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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, «ДНАИТВСЯ!

Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ

ленінській КОМУНІСТИЧНІЙ 
СПІЛЦІ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Центральний Комітет Компартії України сердечно 
поздоровляє комсомольців, усіх юнаків і дівчат рес
публіки з 70-річчям Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України — одного із загонів ВЛКСМ.

За сім десятиріч у рядах комсомолу України ді
стали політичне загартування кілька поколінь будів
ників нового світу. Свою вірність справі революції, 
ідеям В. І. Леніна вони підтвердили на фронтах гро
мадянської і Великої Вітчизняної воєн, у трудових 
буднях п’ятирічок. Республіканська комсомольська 
організація завжди жила інтересами і турботами 
всього народу. Нині мільйони комсомольців активно 
включились у процес глибоких перетворень, розпо
чатих партією.

Комсомол і сьогодні зберігає своє призначення 
політичного авангарду молоді. Курс на поглиблення 
перебудови, підтверджений З’їздом народних депу
татів СРСР, відкриває нові можливості для розвитку 

ціативи і творчості юнаків і дівчат, розширення їх 
.асті в державних та громадських справах. Комсо

мольським організаціям належить посилити ідейно- 
►’*ховну роботу серед підростаючого покоління, 

ивніше формувати його громадянську позицію, 
нове мислення, сприяти консолідації молоді навко
ло ідей оновлення.

Самостійність, громадянська зрілість юних прояв
ляються у розв’язанні соціально-економічних зав
дань. Позитивної оцінки заслуговує діяльність центрів 
науково-технічної творчості молоді, молодіжних 
житлових комплексів, інші конкретні соціально зна
чимі справи. Комітети комсомолу, комсомольські ор
ганізації покликані вчасно помічати і підтримувати 
все цінне, передове, просувати його в широку прак
тику. Справа честі комсомолу — подолати пасив
ність і апатію, які ще мають місце серед частини 
молоді. Постійно бути серед своїх ровесників, актив
но працювати з самодіяльними об’єднаннями, знати 
• враховувати інтереси, потреби юнаків і дівчат, ра
зом з ними шукати шляхи розв’язання виникаючих 
проблем — головна вимога до комсомольських ак
тивістів, обов’язкова умова підвищення ефективності 
зусиль комітетів комсомолу і первинних організацій.

Серцевиною, стрижнем усієї виховної роботи ли
шається формування у підростаючого покоління ви
сокої ідейності, політичної культури, патріотичних 
та інтернаціоналістських переконань, почуття відпові
дальності за долю соціалізму, хід революційних пе
ретворень у країні. Завданням великої ваги є під
вищення в очах молоді авторитету чесної, сумлінної 
праці, інших моральних ціїнностей нашого суспільства. 
Комсомольські організації повинні рішуче викорі
нювати антигромадські прояви, утриманські настрої, 
споживацьке ставлення до життя, що зустрічаються 
в молодіжному середовищі. Треба давати безкомп
ромісну і аргументовану відсіч демагогічним спро
бам переглянути героїчну історію комсомолу, від
вернути молодь від конструктивної суспільно-полі
тичної діяльності, посіяти насіння національної 
роз’єднаності, політичного нігілізму.

Партійні комітети, комуністи республіки і далі 
сприятимуть розвиткові ініціативи і самодіяльності 
комсомольських організацій, дбатимуть про підви
щення авторитету і ролі комсомолу в усіх сферах 
суспільного життя.

Центральний Комітет Компартії України висловлює 
впевненість, що 70-річний ювілей комсомолу респуб
ліки стане приводом не тільки для святкових тор
жеств, а й для об’єктивного, критичного аналізу 
прожитого і зробленого, активізації участі комсо
мольців, молоді у всенародній справі перебудови, 
в реалізації завдань, висунутих XXVII з’їздом КПРС, 
XIX Всесоюзною партійною конференцією,

Бажаємо комсомольцям, усій молоді України 
творчого натхнення та енергії, нових успіхів у праці 
на благо Вітчизни. Нехай новими добрими справами 
примножується слава республіканської комсомоль
ської організації!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.
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Безперечна аксіома: ду
ховність необхідно збага
чувати; екологія культу
ри стала потребою в усіх 
сферах нашого життя. З 
метою активізації роботи 
по піднесенню ролі кни
ги на селі, підвищенню 
ефективності пропаганди 
й розповсюдження літе
ратури, в тому числі з пи
тань патріотичного та ін
тернаціонального вихо
вання. міжнаціональних 
відносин у республіці ого
лошено щорічний респуб
ліканський огляд роботи 
організації Укоопспілки 
та Добровільного 
риства любителів 
УРСР.

Відбулася зустріч членів 
бюро обкому Компартії 
України з армійським ак
тивом місцевого гарнізону.

За ширмою секретності 
про Радянську Армію ми, 
зізнаємось, знаємо дуже 
мало. Навіть про те, як жи
вуть військовослужбовці, 
їхні проблеми...

Перший секретар Кіро
воградського обкому Ком
партії України, народний 
депутат СРСР М. Г. Самі
лик у своєму вступному 
слові наголосив на бурхли
вості, воістину революцій
ності часу перебудови. Нам 
разом вирішувати соціаль
но-побутові, господарські 
питання.

У своїх виступах військо
вослужбовці торкалися ба
гатьох питань. Багато хто 
говорив про нестачу житла, 
потребу поліпшення побу
тових умов.

Не забули і про взаєми
ни з населенням обласно
го центру. Здебільшого 
стосунки військовослуж
бовців і кіровоградців скла
даються на взаємній пова
зі. І в солдатських їдаль
нях, як інформували офі
цери, влітку можна ба
чити зелень, овочі і фрук
ти з місцевих полів.

На зустрічі йшлося і про 
проблеми ВИХОВіНОЇ роботи 
серед призовників, від
верто говорилося й те, що 
падає престиж солдатської 
і офіцерської служби. На
зивалися конкретні дані

а

това- 
книги

злочинності 
небажання 
проходити

ВОСТАННЄ ВРАЖЕННЯ і

В рамках цього 
прийнято відповідне 
шення правління облспо- 
живспілки 
організації 
книголюбів, 
ться забезпечити активну 
участь в огляді працівни
ків і активістів районної 
ланки споживчої коопе
рації і товариства люби
телів книги, народних 
книгарень і кіосків, шкіль
них кооперативів, первин
них кннголюбських 
редків, громадських 
горозповсюджувачів 
книгонош.

Розповсюдження 
на селі, пошук 
форм їх пропаганди та І 
використання з виховною! 
метою може стати хоро
шою конкретною спра
вою для кожної первин
ної комсомольської орга
нізації. Все-таки формує
ться інтерес до читання у 
дитинстві, а романтичні 
устремління вирують у 
кожного в дні юнацтва. 
Мудрі книги можуть і по
винні стати помічниками 
молоді.

Районні організації та 
первинні осередки — пе
реможці обласного огля
ду будуть 
Почесними 
правління облспоживспіл- 
ки і правління обласної 
організації книголюбів, а 
також преміями.

Я. ОЛІФІРЕНКО.
м. Кіровоград.

огляду 
рі-

та обласної 
товариства 

Передбачає-

осе
ки и- 

та

книг 
цікавих

по зростанню 
в області, про 
деяких юнаків 
службу. Говорилося й про 
слабкі, недостатні стосун
ки між армійським і міс
цевим комсомолом.

У кінці зустрічі М. Г. Са- 
мілик поділився з присут
німи враженнями про пер
ший З’їзд народних депу
татів СРСР, 
численні 
ніх.

відповів на 
запитання присут-

Наш кор.
V « *

бюро обкому Ком- 
зустрілися 

і мі- 
газет, 

активом

Члени 
партії України 
також із редакторами 
ських та райоїнних і 
журналістським 
області, а також з акреди
тованими в області пред
ставниками республікан
ських засобів масової ін
формації. Розмова носила 
відвертий, емоційний ха
рактер, що явно імпонува
ло аудиторії. Перший сек
ретар обкому ‘Компартії 
України, народний депутат 
СРСР М. Г. Самілик пози
тивно оцінив роль засобів 
масової інформації у ви
світленні роботи З’їзду 
народних депутатів СРСР, 
який не так давно завер
шив свою роботу, наголо
сив на цінності оператив
ної і об’єктивної подачі 
матеріалів про З’їзд у пре
сі, на радіо й телебаченні. 
Зустріч із журналістами 
вийшла змістовною саме 
через те, що практично ко
жен з присутніх мав мож-

ливість свого часу деталь- ; 
но ознайомитися зі з’їздів
ськими матеріалами і ви- і 
словити свої думки з при
воду його роботи та на
ступної діяльності своїх ре
дакційних колективів.

Далі розмова точилася 
саме в цьому руслі: ви
ступаючи, журналісти не
лише ділилися враженнями 
про З’їзд, але й зупиняли
ся на своїх проблемах і 
планах. Думки і відгуки 
повторювалися, але це 
вкотре засвідчувало одно
значність тих чи інших 
принципових положень і 
проблем, які підняв З’їзд. 
Зокрема, виступаючі звер
тали увагу на те, що за ос
танній час у виступах га
зет, радіо, телебачення пе
реважають критичні мате
ріали, іноді вони близькі 
до простого критиканства, 
натомість відчувається явна 
деградація жанрів у пока
зі наших надбань. Причи
ною багатьом ганджам на
шого життя — слабкість, а 
чи й відсутність елемен
тарного порядку у бага
тьох сферах народногоспо
дарського виробництва, у 
побуті, соціальних питан
нях. Виступаючі погоджу
валися з оцінкою ситуації 
з культурою, що прозву
чала на З’їзді, — безкуль
тур’я породжує багато ін
ших пороків. У контексті 
з’їздівських виступів на 
зустрічі було піднято пи
тання про міжнаціональні 
стосунки з області, наго-

0

лошено, зокрема, на особ
ливій вазі безпосередніх 
контактів з першу чергу 
ідеологічних працівників з 
найширшими верствами на
селення. Було висловлено 
також побажання до пар
тійних працівників бачити 
у журналістах не представ
ників протистояння між 
партійними 'комітетами й 
рядовими трудівниками, а 
колег у вирішенні проблем 
сьогодення.

У своєму виступі М. Г. 
Самілик докладно поінфор
мував журналістів про 
З’їзд народних депутатів 
СРСР, свої враження від 
його роботи, поведінки 
окремих депутатів і депу
татських груп (в тому числі 
в кулуарах) та їхніх вислов
лювань і заяв. Він зупи
нився також на завданнях, 
які стоять перед країною 
в цілому та Кіровоградщи- 
ною зокрема, на ролі засо
бів масової інформації в 
їх вирішенні, відповів на 
запитання присутніх.

Наш кор.
• « «

Минулого візторка в Кі
ровоградському міськкомі 
партії відбулася зустріч 
членів бюро, завідуючих 
відділами обкому Компар
тії України, працівників ра
дянських, профспілкових 
органів з комсомольським 
активом області.

Перший секретар обкому 
партії, народний депутат
СРСР М. Г. Самілик поді-

лився враженнями від ро. 
боти першого 3 їзду народ, 
них депутатів СРСР, розпо- 
вів про цікаві дискусії, ат. 
мосферу відвертості, де. 
мократичності, яка ланува. 
ла на цьому форумі.

У своєму виступі М. Г. Са
мілик звернув увагу на рЯд 
з’їздівських рішень, які 
безпосередньо торкаються 
роботи молоді, наголосив 
на важливості вирішення 
питань соціального напря
му. Також прозвучало, що— 
комсомол ґ 
ще недостатньо 
в перебудовний 
ласті, має цілий 
ліків у виховній 
ред молоді.

Разом з критичними за. 
уваженнями висловлювала
ся думка про активність 
спілчан області в господар
ській діяльності, що в ни
нішньому році дає помітні 
зрушення у випуску товарів 
народного споживання, у 
кращій роботі агропромис
лового комплексу.

Виступаючі розповіли про 
стан перебудовних проце
сів у своїх комсомольських 
організаціях, про те, з яки
ми успіхами молодь Кіро- 
воградщини зустрічає 70-річ« 
чя ЛКСМ України.

Наприкінці зустрічі М. Г. 
Самілик відповів на ряд пи
тань молоді, яка цікааил^^ 
ся з’їздівською позиці^® 
народних депутатів СРСг 
Кіровоградщини.

ирм у мали, 
Кіровограда  ̂(А
ЇТНЬО ВКЛЮЧИВСЯ*

рух об
ряд

відбулася, але
відбудеться 28 червня о 16.00. Ми маємо на увазі 

навіть дві зустрічі, про які минулої суботи повідом
ляв «Молодий комунар». І не відбулися вони не з 
вини працівників Кіровоградського міськкому комсо
молу, а через об’єктивні причини.

Про це, вибачаючись через газету перед усіма, 
хто приходив до (нововідкритого молодіжного центру 
дозвілля «Погляд» 21 і 22 червня, говорить перший 
секретар Кіровського (м, Кіровоград) райкому ком
сомолу В. МАЛИШОК.

— Я особисто запросив В. Коробейникова, першо
го секретаря Дзержинського (м. Харків) райкому 
комсомолу, на відверту розмову з кіровоградцями. 
Справа в тім, що Володимир Коробейников був 
учасником Сургутської зустрічі і допоміг би нам в 
організації та проведенні дискусії «Який комсомол 
нам потрібен?». Однак, напередодні 21 червня Во
лодимир повідомив, що його терміново викликали 
в Київ як учасника Пленуму ЦК ЛКСМ України. Ми 
вирішили, що варто перенести зустріч на 28 число і 
провести її з участю В. Коробейникова. Тим більше, 
що він був і є учасником вироблення проекту про
грами ВЛКСМ.

Від себе працівники Кіровоградського міськкому і 
двох райкомів комсомолу міста пропонують на роз
гляд дискусії «ЯКИЙ КОМСОМОЛ НАМ ПОТРІБЕН!» 
такі питання:

1. Комсомол для молоді чи молодь для комсомо
лу! Чи повинен комсомол захищати інтереси всієї 
молоді!

Як підняти втрачений авторитет! 
Скільки нас у Спілці: 36 мільйонів чи... 
Що означає «суспільно-політичний»? 
Чим займаються райкоми комсомолу! 
Місце і роль комсомолу в політичній системі. 
Як розцінювати соціальний розвиток молоді, її

■

нагороджені 
грамотами

2.
3.
4.
5.
6.
7- . .

суспільну, політичну активність сьогодні!
Ц’ та інші питання, які ви, дорогі друзі, вважаєте 

за потрібне винести <на обговорення, будуть пору
шені в нашій дискусії. Нагадуємо адресу «Погляду», 
де вона відбудеться: вул. ПОЛТАВСЬКА, 71. Отже, 
28 червня о 16.00.

М. ШАРАПОВ.

За Віктором БОЦУЛОЮ з колгоспу «Україна» Онуфріївського району — 9 років 
механізаторського стажу. Молодий комуніст перший рік очолює ланку інтенсивної 
праці, разом ще з 11 механізаторами, серед яких І його батько Петро Тихонович, 
обробляє 1800 гектарів площ.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

24 червня 1989 року

СОЛІДНИЙ КРИМСЬКИЙ «УРОЖАЙ»
очок зібрала кіровоград
ська «Зірка», виступаючи 
в Севастополі та Керчі. 
Спочатку, граючи з «Чай
кою», наші футболісти 
не тільки зуміли зберег
ти свої ворота на замку, 
а й самі не раз були

близькими до успіху (0:0). 
А з традиційно незруч
ним суперником — 
«Океаном» — нашим фут
болістам вдалося схили
ти шальки терезів на 
свій бік (1:0). Отже, в 
Криму здобуто три очка

з чотирьох. Додамо до 
цього ще одне «півден
не» очко в матчі з 
херсонським «Кристалом» 
і підсумуємо три матчі на 
виїзді: чотири очка! Цьо
го року навіть вдома 
«Зірка» не часто балува
ла нас таким.

Так що, злам у грі? Да
вайте зачекаємо _____ ~
дифірамби: сама «Зірка» 
не раз «карала» нас 
поспішні висновки, 
кати 
завтра нашими 
будуть футболісти

співати

за 
А че- 

недовго —. після- 
гостями

ма-

ріупольського «Новато* 
ра», 29-го — запорізько
го «Торпедо», 
домашню серію 
а з нею і перше 
вершує зустріч 
польським «Колосом».

2 липня 
«Зірки», 
коло за- 
з «і ко-

А. ШПАК.



ГОСТЯХ- КАНАДЦІ
У профком пединституту дзвонили з ко

мітету комсомолу Київського держунівер
ситету:

— На Україні зараз гостює група студен
тів з Канади. Всі вони — представники Со- 
!эзу Українського Студентства Канади 
СУСК). Виявили бажання завітати на бать

ківщину корифеїв українського театру. Го
туйтеся до зустрічі.

Ми, звичайно, такій новині зраділи: не 
так часто в нашому вузі бувають іноземні 
Делегації, а тут — канадці українського 
Походження, наші ровеоникиї От лише, 
Правду кажучи, не знали, як організувати 
Зустріч, Час помпезності минає, а до діло- 

розмов ще не звикли.
Вирішили: приїдуть, сплануємося на міс

ці. Так воно й було. Четверо канадців на 
’ пі з президентом СУСК Григорієм Близ- 

сом віддали перевагу зустрічам зі сту
дентством. Правда, тоді саме була сесія, 
але поговорити зі своїми ровесниками з-за 
кордону прийшло чимало студентів.

Григорій Близнюк, Нестор Гула, Оксана 

Родак, Олександр Охрім розповіли про 
Свою організацію. Щоб не повторювати їх 
Виступів, запропоную читачам їхню візитну 
картку, з якої можна дізнатися про ді
яльність СУСК. А починається вона сло
вами:

ХТО МИ ЄІ
Ми с представниками СУСКу (Союзу Ук

раїнського Студентства Канади — найбільш 
незалежної організації українського сту
дентства на еміграції. До СУСКу належать 
13 філій канадських університетів, при 
яких с 1500 студентів українського поход
ження.

ЯКА € ЦІЛЬ НАШОЇ ПОЇЗДКИ В УК
РАЇНУ!

Користаючи з нових реформ та подій в 
Україні, наше велике бажання — встанови
ти контакти зі студентами в Україні а та
кий спосіб:

1) інформувати студентів в Україні про 
діяльність СУСКу і можливість студентів з 
України бути співучасниками в праці 
СУСКу;

2) уможливити обмін інформацій між 
студентами Канади й України у формі лис
тування, пересилання журналів, книжок І 
т. п.;

3) встановити регулярний обмін студен
тів між Україною і Канадою.

Крім того, ми дізналися, що одна з цілей 
СУСКу — це збереження української мо
ви в середовищі канадських українців. Ді
ти в їх сім’ях десь до п’яти років розмов
ляють мовою своїх дідів.

Нестор Гула повідав про газету СУСКу 
«Студент», редактором якої він є, а Оксана 
Родак, фахівець з народних музичних ін
струментів і Олександр Охрім, котрий вчи
ться на будівельному факультеті, розпові
ли про відпочинок молоді в Канаді,

Звичайно, не залишилися в боргу й наш! 
студенти, які розповіли про свій інститут, 
навчання. А ще всі висловили бажання за 
налагодження дружніх стосунків студентів 
Кіровограда і Канади.

В. РАДУЯ 
заступник голови профкому студен- 

тів Кіровоградського педінституту.

КОМСО
МОЛЬСЬКА 
ГІЛАНІРКА

Хлібом-сіллю зустрічала світловодська 
молодь учасників виїзного семінару ліде
рів земляцтв та організацій іноземних уч
нів. Така форма для нас, організаторів, бу
ла новою: вперше за багато років виріши
ли провести семінар іна виїзді. Читач може 
спитати — а що з того: зібрали групу іно
земців і прочитали їм лекцію в Світловод- 
ську чи в Кіровограді?

Іноземних студентів у Кіровограді на
вчається понад чотириста, а от про область 
у них уявлення дещо загальні. Є й такі, хто 
провчившись в училищі, технікумі чи інсти
туті, жодного разу Дніпра в очі не бачи
ли. Ми ж двох зайців «убили» — провели 
«круглий стіл», познайомилися на вечірній 
дискотеці з молодими світловодцями, а 
пізніше — з містом.

Нетрадиційно проходив «круглий стіл». 
Іноземні студенти спочатку почувалися 
гостями. Та зразу ж після вступного слова 
кандидата історичних наук, доцента кафед
ри наукового комунізму Володимира Ми
колайовича Воєводіна лідерство в бесіді 
взяв на себе палестинець Набіль Хануна:

— Моїм улюбленим заняттям є політика. 
Через те, що тема семінару і його сьогод
нішнього основного заняття «Нове полі
тичне мислення в сучасному світі», не мо
жу змовчати: нове мислення стало можли
вим для всіх країн світу після того, як по
чалася перебудова в СРСР. Ще зверну ува
гу на взаємозв’язок політики і економіки. 
Ці два напрями тісно пов’язані. На Близь
кому Сході, наприклад, та й в інших ре
гіонах світу з надією дивляться на Радян
ський Союз, прагнуть наслідувати його 
принципи.

Арсен Рафалі представляв земляцтво 
малагосійських студентів. Він висловив дум

ку, що від успіху перебудови, від того, як 
вона проходитиме в СРСР, залежить доля 
світових стосунків між державами. Арсен 
наголосив, що перебудова відчутніша в 
міжнародних стосунках, у зовнішньо-полі
тичному житті і ще повним ходом йде в 
нашій країні на місцях.

Виступ афганця Вахідулли викликав бурх
ливу дискусію. Представіників Афганістану 
запитували, яка їх думка про введення ра
дянських військ у 1979 році в ДРА? Вахі- 
дулла, його земляки відповідали, що вони 
розцінюють минулу присутність радянських 
солдатів у себе на батьківщині як необхід
ну акцію захисту завоювань революції.

У зустрічі взяли участь представники з 
дев’яти країн. Траплялося, що деякі іно
земні студенти не досить добре орієнту
валися в обговорюваних проблемах, особ
ливо коли мова заходила про Кубу, Афга
ністан, Лаос. Тоді представники тих країн, 
про які йшлося, коментували політичні по
дії.

Модесто Барбаро Батіста з Куби поділив
ся враженнями від перебудовних процесів, 
що відбуваються на цьому острові соціа
лізму:

— Часто можна почути, а особливо це 
люблять твердити в США, що коли інші 
соціалістичні країни або країни, що розви
ваються, не наслідують у себе перебудо
ву СРСР, то вони проти цієї перебудови в 
Радянському Союзі. Це — не те, що помил
кова, це — неправильна думка. Кожна 
країна має свої особливості і, враховуючи 
їх, прагне оновити політичний і економіч
ний розвиток. У нас на Кубі є свої відмін
ності і наша перебудова проводиться по- 
нашому.

