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БУДУТЬ ПОСВІДЧЕННЯ,ВЕТЕРАНИ»
Незабаром прийде велике свято — 

45-річчя Перемоги радянського на- 
роду у Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 років над німецько-фа
шистськими загарбниками. Зараз у 
пресі багато пишеться про турботу 
партії про учзінииіп, ветеранів війни 
і праці, про пільги цля них.

Ми живемо втрьох: дружина і її 
мати, якій вже 90 років. Ми з дру
жиною ще працюймо, хоч і за 65 ро
ків маємо. Всі троє нагороджені ме
далями «За перзмог/ над Німеччи
ною в роки Великої Вітчизняної В’МНИ 
1941—1945 років», у жінок медалі 
«За доблесну працю в роки Великої 
Вітчизняної війни 1941—1945 років»

Вирішив я зайти якось у магазин 
«Ветеран», пред’явити документи 
про нагороду медалями і запитати, 
чи можна скористатися їхніми по
слугами. Але почув відповідь: «Нам 
потрібна картка з військкомату».

Гаразд, відвідав я військкомат і, як 
люди ще підказали, відділ торгівлі. 
Почув таке: «Поки що нічких вказі
вок нема, щоб прикріпити до мага
зину, але можете безплатно їздити 
в міському транспорті».

Прізвищ я не зачитував, а) е у від
ділі торгівлі мене направили до на
чальника. На моє запитання, чому ми 
багато пишемо й говоримо, а на міс

цях нічого не робимо, вона відпові
ла теж запитанням: «Чому ви маєте 
до мене претензії?». Що ж, ні 
кого претензій я не маю, стільки ро
ків жив без магазину і далі буду 
ти. На цьому б все і скінчилось, 
минуло кілька місяців і якось дру
жина принесла журнал «Агітатор» 
№ 13 за липень 1989 року. На сто
рінці 29 я прочитав заголовок: «Будуть 
посвідчення, ветерани». Пишеться, 
що в «Агітаторі» № 14 за 1988 рік 
надруковано перелік, а з метою вста
новлення єдиного порядку надання 
пільг постановою Державного комі
тету СРСР по праці та соціальних пи
таннях від 14 лютого 1989 року за
тверджено єдині форми посвідчення 
про права на пільги для вказаних 
осіб.

ХОЧЕТЬСЯ ДІСТАТИ ВІДПОВІДЬ 
ВІД КОМПЕТЕНТНИХ ОСІБ, ЯКІ ПО
ВИННІ ТУРБУВАТИСЯ І ДОТРИМУВА
ТИСЯ ЗАКОНІВ ПРО СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДЕЙ, — КОЛИ Ж 
У НАШОМУ МІСТІ ВЕТЕРАНИ ВІЙНИ 
І ПРАЦІ МАТИМУТЬ ДОВІДКИ НА 
ОДЕРЖАННЯ ПАЙКІВ У МАГАЗИНІ 
«ВЕТЕРАН»?

-----------------------------------

ЯК ДЛЯ БРАТІВ ТРИВОЖНА МОЛОДІСТЬ «КРУГЛИЙ СТІЛ» «мк»,
------------------------------------------------------ —

МИЛОСЕРДЯ

У дні, коли на румунській 
землі проливалася кров, Чер
воний Хрест першим відгук
нувся на біду румунського на
роду: до країни були відправ
лені медикаменти, перев’язоч
ний матеріал, кров та її препа
рати.

Звичайно, не залишились 
осторонь і кіровоградці, акти
вісти Червоного Хреста. Об
ласний комітет Товариства 
Червоного Хреста звернувся 
до жителів міста й області з 
проханням надати допомогу 
братньому народу Румунії: пе
рерахувати добровільні гро
шові пожертвування, допомог
ти одягом або здати кров для 
потерпілих.

Першими відгукнулися ком
сомольці. Це — учні Кірово
градського медичного учили
ща групи № 310 члени Това
риства Червоного Хреста 
Р. Дьомін, С. Прищепа, В. Ма
каронно, І. Малецька, І. Стад- 
ннкоаа, які дали свою кров 
для потерпілих.

О. КРИВА.

«Тривожна молодість» — є такий фільм.
Але розмова «за круглим столом», органі

зована редакцією і обласним управлінням 
внутрішніх справ, була не про кіно. Мова 
йшла про тривожний стан правопорушень і 
злочинів серед неповнолітніх. За «столом» 
зібралися старший помічник прокурора об
ласті В. Л. Галаган, заступник начальника від
ділу профілактики В. Д. Момот, начальник 
політчастини слідчого ізолятора В. М. Кар
пенко, секретар обласної комісії у справах 
неповнолітніх В. І. Білан, заступник завідую
чого облнаросзіти по профтехучилищах 
Л. М. Капченко, його колега А. М. Шило, го
ловний лікар шкірвендиспансеру О. І. Павел- 
ко, працівник обкому комсомолу О. Демеш- 
ко, представники правоохоронних органів 
районів і міст області.

