав Іван Тимоф'иович. 
не сам. Звичайно, 
сієм Степановичем, із 
ми, з усіма ’. , 
за яких би й земля 
ріше, і трударям

Та нікуди не ді 
ди, була і трагедія 
я« видалась тоді 
привітною, дощово • >
позаростали бур я 
пшениця тільки-тільки 
страшний мІ^°АнвЬй’пеР^е старц,-' 
людей. Мерли н -лк* П_.
віддаючи все малим 
тілих малят щодня 
дами у І. Т. С
нав голова сільсько вЛося
бороша. Все, що А „(тям, рятУК). 
ти із їжі, направляв АерТІ Тв

»і

, __. Олексі Степа-
ь д підвалини тако- 

Мартоноші закла- 
~__\ Заичайно,
З ТИМ Же Олек- 

іичем, ’3 к°мУніста. 
тоударямИ‘ !І0Рядки, 

РУ -з робила щед- 
жилося краще... 
неілся а,А прав- 

1933 Року. Вес- 
ХОЛОДНОЮ, не- 

Вулиці геть 
Жито й 

зацвітали. а 
нещадно косив

дітям. Осиро- 
ЗВОЗИЛИ ПІД80- 
іЗогО не оми- 

нав голова сільсько'д^лося ДГ ‘̂. 
бороша. Все, що Д дітям, ряту^. 
ти із їжі, направляв Д .^ Та 
чи їх від голодної дати було
часта» день, и°"“ лиИи, * гнило, 
нічого — ’ нещас.го бурячка... і якр з|пРо;Жд. 
пивий час нашим «Р и^Гочп^. 
жав першим £екРеТкРсіор.. ЧЄреР3 
К^Панчез^/у-ба^ гоя1

ставників окружної і районної 
влади. З центру Байбороші под
звонили, суворо попередили:

—- 3 усіх сіл, як зразкове, ми 
вирішили показати Косіору Мар- 
тоношу. Покажи йому усе краще, 
що там у вас є!

Він не вагався, хоч розумів, що 
переступає, може, якусь страшну 
грань. Коли Косіор подав йому 
руку, він одразу запитав:

Станіславе Вікентійовичу! Вам 
відома істина: якщо є діти, то є й 
майбутнє?

Косіор здивовано стенув плечи
ма:

— Відома, товаришу Байборо- 
ша, відома. Та що за цим?

— Ходімо зі мною, Станіславе 
Вікентійовичу!

І він повів Косіора не в трак
торну бригаду, де все готувалося 
напоказ, куди спішно пригнали но
вісінькі трактори та комбайни «Ко
мунари», а в дитячий будинок, де 
діти — мов пір’їнки; візьми кож
ного на руки — і не відчуєш ва
ги, бо рученята й ніжки як соло
минки. Дехто із місцевих остов
пів, онімів. Як він посмів? Його ж 
попереджали! Чи дорожить він 
своєю головою? А Байбороша го
ворив до великого гостя:

— Станіславе Вікентійовичу! Во
ни від учора нічого не їли! Сьо
годні у мене для них немає нічо
гісінько!

Пополотнілий Косіор обернув
ся до «свити»:

— Що там є на Новомиргород- 
ському елеваторі? Є щось? Не
гайно, зараз же, чуєте, зараз же, 
— везіть сюди! Дітям. А тобі, 
Байбороша, спасибі. Я теж люди
на. І мені вони дорогі. І в моєму 
серці живе істина — є діти, є май
бутнє!

Діти з Мартоніського дитбу
динку 1933 року, чи пам’ятаєте ви 
цих двох людей — секретаря ЦК 
Косіора і рядового комуніста 
Байборошу — двох справжніх ле
нінців із добрими сеонями?

3. НОВОМИРГОРОД

If

«Молодий комунар»

1937 році,

ті
Не заради 

того, щоб вони 
повторилися.

вулиці, а сусідній хлопчик вцілив 
грудкою в око. Лікували лікарі- 
окулісти, оперували, видалили зра
нене око, та врятувати зір не 
вдалося. Сам Філатов у Одесі 
безпорадно розводив руками:

— Нічого вдіяти не можемо...
За цим ударом — ще страшні

ший. Чорної ночі, в 
Байборошу заарештували як «во
рога народу». Пам’ятаймо й 
чорні ночі репресій! 
помсти, а заради 
більше ніколи не

4. ОДЕСА <ЧИ Ж Є ЗЕРНО

5 листопада 1988 року

qic вість

над нами — віч-

вороги... А тоді 
ворога зна

s

ного на десять 
листу- 

північні 
по

В ПОЛОВІ
БУДНІВ?»

25 червня 
полемічна 
діяльність

Колишній запорізький зимівник 
Тресяги, наше рідне, наше дороге 
місто Новомиргород. 
з твоїми сучасними 
високими будинками й не пізнати! 
Не той тепер Новомиргород, що 
1923 року став районним цент
ром Єлисаветградського округу, а 
потім — Одеської області. Зміц
нювалися, багатшали колгоспи, і в 
тому велика заслуга і райкому 
партії, і райвиконкому, політвідді- 
лів. Зіграла свою позитивну роль 
5 організована 1930 року Новомир- 
городська МТС. Орденами і меда
лями заслужено нагороджено 
трактористів, комбайнерів, орачів і 
сівачів, ланкових - п’ятисотенниць. 
€ в тому всьому й часточка праці 
колишнього директора МТС Івана 
Тимофійовича Байбороші. На той 
час він не встиг закінчити ні інс
титуту, ні академії, та зберіг нау
ку народної мудрості: дбав про 
людей, про землю, про машини. 
Недарма Новомиргородська МТС 
на той час стала однією із найкра
щих у республіці. Не раз він їз
див у поля разом зі старшим аг
рономом М. М. Врадієм у Кам- 
янку, Коробчине, Лікареве, Мар - 
ївку. Зустрічались із механізатора
ми. Оглядаючи поля, пшениці, 
.Іван Тимофійович казав людям:

__ От раніше оспівували богати
рів. А хіба ви не богатирі? Степ 
же на своїх плечах тримаєте?

Одного разу він почув таке:
__ А я, Іване, коли був на Вис

тавці у Москві, думав і про тебе.
— Що-ж про мене ти думав.
— Ти ось більше всіх турбуєшся 

про колгоспи, врожаї, тракторні 
бригади. Стількох механізаторів ти 
представив до урядових нагород. 
А сам чому без ордена?

Байбороша розсміявся:
__ Та я ж і так нагороджений 

— оцією роботою, оцими пшени- 
Цями, оцим виднокраєм, своєю 
долею, тим, що поєднав своє жит
тя з партією... Позавчора їздив у 
свій рідний «аніж. Свято із соя[ 
там — відкривається для хлопців і 
дівчат школа-десятирічка. Оце Ді
ло! Чи МИ в МОЛОДОСТІ хоч мріяти 
могли про це?.. т

Та не витримав комун.ст І Т. 
Байбороша, — знітився (дало себе 
знати хворе серце), коли у * 
сім’ю заповзла несподівана біда. 
Почав сліпнути синок, що вже оу- 
ЛО ПІШОВ ПО прпііілгп рп—•

Тебе тепер 
вулицями та

За нами і вгорі 
но неспокійна Одеса. А перед на
ми — гнівливе Чорне море.

— За що ж? У чому його зви
нуватили??

Раїса Іванівна втирає сльози:
— Не знаємо. Я тоді мала була

I не все розуміла. І пізніше ніхто 
нічого нам не пояснював. Та й 
про що можна говорити із сім’єю 
«ворогів народу»? Ходили тільки 
чутки. Перша — ніби в доносі пи
салося про те, що наш батько ви
давав німцям повстанців 1918. Хоч 
всім ясно було, що це найпідлі'ша, 
найбрудніша брехня, бо всі в Ка
нежі знали, хто складав списки 
бійців полку і видавав їх німцям. Та 
хіба тоді надто дошукувалися 
правди? А друга чутка, мабуть, 
ближча до істини. Батька арешту
вали не першим. Першими були 
інші, його ж товариші. Він обурив
ся з того, заявив нібито, що це 
свавілля, що ті товариші споавжні 
більшовики, що він поїде в Київ і 
в Москву, доб'ється, щоб їх 
звільнили, що готовий головою на
класти, якщо вони 
було так: захищає 
чить сам ворог!

Добився, що і
років заслали без права 
вання у невідомі тоді нам 
табори. Не дозволили навіть 
прощатися. Потім, після суду 
конфіскація майна, забрали все — 
меблі, речі, одяг. Це не сентимен
ти. Не мали ми ніяких розкошів. 
Була в мене червоненька кофтина, 
батьків подарунок на іменини. По
тягли і її в мішок. Я — в плач. А 
один вусань як закричить:

— Цить, клята вражино! Хай ін
ші походять у ваших шовках!

Увечері, як добре стемніло, 
прийшов до нас той самий вусань 
із двома мішками. «Приніс, — ка- 
же, — Вам дещо з вашого одягу.
II Іп вдалося винести. І твою, дів
чинко, кофтину. Та вибачай мені. 
Кричав я навмисне... Не віримо ми, 
що Іван Тимофійович ворог на
роду! Не хочу твоїх сліз, не хочу 
ніяких процентів». Тоді було так: 
тим, хто конфісковував, давали 
проценти — певну частину речей.

І люди не відвернулися від нас. 
Оглядалися, остерігалися, та діли
лися і хлібом, і молоком. І чим 
мали... Нам довелося все ж пере
їхати з Новомиргорода спершу в 
село, а потім — до Одеси...

— Раїсо Іванівної А як же з 
батьком?

— Одразу після XX з’їзду КПРС 
послали й ми запит у Москву. Піс
ля перегляду справи його повніс
тю реабілітували. Ось і документи 
про це. І, знаєте, була та відпо
відь для нас і щастям, і нещас
тям. Нещастям тому, що батько 
помер у 1944 році аж на Сахаліні. 
А щастям тому, що батькові по
вернули чесне їм я, а нам — бать
ка.

__ Раїсо Іванівно! Давайте, як то 
кажуть, спробуємо поставити всі 
крапки над «і». Є питання — мо
жете на нього відповідати, може
те й не відповідати. Чи не жила у 
вашому серці ненависть до радян
ської влади?

__ Мені важко, дуже важко на 
це відповісти. Скільки я перепла
кала! Та батька я не зреклася ні 
в своєму серці, ні на людях. І ка
жу щиро — ніколи в моєму серН) 
не було ненависті до моєї рідно» 
країни, до радянської влади і до 
партії. Мені дали можливість за
кінчити школу, я завжди мала ро
боту. Мій сліпий брат учився 
вивчився на вчителя музики... 
десь у моєму серці, на

і 
А 

десь у моєму серці, на самому 
його дні жевріла надія, що прий
де час, коли в усьому розберуть 
ся по справедливості. Цей час та
ки ПРИЙШОВ. —гллиМикола СТОЯН, 

член обласного літоб'єднання.

Так називалася вмі
щена в «Молодому ко
мунарі» за 
цього року 
стаття про
Кіровоградського місь
кого молодіжного цент
ру (творчого об'єднання 
молоді). На публіка
цію відповів начальник 
Кіровоградського місь
кого житлово - експлуа
таційного об’єднання 
В. П. РОГОЖА:

«З ряду об’єктивних 
та суб’єктивних при- 

одиницї з 
спортивно- 

а 
матеріальні цін- 
приміщення іс- 
клубів передані 
другому кварта

лі поточного року. Си
лами ЖЕО до вересня 
ц. р. у повному обсязі 
проведено ремонт шес
ти підліткових і спор
тивно - юнацьких клу
бів. Триває ремонт в 
чотирьох клубах.

Міськвиконкомом ке
рівництву ЖЕО допучє- 
но надавати 
допомогу 
дирекції ГМЦ 
розвитку його 
чої діяльності 
забезпечення 
окупності».

чин штатні 
виховної, 
оздоровчої роботи, 
також 
пості і 
нуючих 
ТОМ у

всебічну 
і сприяння

ТОМ у 
виробни- 
з метою

само-«Наклеп»
пере- 
місці 
вста-

Під таким заголовком 
24 вересня 1988 року в 
«Молодому комунарі» 
було надруковано кри
тичний матеріал. В ньо
му йшлося про завуча 
Піщанобрідського фі
ліалу Новоукраїнсько- 
го СПТУ-40 І. Ю. Щер- 
бія, котрий негативно 
впливав на мікроклі
мат у колективі.

Зокрема, при 
вірці скарги на 
було однозначно
новлено: Іван Юрійович 
з особистої неприязні 
до Лідії Сазін написав 
на неї скаргу.

Після 
ня матеріалу 
отримала 
підписом 
Новоукраїнського СПТУ- 
40 О. М. БОРНО.

«Дирекція 
повідомляє,
«Наклеп»,. ... , 
ну на сторінках облас
ної «молодіжки», об
говорено на загальних 
зборах Піщанобрідсь
кого філіалу Новоукра
їнського СПТУ-40 з 
участю секретаря Доб- 
ровеличківського рай
кому комсомолу М. Ли
сича. Факти, наведені в 
публікації, підтверди
лися. І. Ю. Щербія 
звільнено з посади, яку 
він займав, згідно по
даної ним заяви».