Безперечно, відомо це багатьом, але 

іноземним студентам не все зрозуміло в 
перебудовних процесах в СРСР. Вони теж 
постійно читають газети, спілкуються з ра
дянськими громадянами. Але ця зустріч 
показала, що в них є цікаві запитання що
до внутрішньої і зовнішньої політики нашої 
країни. Тому ми й запросили до себе В. М. 
Воєводіна і викладача кафедри політеконо
мії КВЛУЦА Л. П. Скриль.

Не менш цікаво пройшло ще одне прак
тичне заняття — «Організація роботи з 
тристоронніми шефськими договорами». 
Для участі в цій дискусії до Світловодська 
приїхали разом з іноземними друзями 
другий секретар Кіровоградського міськ
кому комсомолу Олег Мотін, члени коміте
тів комсомолу ВО по сівалках «Червона зір
ка» Галина Шаміна, заводу «Гідросила» — 
Наталя Панасевич, медучилища — Світлана 
Азима, УТО «Кіровоград» Світлана Коноп
лянко.

Робота по шефських договорах ведеться 
земляцтвами І молодіжними політичними 
організаціями представників Куби, Лаосу, 
Анголи, Афганістану. Спілка молодих ко
муністів Куби, наприклад, співробітничає з 
комітетами комсомолу КВЛУЦА та заводу 
«Гідросила»; Спілка Народно-Революцій
ної Молоді Лаосу —- з комітетами комсо
молу КІСМу і «Червоної зірки»...

Такі стосунки сприяють зміцненню друж
би: іноземні студенти проводять суботники 
на шефських підприємствах, разом з мо
лоддю цих підприємств організовують від
починок. Справа, зрештою, не в кількості 
заходів, а в тому, який спогад в іноземних 
студентів залишить навчання, відпочинок у 
Кіровограді. О. ЖУРАВЛЬОВА,

відповідальний секретар міської ра
ди у справах іноземних учнів.

Наші
найщиріші
вітання 
спілчанам
і неспілковій 
молоді області 
з нагоди
70-ї річниці

ЛКСМУ!

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
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Бути безбілетному проїзду! ІНТЕРВ’Ю З РОЗДУМАМИ

ДОЗОРЕЦЬ

Ярмарок ідей
Нещодавно в Кірово

градському інституті сіль
ськогосподарського ма
шинобудування прохо
див ярмарок ідей і на
уково-технічних досяг
нень в галузі машино
будування, приладобу
дування й металооброб
ної про/лисловості.

Коментує цю подію 
завідуючий відділом Кі
ровоградського міжга
лузевого територіаль
ного центру науково- 
технічної інформації 
Держплану УРСР С. ВЛА- 
СО8:

— Організатором яр
марку став не лише наш 
центр, а й Кіровоград
ський інститут сільсько
господарського маши
нобудування. Мета йо
го — ЗИЯВИТИ творчий 
потенціал трудових ко
лективів, активізувати 
технічну думку новато
рів.

Широко представили 
на ярмарку свої роз
робки і технології про
відні кафедри КІСМу, 
педінституту, конструк
торські бюро заводу ра- 
діавиробів, сзітловод- 
ських підприємств. За
ві гали до нас і спеціа
лісти підприємств ма
шинобудування і прила
добудування з інших 
міст країни — НВО 
«Пскозелектромаш», Мін
ського НВО «Прогрес», 
Новгород - Волинського, 
білоцерківського заво
дів сільськогосподар
ського машинобудуван
ня, Слазгородського за
воду радіоапаратури.

Великий Інтерес у всіх 
учасників ярмарку, від
відувачів викликали роз
робки систем автомати
зованого проектування 
механічної обробки де
талей, механізації шлі
фувальних та заточу
вальних верстатів з 
КІСМу, нестандартне 
обладнання, представ
лене кіровоградськими 
умільцями заводу ра- 
діоаиробів, різальна ке
раміка і пластини з твер
дих сплавів Світловод- 
ського комбінату твер
дих сплавів і тугоплав
ких металів. Представи
ли свої ідеї, вироби й 
гості.

Провідні спеціалісти 
галузі обмінялися досві
дом, думками,_як ка
жуть, зафрахтували ви
находи й обладнання, 
технології й продукцію, 
які зацікавили їх. Це 
дозволить їм згодом 
укласти взаємовигідні 
договори, поліпшити 
справи а галузі маши
нобудування й приладо
будування.

У деяких областях, містах рес
публіки для учасників Великої 
Вітчизняної війни та колишніх вої- 
нів-інтернаціоналістів проїзд у мі
ському транспорті став безплат
ним. На З’їзді народних депутатів 
СРСР це питання теж порушува
лося. В Кіровоградській області 
наприкінці квітня в облвиконкомі 
відбулося засідання, на якому об
говорювалася можливість безплат
ного проїзду учасників другої 
світової і «афганців». Про це ми 
попросили розповісти нашому ко
респондентові Володимира Гаври
ловича КОМПАНІЙЦЯ, начальника 
обласного управління автомобіль
ного транспорту.

КОР.: Скажіть, будь ласка, Во
лодимире Гавриловичу, наскільки 
реальний задум облвиконкому що
до безплатного проїзду в міському 
транспорті учасників великої Віт
чизняної І «афганців»?

8. Г. К.: Як автомобіліст скажу*, 
дана акція можлива, тим більше, 
що, на жаль, в нашій області неба
гато залишилось людей, які були 
учасниками другої світової. «Аф
ганців», — зрештою, теж неба« 
тато.

КОР.: Сьогодні багато транспорт
них підприємств працюють на 
госпрозрахунку. Чи не «вдарить» 
ця акція по кишені автотранспорт
ників?

В. Г. К.: Ми обговорювали і цей 
момент. Звичайно, вдарить! Як-не- 
як, а багато учасників Великої 
Вітчизняної війни працюють на 
робочих місцях, і майже всі «аф
ганці» користуються в містах по
слугами громадського транспор
ту. Якщо відмінусувати п’ятико- 
пійчаний проїзд з кожного з них, 
ми втратимо тисячі карбованціз.

Але це не значить, що автобус- 
ники проти пільгового нозовва-

дення. Треба всім добре подума
ти як краще зробити, щоб вигід
но було всім.

КОР.: Невже тан! «бідні» а об
ласті автобусники?

В. Г. К.: Тільки міські маршру
ти приносять 
щороку на 4 
ців. Тарифна 
становить на 
далеко не 5

збиток по області 
мільйони карбован- 

вартість 
одного 

копійок -

проїзду 
пасажира 

11. За

багато міськихвчасно плануємо 
маршрутів збитковими. Та цо — 
наші проблеми.

Моя пропозиція така! хай під- 
поиємства, на яких трудився 
учасники Вітчизняної і афгансько) 
воєн, залежно від можливостей, 
компенсують нам втрати...

КОР.: І Ви впевнен] — 
зрушить? Минуло майже два місяці, а...

' — 1.

Зразу скажемо: коли представник обласно
го штабу «Комсомольського прожектора» за
пропонував у Новомиргородському райкомі 
ЛКСМ України декільком його працівникам 
піти разом з ним у рейд, дехто «не погодився. 
Відповідь була така: навіщо, мовляв, ото хо
дити по магазинах і людей тривожити. Ре
зультату ж на буде ніякого! Відмову аргумен
тували ще й тим, що день тому трусила ма
газини «область».

У магазині «Книги» віяних порушень радян
ської торгівлі не виявили. Ніхто нікого тут не 
обраховував, не було популярних видань і під 
прилавком. Можливо, читач, прочитавши ці 
рядки, відкладе газету вбік: звик же — якщо 
слово «рейд», то обов’язково під прилавком 
імпортні речі, гостродефіцитні товари. Тут 
цього не було.

Зате в комірчині, геть у щілинах, стосами 
стояли нниги. Через оті шпарки в стінах не 
можна й впізнати Шевченка «Кобзар». Не кра
ща доля спіткала і ряд передплатних видань: 
той же пил, та ж неакуратність.

Був тут, як пояснила продавець Ганна Ан
дріївна Нестеренко, і найбільш неходовий то
вар — українська класика. Отак дивилися на 
твори Квітки-Основ’яненка, Лесі Українки... 
багатьох-багатьох інших письменників і не хо
тілося вже нічого й робити. Нашу непошану 
до української книги у підсобці видно ще кра
ще, ніж на прилавку. На прилавку хоч чис
тенькі стоять, а там, у підсобці, всі на купі — 
в пилу і павутинні.

Отам, з підсобці, й подумалось: у рейди, 
бач, дехто з комсомольських працівників не
охочий іти. Бо що їм оті книги українських

НовомиргородсБК)
письменників, з® паперами «нема часу» навіть 
прочитати українську книгу.

— 2.-
Якось кето з обуренням, не то 3 (Неприязню 

зустрів нас у магазині «Галантерея» його за
відуючий Іван Сафронович Погрібний. Примі
щення — тісне-претіоне. Ніяких зручностей 
для покупця. А що творилося s комірчині, де 
зберігалися товари!Усе на купах: сумки жіночі 1 тюль, біжутерія і зимові рукавички. Справедливими були нарікання завмага на нестачу необхідних товарів 1 на нерівномірність їх надходження.Де ще таке бачено, щоб влітку в магазині було захаращено полиці рукавицями? Звичайно, вони лежали не на прилавку, а на полицях в комірчині. От 1 плановість кіровоградських постачальних баз! Недаремно ж люди говорять, що влітку легше купити зимові речі...

— 3.
«Гастроном», що з центрі Нозомиргорода, 

не радував око асортиментом товару. Такі ж 
самі талони на цукор, бідненький асортимент 
печива, про цукерки <не варто й згадувати. Є в 
тому гастрономі кафетерій, де подразнювали 
око покупцезі соки. Коли ж хтось бажав випи
ти стаканчик... виявлялося, нема чим їх мити: 
десь труба тріснула саме по дорозі до кафе
терію.

Сполошилася після відвідин рейдової брига
ди виконуюча обов’язки завідуючої відділом 
сільгосппродуктів Марія Олександрівна Копо- 
тієнко. Десь «загубилася» накладна на 1 200 кі
лограмів гречаної крупи. Присутній при пе
ревірці директор Новомиргородського кооп- 
торгу Віталій Тимофійович Кондратенко тільки 
руками розводив і підтверджував, що доку
мент на продаж гречки-таки повинен бути.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

24 червня 1989 року

Коли один з авторів цього ма
теріалу приїхав з далекого від
рядження, йому передали, що 
Зураб Надарович Цасідзе, голова 
кооперативу «Паляниця», дуже 
бідкався, аби все, про що піде 
мова нижче, не потрапило до га
зети. Та... Про асе по-порядку.

Хто їхав бобринецьною трасою, 
той міг помітити, як зразу за Кі
ровоградом крутиться димок — 
смажаться для бажаючих шашли
ки. Ну і члени рейдової бригади 
обласного штабу «Комсомольсько
го прожектора» вирішили скорис
татися нагодою «заморити черв’яч
ка». Ян І кожного, їх теж (вони ж 
без табличок ходять!) обрахували 
більше, ніж на карбованець.

З цього обрахунку і почалася 
вся історія. Виявилося, що шашли
ками торгував кооператив «Па
ляниця», який створений при за
воді імені Кірова, що в Кірово
граді. Через те, що завод до 
шашликів ніякого відношення не 
має, вирішили поцікавитися, які ж 
з нього стосунки з КООПератИВОМг

Правду говорять: варто послу
хати розмову секретаря-діловода, 
щоб про все знати. Поки чекали 
на директора Юрія Володимиро
вича Довбиша, дізналися, що 
кооперативи на заводі дали рясні 
сходи ще за колишнього дирек»

В. Г. К.: Чому? Справа рухається, 
Дякуючи ініціативі комсомолу,’ 
Взявся ж обласний штаб «Ком. 
сомольського прожектора» дОпо< 
могти виявляти в міському тран. 
спорті безбілетних пасажирів.

КОР.: А чи штрафи по три кап. 
бованці зарадять чимось?

В. Г. К. Не в трьох карбованцях, 
справа, а в ініціативі. Рух (а я ца 
саме так називаю) по виязлєлН|0 
безбілетних пасажирів, який про. 
водить обласний комсомол, ста® 
масовим. Десятки учнів техніку
мів допомагають нашим контро, 
лерам не так штрафувати, як агі^ 
тувати: «Люди, не їдьте без квиЖ 
ківі».

Майже смішна історія. Але що 
поробиш, коли свідомість багф 
тьох пасажирів надто низька.

Додам до сказаного: комсо
мольці допомагають продавати 
пасажирам проїзіні талони, у себа 
за місцем навчання і проживання 
розповідями про участь у рейдах 
«агітують» за придбання квиткіз.

КОР.: Ви, Володимире Гаврило
вичу, так хвалите комсомольців.., 
Назвіть тоді хоч, як-то кажуть, 
кращих.

В. Г. К.: Хвалю тому, що вони а 
числі перших своєю участю 8 рей
дах за принципом — чим можу— 
допомагаю, вносять свій вклад у 
корисну справу.

Кращих називати не буду. Хіба 
справа у двох-трьох прізвищах, 
які я, по-правді, й ме пам’ятаю? 
Головне — ми допомогу найпер
ше відчули від комсомолу.

І
<

Наиладну члени рейдової бригади тан і Нш 
побачили. Маоія Олександрівна значно пізніше, 
мілька разів збігавши з контору ноопторгу, по. 
відомйла, що якраз у той день накладні мага
зин уже здав. Лишився лише відповідний залив 
у книзі надходжень. Книгу ж зразу не показа
ла перевіряючим... Забула.

— 4.
У колгоспі імені Леніна Новомиргородсько

го району в робітничу їдальню ми потрапили 
випадково: був обідній час і-захотілося пере
кусити. Так як комсомольські працівники —- 
народ в основному но гордий і харчується д«в 
грийдеться, їдальня, якою завідує Марія 
Дмитрівна Чоботар, нам спершу видалася 
справжнім рестораном. Щоправда, мух було 
набагато більше, але вони не заважали влов
лювати приємний запах страв, що виривався 
через віконцв-проріз, яке відділяло велику 
кімнату зі столами і лавами від кухні.

Розчарувалися зразу: запах виявився обман
ливим. Ні суп, ні тим більше підозріла каша 
не лізла в горло. Коли ж простягли руки до 
баночок із соком, обпеклися: баночки-то 
справді були від соку, а в баночках парував 
чай.Завідуюча їдальнею пояснила, що баночки вигідніше тримати: стакани, а тим більше металеві кухлі, забирають відвідувачі. Здебільшого — чоловіки. За ними по кущах не повизбируєш, а саме з них вони чомусь полюбляють розпивати спиртне. От з баночок ще соромляться.Тільки дивуватися доводилося кмітливості чи то працівників колгоспної їдальні, чи то правління: п’янички соромляться з баночок розпивати оковиту, ну, а трудівники полів переживуть якось...Холодильника в їдальні теж не було. На сільничках, на столах, так тут колгосп теж /І? зекономити. Щоправда, не в лопухах разових) ’ 3 В бамочках -з-під майонезу (одно-ЗАЧЕРСТВІЛА «ПАЛЯНИЦЯ»...

тора Михайла Михайловича Ха- 
саінова. Його зять, як говорила 
секретар-ділозод, очолив «Паля
ницю». Крім неї ще три коопе
ратива осіло на заводі.

— Я тут п’ять днів як дирек
тор, — говорив нам Ю. В. Дов
биш. — Ніяк не зрозумію, навіщо 
заводу кооперативи? Самі збитки. 
Обладнання розповзлося по ко
оперативах. За те, що в нас орен
дують приміщення, ми одержує
мо копі;ки. Є й такі, про які я 
не знаю (та й не тільки я), що во
ни виготовляють. От як бобри- 
нецький «Арарат».

Одним словом, спадщина Юрію 
Володимировичу дісталася... Про 
цей завод говорять так: «Якщо 
СРСР від Японії відстав на 40 ро
ків, то завод від СРСР відстав на 
стільки ж». Директору, правду ка
жучи, зараз не до кооперативів. 
На півтора місяця підприємство 
відстає з випуском товарів народ
ного споживання. Це — десятки І 
десятий тисяч карбованців.

Про умови праці снажемо так: 
молодь, особливо дівчата, гнуться 
в незручностях. Директор тільки 
стогне:

— Незрозуміло для мене: пре* 
красні виробничі площі віддали 
нільном кооператорам, робочий же 
цех зробили прохідним. Мої люди 
мучаться, а ті гроші гребуть.

Що правд« —- то не гріх. Вся

номенклатура заводу планово 
збиткова. Стіл за собівартістю 
коштує 27 крб. 60 коп., а роздріб
на ціна його — 19 крб. *1 це’ за 
госпрозрахунку! Як тут пояс-нити 
молодим трудівникам, у котрих 
невеличка зарплата, що завод 
сам збільшити ціну не може, а 
кооператив — будь ласка, сам 
встановлює ціни, самі між собою 
кооператори й гроші ділять. Гро
ші, зароблені часто-густо на об
ладнанні заводу.

Та давайте повернемося від 
кухонних меблів, дитячих іграшок 
і сувенірів, які виготовляє завод, 
до кооперативу «Паляниця». Про 
нього тут, хоч не питали, знають 
одне — його очолює зять колиш
нього директора заводу. Ще го
ворили, що кооператори за час 
директування М. М. Хасаінова 
буквально . знахабніли: грошей 
вчетверо більше заробляють. 
„ ~ Зби™овос.т1 в нас до 60 тисяч 
карбованців. Прийдуть дітки чі 
школи, просять: дайте грошей 
ждкМВоЄ ^аємо’ але «є зав-'ЖДН. Ьо. ХОЧ вірте, хоч НІ __скаржився ю. В. Довбиш Л звідки. Кооператори б могли ! іпко мог™ДІЛн2и- Мож>"Еь ' на™ депо, могти. Не хочуть, хоча няяїЛн» при заводі. ‘ вважай.

Більшість і, заводчан, кого

запитували, вислозилися проти 
«Паляниці». Були й інші пропо
зиції чому б цьому коопера
тиву не надавати послуги робіт
никам?
.т.2^зав°ДІ «по секрету» вказали 
щлп£ДМу ТОЧНУ кооперативу — 
їії? |мен1 Крупської. На
шому здивуванню Не було меж: 
« о Зураб Надарович! Ото голова!

V ^Є-ДЄ прилаштуватися. 
®’Оліотеці «паяяничників» уже 

3. Н. Цасідзе, плутаючись у 
□оргах, рвонув виконувати десь 
ремонтно-будівельні роботи. За
ходить сюди. Із нотками знущан- 
гЛ!«гоаоРить своїм колишнім спів
робітникам, що гроші лопатою гре- 
2?’ цо ”ам по°іДала Євдонія
ч>едорізна Даниленко, яка ообрв 
знає Зураба Надаровича.

Сам же 3. Н. Цасідзе, коли на
решті ми зустрілися з ним, все 
доводив, наскільки він чесний і 
чистий кооператор. Що ж, зві-чу* 
зачувати людину не будемо. Про 
есе дізнаємося пізніше. Після то* 
го, як отримаємо відповідь з Фін
відділу.

підготовці матеріалів 
сторінки брали участь члени 
обласного штабу «Комсо
мольського прожектора» 
ю. КОЗЛІТІН, с. СИСОЄЙА, 
с. ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ю. ЯРО-



Ось і закінчився «наш майже п’ятимісячний 
марафон. Не всі учасники рівно пройшли його. 
Одні вдало стартували, а під кінець чи то ча
су бракувало, чи зморились. Інші ж навпаки— 
чим ближче до фінішу, тим вимогливіше ста
вились до своїх відповідей. Були, правда, у 
•нашому змаганні й такі, що не витримали ди
станції й зійшли: хто ще напочатку, після пер- 
шого-другого* туру, дехто перед самим завер
шенням вікторини (олександрійські слідопи
ті-

' Однак, як би там не було, а фінішували 
учасники вікторини «Минуле мого краю» 
дружно. ! якщо судити за результатами, то — 

" сить впевнено: за окремими винятками роз- 
у.в між набраними балами не такий уже й 

значний. Принаймні в останньому турі по 23 
бали одразу набрали І. Чорноіван із Кірово
града, О. Зелінкевич із Голованівська, Н. Цеб
ро зі Світловодська, гайворонські десятиклас
ниці клубу «Діалог»...

Проте не будемо забігати наперед. Адже 
спочатку слід дати відповіді на запитання за
ключного туру, підбити остаточні результати.

Відповіді такі:
1. Марко Мамай — гайдамацький ватажок. 

2 літа 1750 до літа 1752 року царські караль
ні загони мали понад десяток збройних сути
чок із гайдамацькими загонами, на чолі одно
го з яких був Марко Мамай. Із історичних 
документів відомо, що Марко Мамай «ро
дился в городе Чигирнн-Дуброве, а оттель 
мать его маленького принесла Миргородско
го полку в местечко Потоки. И в том местечке 
взрос и женился, а детей не имел». Б Запо
різькій Січі Марко сформував чималий загін

- -^йдамаків і пішов грабувати панські маєтки.
>го загін діяв у районі містечка Мошни, а 

лютім — Чорного лісу. Разом із загоном 
Гаврила Лисого (150 чоловік) Мамай брав 
у'^сть у походах на Чигиринщину, у визво

лі Боровиці, Ясківців, Трущавців та ін
ших сіл.

Київський генерал-губернатор Михайло Ле
онтьев писав у донесенні Військовій колегії 
у серпні 1750 року: «...Известный вор и раз
бойник Марко Мамай под Черным лесом пой
ман и в Запорожскую Сечь привезен, и со
держится тамо под крепчайшим караулом, 
и что с тем вором и разбойником Мамаем 
учинить, о том он, кошевой, из старшиною 
требовал резолюции».

Звичайно, царизм російський [як і польська 
шляхта) не збирались милувати Марка Мамая, 
для них це був насамперед бунтівник, злодій, 
розбійник...

2. Багата земля українська на народні пісні. 
Нині ніхто не може назвати навіть приблизно 
кількості створених народом пісенних пер
лин — 400 тисяч чи більше. Багато народилось 
на території нашого краю. В різноманітних 
збірниках народних пісень, виданих минулого 
століття, можна знайти посилання на наш край. 
Зокрема, великий внесок у збереження народ
них пісень зробили брати Тобілевичі, відомий 
етнограф, каш земля В. Ястребов, учитель з 
Нової Праги І. Бессараба, фольклорист А. Ко- 
нощенко...