Розмову вів заступник начальника політвід- 
ділу УВС В. О. БАРАНЦЕВ. Він, зокрема, пові
домив, що злочинність сео?д підлітків весь 
час зростає, кожний десятий злочин в області 
скоюється неповнолітнім.

Цифри, наведені у вступному слові, не про
сто лгнають — вони тривожать. Тільни за рік 
кількість злочинів серед підлітків зросла 
більш яи на 60 процентів. Злочини стають все 
жорстокішими. Кояться в групах.

О. ДЕМЕШКО: Стан справ нам у обкомі ві
домий.

В. О. БАРАНЦЕВ: Розклад моральний почи
нається в сім’ї. Порушують закон діти і >не- 
повіних, як мовиться, неблагополучних сімей, 
і благополучних у всіх відношеннях.

Л. М. КАПЧЕНКО: Чому ми боїмось в учи
лищах виховувати? Треба брати на облік 

«важких дітей», але не так, як у нас робить
ся: потрапив на око комісії у справах непов
нолітніх, то вже «мічений», А звідси — став
лення до підлітка. Тут нам треба добре по
думати, як вести виховну роботу. Вкрай по
гано поставлена робота із залученням під
літків до роботи влітку.

В. Я. ГАЛАГАН: Ті діти, яні на обліку, по
трапили туди стараннями інспекції, а не учи
лищ. Там бояться, бо треба звітувати, а «важ
ний» псує звіт. В Будинку піонерів лише 
в’яжуть та шиють. Підлітнам і справді, особ
ливо влітку, потрібно шукати цінаву роботу. 
От хай комсомол цим і займається.

Батьків уже не перевиховаєш. Але треба 
впливати на них уроками судових справ, де 
стає зрозумілим звідки виник злочин, що 
цьому сприяло.

В. І, БІЛАН: Зайнятість — найголовніше. 
Бронь, яка теоретично дається підліткам, на 
підприємствах рідко спрацьовує. А візьміть 
таку цифру: в місті понад 20 тисяч хронічних 
алкоголіків, а в багатьох з них — неповно
літні діти.

В. М. КАРПЕНКО: Більше треба працюва
ти з батьками, з трудовими колективами, де 
батьки працюють. Хай відчувають повну від
повідальність за поведінку дітей. А то «ді
ти» прибувають до нас геть зіпсованими, ду
шевними інвалідами.

А. М. ШИЛО: Працівники інспекції рідко 
бувають у школах, і то вже тоді, коли там 
щось скоїлось...

Л, М. КАПЧЕНКО: Чимало випадків, коли 
злочин скоєно у школі чи на канікулах, а «на 
облік» беруть уже в училищі.

О. ДЕМЕШКО: Товариші, коли ми прагне

мо щось зробити, то давайте розробимо 
конкретні заходи. Чому, наприклад, «важ
ких» не закріплювати за трудовими колекти
вами? Чи дтсаафівські приміщення викорис
товувати для роботи з підлітками по місцю 
проживання... От лише коштів обмаль,

В. І. БІЛАН: Мені здається, що в області 
немає чіткого обліку тих неповнолітніх, які 
вже працюють.

9

* * *
Сказано за більш як дві години було достат

ньо. Наводились кричущі фанти на додачу до 
тих. про які йшлося вище. Наприклад, в Улья- 
новці понад рік не працювала громадська ін
спекція у справах неповнолітніх. Але було 
сказано також і таке: «Потрібен тісний і по- 

ШКоли, училища і міліції, 
і тоді можна буде сподіватися, що спсави 
вдасться повернути на краще».

критикувались міські підлітнові клуби, об- 
говорювалн, чи тан уже впливав відео на 
злочинності. закидалось обласній пресі те. шо мало ще друкується матеріалі-наР темиГ

Які ж висновки?
Як і по всій країні, йдуть пошуки шляхів^1

О^ОТЬ И ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ і на місцях. Ровмо* 
ва, яка відбулась в Управлінні внутрішніх 
справ, звичайно, користь принесе. Рельєфні
ше висвітились проблеми, Чіткішими стам 
уявлення про те, що тоеба За що - завтра. зробити сьогоди.
думка?“доЯС^у°'^® “^маліовалась основи» 
НИМИ бесіди — злочіїи" "рактично всі учас- 
в сім’ї. очиннкть дітей починастьс*

Т2 ч,и Не саме 3 неї й починати'
Розмову за «круглим столом» запис« 

А. «УМАНСЬКИЙ.

КАРНИЙ РОЗШУК ПРОСИТЬ
Дорогі читачії Вже не вперше звертається до вас кар

ний розшук із проханням допомогти у розкритті злочи
нів проти особи. Сподіваємось на вашу активність і рі
шуче бажання боротися з лавиною злочинності. Отже, 
будьте пильними!