опублікуван- 
редакцїя 

відповідь за 
директора

училища 
що статтю 
надрукова-

«Совість під колесами»
Так називався рейдовий матеріал, опублікований 

в «Молодому комунарі» 6 серпня нинішнього року. - 
У ньому наводилися факти використання службово
го автотранспорту не за призначенням. До редак
ції надійшло кілька відповідей із повідомленнями 
про вжиті заходи після критичного виступу газети.

«Матеріал «Совість під колесами» обговорено 
на зборах трудового колективу третього автозаго- 
ну, — повідомив директор Кіровоградського авто- 
підприємства 13554 В М. Лісовський. — Факти зло

вживань з боку водія Д І. Демидова підтвердили
ся. Одностайним рішенням йому було оголошено 
догану. З Д. І. Демидова утримано кошти за від
хилення від маршруту, чергову профспілкову від
пустку за 1988 рік йому перенесено на зимовий 
час».

«Кореспонденцію розглянуто на зборах водіїв 
автотранспортного цеху. Водія В. С. Линича за ви
користання службового транспорту не за призна
ченням позбавлено тринадцятої зарплати за ниніш
ній рік» — таку відповідь надіслав директор По- 
бузького нікелевого заводу А. Є. Бурочкін.

«Службове розслідування підтвердило, що го- 
лозний механік нашого підприємства П. І. Момот 
справді заїжджав службовою автомашиною на са
дову дільницю поблизу аеропорту, — повідомили 
редакцію керівники спеціалізованого управління 
«Гідроспецбуд-2» тресту «Дніпроспецбуд» — на
чальник В. А. КРИВОШЕЯ, секретар парторганізації 
І. П. ГРИГОР’ЄВ і голова профкому О. Я. ЛАТАР- 
ЦЕВ. — Рішенням колективу П. І. Момоту оголо
шено догану, з нього утримано кошти за викорис
тання автомобіля не за прямим призначенням».«Іподром»

Під такою назвою 13 
серпня нинішнього року 
у «Молодому комунарі» 
було опубліковано проб
лемну 
йшлося 
роботі Кіровоградського 
іподрому.

Як повідомив редакцію 
начальник 
робничого об’єднання із 
племінної справи в тва
ринництві А. С. 
В ЕМКО, матеріал було 
обговорено на нараді на
чальників відділів, керів
ників та спеціалістів го
ловного племпідприемст- 
ва, якому підпорядковано 
Іподром Критику визна
но правильною.

^Справді. — констатує 
А. С Яловенко, — база 
іподрому не відповідає

статтю. У ній 
про недоліки в

обласного ви-

ЯЛО-

сучасним вимогам: нема 
умов для прокату коней, 
в області займаються ли
ше розведенням верхо
вих коней і зовсім пе 
приділяють уваги іншим 
породам — важковозам 
та рисакам орловської і 
російської порід. Відсут
ня й кінноспортивна шко
ла, па спорудження якої 
облепорткомітетом давно 
виділені гроші.

Після публікації па 
території іподрому і в 
конюшнях наведено лад, 

Підтвердилися факти 
недобросовісного ставлеії- 
ня до виконання 
службових 
зоотехніка А.
менка. Ного 
п’ятнадцяти 
премії за рік. Нині вирі
шується питання 
ребування А. Ф. 
мепка па посаді 
піка».

..... своїх 
обов’язків 
Ф Макси- 

позбавлепо 
процентів

про пс-
Макси- 
зоотех-«їх величність сеньйори помідори»

Так називався редакційний матеріал, олублікова 
ний у № 38 нашого тижневика, де автор торкнула
ся проблем забезпечення якості плодоовочевої про 
дукції на всіх етапах від її вирощення до реаліза 
ції. Як повідомив редакції заступник голови облаг- 
ропрому М. В. Єременко, матеріал розглянутий у 
відділі по виробництву, заготівлі і переробці про 
дукції рослинництва обласного агропромислового 
комітету разом з інспекцією по заготівлі і якості 
сільгосппродукції. Він обговорювався у колективах 
плодоовочевих комбінатів. Винні у порушен пі пра
вил торгівлі покарані наказом по Кіровоградсько
му ОРПК .№ 221 від 23 09.1988 р

Відсутність недорогих сортувальних комплексів 
(один картоплесортувальний комплекс коштує 37 ти
сяч нарбованців), коштів для їх придбання і будів 
ництва польових сортувальних пунктів, незацікав
леність господарств у здаванні продукції по товар
них сортах через відсутність закупівельних цін в 
кінцевому результаті позначається і на якості кар
топлі та овочів, що надходять з поля у продаж, І на 
закладання на овочеві бази.

Інституту «КІровоградагропроект» доручено розро 
бити необхідну документацію і робочі креслення ти 
пового польового приймально - заготівельного і сор
тувального пункту плодоовочевої продукції.

Із введенням на Кіровоградському оптово-роз
дрібному плодокомбінаті сховища місткістю дві ти
сячі тони буде відкрито цех по підготовці плодо
овочевої продукції до реалізації. У ньому передба
чається перебирання, розділення на товарні сорти, 
фасуванн я і кільцевий завіз її в магазини.



жуть бути також благодій
ні концерти, спеціальні 
ярмарки, що дасть змогу 
поліпшити допомогу оди
ноким людям похилого ві
ку, розширити патронаж
ну службу, збільшити кош
ти на матеріальну допомо
гу..

За даними всесоюзного 
статуправління країна на
ша, на жаль, щороку «ста
ріє». Нині в СРСР нарахо-

У цьому році виповню
ється 125 років Всесвіт
ньому рухові Червоного 
Хреста і Червоного Півмі
сяця, який об’єднує біль
ше 250 мільйонів чоловік 
із 145 країн світу. З цієї 
нагоди у 1987 році Радою 
Делегатів Міжнародного 
Червоного Хреста прийня
та ювілейна програма «125 
років в дії», мета якої — 
якомога ширше інформу
вати людей про його ідеа
ли й принципи, залучити 
до діяльності більше акти
вістів, зокрема, молодь.

Історичні джерела ви
никнення руху Червоного 
Хреста беруть витоки у 
середині минулого сто
ліття. Формально ж рух 
бере початок з жовтня 
1863 року, коли представ
ники 16 країн підписали в 
Женеві багатосторонню 
угоду про покращення 
участі поранених і хворих 
о діючих арміях. Це пер
ший документ міжнарод
ного гуманітарного пра
ва’

Біля джерел становлен
ня і розвитку цієї органі
зації в нашій країні стояв 
В. І. Ленін. Серед декретів 
б постанов уряду, підписа
них Володимиром Іллічем, 
немало документів, що 
стосувались діяльності
саме Російського Червоно
го Хреста. За короткий іс
торичний строк це Това
риство стало масовою на
родною організацією. А в 
жовтні 1921 року Міжна
родний комітет Червоного 
Хреста офіційно визнав іс
нування такого Товарист
ва в Радянському Союзі.

У період інтервенції та 
громадянської війни його 
організації створювали ла
зарети, пересувні санітар
ні загони, надавали допо
могу пораненим бійцям і 
військовополоненим, дітям- 
сиротем, проводили вели
ку роботу по ліквідації 
епідемій.

На 
роки 
кого -. 
знизилась. Діяльність біль
шості добровільних членів 
Товариства і тоді, та й нині 
обмежується тим, що вони 
тільки сплачують внески. ~

Ось, 
області 
членів 
Немало, 
селення 
знає про роботу Червоно
го Хреста і судить про 
неї лише з повідомлень у 
пресі про міжнародну до
помогу, хоч основні кош
ти використовуються без
посередньо в нашій краї
ні.

На сьогодні головним 
завданням Червоного
Хреста є подання медико- 
соціальної допомоги оди
ноким людям похилого ві
ку, інвалідам з дитинства 
та Великої Вітчизняної вій
ни, воїнам ■ інтернаціона
лістам.

Статутом Спілки това- 
риств Червоного Хреста І 
Червоного Півмісяця СгСг 
передбачається 
ження на наш

жаль, в післявоєнні 
активність Радянсь- 
Червоного Хреста

скежімо, в нашій 
близько 680 тисяч 
цього Товариства.

Б той же час на- 
ще надто мало

надход- 
рахунок 

добровільних внесків від 
державних і громадських 
соганізацій, окремих гро
мадян. Тому хотілося 
б звернутись до всіх, 
хто небайдужий до люд
ського горя, кому бо
лить чужа б»’да поолов-

ності і в зв'язку з 50-річ- 
чям ордена Леніна Союзу 
Товариств Червоного Хрес
та і Червоного Півмісяця 
СРСР», Єрмоленко Ніна 
Іванівна нагороджена зна
ком «Ветеран Радянсько
го Червоного Хреста». 
Добрих слів заслуговує ро
бота Лідії Сергіївни Ма-

.А® <5° .
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чуйнісіь, добросердеч
ність цих жінок. Вони теж 
немолоді і у кожної свої 
проблеми, але душевна 
доброта завжди з ними.

Однак як би наші сест
ри не старались, самі вони 
не в силах допомогти всім, 
хто потребує помочі. Ад
же ті старенькі, хто не по
падає в поле зору соці
альної служби соцзабезу) 
бо в змозі ще потроху ру
хатись, І 
хатніми 
завжди 
магазин 
особливо 
виконати 
ремонт 
жаю, своє слово 
сказати наша молодь, 
му що шефською роботою 
в основному зайняті учні 
З—6-х, 
класів.

а то й займатись 
клопотами, не 

можуть сходити в 
чи на пошту 

> під час негоди), 
хоч би дрібний 

житла. І тут, вва- 
повинна 

То-

зайняті учні 
а буває й 3—4-х 
Діти такого віку 

дуже добросовісно став- 
до свого доручен-

«Молодий комунар»

5 листопада 1988 року

«У

пен-58 мільйонів 
а до 2000 року їх 

має збільшитись 
Із них на

вується 
сіонерів, 
кількість 
до 68 мільйонів, 
сьогодні більше 10 мільйо
нів людей похилого віку та 
інвалідів не мають близь
ких родичів (по Україні — 
більше 200 тисяч одино
ких, із них 120—130 тисяч 
постійно або тимчасово 
потребують медикс-соцї- 
альної допомоги). У нашій 
області зараз близько се
ми тисяч одиноких пенсіо
нерів і перед багатьма з 
них гостро постають проб
леми, які у нас, здорових 
людей, особливих тривог 
не викликають. Це — схо
дити в магазин, прибрати 
в квартирі, приготувати 
їжу, відремонтувати жит
ло тощо. Для людей же, 
прикутих до ліжка, сторон
ня допомога у цих спра
вах взагалі життєво необ
хідна. Саме тому віднедав
на при районних відділах 
соціального забезпечення 
створена соціальна служба 
по обслуговуванню одино
ких і престарілих за міс
цем проживання. Наші 
патронажні сестри, багато 
з яких уже давно працю
ють у Товаристві Червоно
го Хреста і добре знають 
закріплені за ни/ли дільни
ці, передають у райсоцза- 
бези відомості про тих 
людей, хто особливо по
требує чиєїсь допомоги. 
Там їх беруть на облік і 
відтепер до коханого з 
них щотижня приходитиме 
працівниця соцзабезу, кот
ра повинна прибрати, ску-х 
питись, 
тиру.

Про 
сестер 
вони І.. , 
ня сестрй милосердя, бо 
не тільки виконують при
значення лікаря, а й теп
лим словом зігрівають ду
шу стареньких. Адже ча
сом самотній людині прос
то необхідно, щоб її ви
слухали і заспокоїли. Із 27 
патронажних сестер 13 
працюють у Товаристві 
Червоного Хреста більше 
десяти років. Скільки го
ря, а часом і трагедій ба
чили вони за ці роки! Од
нак не зачерствіли їхні 
душі, не збайдужіли еони 
до чужої біди. Ось, на
приклад, Радченко Лідія 
Михайлівна. Працює у нас 
28 років. Ветеран праці, 
чагооолжена ювілейною

русенко, Алли Михайлівни 
Кизимової, Олександри Іва
нівни Шаповалової, Вален
тини Марківни Синицької, 
які теж у нас більше двад
цяти років. Ця суха інфор
мація не в силі передати

ляться
ня, але часто робота, яку 
треба виконати, їм не під 
силу. Комсомольці - шко
лярі ж у цій справі лиши
лись в стороні, хоча саме 
вони вже більш свідомо 
можуть оцінити психоло
гію людей похилого віку, 
ї саме їм під силу деякі 
види побутової допомоги. 
Правда, в минулому році в 
Кіровоградському 
училищі створено 
милосердя. Майбутні ме
дики теж включились у 
допомогу одиноким і пре
старілим людям, інвалі
дам.

П’ятнадцять років тому

Л.

заплатити за нвар-

більшість наших 
можна сказати, що 

виправдовують зван-

мед- 
загін

в одному з мальовничих 
куточків мікрорайону Со
нячний в місті Дніпропет
ровську вперше в респуб
ліці відкрилась кімната ме- 
дико - соціальної допомо
ги. Тепер їх у місті близь
ко 
цих 
сестри 
ного Хреста, 
динують і роботу санітар
ного активу з числа шко
лярів і студентів. Тут ви
конуються не тільки най
простіші призначення діль
ничних терапевтів (ін’єк
ції, банки, горчичники), а 
й вирішуються деякі соці
ально - побутові питання.