Назвемо бодай найвідоміші народні думи й 
пісні, в яких оспівується минуле нашого краю: 
«Ой за Бугом, за рікою!, «Ой понад річкою, 
понад Синюхою», «Не славная Чута густими 
дубами», «В одно время під Єлисаветом мно
го орлів ізліталось», «Івась Коновченко Бдо- 
юмченко», «Ой не спав я нічку темну», «Про

ВІКТОРИНА
«.МИНУЛЕ МОГО КРАЮ»

ПІДСУМКИ

татарську неволю», «Там де Ятрань круто 
в’ється», «Про смерть трьох братів коло Са- 
марки», «Чуто моя, Чуто», «Ой з-під города, 
а з-під Єлисавета...».

3. Назви найбільших міст нашої області: Кі
ровоград — фортеця св. Єлисавети, Єлисавет- 
град, Зінов’євськ, Кірово, Кіровоград; Олек
сандрія — Усівка (Усиківка), Бечея, Олександ- 
рійськ, Олександрія; Світловсдськ — Табури- 
ще-Новогеоргіївськ-Нрилове, Хрущове, Крем.- 
гес, Світловодськ; Знам янка — Осипове, Лі- 
ницьке, селище Знам’янка, станція Знам’янка.

4. Герой Радянського Союзу, національний 
герой Франції, людина з легенди — це Ва
силь Порик. Народився він в селі СоломірцІ 
Хмільницького району на Вінничині. Перед 
війною закінчив Бобрикецький сільгосптехні- 
кум (на навчальному корпусі технікуму вста
новлено меморіальну дошку). Закінчив Хар
ківське військове піхоїне училище, команду
вав взводом. Восени 1941 року потрапив у 
полон, відправлений до табору примусової 
праці, де очолив підпільний «Комітет радян
ських патріотів». 1943 року Василь Порик втік 
з табору, став командиром партизанських за
гонів на півночі Франції, членом ЦК Руху Опо
ру. Ного не раз заарештовували фашисти, ка
тували. У липні 1944-го схоплений гестапівця
ми і страчений. Похований у місті Енєн-Льєгарі 
[Франція].

5. На територію нашого краю болгари по
трапили у середині ХУЛІ століття. У військові 
поселення під назвою Нова Сербія офіцер ро
сійської армії серб І. Хорват привіз сотні сер
бів, болгар, чорногорців. Вони були розміще
ні в населених пунктах (теперішні назви) Но- 
Еомиргороді, Коробчиному, Канежі, Пінсько
му, Панчевсму, Петроострові, Надлаку, Цибу
левому та інших. 1773 року кілька десятків 
болгарських сімей, заохочені царським уря
дом, перебралися в район середньої течії Си
нюхи, заснувавши Вільшанку, Добру, Старку
вату, Малу Мазницю. У XIX столітті пересе
лення болгар продовжувалось.

Нині болгари с майже в кожному районі об
ласті. Найкомпактніше проживають у Біль- 
іранському районі, частково — у Новомирго- 
родському, Малій Висці і Новоукраїнці. На 
відміну від сербів і чорногорців, які асимілю
валися з місцевим населенням, болгари й до
нині зберегли свою мову, культуру, народні 
звичаї.

Найбільше, максимальну кількість очок у 
п’ятому турі набрав кіревоградєць Олександр 
Шумський — 25. Лише одне втратили члени 
краєзнавчого гуртка восьмирічки № 26 (м. Кі
ровоград); це саме той учасник вікторини, 
хто від туру до туру поліпшував свої резуль
тати. Ще цілий гурт учасників втратив два 
очка в турі (ми їх напочатку називали).

Отже, після п’ятого туру учасники розташу
валися у такому порядку:

О. Шумський (Кіровоград) — 103 очка; клрб 
старшокласників «Діалог» [Гайворон) —- 95; 
краєзнавчий гурток восьмирічки № 26 (Кіро
воград) — 92; О. Зелінкевич (Голованівськ) і 
Н. Цебров (Світловодськ) — по 91 очку; Іван 
Чорноіван (Кіровоград) — 89; К. Корчагіна 
(с. Балахівка Петрівського району) — 85; крає
знавчий гурток СШ № 2 (Новгородка) — 81;
O. Рябошапка (Знам’янка) і Ю Тютюшкін (Кі
ровоград) — по 80; міський загін червоних 
слідопитів ім. Борі Білого (Олександрія) — 71;
P. Кармазин (с їурія Новомиргородського ра
йону) — 68; пошуковий загін восьмирічки № 11 

(Олександрія) — 59; Л. Папуша (Добровелич- 
ківка) — 45 очок.

Беззмінним лідером нашого марафону був 
Олександр Шумський. Його відповіді відзна
чались точністю, багатством фактів, посилан
нями на різноманітні джерела, дослідницькою 
роботою. Скажімо, аби відповісти на запитан
ня про українські думи й пісні, Олександр 
їздие у села, переписував з уст давній фольк
лор. Тому й не дивно, що протягом усіх турів 
він лише напочатку втратив два очка. Олек
сандр переміг впевнено, переконливо.

Переможців вікторини Олександра Шум- 
ського, членів клубу старшокласників «Діалог» 
з Гайворона і членів краєзнавчого гуртка 
восьмирічки № 26 (м, Кіровоград) буде наго
роджено грамотами обкому комсомолу і ре
дакції та цінними призами. Заохочувальними 
призами будуть також відзначені О. Зелінке
вич [Голованівськ), Н. Цебро (Світловсдськ] й 
І, Чорноіван з Кіровограда.

Разом з відповідями на запитання останньо
го туру учасники надіслали деякі думки про 
вікторину, побажання. Ось лише окремі з них;

К. Корчагіна (с. Балахівка Петрівського райо
ну]: «Вікторима була дуже цікавою. Читачі 
газети, звичайно, поповнили знання про мину
ле нашого краю. Особисто я ці знання обо
в’язково використаю у своїй бібліотекарській 
роботі, порекомендую деякі матеріали вчите
лям і учням школи.

Пропоную наступну вікторину — етичну 
(про культуру поведінки в громадських міс
цях, їдальні, театрі; тон розмови, ставлення 
до рідної мови; красива хода, красиві жес
ти..,). Це сьогодні так необхідно знати й уміти 
не тільки молодому поколінню».

Члени клубу старшокласників «Діалог» Ок
сана Огерчук, Світлана Басюк, Оксана Адамо
вим, Наталя Вакуленко (м. Гайворон): «Ми з 
великим задоволенням брали участь у вікто
рині. Готуючи відповіді, ми багато відкрили 
для себе нового. І це безперечно допоможе 
нам при вступі на історичний факультет пед
інституту. На заняттях нашого клубу ми часто 
дискутували, висловлювали свої думки й по
гляди на маловідомі сторінки нашої історії. 
Водночас переконались, що наші бібліотеки 
не мають кебхідної літератури, що історія 
краю мало досліджена, що наявна історична 
література потребує невідкладного доопрацю
вання, переосмисленая».

Олександр Шумський, робітник виробничо
го об’єднання по сівалках «Червона зірка» 
[Кіровоград]: «Вікторина стала для мєінє, абі
турієнта педінституту, добрим іспитом з істо
рії й куьтури нашого краю. Хай би такі кон
курси проводились регулярно: у 5—6 турів про
тягом грудня-травня! Впевнений, що і молоді 
візьме участь більше, ніж тепер. Бо ж голов
не — не перемога а участь. Ми всі повинні 
знати свою історію».

Члени краєзнавчого гуртка СШ Н* 2 [сели
ще Новгородка]: «А чому б «Молодому ко
мунарові» не провести зустріч учасників вік
торини?».

Щиро дякуємо за побажання, поради. !х ми 
обдумаємо. А останню, еід новгороківчан, 
приймаємо відразу Зустріч переможців вік
торини за «круглим столом» редакції «Моло
дий комунар» проведемо 29 ЧЕРВНЯ О 14 ГО
ДИНІ [Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 
«Молодий, комунар»). Запрошуємо також усіх 
бажаючих.

ЖЮРІ ВІКТОРИНИ.

НА КОНКУРС 
«В СІМ’Ї 
ВОЛЬНІЙ,
НОВІЙ»
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ПОВІСТЬ
Підвівся й Василь Петрович.
— Не думаю, що зачинені. Але ми туди не за

ходимо. То — синова.
— То, може, зараз зайдемо?
— Якщо треба...
У видовженій, з одним вікном у торці кімнаті 

стопо стереомагнітофон, програвач, стіни були 
увішані фотографіями й вирізками із журналів. 
Деякі досить грайливі:

При вході зліва на стіні висів мотоциклетний 
шолом.

— У сина с мотоцикл?
— А чому б йому в нього не бути? — здиву- 

еаясл Гамаюн.
Гамаюн керував крупким будівельним трестом, 

був досить впливовою людиною у місті.
— Де тримаєте мотоцикл?
— Під’їзд у нас крайній, мені дозволили зро

бити прибудову.
— Ключ є?
— Від мотоцикла? — не зрозумів Гамаюн.
— Від прибудови.
— Здається, у ванній.
Ключ справді там висів на гвіздочку.
— Гриня, — заглянув на кухню, де Коваленнс,

нй8£!ЖЛваіириу. пускав надвір лИ-

Двері «прибудови», а був то просто гараж, 
ГЛсжній відкрив сам. Зручне місця для мотоцик
ла, лежак, застелений ватною ковдрою, верстак з 
інструментами, каністри.

Не було лиш мотоцикла.
— Ціка-а-а-со, — присвиснув Гамаюн. — А він 

не назав, що в ту Захарівну їздитиме. А втім...
— Це ми узнаємо. Мене зараз інше цікавить; 

ваш син нурить?
Можній майже одразу побачив у кутку недо

палок сигарети «прима», та поки що не звертав 
на неї уваги господаря.

— Не знаю, — непевно відповів Гамаюн, — Йо
го вихованням займається мати. Хоча... запах від 
нього я чув.

— Що ж, пішли в квартиру — Можній пропус
тив іамаюна, разом зайшли до приміщення.

— Гриню, прохання до тебе. Поверни понятих, 
ось тобі ключ від гаража. Спустись туди, візьми 
недопалок.

Можній з Василем Петровичем залишились 
удвох. Надія Петрівна чи справді спала, чи вда
вала. Та тривожити її поки що не було потреби.

Увагу Можнія привернули квіти. У вазонниках, 
при чому жоден з них не повторював іншого, 
вони стояли і на підвіконнях, і прикрашали сті
ни в теж різноманітних кашпо.

Помітивши інтерес слідчого до квітів Василь 
Петрович пояснив;

— Моє хоббі... Знаєте, на роботі так ухайдока- 
єшся, що, коли час випаде вільним, лиш біля них 
відпочиваєш тілом і душею. — Нараз вигляд його 
обличчя змінився. — Е... е.„ стривай. От чорт, 
забув з цією веремією... Як же вони тут? Голову 
Ксанці зірву!

Він з незвичайною для його статури жвавістю 
забігав біля сазоннинів, мацаючи землю в них.— 
Ні, доглядала — политі.

— Ви це про ного? — запитав Можній.
— Що? А... Та про Ксанку, Надіїну сестру Вона 

ж тут без нас мала наглядати за нвартирою.
— Тоді?
— Так, так. пробачте., геть з голови вилетіло... 

Знаєте, ця поділ, Так. один ключ ми Оксані за
лишили, ну, той, що в Наді... Але до чого тут 
Оксана?

— Де вона живе?
— Вулиця? Та Старостіна, сьомий номер, п'ят

надцята квартира. Тільки в... Ні, ви знаєте’.
— Василь Петрович, — зупинив його словоби- 

лив Можи1 итаки у_ . г»рог;лл,» цнн» рі^. 

дружини кулон, на жаль, не залишив. Наше ді
ло — шукати. Не хвилюйтесь, все буде зроблено 
по формі.

Григорій Коваленко, який у сусідній кімнаті 
складав протокол про виявлення й прилучення до 
справи знайденого недопалка, біля дверей про
водив понятих, дянуючи за сприяння.

Передавши йому адресу сестри Надії Гамаюн. 
Можній вийшов на кухню

Затягнувся сигаретою. Щось його непокоїло, а 
що — не міг визначити. Здавалось, що сьогодні, 
ось десь тут, у нвартирі Гамаюнів, він пройшов 
м..мо чогось, чого полишати поза своєю увагою 
він не мав права. А от що то бупо?

Подумки повернувся назад, з моменту коли 
вони з групою прибули де потерпілих. Так, Веро
ніка Григорівна знімала відбитки пальців. При 
згадці про експерта Едуард внутрішньо посміх
нувся. Вероніна була старою дівою, яна ненави
діла весь рід людський: жінок за те. що вони по
виходили заміж, а чоловіків за те, що вони на 
них одружилися Хоч. правда, це не заважало їй 
бути спеціалістом високого класу... Так. Геннадій 
займвея спецзамком... Потім — мотоцикл, який 
мав бути на місці, але там його не виявилось... 
Недопалок... Квіти в квартирі, за якими доглядала 
сестра господині... Вадим.. Мотоцикл... 'Прима»...

Де ж та шпичка яка штрикала його? Ретельно 
пригасив сигарету в попільниці — розкішна діоа 
у костюмі Єви спокійно тримала на своєму тілі 
недопалки.

За стіною важко ходив Василь Петрович. Надія 
Петрівна не подавала голосу.

— Василь Петрович, — понликав тихо вигля
нувши з кухні. — На хвилинну.

Той зайшов, присів на стілець.
— Ви та ваша дружина говорили, що Вадим не 

любив коли хтось заходив до його кімнати, там?
— Говорили... Ми тут багато років живемо, а я 

там разів кільна був, та й то, коли сина не було 
вдома...

— Сьогодні коли ви приїхали^ ніхто туди не 
заходив?

— Коли нам було?! Надя майже одразу взяла 
шкатулку.

— Так. тан... Що ж, зайду ще раз.
Знову пройшовся очима по кімнаті, зупинив 

поглг . на великому фото Алли Пугачоеої... Д ось 
І те. \»о впало було йому в очі, але -не Еідразу 
стало Фактом: на еідеивному нале; пар; була 
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Біля річки, саме на ви
гині, де верби зелено до 
вітру всміхаються, є видо
линок, а в ньому плюско
че джерело. До нього з 
гірки — стежка, спершу ву
зенька, а вже внизу, біля 
джерела, широка, витоп
тана. Що не слід ноги — 
то вже і ямка, котра ран
ком після погідної, ночі 
Наповниться росою.

Дзенькнули дужки об 
відро. Дівчина... Вся в світ
лому. Нахилилася до води 
І зазмерла: чи то хотіла з 
долоні спити, чи видивля
лася щось на дні джере
ла, чи прислухалася до чо
гось.

«Галю! — почулося зго
ри від дзоріз 1 дівчина 
Здригнулась. — Неси-но 
швидше воду!».

«Ща-ас! — І вже тихше: 
о- Зсэ Галю та Галю...».

Занурює в джерело до
лоню,-іншою рукою водить 
Позад себе — за що б вхо
питись, аби не впасти. Ло
вить гілку калини, опускає 
руку у воду ще глибше. 
Піщинки з самісінького дна 
торкаються кінчиків паль
ців, лоскочуть їх, мовби аж 
Перемовляються між со
бою. їй стає чомусь трохи 
страшно. Рвучко встає, по
правляє ситцеву суконьку— 
бзирається: що коли там, 
рз деревом, хтось стоїть і 
Підглядає. Ну, то й що? А 
все ж боязко...

«Галько! Та де ж ти та
мечки?».

«Вже йду, мамо!».
Тепер мамин голос чути 

радісно, він зігнав із серця 
Тінь остраху. Швидко наби
рає у відра води і, не огля
даючись, — до хати.

Спить Галя на сіновалі. 
На «п’ятачок» мама ще не 
(пускає: «Рано дівувати...». 
Святкові її черевики жур
ливо біліють у хаті* під 
ліжком.

Щемно на серці у дів
чини. Крізь відчинені двер
цята на горище долинає з 
«’«п’ятачка» то дівочий сміх, 
іо стривожені акорди гіта
ри. А он озвалась гармош
ка і змовкла...

...Йде вона по воду до 
джерела. Лиш схилилася 
до плюскітливого срібла, а 
звідти — красень - юнак 
встає, світлоокий, з чубом 
льняним, посміхається: «Я 
чекав тебе, Галю». — «Я 
знала. Саме тому і прийшла 
сюди...».

Хлопець подає їй руку і 
так лагідно дивиться на 
неї, що аж щоки в дівчини 
пашать...

Микола ЯЩЕНКО,
м Бобринець.

««МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

,...

Не хочу інїро-ри'увд'ги читачів «Молодого комунара» про міжна
родний Шевченківський форум «Від серця Європи — до серця Ук
раїни», учасником якого я був на протязі хвилюючого тижня. Не 
перелічуватиму і/лен делегатів цього незвичайного форуму, до яко
го ввійшли представники Америки, Бразілії, Канади, Індії, Китаю, 
Японії, Польщі, Угорщини, Чехослоааччиии та багатьох інших країн 
і братніх республік нашої Батьківщини. Не розповідатиму про 
маршрут теплоходу «Маршал Рибалко» (саме він нас гостинно при
хистив), який проліг від Одеси через Херсон, Дніпропетровськ, Чер
кащину, Київ і крізь серце мільйонів шанувальників геніального спів
ця України Тараса Шевченка. Про все це можна дізнатися із сторі

нок республіканських часописів.Я маю на меті поділитися кількома споминами, котрі, як кажуть 
кінематографісти, залишились поза кадром, але все ж навічно запи

сані у моєму серці. 
СЛАВНИХ ПРАДІДІВ ВЕЛИКИХ...Херсон потопаз у сонячній повіїнні, яка ніби 
людні вулиці святковим настроєм незвичайного 
площах, в бібліотеках, на підприємствах, імпровізовані виступи по
етів, артистів, учнів, студентів, робітників і службовців спліталися з 
барвисте перевесло, що дзвінко перетяло все це південноукраїн

ське місто.Дорога до історичної фортеці, де зараз розташований заповід
ник, супроводжувалась коментарем місцевого гіда, який натхненно 
розповідав про історію Запорізької Січі, славетних ватажків невко- 
реного козацтва, народних месників, що полишили свій незгасний 
слід іна цій прекрасній і багатостраждальній землі. З особливою 
гордістю в:н називав полковників, кошових і гетьманів, імена яких 
викарбувані якщо і не на скрижалях історії, то, принаймні, в народ
них думах і піснях воїни житимуть вічно...

розширювала зела- 
травня. Зустрічі на

9а 1вяТЛ?ИіОрі; «Р'ПОІТ. нам ув ОКО відразу влага старовинна церч 
ва. з якій поховав? ' с3ітл>шии князь Таврській Гоигср;й н 
нЬапоотН (°Хрви4в«ий [апорожиями ГРИЧЬІ«’ Нечоса}. :П|МЗД 
напроти в,вгаря 0 »а р аЖ/рнонз металевою огорожею бовван, 
риці ДоОГО 6л*°₽од*огО мармуру могила фаворита російсько, ,, 
від *оДЛ,РЄЧІ’ "Л КОЛОН., любовно оформлений (на 3 
«остТ ^ сучасників) висів солідний портрет і, '

личкомУіРС°В0ДЩд' язиката молодиця з невиразним гостроноса 
інгригуВаЛа°АЯН,,':г!> безбарвними очима, уже , перших слів нас з* 

ш ~ ^о>илиао Мято зі мною і не погодиться. Але Я вас запевняю 
що У оагатьох ЛК)ДЄн муАрого державного діяча Катеоик ■ з»
лику досить повер,, уявлення. Тож потрібно Підкреслити тої 
крфТниЩ° “0Нв наЧїіичайно багато зробила для розквіту наше

— Особливо дЛя україни, — саркастично скривився литовець Зі 
- таутас І іеткяз;цус

МІ трв§ъ»Рон-1У8ати, озариші, — суворо попередила захис
ниця кат*ри^ругої 5 п юбовника Григорія Поіьомкіна про
довживши, — Це дв: ЗЄЛИЧ1Н| постаті, якими ми; наступи1 ПОКОР ;ия 
повинні гордитись і гідно шанувати їхню пам'ять, 
•ІдіТшоз 3ана^тОг Чури8СЯ поляк Фло»;ан Неуважний |

В<скурСоаодшв Квзгазала і
Я вам хочу3усІ€Ю серйозністю повідомити, щО ми зараз ста* 

вимо питання про тв щОб наше місто дереймен/зати надавша 
їм я СВіТЛІЙШОГО князя Гіотьомкіна.

Зарубіжні гості, І
лись І Ніяково усміхалися. Я ж дивився на обскубане курча 

••••••••••••

Не , рв£ іронії у 8 ати 
ниця КатвриЦ^угаУ . ...

і стояли в колі слухачів, здивовано перезирв- 
» ПІД

Антоніма КОРІНЬ кидався під ноги рідним,

СЛІПИЙ дощ
* * *

самотня діво<нько, 
на світ?

О неприкаяність! Моя 
ти звідкіля з'явилася 
Мов дощ, сліпий — вразлива несподіванка, 
в спекотний будень — спраги святоцвіг...

* * *
З усіх немає важчого двобою, 
ніж той, де перемога — над собою.
Дві пільги у поета є в житті: 
боротись без щита, а вмерти — на щиті.

* * *
...Надвечір вийде з хати й стежить 
за шляхом, що за день прочах...
А мальви нам, як телевежі, 
транслюють мамину печаль.

* * *
Чим швидший вир розвихрених років, 
Тим ширша невгамовна а серці пустка.
— До моря цього року у відпустку?
— Додому. На могили до батьків.

* * *
прощається мовчки 
в юрбу.

Твій погляд
І відпливає 
В долоні мої, як в ночовки, 
Скрапує дощ журбу.

* * *
Одружилися дочки й сини. 
Внуки хату наповнили криком. 
А словами «згадаєш — дзвони» 
досі серце заковане з кригу.

* * *
Знай, розтопить сніги відлига, 
бризне сонячне сяйво з лице.
Я тебе збережу ще від лиха, 
лиш дозволь мені це!

м. Кіровоград.

Він
Мов зацьковане собача.
Ні, не батьком кричав над покійним, 
Тридцять третім голодним кричав. 
Жаль, що вітру не чув Кирило, 
Бо згадав би свій давній'чин:
Як з Іваном удвох возили 
Односельців на вічний спочин. 
А вони на дорогах без сили 
Сірим падали жмуттям трави.
— Що ти робиш? Залиш, Кириле! 
Чи не бачиш? Він ще живий!
-— Ет, базіко! Все ззик кричати 
І дурний твій совиний глас.
Він же дійде! Хіба не бачиш? 
Нащо ж їхати другий раз?
Скільки дише іще на ладан, 
Чи ми спинимо смерті дощ?
Нам потрібен з усьому порядок, 
А життя веселішає — каже вождь?
І кидав юнака на воза, 
Як з труну, звичним рухом — трах«.в 
Й застигали Вітчизни сльози
На Вітчизни запалих щоках. 
...У вождя все було урочо 
0 причин не було для тривог. 
А всезишній відводив очі.
Бо земний був на світі

с. Данилова Балка, 
Ульяновський район.