За здійснення небезпечних злочинів (розбійних напа
дів на людей похилого віку) розшукується група осіб 
циганської національності: Богю Володимир Володими
рович, 1969 року народження, житель села Троїцьке 
Любашівського району Одеської області, Томак (він же 
Чеботар) Подорян (він же Артур) Іванович, 1970 року 
народження, житель села Любомирка Котовського ра

йону Одеської області, Філозофенко Іван Миколайович, 
1960 року народження, житель міста Первомайська 
Миколаївської області.

Правопорушники вибирають будинки, де живуть са
мотні літні люди, зламують двері, вибивають вікна, за
бираються в квартиру, знущаються над ними, відніма
ють гроші. Подібні злочини вчинені розшукуваними на 
території Гайворонського, Головамівського, Ульянов
ського, Добровеличківського районів Кіровоградської 
області, в деяких районах Одеської і Миколаївської об
ластей.

ДОПОМОГИ
Допоможіть знешкодити злочиниіа г.~ ■ 

місцезнаходження у найближча -Ч В' ПО8|Домте про і»
За здійснення розбійних чап» вІДЯ'лення міліції, 

спорту розшукуються Нікопаєа Геннадий й°лД’,в автот?ан‘ 
1966 року народження, уроджені! • 8опоДИмирович, 
бінсько! області і Онищенно Онї М,Ста Мівс Чел?' 

96. року народження, уроджене,НСанД₽ Васильович, 
Дніпропетровської облиті Об^п=!Ц М,СТа КР*3”й ріг

Можливо, комусь відомо місиДеЖИТсЄЛІ КРив°го рога, 
даних осіб. Просимо зателело^ РЄбу8ання аищезга- 
В'яя'л міліції по телефону ^2адувати у найближчий рай-

Чекасмо на вашу допомогу Ч'
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І ІДЕМОДО ВИБОРІВ
О Д Н О Д У М Ц І,

ПІДТРИМАЙТЕ!
Олександр Сайко наро

дився 1961 року на Сум
щині. Після закінчення в 
1983 році Київського авто
дорожного інституту при
їхав за розподілом пра
цювати інженером з ор
ганізації дорожного руху 
обласної державтоінспек- 
ції. З 1985 року — секре
тар комітету комсомолу 
УВС Кіровоградського 
облвиконкому. Член КПРС 
з 1986 року. Українець. 
Висунутий кандидатом у 
народні депутати Кірово
градської міської Ради 
народних депутатів плену
мом Кіровоградського 
міськкому комсомолу. 
Сьогодні — наше інтерв’ю 
з О. Сайком, капітаном 
міліції.

КОР.: Олександре, у
твоїй програмі, та, зреш
тою, в багатьох претен
дентів на депутатський 
мандат, є чимало загаль
них, навіть скажемо так— 
загальновідомих слів ти
пу: «зосереджу зусилля 
на розв’язанні соціально- 
економічних проблем...». 
Як це робитимеш!

О. С.: Не знаю, як для 
кого, а для мене дані сло
ва — напрям роботи, Він 
включає пункти, як, при
міром, газифікація будин
ків, поліпшення водоза- 
безпечення, будівництво 
вулиць із твердим покрит
тям.

Але навіть ці напрями, 
думаю, не задовольнять 
моїх виборців. Тож уточ
ню: багато що залежить 
від того, як ми, депутати, 
будемо приймати рішен
ня і хто їх розроблятиме. 
Свій голос віддаватиму за 
реальні завдання і за ті, 
які поліпшать наше з ва
ми життя. Як спеціаліст 
взяв би участь у комісії 
по будівництву доріг. Та
ка комісія сьогодні прос
то необхідна, бо, напевне, 
не лише мене, а й усіх 
жителів та гостей міста 
просто обурюють наші 
дороги і те, як ми їх 
псуємо.

КОР.: Що скажеш про 
ліквідацію дефіциту! Ме
ні, якщо чесно, в прямо
му і переносному значен
ні слова «боляче» боліло, 
коли в перший робочий 
день нового року штов-

хався за чобітками в черзі 
біля «будинку взуття»...

О. С.: Вважаю такі чер
ги знущанням над людь
ми. По-перше, хто дав 
право працівникам хоча б 
даного магазину обманю
вати народ? Після обід
ньої перерви біля місця, 
де до обіду велася тор
гівля, люди з надією три 
години мерзли на вулиці. 
Невже зразу було важко 
сказати, що там ніхто ні
чим не торгуватиме?

Про те, що творилося в 
магазині, неважко й само
му здогадатися. Люди, 
втративши людську куль
туру, по головах пролази
ли до взуття...

КОР.: Вибач, що пере
б’ю, зле ж який вихід: 
не почнеш же ти, Олек
сандре, сам робити ім
портне взуття?..