До тих же, хто не в змо
зі прийти в цю кімнату, 
патронажна сестра після 
прийому відвідувачів за
вітає додому. Саме робо
та цієї кімнати дає змогу 
тепер медсестрам відві
дувати людей у 2—3 рази 
більше, 
це було 
но, бо 
ронажні 
служити 
ких престарілих, хоча ден
не навантаження складає в 
середньому 8 чоловік 
(норма 5—6). Всього ж у 
місті проживає більше 
двох тисяч, так що, як ба
чите, частині людей ми 
приділяємо занадто мало 
уваги. Тому створення кім
нат медико - соціальної 
допомоги або як ми їх на
зиваємо кімнат здоров’я 
одне із важливих наших 

завдань.

десяти. Працюють у 
кімнатах патронажні 

Товариства Черво- 
які ж коор-

Для нашого міста 
б дуже необхід
ним! щорічно пат- 
сестри в силах об- 
1200—1300 одино-

са- 
по ъ

Треба визнати, що комі
тети Товариства Червоно
го Хреста області й місто 
також не вичерпали своїх 
можливостей у допомозі 
одиноким престарілим тій 
інвалідам, зокрема залу
чення санітарного активу 
до цієї благородної спра
ви. По області нарахову
ється більше тисячі 
нітарних активістів
догляду за хворими, од^ \ 
нам, принаймні третина 
їх бездіє. А при досить об
меженій 
нажних 
тивісти
ШИМИ I
ми. Особливо потрібна їх
ня допомога в сільських 
районах, де і патронаж
них сестер Червоний Хрест 
не має і дорога до мед
пункту, соцзабезу, магази
ну довша.

Сьогодні у наш неспо
кійний бурхливий час доб
рота, співчуття, уміння 
розділити чужий біль 
особливо потрібні літнім 
одиноким людям. Пам’ята
єте, у В. О. Сухомлинсько- 
го: «Старість не може бу
ти щастям. Старість може 
бути лише спокоєм або 
бідою. Спокоєм вона стає 
тоді, коли її поважають. 
Бідою її роблять забуття 
й самотність... В старості 
для людини особливо до
роге те, що про “еї не за- 
бувеють».

О. СИЛАЄВА, 
голова обласного ко
мітету Товариства Чер
воного Хресте.

і кількості патро- 
медсестер санак- 
повинні бути пер-&ч 

нашими помічника- '

ко- 
те- 
НЄІ 
ле-

шанувальники мистецтва, повинні пам’ятати її, 
лишню артистку нашого музично - драматичного 
атру. Чотири роки тому тяжка хвороба відняла у 
можливість ходити, жінка може тільки сидіти або 
жати. Лягти Анастасія Кіндратівна відмовилась.

—- Хто мене підніматиме? А на ліжку я не вилежу, 
Люблю дивитись у вікно, тому ось тут на стільці 8 
сиджу, і сплю. Бачте, у мене поряд телефон, пере
носна розетка, щоб телевізор включити, книги — 
все під рукою.

— А школярі до вас ходять? — запитує Л. М. Рад
ченко. — Тут же школа поряд.

— Ходили весною, а тепер немає. Я вам скажу, 
чого вони не ходять, — Анастасія Кіндратівна хитро 
посміхається. — Бо я їх почала питати, коли була 
Кримська війна, хто відкрив Північний полюс, з ким 
воювали запорізькі козаки. А вони не знали, їм ста-

Щоб трохи краще зрозуміти порушену О. Я. Си- 
лаєвою проблему одиноких літніх людей та інвалі
дів я вирішила скористатись допомогою патронаж
них сестер. Бо справедливо міркувала, що люди, до 
яких прийду, щоб поговорити про те, що болить їм 
найбільше, можуть не пустити мене до квартири. 
Власна неміч і, на жаль, ще не поодинокі випадки, 
коли деякі негідники вдираються до стареньких із 
зовсіаа немилосердними намірами, привчили їх до 
надмірної обережності.

— Пішли зі мною, — запросила мене Л. М. Рад
ченко. — На моїх дільницях особливо багато прику
тих до ліжка.

Скажу відразу, що за весь свій вік я не бачила 
стільки горя і сліз, скільки довелось мені побачити 
за один цей день. Що не квартира, то своя трагедія. 
Я дивилась на цих людей і думала: колись же і вони 
були молодими, веселими, здоровими, а тепер ось 
доля обійшлась з ними занадто жорстоко. Прийшла 
старість, а поряд, інколи жодної рідної душі. Що ж, 
якщо так сталось, то замінити її, принаймні хоч 
спробувати це зробити, повинні безліч організацій 
та установ, котрі зобов’язані турбуватись про спо
кійну старість самотніх людей. Хто тільки не займа
ється ними? Це і координаційні ради при рай- і 
міськвиконкомах, соціальні служби при соцзабезах, 
тимурівські загони при школах, шефи - підприємст
ва, організації чи установи, середні чи вищі навчаль
ні заклади, військкомати. Скільки здавалось би благ 
мало посипатись їм на голови, а часом буває так, 
що через неузгодженість дій цих рад і загонів час
тина людей взагалі випадає з поля їхнього зору, за
лишається без уваги і турботи. Як кажуть, у семи
няньок...

У той день ми відвідали близько десятка квартир. 
Питання скрізь я ставила однакові: чи приходить до 
вас ще хто-небудь, крім патронажної сестри — Із 
соцзабезу, школи, шефської організації. І тільки 
ф. М. Кравчинська, яка мешкає на пр. Правди, дала 
ствердну відповідь:

— Приходить до мене із соцзабезу Таня Яковець. 
Така добра жінка. Все чисто зробить, і поговорить, 
і порядки скрізь наведе. Вона для мене 
як промінь сонця (Фреда Марківна хворіє цукро
вим діабетом і ця хвороба привела до повної втрати 
зору — авт,).

На жаль, це єдина жінка із відвіданих нами, про 
яку ще хто-небудь пам’ятає. Де ви, тимурівці, шефи, 
хто відповідає за спокійну старість Ф. А. Пузиренко, 
Р, І. Червінської, Г. Т. Приходько, А. К. Волкової з 
Пр. Правди, О. М. Гриневської з Великовисківського 
провулку та багато інших?

воювали запорізькі козаки. А вони не знали, їм 
ло соромно, тепер бояться й не ходять.

Хтозна, чи вірить сама жінка у такі причини 
появи своїх колишніх помічників - тимурівців із 
№ 13. Я ж в це вірю слабо, бо після відвідин де
сятирічки, котра розташована метрів за двадцять від 
будинку, переконалась: про А. К. Волкову тут просто- 
напросто забули.

Не знаю, чи згадали б про свою підшефну шкіль
ні тимурівці, якби ми з патронажною сестрою Л. М. 
Радченко не з’явились в тринадцятій десятирічці? 
Тим більше, що як сказала Лідія Михайлівна, за цією 
школою по лінії Червоного Хреста закріплена тільки 
А. К. Волкова. Добре, що бувають в її квартирі, хоч 
і зрідка, дехто із працівників театру, частенько наві
дує теж старенька В. Д. Кравченко, («працювали ко
лись разом»). Що б робила вона без них?

Долею цієї жінки поцікавились ми і в Кіровсько- 
му райсоцзабезі.

— Така у нас не рахується, — говорить завідуюча 
соціальною службою Н. А. Погуляєва. — Ось акт від 
25 квітня ц. р., складений нашою працівницею Ната
лією Осіною, в якому вказується, що А. К. Волкова 
самостійно ходить, допомоги не потребує.

Які тут потрібні коментарі? Яке потрібно мати 
серце, щоб отак одним махом позбавити жінку хоч Г ■ 
нечастої, зате ж допомоги.

Коли підняли списки потребуючих допомоги в журна
лі обліку, то виявилось, що там напроти прізвища Анас- 
тасії Кіндратівни рукою в. о. завідуючої Л. Т. Лук’я- 
ненко (вона сама це підтвердила) написано: «Термі
ново поставити на обслуговування». Але ці слова пе
рекреслені чорною жирною лінією. Хто їх перекрес
лив, так і залишилось загадкою для всіх.

— Ми негайно підемо до неї і обов’язково поста
вимо на облік, — запевняла Л. Т. Лук’яненко. — 
Скільки працюють ці дівчата у нас, ніколи не було 
претензій. А тут таке ось.

— Серед відвіданих нами людей були нарікання 
на працівницю соцзабезу Олену Голованову.

— Саме робота Н. Осіної та О. Голованової зараз 
під особливим контролем. Ми дали їм місяць випро
бувального строку, — продовжує Лідія Тимофіївна. 
— Будуть скарги, доведеться розпрощатись.

Я далека від того, щоб робити узагальнення, але 
побачене й почуте не дає мені спокою. Бо перед 
очима сльози Н. Т. Милай з провулку Травневого, 
побачене й почуте в будинку Полудневих по вулиці 
Андреєвській.

...Анастасії Кіндратівні Волковій у грудні випов
нюється 75 років. Чи пам’ятає про це ще хто-не
будь, мрім неї самої?

не-
СШ

М. ИІППйПгПАЛ.
О. ПИЛИПЕНКО.
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Недавно нам трапила
ся на очі «Історія Киє
ва». У ній — те Що скла- 
дав непроминущу цін
ність для нашого наро
ду. Київ — «мати міст 
руських», у його історії 
відлунює історія всієї 
країни. Але скільки у нас 
8 І міст, і сіл, чия бурх
лива й по-своєму цінна 
Історія поволі вкриває
ться пилом забуття. „ 
Ми ж можна зробити гак, 
щоА^рна не загубилася 
ос.Цг-яэ для нашого й 
прийдешніх поколінь!

«Можна!» — скаже оп
тиміст. «Але...» — до
дасть песиміст. Втім, чи 
не спр^увати нам са
мим реконструювати де
що за уривчастими й у 
дечому суперечливими 
письмовими згадками та 
переказами, доступними 
нам! Пропонуємо чита
чам есе, що не претен
дуючи строгу науковість., 
послужить, можливо, 
пробудженню інтересу 
до цієї справи...

ЦЕ МІСТЕЧКО на тра
сі Кіровоград — Ми

колаїв якоюсь мірою 
унікальне для нашої об
ласті. І не тільки тому, 
що стало містом наба
гато раніше від біль
шості райцентрів і що 
одЛ^іас, з 1828 по 1865 
рііЧ^по центром пові
ту, до якого входив і 
Єлисаветград. Багато чо
го а історії Бобринця 
(а саме про нього мова) 
но вияснено до кінця 
(певно, справа ця від
кладена істориками до 
«кращ^Ь- часів»), багато 
чого потребує уточнен
ня або грунтовного на
укового дослідження.

Так, немало «білих 
плям» а історії Бобрин
ця І його околиць; не
мало загадкових і таєм
ничих фактів, що сто
сується їх. залишається 
«речами з собі», тобто— 
недослідженими. При
чин тому слід шукати, 
можливо, не СТІЛЬКИ 8 
Інертності істориків, 
скільки у волюнтарист
ському підході до істо
рії взагалі, що було ха
рактерно для недавньо
го минулого, в недо
оцінці значення історич
ної пам'яті, любові до 
малої батьківщини для 
виховання молоді... Що 
ж стосується Бобринця, 
то тут таємницею пови
то виникнення не лише 
самого міста, а і його 
назви. Хоча що тут, зда
валось би, неясно: Боб- 
ринець — це від слова 
«бобер»... Так до речі, 
дехто й пояснює етимо
логію слова. А тим ча
сом справа стоїть так. 
Що саме з цього момен
ту й починаються за
гадки...

Дошукуючись першо
джерела назви міста, ав
тор цих рядків спробу- 
зав відшукати відповід
ники в інш^ місцевос
тях. Та безуспішно. Боб
рик є, Бобоець є, Боб- 
ровиця, Бобоуйськ — 
теж, а от Бобоинець — 
один. Що це означає? 
Перш за все, що ймо
вірність принесення ЦЬО
ГО найменування з ін
шої місцевості (що ду
же^ характерно для на
шої області! мінімальна, 

раз так, то треба шу
кати коренів топоніму в 
місцевих назвах.

Отже, чи міг він утво
ритися від слова «бо- 
®еРи» які, можливо, меш
кали КОЛИСЬ тут? Уже 
побіжне ознайомлення 
з Місцевими природни
ми умовами викликає 
сУмнів: адже Бобринець 
Розташовану у самому 
серці 
степу.
ТребуЮт^ ДЛЯ будівни- 
цгва своїх гребель і хар- 
ування деревини, меш

^іровоградського 
°обри ж, які но

кають, як правило, у лі
сових річках. Втім, чи 
досить переконливий 
цей доказ, якщо' враху
вати, що в давні часи лі
су в наших краях було 
куди більше, ніж нині?

Щоб перевірити цей 
сумнів, звернімося до 
карти грунтів УРСР. І 
з ясуємо: Бобринець
знаходиться у зоні так 
званих справжніх степів, 
тутешні сільськогоспо
дарські землі розкину
лися тут на місці різно- 
травно - типчаково - ко* 
вилевого степу, в якому 
випасалися колись вели
чезні стада худоби, де 
проходили магістральні 
шляхи великого пересе
лення народів. Чого і ко
го тут тільки не було! А 
от лісові тварини боб
ри — малоймовірно...