бог.

Роман 
ЛЮБАРСКИЙ
* **

Тянусь к солнцу — 
обнажаются корни. 
Обнажились корни — 
усыхаю.
Засох — спилили.
•— Хорошее дерево, — говорит лесоруб, 

г. Кировоград.

Леонід
ДМИТРИШИН Валерий СОРОКИН

ПОХОРОН ПРОТИ ВІТРУ
Хоронили діда Кирила 
Кілька років тому у селі.
Рід його проводжав безкрило, 
Оркестранти на вітрі злі.
А вінків же — як оселедців:
У начальники вибивсь онук.
Лиш не йшли проводжать односельці
І не брали вінків до рук.
Мов плели вінки не з квітіз,
А із свіжої кропиви.
їх куйовдив нещадно вітер,
Ніби смуток він чийсь лозиз.

На лице некрасивом — глаза, как оливы—» 
два подснежника в темном дремучем лесу. 
На лице некрасивом морщинки, как ливни, 

стекают,
и старость
бредет по лицу, ч
А глаза-то... Глаза..«
Только губы устало

упали з гримасу, 
как годы в века...

Шла по парку старушка и вальс напевала.
Дрожала, 
зависнув у сердца, 

рука.
г. Кировоград.

Благородство і сила духу цієї 
людини варта захоплення і гли
бокої поваги. В одному з листів 
Павла Грабовського можна зна
йти цікаву самохарактеристику: 
«Змолоду я був трохи химерної 
вдачі, смиренної, хоч і запаль
ної, легко переймався жалем та 
товариським почуттям, не любив 
заводитись та грати з хлопцями, 
а як підріс трохи — так мене 
тягло до всього надзвичайного 
та романтичного, і мені хотілось 
прийняти муки за Христа. Зго
дом заворушились у голові інші 
думки. Мені хотілося вже піти 
на муки не за Христа, а «за на
род», і те бажання цілком опа
нувало мною. Се була якась 
невідхильна потреба серця, кот
ру ...відчувала вся 
молодіж того часу».

Гідність, готовність 
пожертви, моральна 
ці риси визначали 
лінію поведінки 
чили вони і його долю. Син сіль
ського паламаря, він став рево
люціонером, якому судилося 
пройти всипаною колючим тер
ном дорогою. З 18 років — 
арешти, солдатчина, тюрми, за
слання...

Вік його був коротким — 
всього 38 літ. Юність прийшлася 
на 70-тІ роки, що завершилися 
революційною ситуацією в Росії. 
Робітничий рух ще тільки за
роджувався, марксистські гурт
ки почнуть створюватися трохи 
згодом, — а поки що на поєди
нок із самодержавством вийшла 
різночинська молодь. Запалена 
ідеями свободи, вивільненням 
народу з кабали, вона була, по 
суті, приречена, тим паче, що 
йшла на боротьбу з утопічною 
вірою в те, що до соціалізму Ро
сія прийде коротким шляхом, об
минувши капіталізм, — через 
патріархальну сільську общи
ну... Це було «безумство хороб
рих», героїзм І самопожертва. 
Це був вогонь цілого покоління 
революціонерів, — Сергія Степ- 
няка-Кравчинського і Віри Засу
лич, Софії Перовської і Андрія 
Желябова, Германа Лопатіна І 
Степана Халтуріна... Всі вони 
свідомо йшли на плаху, ціною 
власного життя прокладаючи 
«стежки для нащадків», кажучи 
словами Павла Грабовського...

Сам Павло Грабовський буде 
на початку 80-х серед харків
ських народників-«чорнопере- 
дільців»: поширюватиме неле
гальну літературу, до 25-річчя 
скасування кріпосного права 
(1886 р.) виготовлятиме прокла
мації, що мали будити народ,

російська

до само- 
чистота, — 
характер і 

поета. Визна-

й
й

■1

Тепер, після перегляду 
фільму, мені непросто при
гадати, коли саме на змі- 

I ну чорно-білим, навмисно 
■ буденним кадрам прийшли 

кольорові; поява кольору 
мала, за очевидним заду
мом авторів, передавати 
переміну, що сталася в 

І житті героїв фільму, у їх
ньому сприйнятті світу. 
Так, воно власне й сталося. 

і Автор цих рядків усвідо
мив, що світ на екрані став 

І кольоровим, якраз тоді, 
коли Лосєв Із «Вітальною» 
розводили вогнище десь 

і на околиці — було це вже 
наприкінці того насичено- 

' го подіями дня, що, впас-

не, і
Витриманий у сірих 

нах екранний «день» (яко
му на зміну прийшла ота 
кольорова мить їхнього 
взаєморозуміння] умістив у 
себе цілий пласт життя — 
на цей раз уже не лише ге
роїв, але і нас Із вами, гля
дачів. Загалом сюжет стріч
ки доволі простий. Після 
тринадцяти років відсутнос
ті повернувся неприкаяний 
Лосєв до міста, де кинув 
колись дружину й малень
кого сина. Автори фільму 
навмисно не окреслюють 
чіт-до периперій його мину
лого: воно, як кажуть, «у 
тумані». Останній час чо-

склало зміст стрічки...
то-

лоаік працював, за його ж І 
непевними словами, десь і 
на Самотлорі. Та ясно, що 
ця «анкета» далеко не пов
на. Колоритна фігура Лосе
ва, виникнувши на фоні ти
пового нашого міста (він 
теж виростав у такому) 
сприймається як крапка на
прикінці довгого заплутано
го речення, писаного неві
домою мовою. Втім, чи та- ' 
кою вже невідомою!

...Пам’ять його зберегла- 
таки номер телефону ко
лишньої дружини. Розмова 
Лосєва (його роль виконує 
актор одного з московських 
театрів В. Стєклов) із Тонею 
І«..-------  т -

]

сью 
тяж

підбурювати його проти царя 
та його чиновників.

24-літнім він назавжди позбу
деться України. Із знаменитих 
Бутирок — пересильної тюрми 
у Москві — Грабовського від
правлять по етапу до Сибіру. 
На поселення, строк — п’ять 
років... «Трудно уявити собі 
всю нелюдськість того шляху, 
не потоптавши його, — згаду
вав пізніше П. Грабовський, —, 
провадять часто силою, з’яжуть 
вірьовками до воза, б’югь руш
ницями в разі найменшого 
«бунту» чи непослуху...”-

Та стражденна неао^ницька 
дорога і звела Павла ^рабов- 
ського з Надією Сигидою, по
єднавши їх почуттям взаємного 
розуміння, сердечної Прихиль
ності.

У СВОЇЙ «сумній СПОМИНЦІ»

ДМККИ,

«мо- 
гариз 

З при
серия 
СМІЛИ” 

та

с

п 
ь

«Надія Костева Сиг и да» Грабоз- 
ський пише, що це була 
лода, світла., напрочуд 
душа», людина доброго 
роди, «приголубливого» 
характеру «прямого та
вого, але при тім м’якого 
ніжного». Жили в її душ' пре
красні поривання — тож ідеї 
правди і справедливості легко 
прийнялися В ЦІЙ ДІВЧИНІ, ЧИЯ 
натура була «кипучою та ек
зальтованою, здатною йти до 
краю за голосом свого почут
тя». Шкільна вчителька, зона 
разом з чоловіком Якимом Си- 
гидою заснувала потаємну дру
карню, де мав друкуватися те
рористичний журнал «Народная 
воля» (хоч сама Надія ярихмль- 
ницею терору не була проте 
аона визнавала право інших на 
такі методи боротьби. як. зда- 

ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

„ХОДІМО ДОДОМУ
то теж миттєво повторена 
історія життя цих двох. Ви
являється, нині Тоня ви
йшла заміж вдруге, чоло
вік непитущий, Віталика лю
бить. I тут назовні вихлю
пується те, що стало при
чиною розпаду сім’ї Лосе
вих: пиятика, взаємна не
увага, душевна невлаштова
ність. Втім, Лосєв не дуже 
вірить словам дружини — 
він знає життя. Знає, що 
не так легко жінці, яка ли
шилася сама із дитям, зна
йти собі справжнього, вір
ного друга. Та й де вони, 
оті непитущі, та ще й доб- 

їх узяти, аби 
вистАчмаа нл.

_ . . ----- - .... 7
Стєклов) із Тонею І рочесні? Де ї: 

Тамара Сьомша)—\ вистічмао

кинутих, знервованих, зне- ? 
вірених молодих жінок, 
матерів?

Очевидно, роки блукань 
без певного місця по
мешкання (назва фільму 
«БОМЖ» по-російськи р03” 
шифровується так: «без 
определенного места к<и" 
тельства») не проминули 
для Лосєба даремно. Ц 
повернувся через тривог- 
Пять років неспроста: над’* 
віднайти І повернути соб 
сина, перед яким почуває 
себе винним.

І раптом стається ди>°- 
з під’їзду будинку, куди 
щойно дзвонив Лосєв, ви

на. «Батько» із смутною на-1 
дією рушає за ним.. І А*п- 
так воно вже й буде аж А® 
кінця фільму: Яоссв само 
віддано, саможертовно яра* 
гнутиме бути при 
хлопцеві, стати його тінню» 
захисником і порадником 
У цьому своєму невизна- 
ченому «батьківстві» 

-розкриватиметься як люди 
на, іцо пройшла життєви.мн 
шляхами, спотикаючись, па- То
Даючи, але й - нехай по- пос- 
ступово, всліпу — Пр*>АУЮ' 
чи до розуміння ІСТИННИХ 
Цінностей.

“Подорожуючи» разом із | 
•їїосєвим та хлопцем в^ли- | 
ЦЯМИ брудного поомисло-

ЭОГО міст 
ними спа 
розчаруз« 
починаєм) 
му всьом 
ново, аж 
повторює 
у
ОДИН і то 
ЩулеН’ л 
одна по 
висока, і

тями. І 
(а здаєте 
них) МЧЇ 
хори сн 
став... і



і» про мпкна- 
до серця Ук- 

>ГО ТИЖНЯ Не 
юуму до яко-
Індії, Китаю, 

і», інших країн 
відатиму про 
гостинно при- 
іетровськ. Чер- 
ніального спів
атися ІЗ сторі. •

•трі, як кажуть 
: навічно зали-

ирювала вела
ся. Зустрічі на 
і І виступи по
їв спліталися а 
пзденноукраїн-

'ваний заповід
ними натхненно 
іатажків невко- 
свій незгасний

З особливою 
•іів, імена яких 
аймні, в народ-

На тарИто
33 з якій похг> нам ув око відразу впала старовинна цеок-
тьомкін (охо^3аЧий сзітліший КНЯЗЬ Таврійській Григорій По- 
напроти аівгаг-« КИЙ запорожцями як Грицько Нечоса).. | справді

з білого бр? °бнесена ажурною металевою огорожею, боввані- 
рмці. До рЛч ГсРодного мармуру могила фаворита російської ца- 
від фотознГмн ПОрУч «а колоні, любовно оформлений (на відміну 
носг 3 нащцх сучасників) висів солідний портрет її велич-

екскурсово Лі
личком і аоая а язиката молодиця з невиразним гостроносим 
інтригувала: НИсто безбарвними очима, уже з перших слів нас за-

---  МОЖЛИ»~
що у багатьох д*хт<з зі мною і не погодиться. Але я вас запевняю, 
лику досит п ЛКЗДвй ПР® А‘УАР°ГО .державного діяча Катеоину Ва- 
факт, що вонА°вЄрХоа# Уя,п®ння- Тож "отР!бно підкреслити той 
країни. НаАзвичайно багато зробила для розквіту нашої

• Таутас ПеткявЛ^у(?ПЯ ^*раіни' саркастично скривився литовець Зі

ниця Катери^ іронізувати, <£вариші, суворо попередила захис- 
довживши — , Лруго’ і " -в-»°6овника Григорія Потьомкіна, про- 
поаин«і гоодм^ ДЭ зеличн' постаті- якими ми і наступні покоління 

__ )_І РДитись і гідно шанувати їхню пам’ять.
відійшов уб 'Є 3анаА’°- ~-з$РИ8ся поляк Флоріан Неуважний і 

Екскурсовода не „азала^

вимо пита.С' ХОЧУ 3 Усісю серйозністю повідомити, що ми зараз ста-

інтригувала:

вимо питало г^і^—г---------------- ми зараз ста-
Іхл’о - про тв' щоб наше місто перейменувати, надавши йому
їм я світліишого князя Потьомкіна.

-зарубіжні гості.

Є Є Є
ла духу цієї 
лення і гли
ому з листів 

можна зна- 
іактеристику: 
>хи
04
ІСЯ 
ям,

химерної 
і запаль- 
жалем та 
не любив

: з хлопцями, 
— так мене 
адзвичайного 
мені хотілось 
Христа. Зго- 
у голові інші 

ося вже піти 
іста, а «за на- 
я цілком ола- 
; була якась 
ба серця, кот- 
ся 
р». 
сть 
►на 
ги
поета. Визна- 

долю. Син гіль
дію став рево- 

ому судилося 
КОЛЮЧИМ тер- 

3 18 років — 
на, тюрми, за-

російська

до само- 
чистота, — 
характер і

коротким — 
ість прийшлася 
о завершилися 
гуацією в Росії, 
ще тільки за- 
нсистсьні гурт- 
ловатися трохи 
и що на поєди- 
ївством вийшла 
юдь. Запалена 

вивільненням 
. вона була, по 
тим паче, що 

бу з утопічною 
о соціалізму Ро
ним шляхом, об- 
алїзм. — через 
ільсьиу общи- 
іезумство хороб- 
і самопожертва, 
цілого покоління 
— Сергія Степ- 

ого і Віри Засу- 
івсьної і Андрія 
ана Лопатіна ”1 
ріна... Всі вони 
а плаху, ціною 
я прокладаючи 
щадні в», кажучи 
Грабовського... 

рабовський буде 
х серед харкіз- 
ИКІ8-«ЧООНОПЄрЄ- 
зюзатиме неле- 
ру, до 25-річчя 
зіпосного права 
їзлятиме прокла- 
і будити народ,

• • фпм/-и г°сті, які стояли в колі слухачів, здивовано перезира-
ніякозо усміхалися. Я ж дивився на обскубане курча,

підбурювати його проти царя 
та його чиновників.

24-літнім він назавжди, позбу. 
деться України. Із знаменитих 
Бутирок — пересильної порми 
у Москві — Грабовського від
правлять по етапу до -ибіру. 
На поселення, строк п ять 
років... «Трудно уявити собі 
всю нелюдськість того шляху, 
не потоптавши його, - згаду
вав пізніше П. Грабовсьяий, — 
провадять часто силою з яжуть 
вірьовками до воза, б ЮіЬ Руш
ницями з разі найменшого 
«бунту» чи непослуху..

Та стражденна не з о луцька 
дорога і звела Павла ~ оабов- 
ського з Надією Сигидою, по
єднавши їх почуттям взаємного 
розуміння, сердечної, прихиль
ності.

У своїй «сумній споминці»

«Надія Костеза Сигида» Грабоз- 
ський пише, що це була 
лода, світла, напрочуд 
душа», людина доброго з при
роди, «приголубливого» серця, 
характеру «прямого та 
вого, але при тім м’якого 
ніжного». Жили з її душі 
красні поривання — тож 
правди і спразедливості 
прийнялися в цій дівчині, 
натура була «кипучою та 
зальтованою, здатною йти 
краю за голосом свого почут
тя». Шкільна вчителька, вона 
разом з чоловіком Якимом Си- 
гидою заснувала потаємну дру
карню, де мав друкуватися те
рористичний журнал «Народная 
воля» (хоч сама Надія прихиль
ницею терору не була, проте 
зона 'визнавала право інших на 
такі методи боротьби, які здз-

«мо- 
гарна

сміли- 
та 

пре- 
ідеї 

легко 
чия 
ек- .
до

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

назвою екскурсозодша, І з моїй голові лунали гіркі Шевченківські 
рядки: «Славних прадідів великих Правнуки погані». Саме тоді у 
мене зародився задум вірша, яким я і хочу закінчити цей невеселий 
СПОМИН.

ОСТАННЬОМУ ГЕТЬМАНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ ПЕТРУ КАЛНИШЕВ. 
СЬКОМУ НА ЧЕСТЬ ОКРІПАЧЕННЯ УКРАЇНИ ЗА КАТЕРИНИ ДРУГОЇ.

А Вторая доканала 
Вдову сиротину.

І. Шевченко, 
Німкеня, величчю картинна. 
Вже не принцеса, а сама 
Імператриця Катерина 
Трон самодержця обійме 
О гетьмане, це — не пантера, 
Змія прехитра — на кону. 
Вона, туманячи Вольтера, 
Пуска в Європу туману. 
Її до зір холуй підносив, 
І! полководець віншував. 
Ба! І великий Ломоносов 
Про неї оду віршував. 
Чекай. Ажось цариці кігті 
Уп’ються а нашу волю теж. 
О ти, уже восьмидесятиліітній, 
Бунчук гетьманський проклянеш« 
Загине Січ і на руїні, 
Де не воскресне вже весна, 
Ярмом кріпацтва Україну 
Вшанує шлюха навісна. 
Брехня помножить лжу стосилу.

ЮТоСЯ їм доцільними, до того 
ж — обурення існуючими по
рядками було інадто сильним...). 

Змовників видали на початку 
1386 року. Надзвичайний сенат
ський суд оголосив Надії Сигиді 
тяжкий вирок: 12 років каторж
них робіт. Спробуймо уявити 
душевні муки цієї благородної 
двадцятип’ятирічної жінки. Чо
ловіка засуджено до страти 
(згодом це покарання буде за
мінене довічною каторгою)? 
батько помер з горя; мати за
лишилася з кількома дітьми; 
молодшого брата виключили з 
гімназії; під фундаментом бу
динку зосталися динамітні бом
би, як! можуть завдати лиха 
будь-якої години... Чоловік ра
див написати листа цареві з про
ханням полегшити долю. Само
держець відмовив, а Надію ще 
довго пік той лист, скільки жи
ла — картала себе за мимовіль
ний «гріх»...

Якима Сигиду послано на Са
халін; в дорозі він і помер, про 
що Надія дізнається лише через 
кілька місяців. Разом з іншими 
жінками її відправили з Бути- 
рок на річку Кару в Забайкал
ля, де були політичні каторжні 
тюрми. Павлу Грабовському ж 
належало поселитися з Балаган- 
ську Іркутської області.

Біль розлуки чути а рядках 
поета, звернених до «зів’яз- 
ниці»:

Мов ангела, тебе я стрінув 
Б тюрмі, так доля розлуча: 

Мене з один край жереб кинув, 
Тебе до другого труча.
Поглянуть раз, послухать моаи, 
Очей подовше не звести, 
в тихо полум’я любови 
Самому довіку нести!
(«Мов ангела, тебе я стрінув»}.
Він ще пробує добитися доз- 

золу поселитися на Карі, моти
вуючи це тим, що Надія Сигида 
його «дзоюрідна сестра». Не 
зназ, що вже наближалася 
страшна розв’язка.

У тюрмі, в нелюдських умо
вах, жінки-політз’язні намагали
ся відстоюззти свою гідність, як 
могли, боролися проти зну-

ХВИЛИНА ДИВА

щань і принижень. Щоб домог
тися переведення з карської 
тюрми коменданта Масюкова, 
який жорстоко повівся з ув’яз
неною Єлизаветою Ковалев- 
ською, оголошували голодовки, 
відрікалися від книжок, листів... 
Не помагало, і тоді Надія зва
жилася на відчайдушний крок, 
рівнозначний самогубству: дала 
комендантові ляпаса. За це її 
покарали стома ударами різок. 
Смерть Надії розділили і її по
други: разом із ще кількома
в’язнями вони прийняли отруту...

Марійська трагедія приголом
шила Павла Грабовського. Образ 
Надії Сигиди не покидав його все 
життя. їй. «всестрадниці святій*, 
він присвятив понад два десятки 
віршів, що разом складають 
цикл під умовною назвою «До 
Н.К.С.». «Дивні квіти ніжного ін
тиму», — тан назвав ці поетичні 
згустки ніжності І болю Борис 
Олійник. У них — муни зранено
го серця, і водночас благоговін
ня перед жінкою, яку повели на 
смерть служіння революційній 
ідеї, прагнення полегшити долю 
народну: неможливість терпіти 
поруч зло і кривду. Жінка-одно- 
думець, що розділяє і радість ду
шевного єднання, і тягар ареш
тантської скрути, жінка, яка ста
ла розрадою, світлим променем 
у страшному «мертвому домі», 
ідейна посестра, жінка-мучениця, 
живе втілення духовної краси і 
святості, — такою постає Наділ 
Сигида в низці інтимних віршів 
поета.

...Помираючи, Пазло Грабоз- 
ський просив, щоб у його до
мовину поклали пасмо волосся, 
яке йому подарувала Надія, ко
ли їхні етапи розійшлися, роз
лучаючи двох політв’язнів на
завжди...

Володимир ПАНЧЕНКО.

* * *
ДО н. к. с.

Такої певної, сзятої,
Такої рідної, як ти,
Такої щирої, простої, — 
Вже більше, мабуть, не знайти, 
Таку нечасто скинеш оком, 
Такою тільки що марить...
А раз зустрінеш ненароком — 
Навіки долю озарить!

ДІМО ДОДОМУ, СИНУ...а

Є
о

тєво повторена | 
я цих двох. Ви- І 
ині Томя аи- 
здруге. моло

ди, Зіталика лю- 
-4ВЗОВНІ вихлю- 
що стало при- 
аду сім’ї Лосє- 
і, взаємна не- 
іна незлаштова- 
Посєз не дуже 
їм дружини — 
чя. Знає, ще : 
жінці, яка ли- І 
із дитям, зна- і 

авжнього, зір- і 
Га й де зони, • 

та ще й доб- І 
їх узяти, аби і.

ки<нутих, знерзованих, зн"', 
вірених МОЛОДИХ ЖіН I 
матерів?

Очевидно,, роки 
без певного МІСЦЯ 
мешкання (назва 
«І _ .
шифровується 
определенного места 
тельегаа») не < .

«Батько» Із смутною на- 
рушає за ним.. І далі 

8ЖЄ й буде аЖ А° 
Ця фільму. Лосев само- 

•ДДано, саможертовно пра- 
Уїимє бути при тому 

липцеві, стати його тінню, 
ренином і порадником. 