О. С.: Але пропонувати
му, щоб була у вітрині 
реклама наявного това
ру — сьогодні є те і те, 
завтра буде — інше, і 
стільки-то. Чому усе не 
робити гласно? Мабуть, 
декому це невигідно, як і 
те, що люди могли б стоя
ти в нормальній черзі, а 
не душити один одного.

КОР.: Думаю, що твоя 
пропозиція знайде під
тримку у виборців. Для 
людей справді треба ос
новне — людського став
лення, достатку товарів, 
чистоти повітря...

О. С.: Якщо говорити 
про чистоту повітря, то 
тут роботи депутатам, як- 
то кажуть, не початий 
край. Хто знає, чим ми 
дихаємо на вулиці, чим 
дихають робітники на 
«Червоній зірці» і на пло
щі їм. Кірова?.. Чи обго
ворювалося дане питання 
на сесіях міськради?

Можливо, й обговорю
валося. І рішення прийма
лися (не знаю, чи одного
лосно), але результат ми 
бачимо самі. Хоча б той, 
що з рікою Інгул. Ми не 
можемо ті'калюжі в цент
рі міста назвати річкою. 
Хіба так хто робить?

КОР.: Як же! Робить 
хтось... у нас з тобою на 
очах. Але піди, дізнайся, 
хто винен у тому, що не 
ладиться з рікою, що про 
чисте повітря залишається 
лише мріяти...

О. С.: Отож моя про
позиція така: переглянути 
всі рішення, які стосую

ться екології міста. Намі
тити реальні шляхи вихо
ду Кіровограда з еколо
гічної кризи. По-перше, з 
річки зробити річку, залу
чивши до цієї спрази як
найбільше небайдужих кі- 
ровоградців. По-друге, 
підприємства, які забруд
нюють повітря, штрафува
ти до тих пір і якнайвід- 
чутніше, доки вони не бу
дуть екологічно чистими. 
По-третє, добиватися ви
носу за межі міста шкід
ливих підприємств (цехів), 
наполягати, щоб без до-' 
зволу загальних зборів 
жителів міста, без їхньо
го погодження не прий
малося ні одне рішення 
про будівництво еколо
гічно шкідливих підпри
ємств.

КОР.: Хіба це реально! 
Знайдуться відмовки, мов
ляв, коштів нема, або да
вайте позакриваємо заво
ди, а люди хай без заро
бітку помирають...

О. С.: Важко сказати, 
від чого жахливіша смерть: 
від хвороб через еколо
гічну нечистоту, чи від го
лоду. Хоча фізично здо
рова людина собі роботу 
знайде...

КОР.: Як думаєш про 
привілеї, чи, може, їх у 
Кіровограді нема!

О. С.: Я проти них і вва
жаю, що в цьому мене 
підтримають усі виборці.

КОР.: У твоїй програмі 
є цікаві слова про мило
сердя, навіть ти, Олек
сандре, будеш боротися, 
якщо станеш депутатом, 
за розробку комплексної 
програми «Милосердя». 
Будь ласка, декілька слів 
про те, що вона включа
тиме.

О. С.: Перш за все, 
треба нагодувати, одягну
ти, обігріти голодних. 
Отих калік і бабусь, котрі 
стоять на вулицях і біля 
церкви і випрошують на 
прожиття милостиню. Не 
повинні позбавляти як мо
ральною, так і матеріаль
ною увагою сиріт, мало
забезпечені сім’ї. Треба 
скористатися досвідом ро
боти в цьому напрямі Кі
ровоградського обкому 
комсомолу.

Необхідно також ство

рити фонд милосердя че
рез добродійні акції, по
жертвування, внески тру
дових колективів.

Особливу увагу варто 
приділити ветеранам вій
ни та праці, інвалідам, 
людям похилого віку та 
молодим сім’ям, одино
ким. Треба подбати про 
розширення для них пільг.

КОР.: Отже, ти за піль
ги?

С. С.: Так, але лише 
тим, хто їх дійсно потре
бує, а не керівним лю
дям, які все спихають на 
зайнятість.

КОР.: Олександре, все- 
таки тебе висунув пленум 
Кіровоградського міськ
кому комсомолу, а ми 
щось про молодіжні пи
тання и не говоримо...

О. С.: Тим, що комсомол 
відмовився чи не найпер
ший від «своїх» депутат
ських місць у Радах, зро
зуміло, що молодь вболі
ває абсолютно за все. Ду
маю, всі будуть вболівати 
і за молодіжні проблеми, 
які для мене є і залишаю
ться головними, як для 
депутата, якщо оберуть.

Пропонуватиму при роз
робці плану розвитку міс
та на наступні роки, на
ступну п'ятирічку моло
діжні питання виділити 
окремо. Не для того, щоб 
вони лише виділилися, а 
для конкретизації -наших 
зусиль.