Звернімося до інших 
місцевих топонімів: Боб- 
рмнка, Громоклія, Суго- 
клія, Дрюкова... Назви 
річок нас найбільше ці
кавлять тому, що річки 
ці існували, напевно, до 
появи поселень на їхніх 
берегах. До речі, в око
лицях Бобринця перева
жають слов'янські наз
ви. Чи не означає це, що 
слов'яни мешкали тут 9 
за прадавніх часів! Як
що так, то хто вони бу
ли!

Однак спершу зважмо 
на офіційну дату засну
вання Бобринця — 1767 
рік. Як свідчать доку
менти, саме цього року 
запорозький полковник 
Андрій Кийнаш писав у 
листі на Січ про засно
ване поселення, назване 
Малим Бобринцем. Але 
чому саме «Малий»? Ад
же, як відомо, визна
чення такого роду (як 
і «Новий») додавалися до 
найменування поселен
ня, якщо його назва 
утворилася від якогось 
іншого, старішого насе
леного пункту. Оскільки 
в інших місцевостях, як 
ми вже підкреслювали, 
назва Бобринець не по
бутує, то чи на могло 
бути це давньослов’ян- 
ське (можлиэо, ще ча
сів до Київської Русі) 
місто, яке колись було 
на цих берегах і згадки 
про яке могли ще збе
регтися до середини 
XVIII століття?

Запорізька Січ, як то 
відомо з історії, стала 
центром Запорозького 
козацтва у середині XVI 
століття. Менше, як за 
сто років до того крим
ські татари остаточно 
осіли в Криму. На цей 
час бобринецькі степи 
являли собою вже те 
Дике Поле, яке було 
малозаселеною й мало- 
освоєною територією, де 
практично не було міст. 
Таким чином, у цей час 
не могла виникнути й 
назва Бобринець. Якщо 
ж таке місто чи посе
лення й існувало, а не 
витворене нашою уявою, 
то могло це бути хіба 
до навали монголо-та- 
тарів. Справді, з почат
ку XII століття вся тери
торія по правому березі 
Дніпра належала до Ки
ївської Русі. Цілком 
можливо, що тодг на бе
регах Бобринки могло 
появитися (або відроди
тися) давнє поселення. 
Бо, як засвідчили архе
ологічні розкопки, на 
території сучасного Боб
ринця ще в л’ятому-чет- 
вертому століттях до на
шої ери існувало скіф
ське поселення, ЖИЛИ 
тут (і, зокрема, торгува
ли) люди і в другому 
столітті нашої ери — 
тобто, тоді, коли в тво
рах античних історикіз 
поряд із найменнями 
скіфів уперше з’являю
ться ім’я «венеди», які 
«суть слов’яни.».

Звичайно, за скупими 
згадками античних істо
риків нам не вгадати 
істини. І все ж ясно од
не — прапоселення зі 
слов’янською етимоло
гією могло появитися хі
ба після занепаду дер
жави скіфів, але не піз
ніше навали монголо-та- 
тар. При цьому період 
з кінця ІХ-го до початку 
XI 1-го століття (повер
нення слов’ян на землі, 
захоплені печенігами, а 
потім половцями) виклю
чається. Врахуємо й те, 
що з початку XII століт
тя і до наших днів (а це 
час розвиненої писем
ності) набіги половців 
на ці землі продовжу
вались систематично і 
що жодної згадки посе
лення із назвою Бобри-

нець у цей час не зафік
совано, хоча й не ви
ключено, що воно могло 
існувати. Та все ж імо
вірнішим, логічнішим 
видається заснування 
цього поселення до 
приходу печенігів. Не 
виключено, що з пору 
Великого переселення 
народів (VI—VII століт
тя) тут могло бути й 
укріплення для захисту 
окраїнних слов’янських 
земель. Місцевість (ви
сокі — 20—40 метрів — 
береги річки Дрюкової, 
трохи нижчі, але круті й 
скелясті — Бобринки) 
створювала для цього 
надзвичайно сприятли
ві умови. Міг тут бути і 
прикордонний торго
вельний центр (торгува
ли ж тут у 11-му століт
ті). До того ж фортеця 
в цьому місці мала б 
надзвичайне стратегіч
не значення (що, до ре
чі,. й було використана 
пізніше, вже у XVIII — 
XIX століттях...).

Отож, звузивши шля
хом цих міркувань коло 
пошуків, звернімося до 
свідчень Нестора, до 
його «Повісті временних 
літ», якому належить 
пріоритет у постановці 
питання: «Откуду єсть 
пошла Руска земля»?

8 кінці V — на почат
ку VI століття на пере
хресті великих міжна
родних торговельних 
шляхів народжувалася 
велич Києва. Жили там 
«смисленні поляни», на 
піздні Ж V МЄЖИШЯНІ- 

Дунаю і Дністра жили 
могутні тиверці, а на за
хід від них уличі... За
уважимо, що це були 
величезні племінні об’
єднання, які включали в 
себе ще дрібніші. Але 
для нас важливо, що ти
верці та уличі, як пише 
Нестор, «седяху бо по 
Дністру оли до моря»— 
тобто, займають землі 
аж до Чорного моря по 
обидва боки Дністра. Де 
була східна межа розсе
лення слов’ян (зокре
ма — уличів)? Відомо, 
що вони осіли між Дні
стром і Південним Бу
гом. Чи могло що їх 
змусити перейти жити 
на лівий берег Бугу?

Однією з таких при
чин міг бути приріст на
селення і потреба в ос

воєнні нових земель. 
Недарма ж Нестор пи
ше про тиверців та ули
чів, що «бе множество 
их»...

Однак припинімо на 
час наш екскурс у дале
кі віки й повернімося 
на мить у нинішній. При
гадую, у свій перший 
приїзд до Бобринця 16 
літ тому я запитав у 
своєї сестри, яка там 
мешкала, звідки похо
дить трохи незвичайна 
назва міста. І почув: жи
ло, мовляв, тут колись 
якесь невідоме плем’я, 
яке звалося «бобри»... 
Звичайно, згодом я до
відався, що такого пле
мені ніколи не існува
ло, в усякому разі про 
нього ніде »«одної згад
ки. Зате існували войов
ничі авари, або обри, 
обрини (так їх називали 
слов’яни). Ці войовничі 
кочовики у 50—60-х ро
ках VI століття н. е. руй
нівним смерчем про
йшлися землями східних 
слов’ян, були вони, ймо
вірно, і в степах, де ни
ні стоїть Бобринець. За
галом, заснувавши зго
дом свою державу а 
Паннонії (територія ни
нішньої' Угорщини й 
частково Словаччини), 
обри на початку VII сто
ліття знову повернули 
на схід

Нестор повідомляє: 
«Си же обри воезаху на 
словенех, і примучища 
дулеби, сущая слове* 
ны»... Наймогутніше на 
той час східнослов’ян
ське плем’я дулібів жи
ло у верхів’ях Західного 

денно-східні сусіди ти
верці та уличі теж по
трапили 8 залежність від 
обрів і платили їм дани
ну. Можливо, у гой час 
під постійною загрозою 
нападу аварів і почали 
уличі масово переселя
тися за Південний Буг, 
на правий його берег.. 
Минули роки, перш ніж 
слов’яни здолали обрів

Підсумуємо сказане 
можливо, поява тепе 
рішніх топонімів Боб 
ринка, Бобринець яки 
мось чином пов’язане і: 
найменням обріз! 
самих, які, за тверджен 
ням літописця Несторг 
«биша... телом велиці і 
умомь горді, й бог по 
треби я, й помреша яг 
і не остася ні один об
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рин. І єсть притча на Ру
сі й до сего дне: «по- 
гибоша, аки обре».,.

Що ж, доля жорстоко 
помстилася над тими, 
хто прийшов у землю 
слов’ян «не з добром, 
але з мечем», зітерши й 
саме наймення загарб
ників з лиця землі 
«їх же нєсть племені ні 
наслідка». І чи не є та
кож продовженням су
ду історії той факт, що 
слова, які, можливо, на
родилися від слова «об
ри», трансформували
ся? Як би гам не було, 
але така можливість не 
виключена...

Як бачите, ми торкну
лися тільки однієї версії 
походження місцевої 
назви, а скільки пов'яза
них Із нею історичних 
подій одразу потриво
жили! Можна ссбі з 
цього уявити, скільки та
ємниць ще ховає від 
вчених, та й від любите
лів історії, краєзнавців 
бобринецька земля. Зо
крема, залишається досі 
ніяк не поясненим факт 
наявності □ грунті під 
містом Бобринцем під
земних ходів, можливо, 
досить потужних. Ще в 
свій перший приїзд у 
степове містечко я був 
свідком того, як осіла 
земля на місці одного з 
таких ходів (було це 
приблизно напівдорозі 
між маслозаводом і 
діючою церквою, яка, до 
речі, є пам’ятником ар
хітектури початку XIX 
століття).

Чомусь ніхто з дослід- 

нув уваги на перекази 
старожилів про те, що 
наприкінці XVII століття, 
коли ці землі на деякий 
час потрапили в залеж
ність від Османської ім
перії, на цих берегах 
пробували закріпитися 
турки. Цілком можливо, 
що вони пробували ос
воїти якийсь стародав
ній город, залишений 
свого часу автохтонним 
слов’янським населен
ням. Як би там не було, 
а найстарші бобринчани 
вкажуть вам і місце, де, 
за їхніми словами, був 
мусульманський цвин
тар.

Сьогодні про такі не
байдужі для об’єктивної 
історичної науки речі ви 
не знайдете жодної 
згадки в експозиції ра
йонного історичного му
зею, який віднедавна 
відкрився у реставрова
ному приміщенні колиш
нього Вознесенського 
собору. Надзвичайно 
мало тут даних і про ча
си козаччини. Але ж 
землі ці майже весь час 
за існування Запорозь
кої Січі належали до її 
володінь. Зокрема, існує 
підтверджена докумен
тально версія, що один 
із зимівників на цій те
риторії належав батько
ві легендарного ватажка 
Коліївщини Максима За
лізняка і що сам народ
ний герой народився не 
в Медведівці Чигирин
ського повіту, як вва
жається офіційно, а в 
зимівнику на території 
Бугогардівської пала№ 
ки Запорожжя, до якої, 
за твердженням акаде- 
міка Д. Яворницького, 
входила й територія піз
ніших Єлисаветградсько- 
го та Олександрійського 
повітів. Ця гіпотеза теж 
чекає свого зацікавле
ного дослідника...

Загалом, і ті матеріа

ли, які зберігаються з 

музеї, і ті, які ще мають 

поповнити його, мають 

послужити справі від

новлення історичної па

м’яті нашого народу, 

виховання радянського 

патріотизму. Бо шлях до 

цього один — через про

будження інтересу у мо< 

поді до близько? і дале« 

но? історії. У Бобринц?, 

до речі, для цього, на 

відміну від багатьох ін

ших райцентрів, зробле

но чимало. І все ж ро

боти ще непочатий край.

Наша сьогоднішня роз
повідь, яка, можливо, 
викличе і немало запе
речень у знавців істо
рії — це тільки несміли
ва спроба відхилити за
вісу тієї великої історич
ної сцени, на якій наш 
народ зумів вистояти, 
зберігши свою неповтор
ність і еамоцінність. Тієї 
історії, яка, за словами 
Гете, «навчителька на
родів», Тієї, яка вчить 
людей жити в мирі, 
дружбі, груді, яка вчить 
їх любити й берегти 
свою землю, і не зазіха
ти на землю сусіда. Аби 
не згинути, «аки обре». 
І сьогодні, як завжди у 
віках, ця думка залишає
ться актуальною. Власне, 
у нашому новітньому, 
атомно-ракетному світі 
актуальність її зростає 
стократ.
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Саме такої розмови,

принципової, чесної за»

кликав учасників XVIII об-

ласного конкурсу люби-

тельських фільмів (він

проходив у Новоархан-

гельську] голова жюрі, ре

жисер - постановник Укра-

Інської республіканської

студії хронікально - доку

ментальних фільмів, лауре-

ат премії УРСР імені

Я. Галана В. Артеменко.

А при перегляді стрічки 
«І людина в ній господар», 
присвяченої боротьбі за 
чистоту повітря, напрошу
валася думка, що все-таки 
треба робити щось одне: 
чи боротись за чистоту, 
чи створювати фільми. І в 
останньому випадку, зда
ється, користі було б біль
ше. А так — подивилися 
ми, як працює імпортний 
прилад, почеплений до ви
хлопної труби автомобіля, 
як працівники ДАІ 
мовляють з водіями, 
те, що ми могли б 
тися і без кіно. Хіба 
му покликання кіно? 
ційного стресу цей 
не викликав., 
ні мої, коні».

роз- 
тобто 
дізна- 
в цьо-

Емо- 
фільм 

Стрічка «Ко- 
Щоб не го-

тори. Задуми були дуже 
хороші, отже, люди мис
лять творчо... Тим більше 
прикро, що реалізувати 
задуманого їм не пощасти
ло.

А ось інша народна сту
дія — «Символ» — проф
кому Ульяновського цук- 
рокомбінату. Якби не при
їхали легковою машиною, 
усіх би призів не змогли б 
і забрати, це вже напеане. 
Давайте полічимо: приз за 
кращу програму фільмів, 
приз авторам фільму «І 
доброта у душах вродить 
рясно», відзначено за кра
щий сценарій фільм 
«Дзвенить суворо пам’яті 
струна», цей же фільм ви
знано кращим з точки зо
ру втілення теми пам’яті

текстом...