Цьому своєму невизна- 
«батьківстві» він 

уриватиметься як люди- 
’ Щ° пройшла життєвими 

11 спотикаючись, па- 
- - — нехай по- 

Чи л"" 8СЛІЛУ — прямую-
40 Розуміння істинних 
Чостеи.

3 ’"я ’'»«анйв Лосев, •*! л“;'°ч°Р°и<ук>чи» разом із

блукань

фільму
БОМЖ» по-російськи Р°

так: «б«1.«без

-^минуй' 

для Лосева даремно. 
повернувся через■ Ц’ ".  
цять років Нвспрос. • • Л!,х»ми, спотикг
віднайти І повернути Да»чи, 8ле й _
сина, перед яким почу супово,

«--І іг,

зого міста, переживаючи^ з 
ними спалахи їхніх надій з 
розчарувань, ми мимоволі 
починаємо пізнавати з цьо
му всьому себе; невипад
ково, аж дещо наз язливо, 
повторюється кілька разів 
У фільмі в різних ракурсах 
один і той же кадр: дві зі
щулені людські фігурки — 
одна по хлоп'ячому тонка, 
висока, Друга — чоловіча, 
кремезно-приземкувата 
поспішають залізничними ко
ліями. І раптом мимо них 
(а здається, що ледве не на 
них) мчить, піднімаючи ви
хори снігу, залізничний со
став... Беззахисні ф^УР“и

____  втя

голови в плечі І 
прямують далі 

дорогою. І обоаз 
«пре-

гують 
вперто 
своєю 
захованої за кадрем 
красної дами», за яку «тре
ба битися» і сцена в гара
жі, і марні пошуки грошей, 
без яких «не буде нічого»— 
все це працює на підсилен
ня й поглиблення отого об
разу «людей на залізниці». 
Бо це, власне, один із лейт
мотивів фільму: показати
неприкаяність людини у ма
шинізованому, технізова
ному, жорстокому від вза
ємної недовіри світі.

Втім, саме такий «фон» 
особливо відтіняв все Тй 
краще, що накопичилось /

0 із раболіпстві наяву 
Страшні перевертні в могилу 
Потягнуть матір ще живу. 
...Коли ж цариці вже не станем і 
То в молитвах своїх земних, 
Сторічний в’язню, екс-гетьмано, 
Екс-Україну пом’яни. <

СОЛОВІ В СВІЧАДІ СМУТКУ
На честь ювілею свого великого земляка Черкаси на вулицях ї 

майданах засвітили традиційні свічки каштанів. Заручаїли пелюстко
вими веселками квітники уподовж велелюдних тротуарів. Свято, пе
ревите українськими рушниками, співало, танцювало і на весь світ 
читало поезії безсмертного Кобзаря.

Господи! Навіщо ми їхали з комфортабельних азтобусах, розплю
щуючі носи об скло розпечених вікон, а не бігли галасливою юрбою 
сонячними кварталами, навсібіч вихлюпуючи свою нестримну ра
дість? Чому нам забракло веселого глузду стати на мент не офіцій
ними представниками солідної делегації, а просто рядозими, щи
рими ^шанувальниками славетного співця України?

І раптом, після ретуального покладання квітів до пам'ятників Т. Г« 
Шевченку і В. І. Леніну, у всіх виникло стихійне бажання відвідати 
могилу... вічно молодого лицаря української поезії Василя Симонеін- 
ка.

...Брама міського цвинтаря була розчинена навстіж, ніби мовчки 
запрошувала у селище болючих споминів і невсипущої пам’яті. Тіні 
від крислатих крон мережали широку алею нерухомими візерунка
ми безвітряного полудня. Чорні лискучі обеліски супроводжували 
нас важким, кам’яним мовчанням невблаганної неминучості.

І ось вони наче розступились, поступившись місцем на осонні 
Василеві Симоненку, який дивився на нас із сірої гранітно? брили 
своїм сумовито глибоким поглядом широко розплющених очей, Ми 
з юрмилися у підніжжя пам’ятника і німували традиційну хвилину 
жалоби.

Потім Іван Драч прочитав свій зірш, присвячений великому по
братиму по перу, передав поетичну естафету почергово львів’янину 
Роману Лубківському, румину Стеліану Груї, канадцю Петру Крав
чуку і, нарешті, народній артистці УРСР, лауреату Державної премії 
імені Т. Г. Шевченка Ніонілі Крюковій.

Я стояв поруч своєї знаменитої землячки (вона родом з Онуф- 
ріївського району) і бачив, як у неї від хвилювання здригаються 
уста. На якусь мить вона навіть закусила нижню губу. В напруженій 
і якійсь тривожній тиші голос її пролунав глухо і надломлено, мов 
луна неймовірного розпачу. Ніоніла читала відомий вірш Симоненко 
«Лебеді материнства».

Власне, назвати це чтивом я б не насмілився. Скоріш всього зо
на видихала із себе муку непоправної втрати, і кожне її слово за
висало в повітрі, як ревна сльоза відчаю.

На останніх знаменитих рядках: «Можна все на світі вибирати, 
сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину», голос артистки увірвав
ся і Ніоніла. уже не стримуючись, розплакалась, затуляючи мокра 
обличчя тремтячими руками. Поряд неї заплакала неперевершено 
Діана Петрененко. Хусточку до очей піднесла ніжний лірик Ганна 
Чубам.

І саме в цей час над нами, у верховітті, розсипали розпачливі 
трелі тужні солов’ї. Вони так витьохкували і виспівували людське 
горе, що, здалось, на якусь хвилину есе довкруж присмеркло, при
в’яло і затамувало подих.

Весна у траурі зеленім. 
Дерев опущені знамена. 
О ЯК СПІВАЮТЬ СОЛОВ’Ї! 
Алей судини попід вітами 
Пульсують кроками повільними, 
О ЯК' СПІВАЮТЬ СОЛОВ’Ї! 
Вогонь у чашечці тюльпанній, 
Немов із горла крик останній, 
О ЯК СПІВАЮТЬ СОЛОВ’Ї! 
О ЯК РИДАЮТЬ СОЛОВ’Ї!!

КАНІВСЬКИЙ ЕТЮД
У підніжжя Тарасової гори вирує людська море всенародного 

свята. В ошатній одіжі селяни довколишніх сіл, дівчата 
національних костюмах, письменники, артисти, державні 
діячі. Всі прийшли сюди, щоб уклонитися святій могилі 
Кобзаря.

Поперед нашої делегації стоять двоє чотирирічних 
Вони тримають в руках маленький зелений віночок, обрамлений ши
рокою червоною стрічкою, на якій золотими нитками гаптовано: 
«Великому Тарасу зід маленьких Тарасика і Ярослави».

Його зони принесуть на могилу Шевченка і покладуть поряд із 
розкішним зінком зід Спілки письменників України. Але людям 
чомусь в першу чергу впадатиме в око цей, мало примітний серед 
чисельних важких і солідних вінків, подарунок маленьких земляків 
геніального поета. А втім, можливо, а цьому І криється якась особ
лива зворушливість масштабного, резонансного Всесоюзного Шев
ченківського свята?

І хлопці в 
і партійні 
Великого

близнюків,

* * *
Враження від цієї поїздки, як від дивовижного сну. Щоправда, 

мені здається, що мало ми все-таки зустрічалися з людьми (з па- 
м ятниками більше!). Випереджаючи мою думку, добре про це ска
зав професор Київського державного університету імені Т. Г. Шев
ченка, секретар СПУ А. Г. Погрібний: «Круїз організовано добре, 
ось тільки таке враження, що його учасників відгорожують від зу
стрічей з трудовими колективами, з робітниками, з колгоспниками». 
Далебі, це так.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
член Спілки письменників СРСР. 

Кіровоград — Одеса — Херсон —
Дніпропетровськ — Черкаси — Киїз — Кіровоград.

І
може ховалося?! у душі 
Лосева всі ці роки. Природ
на мужність, так само як І 
цілком природна любов до 
сина, що вже визріла у ньо
му давно, а нині з готов
ністю розпросторюється, 
так само як і хлоп’ячі вчин
ки Віталика, який — ми це 
розуміємо — теж б люди
ною тієї ж породи, тільки, 
може, лише на початку сво
го пошуку житейських 
істин, — усе це й готує, 
очевидно, мить, комі сірий, 
монотонний світ байдужого 
міста раптом сяйнув для 
Лосева з хлопця усіма бар- 
вами.

Та це не ахеппі-ен^ ьо

раптом Лосєв дізнається, 
що хлопця ззуть на Ві
тальною. Все інша співпа
дає: в ПТУ вчиться, батька 
дазно немає, у матері був 
«якийсь ханижка», та вона 
його дазно прогнала... все 
так, як могло бути у 8і- 
тальки, у сина. Та тільки ні, 
на син Лосева цей хлопець. 
А скільки їх довкола ота
ких — кинутих своїми бать
ками, зрослих під нетвер
дою материною рукою, об
ділених батьківською лю
бов’ю? Стислося серце у 
Лосева. Відчув він через 
долю зовсім чужого йому 
по крові, але такого близь
кого тепер хлопця ужее-

трагізм і всю безповорот
ність власних помилок. 
Втім, чи тільки власних?

Цей іронічний, сповненим 
і комедійних, і драматич
них колізій фільм закінчує 
ться знаменними словами. 
«Ходімо додому, сину», — 
каже Лосєв, стверджуючи 
тим самим людське і в собі, 
і в світі. Ні, це теж далеко 
не «хеппі-енд». Чим їх, цих 
двох новітніх паріїв, зустрі
не день завтрашній — не
відомо. Але ясно одне — 
це початок нової дороги, 
де вони будуть поряд і ра
зом — батько й син

С ПС7ІРЕНКО



Від НІКОЛИХОЧУ
ЛИСТУВАТИСЯ Кремлівського Палацудо

ДО 17 
а старші

Дуже прошу опублікува
ти мого листа у рубриці 
«Хочу листуватися». Мені 
12 років. Вчуся у шостому 
класі, вмію шити, в’язати, 
вишивати. Колекціоную ка
лендарики, захоплююся 
сучасною музикою. Буду 
хорошим другом своїм ро
весникам і навіть старшим 
від мене. Пишіть Світлані 
рОПРАВКО на адресу: 
317710, Кіровоградська об
ласть, м. Долинська, вул. Си- 
чова, 69.

Звати нас Іра та Олена. 
Ми — сестри. Дуже хоче
мо мати нових друзів. Про 
уподобання: любимо чита
ти, шити, в’язати, слухати 
сучасну музику, розглядати 
красиві листівки і календа
рики, які колекціонуємо. 
До речі, ми різного віку— 
Олені — 11 років, Ірині — 
14. Живемо ми за адресою: 
317024, Кіровоградська об
ласть, м. Світловодськ, вул. 
Приморська, 70/24, ЯРЕ
МЕНКО Ірині та Олені.

Я — ПАВЛОВИЧ Вікторія, 
в цьому році закінчила 10-ий 
клас СШ № 11. Дуже хочу 
листуватися з юнаком мого 
віку. Світ моїх захоплень 
широкий: сучасна музика, 
малювання, гра на флейті. 
У вільний час вирощую де
коративні рослини і деякі 
різновиди кактусів. Надру
куйте, будь ласка, мою 
адресу, можливо хтось від
гукнеться. 316015, Кірово
град, вул. Полтавська, 58, 
кв. 54.

Вчуся у 5-Б класі. Зби
раю фантики, календарики, 
красиві листівки, допома
гаю мамі. А звати мене 
Алла ГОРЯЧЕВА. Дуже хо
чу листуватися. Моя адреса: 
317610, Кіровоградська об
ласть, Гайворонський район, 
с. Хащувате, пров. Шкіль
ний, 4.

Я учениця 7 класу Алла 
КОМПАНІЄЦЬ. Шукаю дру
зів по листуванню. Розпо
вім про себе. Люблю кухо
варити, шити, в’язати, ма
лювати. Колекціоную мете
ликів, а також листівки з 
зображенням «бр'атьев на
ших меньших», собак і кі
шечок. У вільний час допо
магаю мамі по господар
ству, читаю вірші україн
ських поетів. Займаюся 
спортом і танцями. Люблю 
народні пісні. Але цікавлю
ся і джазом. Проживаю за 
адресою: 316605, Кірово
град, вул. Леваневського, 
1 б, кв. 32.

Я — ІВАНОВА Лариса з 
міста Світловодська. Чекаю 
листів від хлопчиків і дівча
ток, котрі хочуть листува
тися. Я люблю малювати, 
займатися колекціонуванням 
листівок і календариків. Пи
шіть ровесники. Адреса моя 
така- 317000, м. Світло- 
бодськ, лров. Горького, 2*

нале-

З’їзді 
мало 
ніби

- Ще кілька років тому політична сві
домість випускників середніх шкіл бу
ла великою турботою вчителів історії 
та суспільствознавства. Та як вони не 
старались, частина десятикласників все- 
таки віддавала перевагу закордонним 
рок-групам чи матчам чемпіонату краї
ни з футболу, ніж осмисленню суспіль
ствознавчих категорій або роботі над 
творами основоположників мзрксизму- 
ленінізму.

Сьогодні ж, коли політична свідомість 
людей бурхливо зростає, . вчорашніх 
школярів не треба примушувати диви
тись по телебаченню передачу з полі
тичним коментарем, читати в журналі 
дискусійну статтю. З великою увагою 
спостерігали вони й за роботою З’їзду 
народних депутатів СРСР. Щоб дізнат 
тись, як юні громадяни оцінюють робо
ту З’їзду, я прийшла в Кіровоградську 
середню школу № 11. Років два тому 
мені довелось бути присутньою тут на 
комсомольських звітно-виборних збо
рах. Як говорили потім самі комсо
мольці, такі демократичні збори у них 
відбувалися вперше. Отже від малень
кої демократії шкільних аудиторій до 
демократії З’їзду...

Розмова зі школярами проходила 
бурхливо, запально, в суперечках і дис
кусіях. Для передачі її атмосфери — 
коротенькі інтерв'ю...

— Отже, Олю, твоє враження від ро
боти З’їзду. — Читачів попереджаю: ця 
розмова проходила тоді, коли З’їзд ще 
тільки входив у зеніт. Багато ще 
жало зробити депутатам.

O. ЖМАК: Мені здається, на 
дуже багато взаємних амбіцій, 
реальних пропозицій. Депутати
змагаються, хто більше покритикує на
чальство. Певно, це ще тільки початок 
у побудові демократії. Врешті, так хо
четься думати. Сподобались мені висту
пи багатьох депутатів. Особливо Бориса 
Олійника, Євгена Євтушенка, ~ 
сандра Оболенського. Оболенський 
галі справив на мене неповторне 
ження. Це ж яку сміливість треба, 
запропонувати свою кандидатуру 
пост Голови Верховної Ради! Якщо 
дика відчуває в собі сили, якщо вірить 
у кардинальність своєї програми, то 
чому не запропонувати? Це демократич
но принаймні.

P. ШПАК: Країна йшла до цього З’їзду 
72 роки. Його треба червоною датою 
відзначити у календарі. Теж хочу під
тримати Ольгу. Мені сподобався вчи
нок Оболенського. Він безпартійний. А 
чому біля керма країни повинен стояти 
тільки комуніст? Знаєте, на мою думку, 
треба було призначити Оболевського, 
ні, не Головою Верховної Ради, на 
скромнішу посаду. Але дати йому мож
ливість себе показати.

КОР.: Роман, а що тобі особисто дав 
З’їзді

Р. ШПАК: Можливо колись і я вислов
лю таку позицію, котра допоможе на
шій країні чогось досягти в економіці, 
політиці.

КОР.: Богдан?
Б. КРАВЧЕНКО: Нічого нового не ска

жу. І в пресі, і в автобусах всі захоп
люються відкритістю З’їзду, відвертістю 
депутатів. Навіть ми зараз тут в аудито
рії підтримуємо Оболенського. Справді, 
Оболенський — молодець. Але я хочу 
підтримати Горбачова. Подивіться, як 
він прекрасно веде З’їзд. Ніби .ч заспо
коює не в міру емоційних депутатів і 
разом з тим розпалює. І потім — завдя
ки Горбачову цей З’їзд зібрався.

Є. ТЕСЛЕНКО: Згоден. Але перебудо
ва вже скільки йде, а змін поки що ма
лувато.

Р. ШПАК: Особливо у нас в Кірово
граді. Як був застій, так і залишився.

Є. ТЕСЛЕНКО: Рішучості більше „реба. 
НОР: її пропонує Б. М. Єльцин.

Є, КРАВЧЕНКО: А ми

Олек- 
вза- 
вра- 
щоб 

на 
лю- 

«молодий 
КОМУНАР»

сподіванок, дискусій. Мабуть, не у всьо* 
му і З’їзд розбереться. Візьміть хоч 
академіка Сахарова.

Думки школярів про поведінку акаде
міка Сахарова в зв’язку з інтерв’ю за
рубіжній пресі про наших «афганців» 
розділилися. Більшість ця поведінка 
обурила.

Є. ТЕСЛЕНКО: Але ж не міг такий со
лідний вчений просто говорити, певно, 
у їіього € докази.

О. ЗАХАРОВ: Почекай. Але ж він ці 
докази черпав з радіопередач західно
го радіо. І потім — мільйон вбитих аф
ганських партизанів, як говорив акаде
мік. Це виходить, що ми були завойов
никами? Треба все-таки відповідати за 
свої слова. Я цілком підтримую моїх 
товаришів. З’їзд народних депутатів 
надзвичайно цікавий. І все-таки... Дещо 
заганяє мене в куток. Наприклад, спра
ва Іванова і Гдлжна. З іменами цих лю
дей пов’язаний символ боротьби з ма
фією. І раптом есе, як пишуть газети, 
міф. Не вірю в непорядність ЦИХ лю
дей.

Є. ТЕСЛЕНКО: Комісія розбереться.
О. ЗАХАРОВ: (з сумнівом). А чи роз

береться? Якоюсь мірою і в комісії дум
ка вже сформована. А організована 
злочинність не зникає. Навпаки.

Є. ТЕСЛЕНКО: З’ї зд з’їздом, а все 
треба починати знизу, на місцях. Роман 
правильно сказав, у нас як був застій, 
так і залишився.

КОР.: Уявіть собі, вгм дали право ви
ступити на З’їзді, про що б ви говорили?

О. ОСАДЧИЙ: Я б виступив дуже ко
ротко. З’їзд уже скільки триває, а нічо
го не вирішено. Сперечаються, кричать. 
Ольга правильно сказала: багато амбі
цій у наших депутатів.

O. ЗАХАРОВ: Багато ділових пропо
зицій у московської групи, еле до неї 
чомусь не прислухались.

Є. ТЕСЛЕНКО: Коли б тільки з діло
вими пропозиціями виступали, а то ви
ходять іна трибуну, кому й говорити не 
варто.

КОР.: Ти не правий. Якщо обраний де
путатом — нехай говорить. Хоча справ
ді, не всі виступи цікаві, конструктивні, 
варті уваги... Але, друзі, я пропоную 
вам... виступити на З’їзді,

Є, ТЕСЛЕНКО: Якщо говорити про 
наше місто, то я повністю підтримую 
програму Бориса Миколайовича Єльци
на. Говорив би про те ж саме.

А. САЗОНЕНКО: А я б, нарешті, за
питав з трибуни, навіщо трасу будують 
біля школи № 4 і нового Палацу піоне
рів, Вона там непотрібна. Там же діти. 
І взагалі, коли політика «батьків» міста 
буде відповідати потребам громадськос
ті? Коли з наМи будуть радитись?

Є. ТЕСЛЕНКО: А я б запитав, чому де
які наші депутати балотувались не за 
місцем проживання, а там, де їх ніхто 
не знає... „

P. ШПАК: Я б сказав про те, що тре
ба підняти українську націю. Тільки не 
«галопом». Дали вказівку вчити україн
ську. мову, — давай без розмов. За два 
місяці до екзаменів раптом дізнаємось, 
що замість історії складатимемо екза
мен з української мови. Так свідомість 
не розбудиш. А повинно бути свідоме 
ставлення до національних святинь, на
ціональної культури.

К. СТРЕЛЬЧИК: А про Інгул? Нормаль
не це становище, що наш Інгул пере
творився у велику калюжу? Я вважаю, 
що екологічні проблеми сьогодні .зай
мають одне з найголовніших, якщо не 
(найголовніше місце. А про що говори
ли б ви?

КОР.: Я! Теж про екологію. Але й про 
екологію культури. Наша духовна убо
гість — один з найперших гальмівних 
механізмів перебудови.

ДОРОГІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ, БАЖАЄ- 
/лО ВАМ ЗАВЖДИ МАТИ СВОЮ ПО- 
ЗИЦІЮ В ЖИТТІ.

Тепер володарі твої — випускники. Перед ни
ми відкриті всі шляхи, всі світи, всі дороги. Але 
ж скільки на них ще залишили дорослі неправди, 
лиха, труднощів, недомовок. Чи ж вистачить сил 
все витримати, перебороти й залишити душу 
свою чистою, світлою й пренрасною, мов ці ви
пускні плаття, на яні сьогодні змінили дівчатка 
з міської десятирічки № 27 свою шкільну форму? 
Чи вистачить духу мати завжди і скрізь свою 
позицію, свою думку, бути особистістю, чого най
перше від усіх найголовніших наук вас повинна 
була навчити школа?З ПОЛЯ — НА ТАНЦ8

На базі міського табору праці і відпочинку «Юність» 
відбулося виїзне засідання колегії управління народної 
освіти з участю всіх завідуючих райвно, де йшлося про 
літнє оздоровлення школярів.

Гості оглянули табір на мальовничому крутосхилі 
обознівського ставка. Велику справу зробили адміністра- 
ція, партійна і профспілкова організації заводу «Гід- 
росила» та ливарного заводу, побудувавши ціле міс
течко вартістю понад 200 тисяч карбованців з прекрас
ним харчоблоком, спальними котеджами, спортивним 
комплексом, смугою перешкод для спортивно-військо
вих змагань тощо.

З початку червня майорить червоний прапор першої 
зміни табору. Тут учні СШ № 20 м. Кіровограда допр^ 
метають колгоспу імені Ульянова вирощувати овочі.

Табір у складі 180 трудармійців, в основному учнів 
9-х класів, очолює М. М. Власов — слюсар контрольної 
вимірювальних приладів заводу «Гідросила». У цьому 
йому допомагають заступник начальника табору від 
СШ № 20 М. І. Погрібний та командир С. Іванова.

Непросто щодня без звички виконувати норму. Одна 
справа збирати кріп і зовсім інша — проривати за
бур’янені столові буряки. Старшокласники витриману 
екзамен. Не знайшлося слабосилих і слабодухих. Доб
росовісно працюють Н. Шимко, О. Кравченко, І. Поля
ков, Н. Загородня, С. Писарєва, Р. Панов, В. Булах.