Ще запропоную і буду 
добиватися, щоб переда
ти приміщення нового те
атру, який будується, для 
Будинку молоді. І обов’яз
ково — докласти всіх зу
силь, щоб кіровоградська 
«будова віку» послужила 
ще нам, а не нашим вну
кам у наступному столітті.

КОР.: і як же це роби
тимеш? Чи не підеш туди 
сам за будівельника!

О. С.: Чому ж! Коли 
треба, вийду на суботник. 
І не сам, а зі своїми това- 
ришами-однодумцями, а, 
можливо, й зі своїми ви
борцями. Незалежно від 
того, стану депутатом 
чи ні.

КОР.: Все-таки ти люди
на «в формі». Напевне, 
маєш якісь пропозиції про 
удосконалення роботи 
працівників міліції?

О. С.; Я б не виділяв 
якісь питання для міліції 
окремо. Сьогодні всі зна
ють, що злочинність як у 
нашому місті, так і' по 
країні зросла. Одні ка
жуть, що це наслідок по
ганої роботи міліції, ін
ші — ще щось. Я підтри
мую відому думку, а мо
же, й істину — поки буде 
дефіцит товару, а шир
ше, — поки не піднімемо 
на належний рівень еко
номіку — доти й процві
татиме злочинність, і про
ти її зростання треба бо
ротися не одній міліції, е 
всім нам з вами.

КОР.: Виходить, ти про
ти того, щоб злочинцями 
займалися спеціалісти?

О. С.: Ні, навпаки, я за 
комплексне вирішення 
питань і за комплексні 
програми. Такі як «Здо
ров’я», «Культура», «По-
бут». Відповідно до запи
тів населення докладу 
всіх зусиль до збільшен
ня кількості лікарень і по
ліклінік, закладів культу
ри.

КОР.: Як із бюрокра
тизмом! Думаєш, вдасться 
тобі щось змінити, доби
тися!

О. С.: Не думаю, а ві
рю. Тим паче, що не я 
один буду за це бороти
ся, є ж і однодумці. На
діюся на їхню підтримку.,.

КОР.: Значить, віриш у 
перемогу на виборах!

О. С.: Стопроцентної 
впевненості не маю. Але 
хочу, щоб мої погляди 
підтримали товариші, кот
рі віддадуть свій голос за 
мене. Надіюся на підтрим
ку неформальних об’єд
нань. Звичайно, тих, які 
стоять на позиціях соціа
лізму...

КОР.: Залишається поба
жати успіху в такій нелег
кій передвиборній бороть, 
бі. Думаю, твої, Олек
сандре, виборці віддадуть 
свій голос за тебе.

О. С.: і я цього бажаю. 
Буду дуже радий, якщо 
моя програма ще допов
ниться їхніми побажання
ми. Обов’язково їх врахую.

Вів інтерв'ю 
Юрій ЯРОВИЙ, 

спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.
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РОЗДУМИ ПРО «мк»
На Мій погляд, головне кредо молодіжної 

газети — оперативна інформація, відвертий 
діалог з читачами і обов язкова відповідь на

кожне із запитань, котре може зацікавити ба
гатьох. А ще — правдивий, без прикрас порт
рет сучасника, що, на жаль, часто відходить 
на інший план. Обов язково слід йти від подій, 
які хвилюють країну.

Вважаю: вкрай необхідно провести на облас
ному рівні прес-конференцію журналістів 
«МК» з комсомольським активом і разом об
міркувати — якою бути газеті далі. Адже те, 
що є зараз, вже не влаштовує читачів.

Як на мене, то Америки не відкривала б, а 
в першу чергу «оживила б» офіційні публіка
ції репортажами, інтерв’ю. По-друге, розши
рила б «географію», для цього домоглася б 
створення при кожному райкомі комсомолу 
громадських постів редакції «МК».

Я — «за» існування «прямої лінії» та теле
фону довір’я, «за» — друкування полярних то
чок зору, адже істина, як відомо, народжується 
у суперечці. Різні погляди, різні думки, різні 
позиції — десь отут знаходиться істина. А що 
для нас найголовніше сьогодні! Зробити все 
для того, щоб країна полегшено зітхнула. І 
преса за це — в особливому одвіті.

Сьогодні як ніколи дуже багато ми, журна
лісти «Молодого комунара», чусмо на свою 
адресу критичних зауважень. Згадують інколи 
не зовсім компетентним критичним словом з 
«високих» трибун, чусмо його й від читачів 
віч-на-віч на зустрічах. Нас критикують. Інколи 
б’ють слова необізнаності, але куди ж дінеш
ся — газету робимо ми, журналісти, а комсо
мольські працівники здебільшого лише чи
тають. Це було, принаймні, в минулому році. 
А що буде у нинішньому?