«Молодий комунар»

5 листопада 1988 року

Творчість — справа делі
катна, аналізуючи її з пле
ча рубати не можна. Але 
й загальними фразами ти
пу «значних досягнень» та 
«окремих прорахунків» не 
відбутися. Промовчавши 
про недоліки однієї сту
дії, тим самим образиш 
іншу, знецінивши її здо
бутки. Тому саме так — 
відверто, відкритим текс
том — і поведемо мову.

Переглянуто близько 60 
стрічок за два дні.
за тематичною 
ністю, за якістю 
ня. Траплялися 

які

Різних 
спрямова- 

виконан- 
справжні 

знахідки, які хвилювали, 
радували учасників, було 
й чистісінької води кіно- 
графоманство. І все ж та
ки свято, на мою думку, 
вдалося. Адже побачити 
хоч один-два справжніх 
фільми, з нетрадиційним 
підходом, з цікавим трак
туванням теми — то вже 
добре. Культурна програ
ма, підготовлена організа
торами конкурсу, — подо
рож до Софіївки, пере
гляд стрічок колег із Сум, 
виступ самодіяльних ар
тистів — теж залишила ду
же теплі враження.

Жюрі конкурсу було над
звичайно авторитетним і, 
як сказав голова В. Арте
менко, найсправедливішим 
у світі. Та погоджуючись 
із багатьма зауваженнями 
жюрі, не можу беззапе
речно прийняти всі виснов
ки. Висловлю свою думку 
як глядач.

Чого ж більше було на 
конкурсі: творчості чи без
силих
ро, 
ся, < 
думається, 
творчій 
колективів, 
матизмі, 
мислення 
невір’я їх у свої сили, не
знанні власних можливос
тей.

«Так не пишуть», — ло
виш інколи себе на думці. 
Ця ж традиційність у най
гіршому розумінні слова, 
здається, стала на пере
шкоді й багатьом кіноама- 
торам. Варто згадати 
фільм «Ручну працю — на 
плечі машин» 
чого варта!), 
го одноманіті, 
ві кадри на 
воджуються настільки

ворити багато, наведу сло
ва одного з членів жюрі: 
«Кладовище надій».

Далі — «Піонерський 
галстук». Це справжній 
фільм про доперебудовні 
часи. Крокуючі колони, 
піонерський салют, а по
декуди й байдуже облич
чя школяра, часом прос
то зриме відбування чер
ги. Саме цей показушний 
бік піонерського життя 
ми ж ніби зараз засуджу
ємо? Поки переглядав 
цей фільм не полишала 
думка: ну навіщо братися 
за тему, якщо ти не знаєш, 
як її розробити, не приду
мав, як у цю традиційність 
внести щось нове, щось 
своє, оригінальне? Тільки 
щоб було?

Розмову з цих стрічок я 
почав не випадково. На
звані фільми народної кі
ностудії «Зірка» профкому 
виробничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка» 
розпочинали програму.

Невже цьому бути 
кінця? — думалося,
щастя — ні. Фільм «Спо
гад» тієї ж студії значно 
відрізнявся від поперед
ніх. І в ньому не все було 
добре, та все ж було його 
відзначено за ліричність. 
Актор, котрий виконав го-

приклад: «Скільки 
«хеві метал»? У 

алегорії (до речі, 
«Історія, якої не

ДО 
На

загиблих, режисера студії 
В. Кизиму заохочено за ви
разне вирішення націо
нальної теми. Керівник сту
дії тільки встигав прийма
ти нагороди. І не скажеш, 
що вони незаслужені.
Фільми дуже й дуже непо
гані, проникнуті глибо
ким ліризмом, любов’ю до 
людини села, до українсь
кого народу.

Ось 
важить 
формі 
титри:
було, але...») стрічка пока
зує боротьбу г-ародної 
української творчості і 
бездуховного, справді ме
талевого 
такий 
мертвий 
мова. Тема вирішується не 
в рожевих тонах, поле 
бою залишається ніби са
ме за роком, і це й на
сторожує глядача, приму
шує його замислитися над 
долею рідної культури. 
Враження від стрічки над
звичайно сильне.

Але ось демонструється 
фільм «І доброта у душах 
вродить рясно», який є, 
на мою думку, 
теми «хеві метал», 
більш

року. Саме про 
низькопробний, 

варіант його йде

рясно», який 
варіантом 

тільки 
ліричним. Далі йде

потуг на неї? Прик- 
але все-таки, здаєть- 
останніх. І причина, 

не стільки в 
неспроможності 

скільки в дог- 
закостенілості 

авторів стрічок,

(одна назва 
під час яко- 

одноплано- 
екрані супро- 

' 1 ж
монотонним інтерв’ю, єди
на думка якого: одно
манітна ручна праця — це 
таки погано. «Поради бува- 
ЛИД1) — не що інше, як 
агітки для внутрізаводсь
кого вжитку, з непогано 
висловленого, але безад
ресною віршованою крити-

ловну роль, — просто зна
хідка. Ми 
професійну

Довелося 
керівником 
чинським, 
вав відстояти стрічки, роз
повідаючи про те, що ж

бачили майже 
груї

зустрітися і з 
студії Бога- 

котрий спробу-

старіють душею...» 
«Юність» Ульянов- 

районної станції 
техніків, у якому 

і використано фраг-

студії
ської
юних
просто
мент з того ж таки фільму 
про «хеві метал», що, на 
мою думку, зовсім уже

ється, таке 
суворішої, 
оцінки. її 
почули.

Далі 
фільм «Людина з етюдом» 
студії «Секунда» з Улья
новки (на увазі мався, оче
видно, етюдник), тема яко
го — знов - таки народна 
творчість.

Самі по собі фільми 
непогані, навіть 
з етюдом», 
ється, просто 
судовий 
ну фактуру. Та окремішньо 
такі стрічки сприймалися 
б зовсім інакше, мали б 
значно більший вплив на 
аудиторію. Так же — не
наче важка артилерія. 
Перший постріл дещо при
голомшує, враження від 
решти нижче середньо
го. Чи не підвело аматорів 
«під монастир» запровад
ження приза «За кращу 
програму?» Мабуть, праг
нення завоювати його й 
спонукало окремі колекти
ви наплодити побільше 
фільмів, забуваючи про їх
ню якість.

А стрічка «Дзвенить суво
ро пам'яті струна», створе
на у творчій співдружності 
трьох ульяновських студій, 
зачепила за серце, мабуть, 
кожного. Хоч і не вдалося 
авторам уникнути подекуди 
зайвого натуралізму, байду
жим вона не лишила нікого, 
в залі по її закінченні залу
нали оплески.

Розповідаючи про студію 
«Символ», думаю все-таки, 
що маю право говорити 
про почерк, про вірність 
темі, про справжній ліризм, 
а не про штамп, заяложе
ність, надмірну сльозли- 
вість. І в підсумку — все- 
таки про творчість, а н.е поо 
її імітацію.

На жаль, зовсім інші по
чуття викликає схильність 
до пожеж В. Полонського 
з народної студії «Ятрань» 
профкому кіровоградського 
виробничого об’єднання 
«Друкмаш». За кілька міся
ців до того мені довелося 
переглянути іншу стрічку 
цього ж автора, де теж бу
ла пожежа, теж рятували 
дівчину і т. ін. Це ж саме 
ми бачимо й тут, у фільмі 
«Спасибі, дядю!»

Сценарій того фільму був 
перенасичений натяжками, 
глядач йому просто не по
вірив і висловлювалися про 
нього під час обговорення 
досить гостро. Сказати б, 
що не варто вести мову про 
фільм, якого не було на 
екрані конкурсу? Може, і 
так.

Та справа в тому, що й 
«Спасибі, дядю!» ряснів ти
ми ж натяжками і недореч- 
ностями. Найсучасніша квар
тира, а видно відразу, що 
будинок цей давно покину
тий, жінка кидається в цей 
палаючий дім, її тримають, 
і все це довго, ненатураль
но, і, як на мене, то трохи 
й неетично. Перечіпається 
через щось і падає в кутку 
кадру пожежник, це не 
сприяє вірогідності того, 
що відбувається на екрані, 
навпаки, викликає якесь 
роздратування таким недба
лим ставленням до власно
го фільму. Проте є в цій 
стрічці і кадри, що несуть 
досить значне емоційне на
вантаження. Жюрі вона, в 
усякому разі, сподобалась.

Я ж думаю: якщо авторо
ві до вподоби давати в сво
їх творах побільше психо* 
логічного навантаження, то 
хіба обов’язково йти до 
цього через вогонь? Демон
струвався ж тут і його 
фільм «Штрих», коротень
кий, простий за постанов
кою, без вогню, пожежних 
машин, масовок, а просто 
— справжня знахідка.

А фільм того ж автора 
«Партгрупорг»? Тема дуже 
складна, та, на мою думку, 
В. Полонському вдалося її 
більш-менш успішно роз
крити.

Зупинюсь хоч одним сло-

заслуговує най- 
принципової 

чомусь ми не

демонструється

й
«Людина 

де, мені зда- 
загублено 

матеріал, рідкіс-

ли-во запам'яталися. «Імпро
візація» кіїностудії «Надія» 
Знам’янської міської стан
ції юних техніків. За якіс
тю, за -операторською май
стерністю йому не було 
рівних. Лілія Комісарова 
одержала приз за кращу 
акторську роботу. А техніч
ні прийоми? Член жюрі кі
нодраматург О. Шкуратов 
допитувався: «Як вам вда
лося таке зробити? Цього 
не можуть досягти і на про
фесійних студіях!» «Імпро
візації» ж він віддав пере
вагу, коли його запитали, 
під яким фільмом поставив 
би він свій підпис. Але усе 
це, на мою думку, варте 
кращого застосування. Те
ма — народження естрад
ного танцю — занадто по
верхова. Хоча в цьому є і 
свої переваги. Автори що 
хотіли сказати, те й сказа
ли, повністю реалізували 
свій задум... І все-таки приз 
симпатій глядачів — це вже 
про щось та говорить, 
гадаю, що дебютувала 
досить успішно) студія ли
ше торік.

Та бог з ним, із фільмом. 
Біда в тому, що діти, які 
його побачать, які брали 
участь у його створенні, мо
жуть подумати, що це і є 
творчість. І яку «продукцію» 
вони згодом нам запропону
ють? За кого мали автори 
фільму глядачів і жюрі?

«Місто мого дитинства» 
народної кіностудії «Обрій» 
обласного клубу-лаборато- 
рії кінолюбителів. Технічний 
стан — відмінний, за що 
стрічку й відзначено, знято 
фільм добре, переглядаєть
ся він легко, ненапружено, 
викликає цікавість.

Але... Не втримався ав
тор від цілого потоку сла
вослів’я на адресу першо
го секретаря Сумського об
кому партії. Він заслуговує 
хороших слів, тому що міс
то справді як картинка. Та 
коли чуєш, що «люди мо
ляться, щоб він подовше 
пожив», відчуваєш себе 
якось незручно,

«Зінов’євськ — частка іс
торії» народної кіностудії 
«Уі(а» профкому дитячої 
обласної лікарні. Розповіда
ється про історію Кірово
града, використано в філь
мі й багатий архівний мате
ріал. І неначе електричним 
струмом пронизує, коли ба
чиш заключні кадри стріч
ки. Зараз у наш час на бу
динках таблички: «Провулок 
Жданова», «Тупик Вишинсь- 
кого».,. Багато про це мож
на говорити, але додати 
щось важко.

«Листопад-грудень» кіно
студії Гайворонського між
шкільного навчально-ви
робничого комбінату. Один 
із фільмів, який припав ме
ні до душі найбільше. Ба
гато кадрів залишається в 
пам яті. Витримано тональ
ність, вдало підібрано й фо
нограму. Хороший фільм, в 
якому правдиво показано 
красу рідної природи.

Та дідько штовхнув під 
руку авторів ввести в кадр 
хлопця з кінокамероюі Не
вже ніхто з авторів не від
чув що там йому робити 
зовсім нічого?

«На закінчення» народної 
кіностудії «Обрій» відзна
чено за творчий пошук у 
режисурі. Що можна про 
нього сказати? Коротко: це 
справді пошук, і справді 
фільм. Побільше б таких. 
Тієї ж оцінки заслуговує і 
слайд-фільм «Проникнен
ня». Автор — О. Вінницький 
з Кіровограда.

А «Гопак з виходом», 
«Хлібні зорі» народної кі
ностудії «Інгулець» з Єли- 
саветградки Олександрів- 
ського району теж можна 
охарактеризувати коротко: 
довго і нудно, і, я б сказав, 
навіть образливо для геро
їв фільмів. Автор твердить: 
все що пройшло на екрані, 
— не постановка, все саме 
так ’ було; Але ж фільм —

На-
С-

ти глядачеві все, що зафі^>> 
сував ооб’єктив? Якщо ц$ 
сприяє вирішенню теми 
ідеї фільму — інша справо^ 
А якщо ні?

Чи ми повинні Дивитися 
все тільки тому, ЩО «так бу
ло»? Крім збирання матері
алу гадаю, повинен бути Й 
Відбір, і все, ЩО не ..гра« 
на фільм», має залишатися 
поза ним. Та й взагалі, як 
висловився один із члені» 
жюрі, в мистецтві по
два — не чотири. чо
тири це вже не мистецт
во, а щось інше

Справедливо й те, що 
фільм повинен гуоивернути 
на свій бік гляда\§; Якщо 
цього досягти не вдалося 
— навіщо взагалі було його 
знімати? Для кількості?