В. КУДІНОВа
Кіровоградський район.ВЧИТЕЛЬКА ОБРАЗИЛАСЬ?
У номері < МК» від 25 березня цього року опубліковано 

матеріал «Зоре світова», в якому було піддано критиці 
вчительку української мови і літератури Торговицької 
середньої школи Новоархангельсьиого району М. О. По

линову. Йшлося про грубе поводження з учнями І те# 
що після того, як їй зробили зауваження на комсомоль
ських зборах, вона відмовилася приходити на уроки.

Як повідомив завідуючий райвідділом народної освіти 
О. ГІ. Іванець, факти, викладені в статті, мали місце. 
М. О. Полинова врахувала свої помилки І приступила до 
викладання у десятому класі.

Були проведені спільні збори учнів 10 класу з участю 
всіх вчителів школи, на яких виступили близьно двадця
ти осіб. Виступаючі вважали конфлікт вчительки з учня
ми антипедагогічним, пропонували М. О. Полиновій пе
реглянути свої стосунки у ставленні до учнів, проявля
ти до них більше такту, доброзичливості, поваги.

Збори звернули увагу онремих учнів на їх недисциплі
нованість, безвідповідальне ставлення до свого голов
ного обов’язку — навчання та підготовки до випускних • 
екзаменів.

.... ДХЇ? V а вчительські напучування, розду- 
все иГ вмп«!*’ ,31ичайно ж, традиційний вальс — 
“ у шнЗ минуло, субо-

У цих мзх пінчаток. юнихартистів, попі——ДІВ 
еони прийщ ІЗННЯ. М IV «
иииів з їх с ... .. \ИІХ десятиилас
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Прибалтика яабить зараз, ма
буть, но стільки екзотичними ву
зенькими вуличками старої Риги, 
стрімкими шпилями католицьких 
^оспіопів чи середньовічною ра- 
уушою Талліна, скільки бурхли
вим політичним життям, зокрема 
Національними рухами. Газети з 
повідомленнями з Литви, Латвії 
Т* Естонії не залежуються в кіос-
повідомленнями 
ТИ Естонії не зеї

Їх, байдуже — захоплюємось ми 
обурюємось діями прибалтів.

З літака було добре помітно, як 
рівнинна, лісиста Україна зміни
лася порізаною численними боло
тами й річечками Білорусією і з 
такими ж примхливими обрисами 
Латвією. Літак зробив коло над 
^игою, і ми опинилися В модер
ному Ризькому аеропорту.

Років шість тому мені довелося 
бути в Каунасі. Але не пам’ятаю 

яке з’явилося

нормально. На Цьому фон! ща 
більш кричущою здасться мовні 
ситуація на Україні, коли говорять 
між собою російською, скажімо, 
кіровоградець та житель славно- 
го Запоріжжя.

Зупинилися ми в своїх далеких 
родичів. Дві родини українцівродичів. Дві родини українців 
уже більше двадцяти років жи
вуть у Ризі. Спілкуються, звичай
но ж, російською. До рідної мо
ви, культури ставленіня у них не- 

одній сім’ї з 
говорять про 

ніяких 
рідної

бути в Каунасі, 
такого відчуття

однакове. Якщо в 
більшою повагою
Це, хоча й не роблять 
спроб прилучатися до , __
культури, то в іншій, крім журна
лу «Перець», нічого українсько
го ми не побачили й не почули. 
І якщо старші все-таки пам’ята
ють мову і ніби аж жалкують за
раз, що вчасно не задумались, 

берегли, то молодь уже

Пишу це не для того, щоб при
соромити інаших знайомих. Спра
ва в тому, що таких, як вони, 
брежнєасько-суслозська ідеоло
гія виховала дуже багато. І це, 
мабуть, найстрашніше, що зали
шилось нам від епохи застою. 
Звинувачувати тільки цих людей 
теж не можна. Все — мізерна 
зарплата, погані житлові умови, 
постійні дефіцити — змушували 
шукати зручнішого кутка, теплі
шого місця. І навіть згадка про 
щось своє, рідне, національне, те, 
що втрачається назавжди, дає
ться у відкуп за більшу північну 
зарплату чи менший прибалтій
ський дефіцит до недавнього ча
су загрожувала в кращому випад
ку кількома розмовами у відпо
відній установі 
у націоналізмі. 
Множились ті,

чи звинуваченням 
Ось і плодились, 

для кого власна

ив земній кулі нема». ЦІ слова, як 
голка, стримлять у серці, вони 
пропікають до живого, бо скрізь, 
на кожному кроці бачиш спустош
ливі результати такого виховання.

Мені пощастило побувати на 
закритті Шевченківського свята 
«Від серця Європи до серця Ук
раїни». Воно завершилося 22 
травня у Києві. Нагадаю, що 
Шевченко помер у Петербурзі, 
був там похований, а 22 травня 
труну перевезли до Києва. Там, у 
невеликій церкві на Подолі вона 
перестояла ніч, а на ранок від
правили її в Канів, «де Дніпро і 
кручі». Так-от, я добре пам’ятаю, 
як нас, студентів шевченківсько
го університету, попереджали, 
щоб ми випадково не гуляли то
го дня біля пам’ятника поетові. 
Про те, щоб покласти квіти, не 
було й мови — за це могли ви-

НАША
СУЧАСНІСТЬ

КОЛИ 
К місто.
^будинки, незрозумілі написи, не

знайома мова створювали вра- 
Імення, ніби потрапили ми в якусь 
Г'іншу країну. І по суті так воно й 

Інша республіка, абсолютно 
Відмінний характер народу, тра
диції, звичаї, архітектура. Й пре
красно, що самобутність тут збе
реглася, бо є а нас національні 
республіки (і Україна також), які 
майже інічим не відрізняються 
♦ід Вологди чи Рязані. Не можна 
♦казати, що у свій перший приїзд 
до Прибалтики я цього не помі
чала. Але тоді мене дратували 
мезрозуміл! написи литовською 
мовою, хоча я вважала себе ін. 
Тернаціоналісткою. Тепер тільки 
розумію, наскільки штучним не
справжнім був той мій «інтерна
ціоналізм», що визнавав перед
усім російську мову і повне зник
нення націй вважав чи не за най
більше досягнення комуністичної 
формації.

Центр Риги зустрів нас мітин
гом. Промов ми не чули, потра
пили вже під фінал. Центральною 
вулицею імені Леніна йшли лю
ди, щось схоже на першотравне- 
♦у демонстрацію, тільки менш 
масозо і без червоних прапорів. 
Зате над вулицею майорів на
ціональний прапор Латвії — ши
рокі вишневі смуги, посередині 
біла. Потім ми дізнались, що це 
була маніфестація за надання 
права латвійським 
організаціям самостійно 
ляти своїх учасників на 
родні змагання, Олімпіади, 
тік людей поступово розсіявся, 
частина залишилась біля пам’ят
ника «Свобода і незалежність». 
Струнка жінка тримає на піднятих 
руках три великі зірки. Кожна із 
зірок симзолізує частину Латвії— 
Курляндія, Земгалія і Латгалія. Бі
ля його підніжжя тепер рідко ко
ли затихають дискусії.

По-моєму мітинги в Прибалти
ці, на відміну від України, де яке- 
небудь більш-менш масове зі
брання одразу ж трактується як 
вияв екстремізму, для Прибалти
ки стали звичною формою полі
тичного життя. І в цьому є, зви
чайно, свої плюси й мінуси.

Ще КОЛИ І 
подорож, друзі й знайомі 
жартома а хто й всерйоз натяка
ли, мовляв, дивіться там, говоріть 
*04 П0'Українськи, аби не росій
ською, бо буде вам неперелив- 
ки- 8'Дразу скажу, що спілкували- 
Ся 3 місцевими жителями МИ, 
ззичайно, російською мовою, бо 
®°НИ, На відміну від наших обру
сілих українців, уцряїмської не 
р23ІМІЮть Жодного^ 
и С ’ ми» пролін4’1 ” —
«еоаж&ння відповісти, чи взагалі

ми їхали з аеропорту 
По-іншому побудовані

за 
спортивним 

вистав- 
міжна-

По-

ми збиралися s цю
• “ ----- і хто

сить далека взагалі від цих проб
лем. Але, мабуть, більше, ніж 
ставлен-мя до української культу
ри, нас цікавили їхні думки про 
національні рухи в самій Латвії, 
Обмовимось. одразу,, жоден із 
наших родичів не знає, крім ок
ремих висловів, латвійської мови. 
І не хочуть знати. Прийняття за
кону про державність національ
ної мови викликає в них шалене 
обурення. Як це так? Чому це я 
раптом повинен вчити латвійську? 
Правда, діти її а школі вчать в 
обов’язковому порядку. І все ж 
добре не знають, бо не хочуть 
мати мовної практики. А в тому, 
що така можливість с, перекону
вались на кожному кроці» Навіть 
ми за три дні вже знали з деся
ток найбільш поширених з побу
ті сліз.

Нам розповідали дотеп-буваль- 
щину. Коли один із так званих 
мігрантів дізнався, що йому тре
ба буде вивчити латвійську, у 
гніві вигукнув: «Швидше вся Ри
га говоритиме по-українськи (він 
був українець), ніж я латві- 
ською!». Ходять там з цього при
воду й солоніші анекдоти. Не 
скажу, що у всього російсько
мовного населення такі настрої. 
Познайомилися ми з росіянином 
з-під Смоленська, який розділяє 
погляди Народного фронту. I все 
ж в районі, де живуть військові, 
чимало людей, переконання яких 
по суті не відрізняються від пе
реконань нашого співвітчизника 
із згаданого жарту. І така пози
ція до недавнього часу трактува
лася та й тепер деякими пред
ставниками влади й ~ ідеології 
трактується як справжній інтерна
ціоналізм.

Нам весь час намагаються до
вести, що в Прибалтиці, Грузії, у 
Вірменії на кожному кроці діють 
екстремісти. Але як, скажіть, ста
витись корінному латишу (корін
ному грузинові чи вірменинові) 
до таких-от настроїв? Ми побува
ли в етнографічному музеї (до 
речі, це — один із найстаріших 
музеїв такого типу в Радянсько- 
му Союзу). Будинки старих часів, 
церквиці, де молились, зачитува
лись панські накази, стовпи, біля 
яких відбували покарання селяни. 
Фотографії рибалок, жінок, Ді
тей. Народ як народ. Яким би 
не був — багатомільйонним чи 
тільки багатотисячним, він віка
ми творив свою кУ"ьтУРУц лрос- 

“*1 ти 
тій землі. Нам запро- 

приве- 
«Попробуйте,

української

помітила якогось презирства 

^поваги до російської,
Л°8И міжнаціонального

^азпачи» саме там я ДУ^е

М< Російською мовою МИ гово- 
;Или з естонцями, з латишами, з 
^'°^емами. Інакше б ми просто
* зрозуміли один одного. I Ц®

разу я не 
і чи

як Д° 
спілку*

VGAAc «Сілг* гп <

зе зідчула( як потрібна вона

рію, мову. і зневажати їх — 
то злочин. Тим більше, коли 
живеш на і.-- -- 
понуаали копчене сало, 
ч₽не із Латгалії. "Плг 
очень вкусное!«. Приклад дуже 
грубий, але тим страшніша суть— 
сало смачне, а мова «противная». 
Так сказав найменшим член ро- 
ПИНИ шестикласник Діма. «гус 
ский язык хороший, /«Р«инек^ 
красивый, а патвиискии Ясн0 що

рослих-

духовність була нічим порівняно 
з більшим шматком хліба.

Побували ми з літературному 
музеї. І одразу ж переконалися, 
як погано, поверхово знаємо лі* жені 
тературу народів СРСР. Програ* . раптом якийсь хлопчик голосно 
ма гуманітарного факультету уні
верситету передбачає лише знан
ня одного роману Лаціса та кіль* 
кох віршів Райніса. А що вже ка
зати про середню школу! I в цьо
му теж, мабуть, коріння нашого 
псевдоінтернаціоіналізму. Не зби
раюсь переповідати короткий 
курс латвійської літератури, зу
пинюсь лише на двох іменах. 
«Яніс Яунсудрабінь, прозаїк і ху
дожник, 1944 року емігрував в 
Західну Німеччину, де й помер в 
1962». «Віліс Плудон, поет, в ос
танні роки життя притримувався 
націоналістичних поглядів». Ми 
запитали в працівниці музею, ко
ли готувалася експозиція. Вияви
лось, років 15 тому. Нам розпові
ли, що за кордоном існує до
сить багата латвійська література 
і ще попереду велика робота по 
її систематизації і оформленні 
нових стендів у музеї. Ці факти 
свідчать, що латвійський народ 
береже пам’ять про своїх духов
них світочів. Мабуть, нелегко бу
ло 15 років тому відвоювати ці 
експозиції та ще й визнати Плу- 
дона класиком латвійської поезії.

Тут же, в музеї, ми познайоми
лись ще з кількома його співро
бітниками. Зав’язалась розмова.

— Як у вас з національним від
родженням? — спитали нас.

— Дещо робиться, але досить 
повільно.

— Як же так? — вигукнув наш 
співрозмовник з невластивою 
прибалтам емоційністю, — Шев
ченко! Багатомільйонний народ!..

— Дехто вважає нас націона
лістами, — продовжував він. Ви 
можете пересвідчитись, що це 
не так. Післязавтра у нас мітинг 
з приводу подій у Тбілісі.

На мітингу ми не побували «=« 
від’їздили до Талліна,

* ft *
У школі нам на кожному кроці 

нагадували, що ми повинні люби
ти свою Батьківщину. Плакати, 
виховні години, барабанні вірші у 
підручниках. Я піддавалася тако
му вихованню, але не могла не 
помічати, що такі святі поняття 
не викликають ні 8 мене, ні е мо
їх однокласників якихось справді 
зворушливих, святих почуттів. 
Дехто навіть дозволяв собі на
сміхатися над ними. Тоді я не мог
ла зрозуміти, чому так. І часто 
думала, коли чула про патріо
тизм: «Чи це справді щиро і я 
просто чомусь не здатна на такі 
почуття, чи це так добре вміють 
прикидатися?». Корінь цього яви
ща ми шукаємо й зараз, а його 
плоди пожинатимемо ше довго. 
Недарма писав Довженко; «Єди
на країна а світі, де не виклада
лася в університетах історія цієї 
країни, де .історія вважалася чи
мось забороненим і ворожим, «— 
це Україна. Другої такої країни

пнати з університету. А цього ро* 
' ку в парку імені Шевченка зібра* 

лися
ходи до пам’ятника були запруд

величезні натовпи, всі під*

людьми. Співали хори. 1

в мікрофон починає читати «Роз
риту могилу» Шевченка. Він аж 
викрикує слова, і цей крик болю 
пронизує тисячі сердець. Люди 
стоять завмерши, почуття пере
повнюють кожного, багато хто 
не стримує сліз. Такого підне
сення, мені. ще а житті пережити 
не доводилось. Кілька годин три- 
взло свято, а здається—пролеті
ли вони, як хвилини. Весь парк 
дружно підхоплював «Заповіт», 
«Реве та стогне Дніпр широкий». 
Стоїть позаду мене старий дід, 
голос дрижить, а співає. Співає 
молодь, літні люди. Ось, де, вва
жаю, витоки справжнього патріо
тизму. Ті нелукаві слова, що були 
колись для мене «terra incognita», 
живуть, болять, змушують діяти. 
На тому святі виступали предо 
ставники Естонії й Китаю, Польщі 
й Бразілії, Франції й Японії, Ро
сії й Канади (багато хто, на від
міну від наших земляків, —■ укра
їнською мовою). Але якби хоч 
хто-небудь сказав, що Україна 
якась виключна, не така, як усі 
(а саме це найголовніша умова 
націоналізму) його б не підтри
мали, не зрозуміли. Роками отї 
найсвятіші почуття топталися чи
новництвом. От і виростили таких 
«діячів», як Червонописький із 
Черкас, який на З’їзді народних 
депутатів 
підставне 
ському і 
там, що 
про події в Тбілісі, а самі 
готують штурмові загони. Це ди
ке звинувачення прозвучало з 
уст людини, яка, певно ж, вважає 
себе інтернаціоналістом.

Колись В. I. Ленін писав про 
безнаціональну буржуазію. Ек
сплуататори всіх націй однаково 
визискують трудящих. Так само, 
на мій погляд, безнаціональна ад- 
мініст ивно-командна система. 
Чи то в Узбекистані, чи в Кара
калпакії їй вигідно, щоб люди 
позбавлялись національної сві
домості, яка є невід’ємною част
кою людського достоїнства вза
галі. їм ой як вигідний був без
ликий інтернаціоналізм, що до
зволяв безкарно нищити землю, 
губити природу, запирати за сі
мома замками мову, пісню, істо
рію. Той самий «Інтернаціона
лізм» протиставляють зараз про
гресивним силам противники пе
ребудови. Але ми «підняли го
лову» {ще як недавно з гнівом 
кидала ці слова бюрократія всім, 
хто насмілився перечити). І щоб 
не довелося її знову опускати в 
покорі, добре треба пам'ятати 
про минулі й сьогоднішні страж
дання, незгоди і перемоги рідно
го народу.

кинув абсолюсно без- 
звинувачення грузин* 
прибалтівським депута* 
вони, мовляв, кричать 

вже

У нашому місті навчають
ся студенти із 43 країн сві- 
ту. Є представники і з да
лекої африканської країни — 
Народної Республіки Мо
замбік. 25 червня народ її 
відзначає своє національна 
свято, і в переддень цієї 
події голова міського зем
ляцтва студентів Мозамбіку 
курсант вищого льотного 
училища цивільної авіації 
Фелікс Гільєрме ді Жезущ 
розповідає читачам газетй 
про свою республіку.

У 1975 році, після 10-річ- 
ної визвольної боротьби. 
Фронт визволення Мозам* 
біку, ФРЕЛІМО, завоював 
незалежність своєї респуб
ліки, став авангардною по« 
літичною партією і голозц 
ною силою держави.

Партія визначила, як го
ловні, такі завдання: зміц
нення національної
лежності, створення народ
но-демократичного 
му і і— ......  -*

неза-

> режи* 
політичних, матеріале* 

них та ідеологічних основ 
соціалізму.

Відразу після здобуття 
незалежності Мозамбіку ба
гато кваліфікованих спеціа
лістів залишили країну. Це 
призвело до зниження рів
ня виробництва. Щоб попе
редити саботаж в економі
ці, Партія ФРЕЛІМО взяла 
в свої руки контроль над 
усіма сферами адміністра
тивного 1 соціальноекоио» 
мічного життя країни.

Відразу ж почало розви* 
датися співробітництво й 
соціалістичними країнами. 
Від них Мозамбік отримує 
допомогу в області еконо* 
міки і підготовки націо* 
нальних кадрів. Уже відмі* 
чаються успіхи у розвитку 
промисловості і сільського 
господарства.

На початку 80-х років 
зростає агресивність піа* 
денно-африканського режи* 
му, який намагається загаль
мувати хід революційних 
перетворень в Мозамбіку, 
За 14 років незалежності 
агресивні дії расистської 
Південної Родезії і неого* 
лошена війна ПАР, а також 
диверсійні дії внутрішніх 
ворогів мозамбікської ре
волюції призвели до вели
чезних матеріальних збит
ків, які офіційно оцінюють
ся в 3,8 мільярда доларів.

Уряд і Партія ФРЕЛІМО;, 
враховуючи конкретні умо
ви, продовжує боротьбу за 
формування суспільства со
ціалістичної орієнтації. Ни
ні вже досягнуто відчутних 
успіхів у головних галузях 
народного господарства. У, 
рамках цих перетворень 
уряд Мозамбіку видав Указ, 
що надає багатьом дрібним 
І середнім промисловим під
приємствам права прямого 
імпорту необхідного їм об
ладнання, запасних частим 
і сировини. Понад 80-ти про
центам приватних торгових 
фірм дозволено ввозити то
вари для продажу на внут
рішньому ринку. Передба
чається сприяння виходу 
мозамбіцьких компаній на 
зовнішній ринок, оскільки 
це ефективніше впливає на 
економіну країни.

У липні 1989 року дідбу* 
деться V з’їзд Партії ФРЄ- 
ЛІМО. Це дуже важливий 
момент у житті республіки, 
оскільки цей вищий орган 
партії розроблятиме шляхи 
дальшого розвитку країни.

С. ОРЕЛ.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»



ПИСАТИ—НЕ ГРАТИ
У цьому переконалися журналісти, теле-1 радіокоментатори м. Києва, котрі зустрілися 

на зеленому газоні стадіону «Динамо» із одноіменною жіночою командою.

СПОРТ

КОРОТКЕ
ІНТЕРВ'Ю
ПЕРЕД МАТЧЕМ 
ЗІ СТАРШИМ 
ТРЕНЕРОМ 
ЖІНОЧОЇ
КОМАНДИ 
«ДИНАМО»
В. ГУСАРОМ

— Раніше наша команда нази
валась «Спартак». Однак із ство
ренням футбольного клубу «Ди
намо», ця назва втратила здоро
вий глузд.

КОР.: ???
В. ГУСАР: Справа в тому, що 

ФК «Динамо» став нашим спон
сором. Щороку з його бюджету 
на утримання нашої команди ви
діляється 27 тисяч карбованців...

КОР.: Настільки мені відомо, за
раз проходить першість СРСР з 
жіночого футболу...

В. ГУСАР: Ми беремо в ньому 
участь — і інебезуспішно: поки що 
в свгоі'й зоні на першому місці з 
14-ма очками. Програма — мак
симум і мінімум — стати призе
рам и;„

КОР.: Сьогодні ви граєте з жур
налістами. Що це — шоу, пропа
ганда футболу, розминка перед 
офіційними матчами?

В. ГУСАР: І перше, і друге, І 
трете. Хача ми особисто стави
мося до цієї гри абсолютно сер
йозно. Річ у тім, що торік ми по
ступилися журналістам, зігравши 
в основний час унічию — 3:3 і 
програвши по пенальті. Але то 
було давно. Сьогодні ми перемо
жемо — дівчата додали в май
стерності. Плюс — перекоінаний, 
що журналісти оцінюють нас за 
торішніми мірками і психологіч
но не витримають.

КОР.: Володимире, у нас в Кіро
вограді завдяки зусиллям моло
діжної газети «Молодий комунар» 
та кооперативу «Фотон» також 
створено футбольну команду. Яс
на річ, наша збірна міста нині 
поступається вашій. Однак... Як
що ці дві команди зустрінуться 
восени, то...

В. ГУСАР: ...то ви можете на
віть перемогти!? Схиляюсь перед
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сміливістю, але, боюсь, це само
впевненість. Чи за одне літо ваші 
тренери здатні підготувати коман
ду, подібну нашій?