Він, дев’яностий рік, лише розпочався. Про 
засилля листів сектору комсомольського жит
тя залишається тільки мріяти. Хоча газета їх 
потребує. Про це та інші побажання — сьо
годнішній лист журналістки, донедавна пер
шого секретаря Віпьшанського райкому ком
сомолу Галини Шалапко,

У питанні — що і як друкувати, що дозво
лено газеті, а що знаходиться поза її компе
тенцією, я повністю солідарна із головним ре
дактором «АиФ» Владиславом Старковим 
(«Комсомольская правда» за 22 листопада 
1989 р.): «...Поки що все це вирішують окремі 
люди, окремі органи, прикриваючись тим, що 
вони служать у високій інстанції. Де ж крите
рій? Мабуть, все-таки видавець відповідає за 
своє видання без будь-якого втручання зовні».

А ще болить мені те, що на очах падає ав
торитет комсомолу, що окрема частина мо
лодих людей втрачає віру в завтрашній день і 
опускає руки, навіть не спробувавши засукати 
рукава, що байдужістю віє від нашого став
лення до історії рідного краю, його природи.

Своє слово тут мають сказати як журналісти 
«МК», так і комсомольський актив області. Ві
рю в те, що вони його скажуть. Бо час не че
кає!
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ІК-йЖч:

МІГПР ПАМ’ЇІТЇ аб° Де взятися некрополеві МІСЦЕ НАМ Лі і, у нашому місті?
Важко навіть 

що це: чи місце, де 
жать наші 
смітник, чи забруднений 
дитячий майданчик, чи па
совище, де спокійно по
щипують травичку молоді 
козенята... На невеликій 
площі — всього в один 
квартал — знаходиться 
Никанорівське кладовище; 
тут можна побачити все, 
що завгодно: від порож
ніх пляшок до куп битої 
цегли і різного побутово
го мотлоху. Половина те
риторії поросла густими 
кущами бузку, з-під 
де-не-де виглядають 
«пітні пам’ятники, на 
до недавнього часу 
на було прочитати, 
саме і коли був похова
ний на цьому місці.

На цьому кладовищі 
можна виділити три типи 
поминальних витворів: па
м’ятники, на яких зобра
жено стилізоване обрізане 
гілля дерева, а на ньому 
гранітний «аркуш», де му
сить бути напис про те, 
кому саме належить цей 
пам’ятним: надмогильні
плити, витесані з цілого 
шматка гранітної брили; 
вирізані з граніту так зва
ні тумби, схожі на чотири
кутні призми.

Не набагато краща си
туація склалась і на Ку- 
щівському кладовищі, де 
в старій частині місцеві 
жителі зробили звичайне 
звалище. Численні пам’ят
ники зруйновано, надмо-

гильні плити розтрощено 
на шматки. Але порівнюю
чи Никанорівське і Кущів- 
ське кладовища, на ос
танньому можна виділити 
ще один тип надмогиль
них пам’ятників — це хре
сти, витесані з каменю та 
вилиті або зиковані з залі
за, які встановлювались 
на гранітних п’єдесталах. 
Один з таких непотриво- 
жених досі хрестів збе
рігся на п’єдесталі, з одно
го боку якого було зо
бражено морський якір 
із ланцюгом, з другого— 
видовбане коло, в центрі 
якого . мала знаходитись 
фотокартка померлого, а 
з третього боку містився 
напис. На єдиному збере
женому пам’ятнику, що 
зберігся з комплексі, вда
лося встановити, що на 
цьому місці похована «па
ні Омеляненко, котра за
гинула 1 квітня 1918 року 
від руки злодія».

Багатьом ніровоградцям 
відома історія про бороть
бу місцевих нраєзнавціа з 
творчого об'єднання мо
лоді (скорочено — ТОМ), з 
обласного краєзнавчого 
музею, приватних осіб за 
збереження родинного 
склепу героя Вітчизняної 
війни 1812 року, одного з 
перших російських дослід
ників на Кавказі, друга 
Багратіона, генерала Геор
гія Емануеля.

Сам склеп був побудо
ваний на території його 
маєтку у 1834 році. Че-

рез певні проміжки часу 
тут були поховані: долька 
Олена (1834 р.), дружина 
генерала — Марія Веллі- 
анівна (1835 р.), племінни
ця (1837 р.), сам генерал 
(1837 р.) і його теща 
(1839 р.). За спогадами 
старожилів, під час гро
мадянської війни, у 1919 
році, група озброєних 
людей увірвалась на те
риторію родинного маєт
ку, вдерлася до каплиці і 
витягла з труни рештки 
покійного генерала та 
якоїсь жінки. Обперши їх 
об стінку каплиці і роз
стрілявши тіла з пістоле
тів та гвинтівок, злодії по
рубали їх шаблями, ки
нувши понівечені рештки 
напризволяще. Через де
який час на місці злочину 
опинилося двоє чоловіків, 
котрі занесли останки чо
ловіка і жінки до склепу. 
Зверху їх накрили зняти
ми з каплиці залізними 
воротами.