Відзначило жюрі й те, що 
операторський рівень' на 
цьому конкурсі гірший, НІЖ 
на попередніх. Варто зга
дати про технічний 
фільмів. Навіть якщо 
вишся професійний 
у кінотеатрі, будь-які 
нічні неполадки добре таки 
псують враження від нього. 
Що ж можна сказати про 
аматорську стрічку, яка під 
час перегляду починає ска
кати, фонограму до якої 
зроблено недбало — навіть 
не чуєш, про що взагалі ве
де мову диктор?

Гадаю, чимало ^мів 
багато втратили саме^ерез 
це. У кіно дрібниць немає, 
Ну, а тепер — кілька 
«про медалі».

Призів та дипломів 
конкурсі роздано аж 
штук. За що тільки їх 
вручали: за кращі^ ; опера
торську роботу, за кращий 
технічний стан, за кращий 
фільм про трудівників села, 
кращий фільм на комсо
мольсько-молодіжну тему, 
за цікаву кіноподорож, з« 
кращий ліричний фільм, і 
ЯКЩО вже зовсім не було 
за що—- тоді за дебют.

Тут я згоден в основному 
з оцінками жюрі. Хоча «Ли
стопад-грудень» нагороди» 
би за ліризм, а приз за 
операторську роботу, який 
йому дістався, віддав 
«Імпровізації». Та мова 
про те. Чи спонукує 
творчості таке багатство 
охочень? Нагороди були 
служені, і цікава кіноподо
рож була, і лірика, та чи 
варто нагороджувати май
же всіх? Адже не давали 
призів та дипломів тільки 
за ті фільми, за які вже про
сто не піднялася рука. А 
так — майже кожен 
лектив додому щось 
повіз. Гадаю, ціна нагород І 
була б вищою, якби було їх І 
трохи менше. і

Далі. Творчі звіти — І 
добре. Треба подбати, щоб І 
збирали вони якомога шир- І 
шу аудиторію. Суд глядачів ■ 
— найсправедливішим. ьав 
жаль, за винятком цих зБІ'Я 
тів, фільми «на люди» не« 
виходять. Ось так позніма-Я 
ли, показали на конкурсі« 
колегам, з яких одні поза»-1 
дрили білок>инші — чор4« 
ною заздрістю та й по всьо-^ 
му? !

Принаймні, стрічки. яи*,’ 
зайняли призові місця, проо»Г 
то повинні, на мою думкУ«< 
вийти на широкі маси гляда*;< 
чів. Може, обласний клу&^< 
лабораторія зміг би вирі«^и\ 
ти питання про тиражування« 
цих стрічок? Тоді б і відпо < 
відальність авторів була ви-< 
щою, а з нею — • якість
робіт. «

І останнє. Окремі лк>^и'< 
тельські колективи виступи^ 
ли краще народних. А < 
ж звання до чогось та 3°' ; 
бов’язує, чи не так? Трео 
його виправдовуватИ; ;
М. Ткачук, режисер-поста, 
новник Київської студії Н 
уково-популярних ф’льд?'< 
недарма М/ав: .У Д 
можливо все, крім нуд 
Хочеться Вірити, на насту 
ному конкурсі її буде м

о. устиновсьмиИ.
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прнеждЗй
А ЦТ (1 програма)
3 00 — Новини, 8.13

Грає Зразково • по
казовий оркестр Коменда
тури Московського Кремля. 
8*43 — «Поети — Жовтню». 
9 10 — «Ленін у Виборгу». 
9І20 — Концерт класичної 
музики. 9.45 — МОСКВА.
КРАСНА ПЛОЩА. ВІЙСЬ
КОВИЙ ПАРАЦ І ДЕМОНСТ
РАЦІЯ ТРУДЯЩИХ, ПРИ
СВЯЧЕНІ 71-й РІЧНИЦІ ВЕ- 
ШіД ЖОВТНЕВОЇ СОЦІА- 
"ґ^віНОї РЕВОЛЮЦІЇ.
12.3^— Мультфільми. 13.00 
— «Я, ти і всі ми разом»,
13.45 — Прем’єра докумен
тального фільму «У мене є 
таємниця». 14.05 — Вперше 
на екрані ЦТ. Художній 

* 

фільм «За явною перева
гою». 15.20 — Новини. 15 ЗО 

«Всі люблять цирк».
16.15 — Концерт О. Образ- 
Цової та Є. Нестеренка. 
17 10 — «Лівша». Мульт
фільм 17.55 — «Послухай
те!» Музична композиція.
18.50 ,Л. Зорін. «Цитата». 
Прем’єра фільму - вистави. 
21.00 - РЕПОРТАЖ ПРО
ВІЙСЬКОВИЙ ПАРАД І ДЕ
МОНСТРАЦІЮ ТРУДЯЩИХ, 
ПРИСВЯЧЕНІ 71-й РІЧНИЦІ 
ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СО
ЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
22.00 — «Зустріч в Останкі- 
ні». Святковий концерт.
23.45 — Новини.

А УТ
9.00 — Таланти твої, Ук

раїно. 9.45 — Київ. Площа 
Жовтневої революції. Війсь
ковий парад і демонстрація 
трудящих, присвячені 71-й 
річниці Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
(По закінченні — концерт 
дит. худ. самодіяльності). 
12.00 —- «Жовтнева сюїта». 
Літературно - музична ком
позиція. 12.15 — Концерт 
державної заслуженої ка
пели бандуристів УРСР.
12.45 — Хронікальний
фільм. «Документи Жовт
ня». 13.15 — «Пісня скли
кає друзів». Фінал респуб
ліканського телефестивалю 
піонерської пісні. 15.10 — 
Художній Фільм* «Срібні 
сурми». 16.20 — Прем’єра

документального фільму 
«Повість про маршала Ко- 
нєва». 18.00 — Мультфільм 
«Стріла» вирушає в політ».
18.30 - ВІДЕОРЕПОРТАЖ
ПРО СВЯТКОВУ ДЕМОНСТ
РАЦІЮ З ПЛОЩІ ІМ. КІРО
ВА В МІСТІ КІРОВОГРАДІ. 
19.00 — Актуальна камера.
19.45 — «Вінок дружби».
Виступ майстрів мистецтв і 
художніх нолективів СРСР.
20.40 — «На добраніч ді
ти!» 21.00 — Репортаж про 
військовий парад і демонст
рацію трудящих, присвяче
ні 71-й річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. 22.00 — Вперше 
на екрані УТ Художній те
лефільм «Уповноважений 
революцією». З серія.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15

— Грає Зразково-поназо- 
вий оркестр Комендатури 
Московського Кремля. 8.40
— Поети — Жовтню. 9.10
— «Ленін у Виборгу». 9.20
— Концерт класичної му
зики. 9.45 - МОСКВА.
КРАСНА ПЛОЩА. .ВІЙСЬКО
ВИЙ ПАРАЦ І ДЕМОНСТРА
ЦІЯ ТРУДЯШИХ, ПРИСВЯ
ЧЕНІ 71-И РІЧНИЦІ ВЕЛИ
КОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 12.30
— Дж. Рід, «Десять днів, 
що потрясли світ». Фільм- 
вистава. 14.55 — П. Чайков- 
ський. «Хвилина абсолют
ного щастя». Музична про
грама. 15.45 — Прем’єра

документального теле
фільму «Минуле ще попе
реду». 16.15 — Мульт
фільми. 16.50 ь— «Ранно- 
вий обхід». Художній фільм 
із субтитрами. 18.25 —
Прем’єра фільму - концер
ту. 19.30 —- В. Іванов. «Лі
тера «Т», 20.00 — Вечірня 
казка. 20.20 — Прем’єра 
документального телефіль
му «Майстерні Росії». 21.00 
— РЕПОРТАЖ ПРО ВІЙСЬ
КОВИЙ ПАРАД І ДЕМОНСТ
РАЦІЮ ТРУДЯЩИХ, ПРИ
СВЯЧЕНІ 71-Й РІЧНИЦІ ВЕ
ЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІА
ЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 
22.00 — «Однолюби». Ху
дожній фільм. 23.20 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.15 —

Концерт Державного росій
ського народного ансамб
лю «Росія». 8.40 — Хвили
ни поезії. 8.45 — Творчість 
народів світу 9.15 — «Пе
реможці». 10.20 — Лауреа
ти Державних премій СРСР 
1988 р. в галузі промисло
вості і сільського господар
ства. 1120 — «У світі тва
рин». 12.20 — «Музика го
динника». Документальний 
телефільм. 12.30 — «Веселі 
нотки». 13.30 — «Наука:
теорія, експеримент, прак 
тика». Лауреати Держав
них премій СРСР 1988 р. в

14.00 — М. Шолохов. «Ран
ні оповідання». 15.00 — Но
вини. 15.15 — Міжнародні 
змагання з фігурного ка
тання на приз газети «Мос
ковские новости». Показо
ві виступи. 16.45 — Міжна
родна програма, 17.45 — 
«Стійкий олов’яний солда
тик». Мультфільм. 18.05 — 
Вперше на екрані ЦТ Ху
дожній фільм «Петровна, 
38». 19,30 — Фотоконкурс
«Я люблю тебе. життя».
19.35 — Вперше на екрані 
ЦТ. Художній фільм «Ога- 
рьова, 6». 21 00 — Час.
21.40 — Оранжевий мікро
фон». Музична передача. 
22.55 — Новини. 23.00 —
«Танці, танці танці...» Між

народний конкурс виконав
ців бальних танців у Моск
ві.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — 

Концерт фольклорного ан
самблю «Калина». 10.10 — 
«Жила собі сироїжка». Ви
става для дітей. 11.10 — 
Документальний фільм «Він 
брав Зимовий». 11.20 — Ху
дожній фільм «Армія Тря
согузки». 12.40 — Лауреати 
Державних премій СРСР 
1988 року в галузі промис
ловості. 13.10 — «З україн
ської класики». I. Котлярев
ський. «Наталка - Полтав
ка». Вистава Тернопільсь-

кого музично - драматич
ного театру ім. Т. Г. Шев- 
ченна. В перерві — 14.15 —- 
Новини. 15.20 — «Село і
люди». Лауреати Держав
них премій СРСР 1988 року 
в галузі сільського гос
подарства. 15.50 — Все про 
ніно». Кінофестиваль «Мо- 
лодість-28». Передача пер
ша. 17.00 — Футбол. Кубок 
СРСР. 1,8 фіналу. «Дина
мо» (Київ) — «Жальгіріс» 
(Вільнюс). В перерві — те- 
лепрестайм. 18.45 — Твори 
Ф. Шопена. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 —
«Майстри гумору». Вечір 
сатири і гумору. 20.20 —
Документальний фільм 

«Перша річниця». 20.40 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— Час. 21.40 — Вперше иа 
енрані УТ. Художній фільм 
«Інтервенція». 23.20 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.20

— «Ми з Джеком». 
Мультфільм. 8.30 — Доку
ментальні телефільми. 9.15
— «Золоті ворота» Музич
на казка для дітей. 10.05
— Прем’єра художнього те
лефільму «Разом». 11.10 — 
«Ми любимо музик/ Шопе
на» Телеміст школярів 
Москва — Варшава. 12.25
— С. Єсенін. «Пісня про

великий похід». 12 55 — Хо
кей. Чемпіонат СРСР. ЦСКА 
— «Крила Рад». 15.15 —
«Осінь золотопряля». Му
зична передача. 15.45 —
Прем’єра фільму - вистави 
Липецького драматичного 
театру ім. Л. Толстого «Чай
на» за п’єсою А. Чехова.
18.05 — «Пісня про юного 
барабанщика». Мультфільм.
18.10 — Л. Гертель. «Марна 
пересторога». Вистава.
20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «...До шістнадцяти 
і старші». 21.00 — Час.
21.40 —- Прем’єра худож
нього телефільму «Це було 
минулого літа». 1 і 2 серії.

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

г- Мультфільми. 9.05 —
Фільм — дітям. «Веселі іс
торії» ^р.20 — Прем'єра до- 
иумеь'Жльного телефільму 
«Без пострілів і погонь».
10.50 — Новини. 15.30 — 
Новини. 15.45 «Здрастуй, му- 
эико!» 16.25 — Мультфіль
ми. 16.55 — Новини. 17.00 — 
♦Людина на злітній смузі». 
Документальний телефільм. 
17.55 —• Футбол. Європейсь 
ні кубки. «Металіст» — «Ро
да» (Голландія). «Спартак» 
— «Стяуа» (Бухарест). У пе
рерві — 18.45 — Сьогодні у 
світі. 21.00 — «Час». 21.40 — 

Прожектор перебудови. 21.50 
— Творча зустріч у ГІалаці 
молоді. Участь беруть: 
письменник Ю. Поляков, на
родний артист СРСР О. Та
баков І поет А. Дементьев.
22.50 — Сьогодні у світі. 
23.05 — Прем’єра фільму- 
концерту «Один за всіх».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 —

«Стосується кожного». На 
контролі виконання Поста
нови ЦК Компартії Украї
ни». Про заходи по реаліза
ції в республіці настанов 
27 з’їзду партії, січневого 
(1987 р). Пленуму ЦК КПРС 
в галузі національних від-

носин, посиленню інтерна
ціонального і патріотично
го виховання населення». 
Передача 2. (Відеоповтор 
від 28 жовтня). 10.35 —
«Шкільний екран». 6 клас. 
Фізика. «Сила тяжіння». Ва
га тіла» 11.05 — «Доброго 
вам здоров’я». За активне 
довголіття. 11.35 — Худож
ній фільм «Інтервенція».
13.15 — Новини. 16.30 — 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ. (Кірово
град). 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — «Наука 1 
час». Нові методи визна
чення температури тіла.