КОР.: Вибачте, Володимире, але 
мова йде про набуття досвіду — 
для нас, про етап тренувального 
процесу — для вас. І все. Ні, ще-— 
популяризація жіночого футболу.

В. ГУСАР: Ну що ж, ось вам те
лефон. Чекаємо дзвіїнка і з задо
воленням приїдемо до Кірово
града...

* * *
Жіноча «Динамо» (Київ) — збір

на спортивних журналістів [Київ]. 
Ідея проведення цих зустрічей— 
за журналістами. Торік ініціато
ри були на висоті. Але дівчата 
прагнуть реваншу...

Цілісінький день накрапав нуд
ний дощ, і затишний стадіон «Ди
намо» цього разу зустрічав не
численних глядачів похмуро й 
непривітно. Однак з початком гри 
присутні одразу забули про него
ду. Дівчата рішуче взялися за 
справу і влаштували справжню об
логу воріт журналістів. Гол
кіперу — завідуючому відділом 
«Вечірнього Києва» О. Липенку 
було непереливки: захисники
В. Вихованець («Комсомольское 
знамя»), Д. Александренко («Спор
тивна газета»), В. Браницький 
(«Київська правда») не встигали 
за верткими і настирливими дівча
тами. Ось атака — м’яч у сітці. 
Гол? Суддя матчу К. Вихров фік
сує офсайд. Однак за кілька хви
лин динамівки таки розпечатали 
ворота журналістів.

Ледь почалася друга половина 
гри, як журналісти відновили рів
новагу: Б. Людний (Держтелера
діо) проштовхнув м’яч у ворота. 
І знову ініціативу перехоплюють
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дівчата. Тричі м’яч влучав у штан
гу, ще двічі ворота журналістів 
рятувала перекладина. Не злічити 
скільки разів виручав воротар. 
Однак і він був безсилий на 62-й 
хвилині, коли після помилки за
хисту дві нападаючі вийшли на 
побачення Із воротарем — 2:1.

Лиш наприкінці матчу майстри 
пера «розсердилися» І провели 
кілька масованих, хоча й сумбур
них атак. Особливо старався 
В. Кардаш (Держтелерадіо), безу
мовно, кращий серед журналістів. 
Саме він, як слаломіст, обійшов 
кількох суперниць і винлав м’яч, 
як на блюдечку, одному Із своїх 
колег. Той, однак, «змазав».

Матч закінчено — дівчата кину
лися одна одній в обійми. Ще б 
пак — реванш відбувсяі Тренер 
журналістської збірної заслуже
ний майстер спорту В. Трошкін 
розгублений: два тренування, про
ведені до матчу, виявилися мало
ефективними.

Гра показала виняткову ігрову 
дисципліну жіночого' колективу: 
кожна була закріплена за певною 
зоною і кожна була готовою під
страхувати партнершу. Якщо су
дити з точки зору глядача, то кар
тина вимальовувалась однознач
на: дівчата, навіть поступаючись 
у швидкості 4—5 журналістам, 
тим не менш майже не програва
ли в індивідуальній боротьбі за 
м’яч. А якщо таке траплялося, 
страховка була бездоганною.

Завдяки витонченим пасам, на
ціленим передачам гра динамівок 
підкупала. А три—чотири комбіна
ції дівчат можна було сміливо за
носити до навчальних посібників.З іншого боку цей матч був свого роду футбольним шоу. Відомий коментатор республіканського телебачення Олексій Семененко, постійно аналізуючи події па полі, підкидав такі влучні слівця і вирази, що сїадіон не раз вибухав
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сміхом 1 рукоплескав. Ось лише один штришок. На 20-й хвилині матчу у збірної журналістів заміна: на поле вийшов... ну справжнісінький Рууд Гулліт (звісно у парику, але схожий, як дві краплини води). «Ми його придбали аа пеконвертованпй карбованець, — повідомив О. Семененко. — Це один з тих батьків Сурінаму, про яких так мріяв московський коментатор Володимир Перетурін...*.
Артемівський завод шампан

ських вин — спонсор журналіс
тів — встановив 4 призи для най- 
досвідченішого, найтехнічнішого, 
найелегантнішого гравця. Четвер
тий приз — і це було відомо до 
матчу — отримав головний суддя 
К; Вихрсв. Однак він судив об’єк
тивно: спортивна честь для нього 
вище презенту. Тим більше, він 
знав, що отримає його в будь- 
якому випадку.

Не залишились без призів і дів
чата — та, що відкрила рахунок 
у матчі, а також найпривабливіша, 
найнадійніша...

Мені доводилось бути на трену
ваннях нашої, кіровоградської жі
ночої номанди. Поки що — у по
рівнянні з киянками — ми як не
бо І земля. Та до жовтня часу 
не так і мало. Хтозма, може й кі
ровоградський болільник на фоні 
нестабільної гри «Зірки» повер
неться обличчям до новоствореної 
команди (експериментальна назва 
— «Мрія»)? Це, до речі, може ста
ти серйозним стимулом І для 
«Зірки». А поки що... Поки що хай 
дівчата тренуються. Хоч і їм, без
умовно, потрібні спаринг-партнери 
для набуття того необхідного дос
віду, що збирається по крихті І з 
часом реалізується в конкретних 
справах. Отже, хто нине виклик 
нашій молодій і, повірте, често
любній жіночій номанді? І ще: хто 
стане спонсором такого матчу?

А. БЕЗТАКА, 
спецкор «Молодого комунара». 

Київ — Кіровоград.
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Фотографує
Іван КОРЗУН

На спартакіаді ВДСТ 
профспілок серед спортив
них бригад виробничих ко
лективів, що пройшла в 
обласному центрі, цих 
хлопців-слюсарів з ВО 
«Олександрія вугілля* на 
чолі зі споїм керівником 
Ю. АКИШИНИМ визнано 
безсумнівними перемож
цями.

Компаніївський ветеринарний технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1989 — 1990 навчальний рік

ОГОЛОШЕННЯ

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

ТехнІнум готує:ветеринарних фельдшерів для роботи в спецгоспах, колгоспах, радгоспах, ветлабораторіях, м’ясоконтрольних станціях, м’ясокомбінатах, ветлікарнях, ветаптеках. Крім цього, учні технікуму набувають додаткову професію — техніка штучного осіменіпня сільськогосподарських тварин.На І курс приймаються особи віком до ЗО років з освітою 8—9 класів.Строк навчання — 3 роки 6 місяців.
Вступники складають екзамени:□ української (російської) мови (диктант), математики (усно).
Без вступних екзаменів зараховуються:особи, які закінчили неповну середню школу зі свідоцтвом з відзнакою, (в міру подання заяв);особи, які закінчили неповну середню школу з оцінками <4» 1 «5», за результатами співбесіди;офіцери, прапорщики, мічмани і військовослужбовці надстрокової служби, звільнені в запас Із Збройних Сил СРСР за скороченням штатів, станом здоров’я, вислугою років.З числа вступників, які успішно склали вступні екзамени, зара

ховуються:
поза нонкурсомнаправлені на навчання за рахунок колгоспів, радгоспів, та в порядку цільової підготовки спеціалістів;звільнені в запас військовослужбовці з дійсної військової служби, які мають рекомендації військових частик або свідоцтво військкомату про право на пільги;діти-сиротм І діти, які залишилися без опіки батьків;інваліди 1 і II груп, які можуть відвідувати заняття, передбачені

вчальним планом:в порядку конкурсного відбору на основі загальної кількості балів, одержаних на вступних екзаменах, при рівній кількості балів перевагою при зарахуванні користуються —вступники, які мають стаж практичної роботи не менше двох років і звільнені в запас військовослужбовці;сільська молодь.Прийом заяв — з 1 червня по 31 липня.До заяви на ім’я директора слід додати:документ про восьмирічну освіту (оригінал);медичну довідку (форма № 086-у);виписку з трудової книжки (тим, хто має виробничий стаж);направлення колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств (особам, які підряджені на навчання за рахунок цих підприємств та в рахунок плану цільової підготовки);чотири фотокартки 3X4 см.По прибутті до технікуму вступники пред’являють особисто: паспорт або свідоцтво про народження;військовий квиток (військовозобов’язані), приписне свідоцтво (особи признаного віку)Вступні екзамени — з 1 по 10 серпня.Початок навчання — 1 вересня.При технікумі працюють їдальня та учнівський клуб «Підліток».Гуртожитком і стипендією учні забезпечуються на загальних підставах.Сполучення автобусне з м. Кіровограда, Вобриіщя, Долннської, Новомиргорода.Адреса технікуму; 317200, Кіровоградська область, емт Компе- піївка.
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А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Но

ві часи». Документальний теле
фільм. 9.35 — Мультфільми «Гу- 
гуце». «Парта Гугуце», «Гугуце — 
листоноша». 10.05 — Футбольний 
огляд. 11.05 — Очевидне — ней
мовірне. 12.05 — Концерт ансамб 
лю пісні і танцю «Юність». 15.30
— Прикмети фестивалю. Про НІ 
Всесоюзний фестиваль народної 
творчості: 16.00 — Фільм — дітям. 
«ГІетьно у космосі». 17.05 — Пре
м’єра документальних фільмів 
«Нові машини», «ПолІсся-250», 
«Проентує «Діпросільмаш». 17.50 — 
Вечір у будинку декабристів. Кон
церт. 18.25 — «Золотий хлопчин». 
Мультфільм. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Влада — Радам.
19.30 — Мультфільми для Дорос
лих. «Крила, ноги і хвости», «Две
рі», «Жирафа». 19.55 — Театр А. П. 
Чехова. «Чеховсьні сторінки». 
Фільм-Еистава Московського Ху
дожнього театру ім. М. Горького. 
21.00 — «Час». 22.00 — Продов
ження фільму-вистави «Чеховські 
сторінки». 23.05 — Сьогодні у сві
ті. 23.20 — Наше спільне майбут
нє. Міжнародна програма. 0.35 — 
«Нізамі» Художній Фільм. 1 серія.
1.30 — Новини. 1.44 — «Ширше 
коло». Естрадна програма.

А У1
16.30 — Новини. 16.40 — Колек

тив і п’ятирічка. Харківський за
вод тракторних самохідних шасі.
17.10 — Телефільм «Очима зооло
га». 17.30 — Сонячне коло. 13.00
— Документальний фільм «Стеж
ка». 18.30 — На київській хвилі. 
Інформаційний випуск. 19.00 —
Актуальна намера. 19.30 — «Час 
рішень — час дій». Проблеми буд- 
індустрії Львівщини. 20.00 — Ху
дожня панорама. Київський дер
жавний музей Т. Г. Шевченка.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 22.00 — Все про кіно. 23.30
— Вечірній вісник.

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

бач, Кара-іЗогазе». Науково-попу
лярний фільм. 8.35 — Баскетбол. 
Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фі
нал. 9.55 — Італійська мова. 10.25 
— «Пушкін». Останній акт». Доку
ментальний фільм. 11.00 — Нови
ни. 11.10 — «Провина лейтенанта 
Некрасова». Художній фільм з суб
титрами. 12.40 — Прем’єра дону- 

ментального фільму «Сура про 
людину». 13.00 — Новини, 13.10 — 
Прем’єра фільму-концерту «Нігу- 
лісте — музей — концертний зал».
13.30 — «Дивні пригоди капітана 
Лопне». Документальний теле
фільм. 14.15 — «Боцман і папуга»». 
Мультфільм. 1—3 випуски. 14.45 — 
«Сім’я Лесневських». Художній те
лефільм. 1 серія. 15.55 — «Зняти 
фільм про Рину Зелену». Фільм- 
концерт. 17.00 — Новини. 17.10 — 
Фільми студій союзних республік. 
«Коли відмовляють гальма». Впер
ше. 18.25 — Служу Радянському 
Союзу! 19.25 — Спорт і особис
тість. Рудольф Плюкфельдер. 20.00 
— Вечірня назка. 20.15 — Рекла
ма. 20.20 — Прем’єра фільму-кон- 
церту «Єгипетські ночі». 21.00 — 
«Час». 22.00 — Фільми студій со
юзних республік. «Коли відмовля
ють гальма». Художній фільм. 
Вперше. 23.15 — Ранкова пошта 
(питані 23.45 — Навини.
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А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Грає 

С. Руднєв (гітара). 8.55 — Театр
A. П. Чехова. «Чеховські сторін
ки». Фільм-вистава Московського 
Художнього театру ім. М. Горько
го. 11.05 — Прем’єра мультфіль
мів. «Грибний дощик», «Наш ста
діон», «Балтанозавр». 11.30 —Тіль- 
ни голос. Фільм-концерт за участю 
народної артистки СРСР Л. Зикі- 
ної. 12.00 — «Де вихід з лабірин
ту?». Документальний фільм. 15.35
— О. Скрябін. Соната-фантазія.
15.45 — Про що співають діти зем
лі. Конкурс дитячої пісні у Бо
лоньї. 16.45 — «Повернення у
10 «А». Документальний фільм.
17.45 — Литва: погляд з Москви.
18.45 —, Сьогодні у світі. 19.00 — 
Рух без небезпеки. 19.30 — «Моло
де кіно». Про фільми-дебюти
B. Шукшина та А. Тарковського.
21.00 — «Час». 22.00 — Пам’яті
А. Ахматової. Концерт камерного 
оркестру «Віртуози Москви». 23.40
— Сьогодні у світі. 23.55 — Естрад
на програма. 0.15 — «Нізамі». Ху
дожній фільм. 2 серія. 1.20 — Но
вини. 1.25 — Спортивна програма.
1.55 — Співає Рафаела Карра. 2.46
— «Танго, танго, танго». Фільм- 
концерт.

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Доброго 

вам здоров’я. Профілактика до
рожньо-транспортного травматиз
му. 9.50 — Театр і час. «Жартома 
і всерйоз». 10.50 — Новини. 16.30
— Новини. 16.40 — Для дітей. «Ве
селка». 17.10 — Народні мелодії.
17.30 — «У колі друзів». (Кірово
град). 18.40 — «Свято в Хмельово
му». (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Народо
владдя». Відеорепортаж з X сесії 
обласної Ради народних депутатів. 
(Кіровоград). 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 22.00 — Ху
дожній фільм «Тривожна моло
дість». 23.35 — Вечірній вісник.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика/ 8.15 — Ро

сійські народні пісні співає І. Ан
чарова. 8.30 — Мода, мода, мода — 
для юного народу. 9.55 — Фран
цузька мова. 1 рік навчання. 10.25
— Концерт учасників конкурсу ор
кестрів і ансамблів російських на
родних інструментів ім. Будашкі- 
на. 11.00 — Новини. 11.10 —Фран
цузька мова. 2 рін навчання. 11.40
— «Коли відмовляють гальма». 
Художній фільм. 12.55 — За без

пеку руху. 13.00 — Новини. 13.10
— Свято слов’янської писемності
у Новгороді. 14.20 — Ритмічна гім
настика. 14.50 — «Боцман і папу
га». Мультфільм. 4, 5 випуски.
15.10 — «Сім’я Лесневських». Ху
дожній телефільм. 2 серія. 15.55 — 
«Я, звичайно, повернусь». Доку
ментальний телефільм. 17.00 —
Новини. 17.10 — «Образа». Худож
ній фільм. 18,35 — Ритмічна гім
настика. 19.05 — Реклама. 19.10 — 
З наших фондів. Романси П. Чай- 
ковсьного виконує народна артист
ка СРСР М. Бієшу, 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Екран докумен
тального фільму. Прем’єра доку
ментального фільму «Задзеркал- 
ля». 20.50 — Народні мелодії. 21.00
— «Час». 22.00 — «Образа». Ху
дожній фільм. Вперше. 23.25 —
Новини.

28 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Про 
що співають діти землі. 9.35 —
«Молоде кіно». Про фільми-дебю
ти В. Шукшина і А. Тарковського. 
11.00 — «Навколо світу». Альма
нах. 12.00 — VIII Міжнародний 
фестиваль телепрограм народної 
творчості «Веселна». Музична про
грама телебачення Мадагаскару.
12.35 — Мультфільм «Мауглі». 1,
2, 3 серії. 15.35 — Портрет сучас
ника. Прем’єра документального 
фільму «Пора роїння». 15.55 —
Фільм — дітям. «Не чув, не бачив, 
не знаю». Вперше. 17.05 — Музич
на скарбниця. Твори К.-В. Глюнаі 
Й.-С. Баха. 18.00 — Прогрес. Ін
формація. Реклама. 18.45 — Сьо
годні у світі. 18.55 — Футбол. Про
щальний матч Олега Блохіна. Збір
на СРСР — збірна світу. 21.00 — 
«Час». 22.00 — «Сходинки». Ху
дожньо-публіцистична програма.
23.30 — Сьогодні у світі. 23.45 — 
Джазові портрети. 0.35 — «Незва
ний друг». Художній фільм. 1.50 — 
Новини. 1.55 — Кіноконцерт «З по
смішкою». 2.40 — «Одного разу в 
Росії народитись». Про творчість
3. Кириенко.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Село і 

люди. 9.50 — «Полковнин корпусу 
лісничих». Телевистава. 10,50 — 
Новини. 16.30 — Новини. 16.40 — 
«Народні таланти». 17.40 — Науко
во-популярний фільм «Шукай 
спільника в природі». 18.00 —
Танцюють діти. 18.30 — «На київ
ській хвилі». Інформаційний ви
пуск. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Оперативний пост «АК».
19.40 — «Катерина». Музична те
левистава за мотивами творів 
Т. Г. Шевченка. 20.15 — «Ситуа
ція». 20.40 — Рекламна експрес- 
інформація, про квіти. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 22.00 
— Художній фільм «Багряні бере
ги». 23.25 — Вечірній вісник.

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

Зразково-показовий оркестр при
кордонних військ КДБ СРСР. 8.40
— Поезія. К. Рилєєв. 9.10 — «За
чарований хлопчик». Мультфільм.
9.55 — Німецька мова. 1 рік на
вчання. 10.25 — М. Мусоргський. 
«Картинки з виставки». 11.00 —
Новини. 11.10 — Німецька мова. 
2 рік навчання. 11.40 — Казки 
Пушкіна. Виконує О. Борисов. 12.35
— Концерт турецького фольклор
ного ансамблю «Адигеи». 13.00 — 
Новини. 13.10 — «Образа». Худож
ній фільм. 14.35 —- Свято кита. 
15.00 — «Сім’я Лесневських».
Художній телефільм. З серія.
15.55 — Концерт майстрів мис

тецтв Угорщини. 16.50 — Кіножур
нал. 17.00 — Новини, 17.10 — З 
фондів ЦТ. Художній телефільм.
18.15 — Пісні рідної землі. 18.45 — 
Прем’єра документального теле
фільму «Люська». 19.Ю — Держ
телерадіо Чечено-Інгушської АРСР. 
Ріка і люди. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 - Про час і про себе.
С. Єсенін. 20.00 — Прем’єра доку
ментального телефільму «в пошу
ках «теплого дому*. 21.00 — «Час*. 
22.00 — «Багаті квартали». Ху
дожній телефільм. 1 серія. Вперше.
23.30 — Мультфільми для дорос
лих. 23.50 — Новини.

29 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут
бол. Прощальний матч Олега Бло
хіна. Збірна СРСР — збірна світу.
10.40 — «Сходинки». Художньо-
публіцистична програма. 12.10 —
Виступає Державна заслужена на- 
пела бандуристів УРСР. 12.45 —
Мультфільм «Мауглі». 4 } 5 серії.
15.35 — Концерт старовинної му
зики. 16.00 — Фільм — дітям. 
«Просто жах». 1 серія. 17.05 —
...До шістнадцяти і старші. 17.50 — 
Прем’єра документального фільму 
«Заповіт Віри Мухіної». 18.15 —
Агро. Тележурнал. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Влада — Радам.
19.30 — «Незвичайна виставка». 
Художній фільм. Вперше. 21.00 — 
«Час». 22.00 — Музика в ефірі, 
Частина 1. 23.00 — Сьогодні у сві
ті. 23.15 — Музика в ефірі. Части
на 2. 0.15 —- Прем’єра докумен
тального фільму «В очікуванні свя
та». 0.40 — «Образа». Художній 
фільм. 2.03 — Новини. 2.08 — Му
зей однієї картини. Про Пензен
ську картинну галерею. 2.38 — Ян 
Френкель. Про розлуки і зустрічі.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Літе

ратурна карта України. О. Дов
женно та Ю. Яновсьний в Одесі.
17.30 — Музичнии фільм «Мелодій
ніжних чародій». 18.00 — До
50-річчя возз’єднання Західної 
України з Українською РСР у 
складі СРСР. «Портрети на фоні 
долі». 18.30 — Село і люди. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — У колі друзів. Само
діяльні художні колективи націо
нальних груп України. 20,30 —
Світ поезії. Т. Г. Шевченко. «Топо
ля». 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 22.00 — Молодіж
на студія «Гарт». 23.15 — Вечір
ній вісник.
А ЦТ (II програма)

3.00 — Гімнастика. 8.15 — «Ува
га: КАТЕК!». Науново-популярний 
фільм. 8.40 — «Ми любимо музику 
Шопена». Телеміст школярів Моск
ва — Варшава. 9.55 — Іспанська 
мова. 1 рін навчання. 10.25 — Кон
церт артистів балету Великого те
атру СРСР. 11.00 — Новини. 11.10
— Іспанська мова. 2 рік навчання.
11.40 — «Червоний півень плімут-
рок». Художній телефільм. 12.25 — 
Концерт радянської пісні. 13.00 — 
Новини. 13.10 — «Сердце моє ла- 
рец, и положена бьіла в него ра- 
дость». Про творчість письменника 
Б. Шергіна. 14.15 — Здрастуй, му
зико! 14.55 — Фільм — дітям. «Як 
ми шукали Тишка». 15.55 — «іль- 
їнський про Зощенка». Фільм-кон- 
церт. 17.00 — Новини. 17.05 —
Фільми студій союзних республік. 
Художній фільм «Раритет». 18.10 — 
Телестудії міст РРФСР. 19.00 —
Арена. Спортивна програма. Час
тина 1. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Арена. Спортивна програ
ма. Частина 2. 21.00 — «Час». 22.00
— «Багаті нвартали». Художній 
фільм. 2 серія. 23.20 — Наш сад. 
23.50 — Новини.