Після громадянської вій
ни за склепом доглядав 
старенький сторож та на
щадки генерала. За опо
відями старожилів, по 
Великій Вітчизняній війні 
на місці склепу виднілися 
лише кам’яні стіни, котрі 
місцеві жителі розібрали 
на будівництво власних 
осель. Таким чином, на 
кінець 70-х років на місці

колишньої каплиці ли
шився лише склеп, та із 
землі стирчало кілька бі
лих цеглин. А поруч зна
ходилося ще кілька скле
пів з одинокими похо
ваннями, на одному з 
яких була гранітна колона 
з написом 
похований 
генерала 
полковник Микола Геор
гійович Емануель, який 
упокоївся 25 січня 1875 
року.

Та ось 1988 року на міс
ці склепу і кількох могил 
радянських воїнів часів 
Великої Вітчизняної роз
почалося будівництво при
ватних будинків. Внаслі
док чого там опинився 
бульдозер, який, перетро
щивши все, що було на 
місці склепу, згорнув над
могильний пам’ятним
убік; місце, де знаходився 
склеп, стало неможливо 
знайти. Минав час, фунда
менти будинків впритул 
підходили до склепу.

У лютому 1989 року 
обурена громадськість 
міста виставила перші пі
кети на знак протесту 
проти подальшого будів
ництва, Заер*нув на це 
увагу міськвиконком, який 
зиніс рішення за № 169 
провести наукове дослід
ження склепу, щоб чітко 
визначити межу склепу і 
довести, що саме тут по
ховано генерала. Цією 
справою займався сек
тор археології обласного 
краєзнавчого музею під

керівництвом М, П. Тул- 
чієнка і О. П. Орлика за 
участю представників
творчого об’єднання мо
лоді (ТОМ). Розпочалися 
роботи у березні 1989 ро
ку, з результаті виявлено 
межі склепу і речі, які 
безперечно доводять, що 
саме 
рала.

На 
мого 
жала 
які, і 
належать не одній люди
ні. Були знайдені також 
зотлілі рештки коштовної 
матерії, мідні ручки від 
труни та вазоподібна 
культова прикраса з вен
зелем «Е» і зображення
ми двох давньогрецьких 
богинь. Всі ці знахідки а 
повній мірі довели, що 
саме тут був розташова
ний склеп...

і от раптом прикра но
вина, про яку «МК» вже 
коротко повідомив у Мх 33 
за минулим рік: в першій 
половині серпня кілька 
молодих людей, які знали 
розташування склепу, са
мовільно »почали прокопу
вати могилу, синидаючи 
звідти непотрібні їм речі: 
кістки, золочені шматки 
матерії з позументом... 
Місцезі жителі розповіли, 
що бачили в рунах цих 
молодиків якісь мармуро
ві речі. Про цінність їхніх 
знахідок може свідчити 
той фант, що на поверхні 
перекопаного ними грун
ту знайдено шматок пар
чі.

Цікаво, 
скоєному 
виявлено, 
у цій справ: 
мовилася: 
холмси» ре

мали знаходити

що зимних 
варварстві 
Вести слідства 

МІЛІЦІЯ В.Д- 
наші «шерлоки 
вимагають 

наукозц’в опису всіх 
чей, ЩО — 
ся в склепі»—

о. КРИЗУ^ЬЧеНКО, 
працівник Кірозоград- 
ського краєзнавчого
музею«
а.її ^«іДАНЦії. Поверну

тися до теми Збереження 
пам’ятникіа

ракурсом) иас змушу® та
кож і мовчання відпоїм- 
дальних працівників Міро 
воградсьмого міськвикон
кому у »ідпозід** на наш» 
попередні пу6?АячЦп «гча* 
ще II лютого 1989 р. » на
шій газеті було опубліко 
ване фотозвинувачення з 
приводу будівництва на 
місці склепу Г. А. ьма- 
иуеля та могил радян
ських воїнів, які захищали 
місто від фашистів, редак
ція направила з цього при
воду листа в міськвикон
ком. заступникові голови 
В. О. Ткачениу. Так само з 
пропозицією поділитися з 
читачами «МИ» думнами з 
приводу байдужого став 
лення до історичних пам’я
ток газета зверталася те
ля публікації «Історія міс
та чи руїн?» до заступника 
голови міськвиконкому
В. М. Суворова. На 
реакції на ці наші 
тання досі немає 
Невже ж ця тема зважає 
ться настільки дріб’язко
вою, що не заслуговує на
віть на ділове обговорення 
(не мажучи вже про вжит
тя дійових заході□)?

жаль, 
зпср- 

ніякої.

Майже а самому центрі села Розумівки Олвксандріа- 
ського району, на високому пагорбі, відкрита усім сте
повим вітрам, і дотепер стоїть біла кам'яниця. Це — 
родинна усипальниця Раєвських.