17.30 — Муз. фільм. «Додо
му нас приводить дорога».

18.00 — «Шляхом онов
лення». Перші кроки госп
розрахунку у Ворошилов- 
градському виробничому 
об’єднанні інструменталь
ного обладнання. 18.30 —
Кінопрограма «У світі пре
красного». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Кон
церт авторської пісні пра
цівників міліції 20.30 —
Реклама. 20.45 — «На доб
раніч діти!» 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор перебу
дови». 21.50 — Продовжен
ня концеоту авторської 
пісні працівників міліції. 
23.05 — Вечірній вісник.

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

«Казна про лінь». Мульт
фільм. 8.30 — Концерт на
родного ансамблю танцю Па
лацу культури металургів 
м. Магнітогорська. 9.00 — 
Німецька мова. 1 рік навчан
ня. 9.30 — «Спогад про ста
рий спектакль». 10.00 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання.
10.30 — «Однолюби». Худож
ній фільм. 11.50 — «Міста і 
роки». Документальні філь
ми. 12.30 — Кіноафіша. 13.30 
— Новини. 13.35 — Денний 
сеанс повторного телефіль
му. «Ходіння по муках». Ху

дожній телефільм. 1 серія 
«Сестри». 17.50 — Новини, 
18.00 — Лауреати Міжна
родного конкурсу ім. П. Чай- 
новського. І. Плотникова 
(фортепіано). 19 00 Сільська 
година. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 Прем’єра докумен
тального телефільму «Авто
портрет». 20.30 — «Музич
ний кіоск». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — До 170-річчя 
з дня народження І. Турге
нева. Художній телефільм 
«Затишшя». 1 серія. 22.55 — 
Екран документального філь
му «Кра. Кра». 23.15 — Но
вини.
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35

«Здрастуй, музико!» 9 15 
— «Петровка, 38». Художній 
фільм. 10.40 — Новини.
15.45 — «Музична скарбни
ця». П. Чанновський. Кон
церт *6 2 соль мажор для 
Фортепіано з оркестром. 
Твір 44. 16.40 — Світ твоїх 
захоплень. Документальний 
Телефільм «З ярмарку». 17.10 
— Новини. 17.15 «... До шіет- 
надцяти і старші». 18.00 — 

І Курсом XIX партконферен- 
ци Звіти і вибери. Передача 
З про вибори парткому на 

Таганрозькому заводі «Крас- 
ньій котельщик». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 •— 
«Дійсно — народна». Про 
роботу органів внутрішніх 
справ країни. 20.00 — Кон
церт, присвячений Дню ра
дянської міліції. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Продов
ження концерту, присвяче
ного Дню радянської міліції. 
23.05 — Сьогодні у світі.
23.20 — Актуальний об’єк
тив. Прем’єра документаль
ного фільму «Винахідництво 
і екологія».

▲ УТ
16.30 — Новини. 16.40 — 

Србний дзвіночок. 17.00 
— «Господарем на землі». 
Навіщо селу РАПО. 17.30 — 
«Республіканська фізико- 
математична шнола, «Як 
розв’язувати контрольні
задачі з фізики« 18.00 —
Музичний фільм «Миттє
вості кохання». 18.30 —
Обговорюємо Проенти за
конів про зміни і допов
нення Конституції СРСР і 
про вибопи народних депу
татів СРСР. 18.45 — Зву- 
мать народні мелодії. 19.00

— Актуальна камера. 19.30
— Говорять депутати Вер
ховної Ради УРСР. 19.45 — 
«Живе слово». На X Міжна
родному з’їзді славістів у 
Болгарії. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — Час.
21.40 — Прожектор пере
будови. 21.50 — Сьогодні — 
День Радянської міліції. 
Молодіжна студія «Гарт».
23.20 — Вечірній вісник.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Навчальна програма. «Поча
ток особистості». Науково- 
популярний фільм. 8.35, 9.35

— Природознавство. 4 кл. 
Вітер I його робота в приро
ді. 8.55 — «Там, за пасмом 
синіх гір». Документальний 
фільм. 9.05 — Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 9.55 — 
«Експромт». Документаль
ний фільм. 10.05 — Учням 
СПТУ. I. Тургєнєв «Батьни і 
діти». 10.35, 11.35 - Фізи
ка. 7 нл. Зміни агрегатних 
станів речовини. 11.05 — Іс
панська мова. 2 рік навчан
ня. 12.00 — «Затишшя». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 
13.05 — «Дорослі І діти». 
Документальний теле-

Фільм «До вас прилітає 
Пегас?..» 13.35 — Нови
ни. 13.40 — Денний
сеанс повторного телефіль
му. «Ходіння по муках». 2 
серія «Вибір». 18.00 — Нови
ни. 18.10 — «Загубилась 
внучка». Мультфільм. 18.30 
Ритмічна гімнастика. 19.00 
— Футбол. Кубок УЄФА. 1/16 
фіналу. «Вінторія» (Буха
рест) — «Динамо» (Мінськ). 
У перерві — 19.50 — Вечір
ня казка. 21.00 — «Час»,
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Затишшя», 
Художній телефільм. 2 се
рія. 22.55 — Новини.

А ЦТ (І програма)
€.30 — «120 хвилин». 8.35 
Концерт радянської пісні. 

9.05 — «Народна творчість». 
Тепеогллд. 9.35 — «Огарьова, 

Худож іій Фільм. 11.00 — 
полини. 15,30 — Новини.
15.45 — П’ятирічка: Діла і 
■люди. Прем’єра документа
льного філеру «Банкіри з 
Петринова». 16.05 — «Чого і 
чому?,» 16.35 — Новини,
со до __ Прогррс, інсЬорма- 
ЧіП Реклама. 17.25 — До на
ціонального свята Анголи — 

незалехлності. Кінонарис 
і? лсСтину нустелі й океану».

< — Народні мелодії. 

18.00 — Курсом XIX парткон- 
фере.чції. Звіти і вибори. Пе
редача 4 про вибори парт
кому на прядильній фабри
ці «Аудеяс» у м. Вільнюсі.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.05 — Прем’єра мультфі
льму «Таємниця жовтого ку
ща». 19.15 — Фільми народ
ного артиста СРСР С. Росто- 
цьного. «Земля і люди». 
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор пеггбудови. 21.50 — 
«Пісня-88». 22.10 — «Погляд».
Вечірня Інформаційно - му
зична програма. 23.40 — Му
льтфільми для дорослих.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — 

Концерт української музи
ки. 9.45 — Говорять депу
тати Верховної Ради УРСР.
10.10 — «Все про кіно». Кі
нофестиваль «Молодість- 
88». Передача перша. 11.20
— «Знайомтесь: ансамбль 
«Сюрприз». 11.55 — Моло
діжна студія «Гарт». 16.30
— Новини. 16.40 — Сріб
ний дзвіночок. 17 00 — «На 
допомогу школі». Українсь
ка література. «Любіть 
землю». «Любіть працю на 
землі». 17.30 — Для дітей. 
«Намисто». 18.00 — Кон
церт ліричної пісні. 18 30
— Обговорюємо Проекти 
Занонів про зміни і допов

нення Конституції СРСР і 
про вибори народних депу
татів СРСР. 18.45 — ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ. (Кіровоград). 
19,00 — Актуальна камера.
19.45 — Говорять депута
ти Верховної Ради УРСР 
20.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Дніпро» ~ — 
«Жальгіріс». 11-й тайм.
20.45 — На добраніч, діти!» 
21.00 — Час. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21 50 
— Вперше на енрані УТ. 
Художній телефільм «За
пам’ятайте мене такою». 
1 серія. 23.05 — Новини
23.35 — «На київській хви

лі». Інформаційний ви
пуск.

Д ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Навчальна програма. «Не 
відаючи страху». Науково- 
популярний Фільм. 8.35. 9.35
— Казни Г.-К, Андсрсена. 
4 кл. 9.05 — Англійська мо
ва. І рік навчання. 10.05 —• 
Учням СПТУ. Астрономія. 
Планети. 10.35, 11.35 — Му
зика. 6 нл. Пісні боротьби і 
протесту. 11.05 — Англійсь
ка мова. 2 рік навчання. 
12.05 — «Затишшя». Худож
ній телефільм. 2 серія 13.10
— «Далеке близьке». Доку

ментальний Фільм «Старий і 
місток. 13.30 — Новини.
13.35 — Денний сеанс пов
торного телефільму. «Ходін
ня по муках». З серія «Вій
на». 17.45 — Новини. 17.55 — 
Клуб мандрівників. 18.55 — 
Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Дніпро» — «Жальгіріс». У 
перерві — 19.45 — Вечірня 
казка. 20.50 Гоає Е. МосквІ- 
тіна (арфа). 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Фільми студій 
союзних республік. Прем’є
ра художнього телефільму 
«Більше 40 градусів V за
тінку». «Ааербайджанфільм». 
23.00 — Новини.
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А ЦТ (І програма)
6-30 — «120 хвилин». 8.35

Концерт. 9.05 — «Чого і Чоглу?і>. 935 _ Співає з. Го. 
Тооцевд. 9.55 — «Східним

10 05 _ не. 
^злекил. Ю 35 - Я. Бетхо- 

Со*ата Я? 5 для скрип- 
‘р’ Фортепіано. 11.00 -
Зіай^.но суті». 12.15 - 

пам’ятники Уз-
Г2 45 нул> Дальверзінтеж. 
талЛ.-" Прем'єра докумен
ти телефільму «Діалог 
■-на/ Р*и;у*>Л55 - «В кра- 
п^УоеА-Ці3пЛ1уМу,>- 13.25 —
-Ргр 7’ Державних премій 
ми--і,.':18 Р. с галузі ніно- 
' 1355 ~ СДЛЯ ВС?Х

«одного*. 14.30 — Но

вини. 14.45 — Кіномистецт
во союзних республік. Турк
менська РСР. 15.35 — Хви
лини поезії. 15.40 — «Бать
ківський день — субота».
17.10 — Прем’єра мульт
фільму. 17.20 — Міжнародна 
програма. 18.40 — Вперше 
на екрані ЦТ. Художній 
фільм «Вокзал лля двох», і 
і 2 серії. 21.00 - «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Прем’єра до
кументального Фільму «Чу
жак». Про метопи лікування 
доктора М. О. Касьяна. 22 20 
— В суботу ввечері. «Італія 
2000». 23 50 — Новини.

А УТ
9 00 — Новини. 9Л5 —

Ритмічна гімнастина. 9.45 
— «На хвилі дружби». Ви
ступ заслуженого колекти
ву Молдавської РСР ор- 
местру народної музики 
«Флуераш». 10.30 — «Доб
рого вам здоров’я». «Твере
зість — норма життя» (Кі
ровоград НА РЕСПУБЛІ
КАНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ). 
11.00 — «На шляхах рес
публіки». Погода. (Експрес- 
Інформація). 11.05 — Впер
ше на енрані УТ. Докумен
тальний фільм «Зоряні 
хвилини нашого життя».
12.20 — Лялькова вистава. 
«Золота пряжа». 13.10 —
Говорять депутати Верхов
ної Ради УРСР. 13.30 — Ху

дожній фільм «Прийшла I 
кажу». 14.55 - ВДНГ - 
УРСР у листопаді. Теле- 
афіша. (Експрес - Інформа
ція) 15.00 — «Суботні зу
стрічі». Український фонд 
нультури. 16.30 — Концерт 
духової музини. 17.10 — 
«Урок без дзвоника». Зуст
річ студентів з донтором 
педагогічних наук, пись
менником Ю. П. Азаровим.
17.50 — Естрадні ритми.
18.15 — «Скарби музеїв Ук
раїни». М. Антончик
«Жовтнем народжені». 18.30 
— «Сатиричний об’єктив». 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Телетурнір «Соняч
ні кларнети». Самодіяльні

художні колективи Микола
ївської обл 20.45 — На
добраніч, діти!» 21.00 —
Час. 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Впер
ше на екрані УТ. Художній 
телефільм «Запам’ятайте 
мене такою» 2 серія.

А ЦТ (11 програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Програма «Думка». Студія 
представляє. «Грані пізнан
ня». 9.00 — «Вибране». Мо
нолог про О. Блока. 10.00 — 
«Здоров’я». 10.50 — «У сві
ті тварин». 11.50 — Російсь
ка мова. 12.25 — Сторінки 
історії. 12.55 — Основи еко
номічних знань. 13.30 — «Ін
ститут людини». 14.30 — 

«Новатори і консерватори».
15.15 — Педагогіка для всіх.
15.30 — «Таємниця записної 
ннижни». Художній фільм із 
субтитрами. 16.45 — Прем'є
ра мультфільму «Риб’яча, за
пряжка». 17.05 — Фільми- 
призери фестивалю неігро- 
вого кіно у Свердловську. 
«Вищий суд». 18.30 — «Не
забутні музичні вечори*. 
И. Брамс. Симфонія М? 4 мі 
мінор. 19.10 — «Дійові осо
би». 19 55 — За безпеку ру
ху. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Концерт. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Фільми 
студій союзних оеспублін^ 
«Земля І золото». Художній 
фільм. 23.10 — Новини.