зо ЧЕРВНЯ

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

звичайна виставна». Художній 
фільм. 10.05 — Маленьнии нон-
церт. 10.25 - Фільм - Дітям. 
«Колумб на ріці Хафель». 11.40 — 
Живи, земле. Екологічна програ
ма. 12.40 — Фортепіанні транс
крипції і. Оловнинова. 13.10 —
Мультфільми «Заячий хвостик», 
«День везіння», «Дівчинка і зай
ці». Прем’єра. 15.30 — Сільські го
ризонти. Прем’єра документально
го телефільму «Як живеш, голо
во!». 16.00 — Фільм — дітям.
«Просто жах». 2 серія. 17.05 —
Виступають оркестри народних ін
струментів Москви. 17.35 — Хви
лини поезії. Євген Дворников. 
18.00 — Науна: теорія, експери
мент, практика. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Історія однієї пуб
лікації. Теленарис. 19.25 — Кінопа- 
норама. 21.00 — «Час». 22.00 —
Це було... було... 22.20 — Щоден
ник XIII Всесвітнього фестивалю 
молоді й студентів у Пхеньяні. 
23.20 — Новини популярної музи- 
ни. 1.35 — «Хабар». Телефільм. 
1 серія. 2.31 — Новини. 2.36 —
«Гіренрасна Єлена». Фільм-кон- 
церт за оперетою Ж. Оффенбаха. 
4.01 — «Серед вечірньої суєти».
Документальний телефільм.

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Роздуми 

після З’їзду. Народні депутати 
СРСР відповідають на запитан 
телеглядачів. 11.20 — Виробнича
гімнастика. 11.30 — Господарем
на землі. Чернівецькі орендарі. 
12.00 — Молодіжна студія «Гарт».
13.15 — Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Для дітей. «Веселна». 17.10
— «На хвилі дружби». Державний
ансамбль пісні і танцю Карель
ської АРСР. (Кіровоград). 18.00 — 
«Тиждень». (Кіровоград). 18.30 —
Актуальна камера. 19.00 — Кубок 
СРСР з футболу. 1/16 фіналу. «Кай
рат» (Алма-Ата) — «Динамо» (Ки
їв). В перерві — Інтерреклама фір
ми «Арбо Ньюс». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 22.00 — 
«Відеомлин». Музично-розважальна 
програма. 23.00 — Новини.

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

В. Романько (баян). 8.35 — «Дале
ке — близьке». Документальні те
лефільми. 9.15 — «Червоненька кві
точка». Мультфільм. 9.55 — Англій
ська мова. 1 рік навчання. 10.25 — 
«Не можу не співати». Нарис-кон- 
церт. 11.00 — Новини. 11.10 —
Англійська мова. 2 рік навчання.
11.40 — Художній фільм «Рари
тет». 12.45 — Народні мелодії.
13.00 — Новини. 13.10 — Докумен
тальний фільм. 14.00 — Ритмічна 
гімнастика. 14.30 — Музей на Де
легатській. 14.50 — Фільм — ді
тям. «Семеро солдатиків». 15.55 — 
«Зустріч з музикою Дунаєвсьно- 
го». Фільм-концерт. 17.00 — Нови
ни. 17.10 — Через обставини, що 
склалися. Трава і бетон, 18.00 —
Мультфільми. 18.40 — «Барви Таїра 
Салахова». Документальний теле
фільм. 19.05 — Грає Г. Фейгін 
(сирипка). 19.30 — Ритмічна гім
настика. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — О. Тактакішвілі. Сюїта для 
солістів, хору, флейти, двох арф і 
тимпанів. «З лірою Церетелі». 21.00
— «Час». 22.00 — «Багаті квар
тали». Художній фільм. З серія.
23.35 — Науково-технічна думка. 
23.50 — «Сім днів у травні».

1 липня
д ЦТ (І програма)

д зо — 120 хвилин. 8.35 — Наш 
сад: 9.05 - Мелодії з глибини ві- 
нів. 9.30 — Інститут людини. 10.30 

Мультфільм. 10.55 — Я люблю 
тебе, життя. Телевізійним фото
конкурс. 11-00 — Всесоюзна чи
тацька конференція. Зустріч з ав
торами і редколегією журналу «Ли
тературная учеба». 12.20 — Ф. Шу
берт. Тріо «Ноктюрн». Фільм-кон- 
церт. 12.30 - До національного
свята Канади. Кінопрограма. ІЗ.зи
— Джерела. 14.00 — В країнах со
ціалізму. 14.30 — Мультфільм.
14,40 — Фільми кінорежисера
Т. Окєєва. «Червоне яблуко». 16.00
— У світі тварин. 17.00 — Концерт 
оркестру російських народних ін
струментів Держтелерадіо СРСН.
17.30 — Тече ріка Волга. Телена
рис. 18.15 — Планета. Міжнародна 
програма. 19.15 — Спорт для всіх.
19.30 — КВН-89. Зустріч команд
Тюменського медичного Институту 
І Харківського вищого військового 
авіаційно-інженерного училища. 
21.00 — «Час». 21.40 — Здрастуй
те, лікарю! 21.55 — Репортаж
про відкриття ХНІ Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів. Пе
редача з Пхеньяна. 1.00 
бар». Телефільм. 2 серія. 
Новини.
Естрадна

— «Ха- 
2.10 — 
влітку».2’24 — «Якось 

програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч

на гімнастика. 9.50 — На хвилі 
дружби. Державний симфонічний 
оркестр Казахської РСР. 10.30 — 
Науково-популярний фільм «По 
сторінках «Червоної суботи». 11.00
— Любителям хорового співу.
12.00 — Автсмеридіан. 12.30 —
Для дітей. «Сім нот». 13.00 — Но
вини. 13.20 — Доброго вам здо
ров’я. Профілактика алкоголізму. 
(Кіровоград на Республіканське 
телебачення). 13.50 — М. Рим-
сьни й-Корсаков. «Мац^ька ніч». 
Вистава оперної студії Київської 
державної консерваторії ім. П. Чай- 
ковсьного. 16.15 — «Спадщина».
Барви села Цвітного. (Кіровоград 
на Республіканське телебачення). 
17.00 — Суботні зустрічі. 18.30 — 
Музичний фільм «Як за нашим 
двором». 18.40 — Скарби музеїв 
України. Галерея портретів роду 
Острозьких. 19.00 — Актуальна 
намера. 19.30 — Оперативний пост 
«АИ». 19.40 — Телетурнір «Соняч
ні кларнети». Самодіяльні художні 
колективи Київської області. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Художній телефільм «Со
баче серце». 1 серія. 22.45 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Сіль- 

сьна година. 9.15 — Прогрес. Ін
формація. Реклама. 10.00 — «У нас 
сувора епоха...». Про життя і твор
чість В. Мухіної. 11.00 — Новини.
11.10 — Мелодії сурнаю. 11.30 — 
«Політ на Місяць». Мультфільм. 
12.00 — Чемпіонат США з баскет
болу серед професіоналів НБА. 
13.00 — Новини. 13.10 — «Шукай 
вітру...». Художній фільм з суб
титрами. 14.25 — «і кожного вечо
ра рівно о сьомій». Документаль
ний фільм. 14.35 — «У часу в по
лоні». 17.00 — Новини. 17.10 —
Кінопубліцистика союзних респуб
лік. Прем’єра документальних те
лефільмів. 18.30 — «Батько солда
та». Художній фільм. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — ...До шістнад
цяти і старші. 21.00 — «Час».
21.40 — Здрастуйте, лікарю! 22.00
— Юрмала-89. 0.30 — Відлуння: 
події тижня.

А ЦТ (І програма)
8,15 — ритмічна гімнастика. 8.45

— Тираж «Спортлото». 9.00 — З 
ранку раненько. Розважально піз- 
навальна передача для Д'теи. 10.00 
— Служу Радянському Со.озу. 
11.00 — Ранкова пошта. 11.40 
Клуб мандрівників. 12;30 _ Д°Р°С‘ 
лі і Діти. 13.30 - Мультфільми 
«Весела карусель», 
рашни», «Велетень-егоіст», «Чапля 
Р журавель». 14.10 - Музичним
кіоск. 14.40 - 3/’орОВ^і*ц1 міжма 
Кіноафіша. 16.25 — VIII Міжна 
род ний фестиваль телепрограм на
родної творчості <<Ве.с_е™а,>’ Е’Р.0 
- Сільська година. 18.00 — Між 
народна панорама. 18.45 неділь
ний кінозал. «Казка про дуже ви
соку лісгч іу». Мультфільм пре- І 
м’єра де ентального телефільму 
«Мовчуни:». 19.25 - «Не може б у- І 
ти!». Художній фільм. Вперше. 
21.00 - «Час». 21.40 - Футболь- І 
ний огляд. 22.10 — Щоденник XII | 
Всесвітнього фестивалю молоді І І 
студентів у Пхеньяні. 0.30 <<^ок' І
зал для двох». Художній фільм. 1 і 2 І 
серії. 2.54 — Танцювальні ритми в І 
симфонічній музиці.

А Ут
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна І 

гімнастика. 9.50 — У неділю, вран- І 
ці. Інформаційно-музична програ- І 
ма. 10'50 — «Урок без дзвоника». І 
У сільській школі. 11.20 — Укра- | 
їнські наспіви. 11.30 — О. С. Пуш- І 
кін. «Казка про попа та наймита 
його Балду». Лялькова 
12.15 — С..  ..........—. :
програма за листами 
12.45 — Г

. вистава.
Ви нам писали. Музична 

  .. глядачів. 
Новини. 13.00 — Одеській 

кіностудії — 70 років. 14.00 — Для 
дітей. «Канал «Д». 15.30 — Село і 
люди. Нові форми організації сіль
ськогосподарського виробництва 
на Тернопільщині. 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — Музичний
фільм «Нам рано жити спогада
ми». 17.45 — Телеспортарена.
18.30 — Концерт естрадно-симфо
нічного оркестру Українського те
лебачення і радіо. 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Театр і час. 
Білоруський драматичний театр 
ім. Я. Купали. 20.35 — Реклама.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Художній фільм 
«Собаче серце». 2 серія. 22.45 — 
Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 8.20
— Виступає вокал ьноінстру мен
тальний ансамбль «Лотос». 8.45 — 
Сибір на екрані. Кіножурнал. 8.55
— За безпеку руху. 9.00 — «Така 
неждана старість». Теленарис. 9.40
— На екрані служба 01. 10.10 —
Й. Штраус. Вальс на теми з опе
рети «Циганський барон». 10.20 — 
Держтелерадіо Латвійської РСР. 
11.00 — Новини. 11.10 — Докумен
тальний телефільм. 11.30 — Клуб 
мандрівників. 12.30 — «Натхнен
ня». Співає І. Суручану. Фільм-кон
церт. 13.00 — Новини. 13.10 —Пре
м’єра документального телефіль
му. 14.00 — Хокей. Кубок Стенлі. 
Фінал. «Монреаль Канадієнс» — 
«Калгарі Флеімз». 16.00 — Прем’є
ра документального фільму «Сон». 
Із циклу «Земля тривоги нашої». 
17.00 — Новини. 17.10 — «Барма
лей». Мультфільм. 17.25 — Образ. 
Літературна гра для старшоклас
ників. 18.55 — Телевізійний музич
ний абонемент. 20,00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Водно-моторний 
спорт. 21.00 — «Час». 21.40 — Ілю
зіон. «Подерті черевики!. Худож
ній фільм. 23.00 — Талліннські му
зичні нартинни. «Я вибрав джаз».
23.40 — Це хвилює світ.

1



СЦЕНА,ЕКРАН,АРЕНД
Увага, друзі і ша

нувальники творчос
ті Володимира Ви- 
соцького! ЗО ЧЕРВ
НЯ О 19 ГОД. 10ХВ. 
у кінотеатрі імені 
Дзержинського за 
театральним прин
ципом демонструє
ться художньо-пуб
ліцистична стрічка 
«ВОЛОДИМИР ВИ- 
СОЦЬКИЙ — КІНО
АКТОР. ШТРИХИ ДО 
ПОРТРЕТА». З філь
му Володимир Ви- 
соцький поста« на
самперед людиною 
театру і кіно. Ко
ментує фільм син 
В. С. Висоцького, 
актор театру «Сов- 
ременник-2» Мики
та Висоцький.

А сьогодні, 24 
ЧЕРВНЯ, запрошує 
кіноклуб «Екран». 
Демонстру є т ь с я 
стрічка видатного 
режисера К. САУРИ 
«ЧАКЛУНСЬКЕ КО
ХАННЯ» за участю 
АНТОНІО ГАДЕСА І 
КРІСТІНИ ОЙОС. Кі
ноклуб «Екран» пра
цює при бібліотеці 
імені Крупської. По
чаток сеансу О 18 
ГОД. 40 ХВ.

29 ЧЕРВНЯ Кри
ворізький російський 
театр драми і му
зичної комедії вос
таннє запросить гля
дачів на свою виста
ву. На численні про
хання глядачів те
атр прощатиметься 
з кіровоградцями 
«ВЕЧОРОМ СТАРО
ВИННОГО РОМАН
СУ «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА». ПО
ЧАТОК О 19 ГО
ДИНІ.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Мисливська рушниця. 

9- Продунт розмелювання зерна. 10. Супротивник 
у диспуті, дискусії. 11. Російський флотоводець, 
океанограф, полярний дослідник. 12. Сніговий 
барс. 13. Значок, що замінює гроші в деяких іграх. 
14. Давньогрецький філософ, ідеолог рабовлас
ницької демократії. 17. Крайня форма націоналіз
му. 19. Оптичний прилад, яким вимірюють світло
ві величини. 24. Тонке скловидне понриття на ке
рамічних виробах. 25. Порядок проходження будь- 
чого. 26. Гостра інфекційна хвороба. 27. Назва се
рії радянських міжпланетних станцій. 28. Занопа- 
ні в землю або приховані іншим способом ціннос
ті. 29. Дуже короткий проміжок часу, мить. 32. Дав
ній материк. 34. Напівпровідниковий прилад. 
39 Український історик, фундатор Історичного 
товариства Нестора-літописця. 41. Продукт праці, 
виготовлений на продаж. 42. Елентроізоляційний 
пресований матеріал. 43. Рай для душ воїнів-ге- 
роїв у скандінавській міфології. 44. Періодичні 
торги, що проводяться в певному місці. 45. Виді
лення одиниці мови силою голосу, висотою тону 
чи тривалістю. 46. Фламандський живописець
XVII століття.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Жіночий співочий голос. 2. Те
риторіальний різновид загальнонародної мови.
5. Тип суспільно-економічної формації. 4. Стиль у 
західноєвропейському мистецтві першої половини
XVIII століття. 5. Велика веслова шлюпка у ВМФ.
6. Один з центрів Київської Русі. 7. Герой грецької 
міфології, що черпав силу від матері-землі. 8. Мід
ний вік. 15. Тип закритого кузова легкового авто
мобіля. 16. Самохідна залізнична тягова машина. 
17. Український радянський письменник, автор 
роману «Іду до людей». 18. Льотчик-космонавт 
СРСР. 20. Складова частина цілого. 21. Апарат для 
вирощування мікроорганізмів. 22. Головний релі
гійний центр Ісламу. 23. Спеціалісти-мисливці для 
керування полюванням та догляду за дикими тва
ринами. ЗО. Олімпійський клас яхт. 31. Відсутність 
гармонії. 33. Держава в Європі. 35. Російський ре
волюціонер, поет, публіцист, один з організаторів 
«Землі і волі». 36. Пристрій, що полегшує спускан
ня курна вогнепальної зброї. 37. Дослівний уривок 
з твору. 38. Пастух. 40. Одяг стародавніх греків.О м

У мене зараз дуже складне завдан
ня — написати про виставу, рецензувати 
яку вирішила ще до перегляду, а після 
все-таки засумнівалася. Чи варто? Ні, я 
зовсім не боюсь образити гастролерів 
негативною думкою про виставу «Про
щай, Іуда», за п’єсою Іреніуша Іредин- 
ського. Якщо я сьогодні напишу стри
мано позитивні речі про прем’єрну ви
ставу Криворізького театру, це піде 
йому не на користь. Правда, і запере
чувати повністю зроблене театром я не 
в’дважусь. Не розумію, навіщо було 
сьогодні включати у репертуар цю ви
ставу. Щоб показати, які ми сьогодні 
розкуті, що у нас все «як і в них»?

У нас ще буде час поговорити про це. 
А тепер про режисерську концепцію 
вистави, про його бачення тих проблем 
і мотивів, які керують героями згадано
го твору. Скажу відверто — я її не зро
зуміла. Вистава примушує замислюва
тися, обговорювати бачене. Це вже ба
гато, скажете ви. І режисер В. Іввниць- 
кий, очевидно, так думає. Але мене де
що бентежить, що більше доводиться 
замислюватися над задумом режисера, 
ніж над тим, що закладено е самій 
п'єсі.

Порівнюєш, резонно скажуть мені, з 
оперетою, де вже завчасно відомий ко
жен жест Боні Коніслау чи директора 
в'язниці Франка. Погоджуюсь, і все-тани 
вважаю, що надмірна режисерська сва
воля у побудові сценічної конструкції не 
приносить багато користі. Для мене, на
приклад, як І для багатьох глядачів, ціл- 
ковитою загадкою залишились бутафор
ські голови тварин, що обрамляють ви
ставу. Здогадувалась, це пов’язане з 
євангельськими міфами, але й після по-

Группа «Ласковый май»...ТЫ НЕ СО МНОЙВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ
Зачем весны вода ручьями льется. 
Ведь ты проводишь вечер не со мною? 
А за окном все надо мной смеется, 
А я один оставленный луною, 
Оставленный луною.
Не знаешь ты, как медленно и верно 
Горят огнем непосл&нные строчки.
И не увидишь никогда, наверно, — 
Пишу и жгу я их лишь только ночью...

С тобой при встрече не подам и виду. 
В глазах увижу, как не тают льдинки. 
Я знаю, ждешь ты слез моей обиды. 
Но не увидишь даже и слезинки. 
Как нелегко казаться безразличным. 
Твои слова и встреча не со мною.
Как той холодный взгляд уж мше 

привычен,
Но откровенен только лишь с луною...

Земні чудеса
— Ой, сусідко, ЩО Я Ч) 
від куми Тетяни:
в Америку прилітали 
інопланетяни.
Якісь дивні тарілки 
у небі літають, 
а створімня ще дивніші 
із них виглядають.
— А мені здається, це

сущі небелиці.
У Америці хіба 
не живуть п’яниці?
Он Микола, як нап’ється 
всій сім’ї тоді біда: 
тарілки літають в хаті, 
самовар, сковорода... 
Сам Микола у вікно, 
мов чорт, виглядає.

Може й там хто тарілками 
аж в небо швиргає.
Всі тепер чудес шукають, 
я ж скажу тобі сама, 
що чудніших за п’яничок 
більш у всесвіті нема!

Світлана ТИМКО.
с. Нова Осота, 
Олександрівський район.

А Н А
яснемня режисера не до кінця зрозумі
ла. То що ж, запитає глядач, п’єса «Про
щай, Іуда» зовсім ніякого Інтересу не 
становить? Цього стверджувати не буду. 
У ній поставлена вічна, як любов і нена
висть, проблема зради. Вічна принаймні 
з того часу, як Існує міф про ЗО срібни
ків. Не випадково у п’єсі не визначається 
ні час подій, ні місце. Таке є снрізь І 
всюди, доки людство придумує фетиші. 
Іуда п’єси Ірединського у талановитому 
виконанні Г. Татарчуна хоче довести ін
ше. Але врешті-решт зраджує. Не за 
тридцять срібників: в епоху літаків, по
їздів, неіснуючих самотніх островів прав
лять не вони. Я розумію В. Ізаницького, 
чому п’єса польського автора приверну
ла його увагу, чому він так вперто на
магався здійснити її постановку. Режисе
ру вдалося зібрати навкруг себе заці
кавлених людей. Мені сподобалось, як 
ведуть свої ролі Л. ЗЕЛЕНЮК (Блідниш- 
ка), В. ПОЛУБОЯРЦЕВ (Петро), засл, ар
тист УРСР А. ДУДНА (комісар). Хоч, по
вторюю, в цілому постановка викликала 
дуже протилежні думки. Спробую пояс
нити. Мене зовсім не шокували, як де
кого з глядачів, у виставі, Інтимні сцени 
між Іудою і Бліднишкою. Я навіть не ро
зумію, навіщо потрібна тут чорна хустка 
і чорні, вибачте, плавки, поспіхом одяг
нуті героїнею. Натяк на еротику обер
тається звичайнісінькою порнографією. 
Янщо вже театр не може без інтимних 
сцен, то варто б у даному випадку про
явити більше такту. Глядачів не лякає 
голе людське тіло, псують враження різ
ні натяжки, необгрунтованість мізансцен. 
Сьогодні нас привчають до згвалтувань 
на сцені, і хоч я до цього б звикати не 
хотіла (вихована на Іншому театрі), тур
бує не це: межа між почуттям міри і 
пошлістю. Цю межу наші режисери, на 
жаль, уявляють погано. Стосовно виста
ви «Прощай, Іуда», то тут мене просто 
обурила брутальність на сцені. Театр І 
мат... Вибачте, при всій своїй терпимос
ті до різного роду нових форм — це 
недопустимо. Адже на виставу навіть 
без попередження пускали дітей. Ян бу
ло батькам разом з дітьми слухати зі

ВРАЖЕННЯ
сцени слова, від яких вуха в’януть у 
підворіттях.

Прикро, що хороші враження від сео- 
їх музичних вистав театр зіпсував окре
мими нюансами вистави «Прощай, Іуда». 
А проте, багатьом кіровоградцям еон© 
подобається. Про смаки не сперечаю
ться? Мені здається, що це саме та не
года, коли треба сперечатися, навіть не 
сперечатися — захищати людські душі 
від вульгарності.

Я розумію, молодих творців вистави. 
Ви прийшли в театр енергійні, рішучі, з 
новими, сміливими поглядами, ви, як 
чеховський Трєплєв, мрієте про нові 
форми. Але ж Костянтина Гавриловича, 
пам’ятаєте, хвилювала світова душа. Ви 
ж не бережете навіть звичайну люд
ську душу.

Мені хотілося поспівчувати герою ви
стави, багатозначно названому іменем 
того, хто зрадив Ісуса Христа, Іудою, 
що істиною свого життя хотів розвінча
ти міф про зраду і не зумів, бо все у 
світі грунтується на міфах, а замість 
цього довелося борсатися у запропоно
ваних обставинах пошлості. Мені хоті
лось поспівчувати і цій симпатичній дів
чинці, що так сильно покохала Іуду, по
співчувати героям цієї незрозумілої 
гри, що триває ось уже яке століття... 
Тож чи варто було так необережно ста
витися до моїх почуттів і почуттів тих, 
хто єам аплодував на інших виставах, 
аплодував і тепер, не здогадуючись про 
примарливий фетиш успіху, який вас 
привабив,,.

Л. КАРСМОЕА.

24червня 1989року 8В888в88вВВ88888ввИЮВМ 8 88888888888888888838888 88888

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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