«Молодий к&^унар»

5 листопада 1988 року,
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МУЗИЧНО - ІНФОРМАЦІЙНА програма «По
гляд» стає все популярнішою серед теле

глядачів. Порівняти її можна хіба що з програ
мою «До і після опівночі». І ось творча група 
цієї програми вирішила вийти за межі теле
студії — провести усний випуск програми на 
арені Центрального стадіону імені В. І. Лені
на в Москві.

Тут публіка могла зустрітися з популярни
ми артистами радянської і зарубіжної естра
ди. Правда, Оззі Осборн і група «Вісті 
Бойз» співали з екрану. Радянські ж артисти 
— Ігор Тальков, Сергій Крилов, групи «Важ- 

день», «Нещасний випадок», «Візит».

ня не випадково. Адже молодіжні проблеми 
у наш час постали гостро. Буває, що молоді 
люди не знають навіть, куди звернутися, де 
знайти відповідь на жагуче запитання. Як
раз тут ми й приходимо на допомогу. Наша 
програма безпосередньо зорієнтована на 
молодь, та її залюбки дивляться й дорослі.

КОР. Яка, на ваш погляд, зараз найактуаль
ніша молодіжна проблема?

Лістьєв. Проблема знайти для себе 
середовище, таке місце в житті, 
ставилися б як до людини,

Єї ТЕСТ

ЩО Я ПЕРЕЖИВАЮ? !
таке 

де до тебе 
шанували твої

прочитайте перелік 
переживань і запишіть 

того з них, яке ви най- 
переживати. Ін-

о
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«Квартал», «Індекс 398», «Коло», «Діалог», 
«Чай-Ф» виступали безпосередньо зі сцени.

Зі спогадами про похмурі сталінські часи 
виступила Тетяна Іванівна Лещенко-Сухомли- 
на. Хто бажав, міг взяти участь у психологіч
них дослідах Алана Чумака. У гумористичній 
сторінці взяв участь письменник-сатирик 
Павло Хмара. З питань сексу виступив жур
наліст, заступник головного редактора жур
налу «Смена» Борис Данюшевський. Ведучі 
програми Олександр Любимов і Владислав 
Лістьєв відповіли на численні 

Після програми я зустрівся 
гляду» і попрохав відповісти 
тань.

КОР. Коли була створена ____
гляд» і яку мету вона ставить перед собою?

Любимов. Уперше програма «Погляд» вий
шла 2 жовтня 1987 року. Ідея про створення 
такої програми зародилася в колективі мо
лодіжної редакції Центрального телебачен-

запитання.
з ведучими «По
на нільна запи-

програма «По-

рахувалися з тобою, 
ставилися як до особистості.

КОР. Що ви вважаєте за головне в своїй ро
боті?

Любимов, 
роботі 
тини. 
Часом 
де до _ .
доводиться шукати відповідь на якесь питан
ня, шукати людей, які насмілилися б сказати 
відверто про свої погляди. Пошук цікавого 
матеріалу, зустрічі з цікавими людьми, від
криття невідомих сторінок історії нашої кра
їни, зустрічі з молоддю і розв’язання їхніх 
проблем — ось наша робота.

Д. ТКАЧЕНКО.

Головне в нашій роботі, як і в 
будь-якого журналіста — пошуки іс- 

Наша програма готується оперативно, 
до останнього дня не знаєш, що ввій- 
чергового випуску «Погляду». Інколи

Н а з н і м к у: Т. II ЛЕЩЕНКО-СУХОМЛИНА 
О. ЛЮБИМОВ.

Фото автора.
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ЗАВАЛИВ
Хвалилася сусідові Федора, 
Що бачила іспанський детектив. 
Показували там тореадора, 
Який бика па землю повалив.
— Бика звалив? — сусіда їй озвався. —• 
У пас в колгоспі не такі дива.
Одного спеца, де вій тільки взявся, 
Завфермою призначив голова.
Цей спец як изявсь за справи, то нівроку
Увесь район за нього говорив:
Подумать тільки, за якісь півроку
В колгоспі цілу ферму завалив!

Є ГУМОР
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оУважно 
приємних 
номер 
більше любите 
ші номери розташуйте вправо 
по рядку у порядку переваги, 
яку ви віддате одній емоції 
перед іншою. Відділіть верти
кальною рискою номери ТИХ 
емоцій, яким ви віддаєте перева
гу зі значним відривом.

ПЕРЕЛІК ПЕРЕЖИВАНЬ
1. Відчуття незвичного, таєм

ничого, яке появляється в незна
йомій місцевості, обстановці.

2. Радісне хвилювання, нетер
піння при купівлі нових речей, 
предметів колекціонування, за
доволення від думки, що нев
довзі їх стане ще більше.

3. Радісне збудження, підне
сення, захопленість, коли робота 
йде добре, коли бачиш, що до
сягаєш успішних результатів.

4. Задоволення, гордість, під
несення духу, коли можеш до
вести свою цінність як особис
тості чи перевагу над суперни
ками, коли тобою щиро захоп
люються.

5. Веселість, безтурботність, 
хороше фізичне самопочуття, на-

$ солода смачною їжею, відпочин- 
4 ком, невимушеною обстанов- 
і кою, безпекою, спокоєм життя, 
і 6. Почуття 
£ лення, коли

щось хороше 
людей.

7. Палкий 
при пізнанні нового, при знайом
стві із вражаючими науковими 
фактами. Радість і глибоке задо
волення при осягненні суті 
явищ, підтвердженні ваших здо
гадів і гіпотез.

8. Бойове збудження, почуття 
ризику, насолода ним, азарт, 
гострі відчуття у хвилину бороть
би, небезпеки.

9. Радість, гарний настрій, сим
патія, дружелюбність, коли спіл
куєшся з людьми, котрих пова
жаєш і любиш. Коли Г 
дружбу і взаєморозуміння, 
сам одержуєш допомогу і 
лення з боку інших людей.

10. Своєрідне, солодке і 
сиве почуття, що виникає 
сприйнятті природи чи музики, 
віршів, інших творів мистецтва.

Після роботи з анкетою вам 
стане зрозуміліший власний емо
ційний світ, а якщо ви до того 

і з 
відповідями Друзів і близьких, 
то можливо, краще зрозумієте, 
що вас вабить один до одного і 
що може розділяти.

радості і задово- 
вдається зробити 

для дорогих тобі
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ф, У кіноклубі «Екрану 
бібліотеки імені Крупської 
— фільм «Байка». Автор 
сценарію — И. Семенова, 
автор відомої п’єси «Пічка 
на колесі». Режисер: 
Г. Бурков (він же , ^юна- 
вець однієї з ролі фф’ та 
Г. Лавров — ви пам’ятає
те його операторську ро
боту в стрічці «Поклич ме
не у світлу далечінь»'. По
чаток о 18 год. 4(№в.

фі. Кіровоградські твор
че об’єднання молоді орга
нізовує клуб любителів 
рок-музики, де можна буде 
поспілкуватися з однодум
цями, послухати кращі тво
ри рок-музики, обмінятися 
записами, подивитися ві- 
деоконцертн, дізнатися нове 
про творчість улюблених 
виконавців. Засідання клу
бу проводитимуться що
четверга о 19.00 в примі
щенні дитячо-юнацького 
клубу «Космос» (вул. Па
цаева, 9.). Довідки за ад
ресою: Кіровоград, вул.
К. Маркса, 31 а, ТОМ. Тел. 
4-14-93.

фі У кінотеатрі імені 
Дзержннського
п’ятниці о 19.00 дем<ЯИ|)у- 
ється знятий у Швеції 
фільм А. Тарковського 
«Жертвоприношення» (2 
серії).

ф< 8 і 10 листопада у 
театрі імені Кропивниць* 
кого — прем’єри і вистави 
за п’єсою 10. Яф^влєва 
«Нічний мотоцикліст».
Спектакль — про молодь. 
Початок о 19 годині.

@і 8 листопада о 19.30 в 
обласній філармонії кон
церти М. Підгорнова та 
групи «ЕР-200» (Ленкой* 
церт).
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ж порівняєте свої відповіді

Н . . ..
коїв їх Боткін, — ваш друг 4
не знає будови ЛЮДСЬКОГО ?а4ФФ444ФФФФФФФФФ4ФФФФФФФФФФФФФФ4Ф4Ф  
тіла. Він не знайде серця. »

ЧИСТОСЕРДИЙ
Ми запитали у Миколки:
«Чому це ти спішиш зі школи?» 
Миколка голову підвів
І чистосердо відповів:
«Спішу, щоб мати відшмагала
І мій щоденник підписала.
Бо з батьком краще справ не мати — 
Він буде дужче лупцювати».

Анатолій ВИСОЦЬКИЙ 
м. Кіровоград.

Дивно, цікаво, всерйоз
САМОГУБСТВО НЕ ЗАГРОЖУЄ

На іспитах у Петербурзькій 
військово « медичній академії 
перед Боткіним утретє постав 
один із студентів. Юнак не міг 
відповісти на жодне запитан
ня екзаменатора.

Боткін і цього разу прогнав

його. Пізніше до професора 
прийшли схвильовані друзі 
ледаря і розповіли, що сту
дент дуже пригнічений новою 
невдачею і має намір заподі
яти собі смерть, погрожує 
встромити ніж у серце.

— Не хвилюйтеся, — заспо-

ЧУДОВИЙ ВІДПОЧИНОК

Біля немпінгу на півночі 
Італії можна прочитати таке 
запрошення: «Затишне міс
це комфорт, ніяких комарів. 
Атракціон: серед відпочива
ючих є сновиди, ямі опівночі 
виходять на прогулянку».

«'♦♦ФФФ*44^4Ф44444ФФФ4Ф4Ф4444ФФ44444ФФФ444ФФФФФФФФ

£
залишені 

чайником на 
меблях, 

проти- 
РУ- 

вовня- 
змоче- 

олією.

Ф> Сліди, 
гарячим 
полірованих 
можна вивести,
раючи круговими 
хами це місце 
ною ганчіркою, 
ною спиртом з

Ф> Як чистити 
виделки, ножі, 
та інший нікельований 
посуд? Спочатку посуд 
спід добре помити теп
лою водою з милом» 
Очищену крейду (або 
зубний порошок) треба 
змішати з 
спиртом, 
ріденька 
кашкою 
предмети, 
як вони висохнуть, про
тирають чистою ганчір
кою.

ложки, 
чайник

нашатирним 
щоб вийшла 
кашка. Цією 

змащують 
І після того,

бачиш 
. Коли 
і схва-

кра- 
при

ЗРОБИ ІЗ СЕБЕ МУМІЮ
У Балтіморі (штат Меріленд, 

США) існує клуб любителів 
майструвати. Нещодавно він 
опублікував нову програму ро
боти своїх гуртків. В ній мож
на прочитати таке: 
можете навчитися 
вати своє тіло, і 
дійде до цього».

«У нас ви 
і бальзаму- 
коли справа

а
а
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Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Нэ украинском языке.

НАША
АДРЕСА:

316050,
МПС.

м. Кировоград, 
аул. Луначарського, 36.

Якщо для приготу- 
еання якої-небудь стра
ви ви використали ТІЛЬ
КИ білки від яєць, го 
жовтки обережно по
кладіть у банку з водою. 
Тан вони довго зберіга
тимуться свіжими.

фі Паніровочні сухарі 
замість того, щоб вкри
вати м’ясо золотистою 
хрумтячою скориноч
кою, залишаються на 
сковорідці? Господині, 
очевидно, неправильно 
розуміють, що таке па- 
ніровка. Спочатку треба 
обкачати м’ясо у бо
рошні, потім змазати 
його :би рми яйцями * 
лише після цього набга
не ’-ерга паніровоччих 
сухарів.

Те саме робіть І з ри
бою, яка смажиться ве
ликими шмажами.

фі Щоб легше збити 
білки у міцну піну, 
треба яйця покласти на 
годину на лід або в хо
лодну воду.

§
а

Чув, куме, що ви машину виграли?
Мал. 0. ГУЦОЛА

Телефони: 
редантора — 
2-54-26; за
ступника ре
дактора — 
2-29-92; від
повідального 
секретаря — 
2-27-65; відді
лів: комуніс
тичного виховання — 4-66-79, 
4-64-21; комсомольського життя 
та економіки — 2ІО-84; учнів
ської молоді І соціальних проб
лем -2-59-82; фотолабораторії--- 
4-94-94; оголошень — 4-28-961 
коректорської — 3-61-83.

Газета виходить щосуботи.

Друкарня Імені Г. М. Димнтров* 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2»
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! Над номером працювали
• художник — В. Жужгов, 
» складач машинного набо-
• ру — I. Канцер, складачі
> вручну — Б. Ватульов,
; Л. Урсаленно норекто-
> рп — Л. Сердюченко,
> Д. Коваленко, цин- 
» кограф — О. Щербина; 
} друкарі —- В. Пустяков, 
» М. Янковий, підпові- 
[ дальний черговий —•’
> О. Пилипенно.
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