Довгий час в сусідньому селі Бовтишці жила велика і 
неординарна сім’я легендарного героя Вітчизняної вій
ни 1812 року, генерала від кавалерії Миколи Микола
йовича Раєвського. В 1829 році генерал Раєвський помер 
і за його заповітом похований в селі Розумівці, яке на
лежало до маєтку родини. Над похованням звели пан
теон, а пізніше й церкву. Відтоді тут — родинна уси
пальниця Раєвських.

Яких тільки безпідставних тверджень не написано міс
цевими істориками-літописцями і газетярами про похо
вання в усипальниці Раєвських! Ось деякі із них. 3. А. 
Проценко в нарисі-путівнику «Тясмин чекає на вас» 
(Промінь, 1973, стор. 17) пише, що в селі Розумівці по
хований молодий син генерала, теж М. М. Раєвський. 
Автори путівника «Туристські маршрути Кіровоградщи- 
ни» (Промінь, 1978, стор. 36) Ю. М. Матівос і В. О. Сан- 
дул повідомляють, що тут знаходяться поховання бать
ка та дружини генерала М. М. Раєвського. Спробую 
спростувати це.

М. М. Раєвський-молодший помер 1843 року і похоза- 
ний у маєтку дружини □ слободі Красненьній тодішньої 
Воронезької губернії. Батько генерала Микола Семенович 
Раєвський сконав від тяжиих ран ще до народження си
на 1771 року в місті Ясах і там поховано його прах. Про 
це можна довідатися з фундаментального дослідження 
відомого вченого, пушкінознавця Б. Л. Модзалевського 
«Рід Раєвсьних герба Лебідь*, виданого у 1908 році о 
Петербурзі...

Продовжують дезінформувати читачів навіть автори
тети історичної науки. В досить об’ємному і солідному 
каталозі-довіднику «Пам’ятники історії і культури УРСР», 
(Наукова думка, 1987, стор. 262), затвердженому вче
ною радою інституту історії АН УРСР, головний редак
тор академік П. Т. Тронько, читаємо: «Сімейна усипаль
ня, де похований Раєвський, знаходиться в підвальному 
приміщенні Христовоздвиженської церкви. Усипальня 
являє собою камінний склеп, у правій від входу стіні 
якої розміщені 4 ніші. В них поховані Раєвський, його

дружина, дочка і внук. Ніші закриті вертикально стоя
чими плитами з меморіальними написами».

Не все в цьому тексті відповідає істині, історичній 
правді. Усипальня Раєвсьних знаходиться не в підваль
ному, а в напівпідвальному, добре освітленому з двох 
боків вікнами приміщенні. Тут дійсно є чотири ніші, але 
тільни дві з них закриті чорними чавунними плитами з 
меморіальними написами, дві інші таних плит не мають. 
В цьому дуже легно переконатися, побувавши в білій 
усипальні.

Чавунні плити дивом уціліли і збереглися лише від 
поховань генерала М. М. Раєвського та його онука — 
національного героя сербського народу, вбитого на 
Балканах турками, теж М. М. Раєвського. На першій пли
ті є такий напис (подається в перекладі):є такий напис (подається в перекладі): 

«Генерал від кавалерії, 
Член Державної Ради 

Микола Миколайович Раєвський 
14 вересня 1771 + 16 вересня 1829 року

Він був в Смоленську щит, 
В Парижі меч Росії».

Друга плита має ще лаконічніший і скромніший напис: 
«Полковник Микола Миколайович Раєвський

5 листопада 1839 + 20 серпня 1876 
Вбитий у бою при Верхньому Андроваці».

ЦІКАВИНКИ

Третє поховання в усипальні (чавуїнма плита не збе
реглася) належить, як про те знаходимо з уже згаданій 
тут праці Б. Л. Модзолевського «Рід Раєвських герба 
Лебідь», наймолодшій доньці генерала Софії£ котра по
мерла 1881 року.

Твердження авторів путівника «Туристські маршрути 
Кіровоградщини» та каталога-довідника «Пам’ятники 
історії і культури УРСР», що в усипальні Раєвських по
хована дружина генерала, є, не мою думку, досить 
прикрою помилкою. Чому? Посудіть самі.

Дружина генерала Софія Олексіївна Раєвська — лочна 
бібліотекаря Катерини II і внучка М. 8. Ломоносова »мати 
Маші Волконської — була жінкою неординарною Стчо- 
ша на два рони за чоловіка, вона пережила його на 
літ. Уже згаданий вище Б. Л. Модзалеаський » іншому 
дослідженні «Рід і нащадки Ломоносова» ще з іви «її; 
писав: «Софія Олексіївна Константинова народилася % 
серпня 1/69 року, померла 16 грудня 1844 рону' в Римі 
де і похована на цвинтарі Тестачіо. З 1794 йону на з М. М. Раєвсьним». рому °ДРУН?®-

У 60-х роках авторові цих рядків уперше довелося по 
бувати в сел, Розумівці, зробити опис усипальні нох^ 
вань і есе зафотографувати. Тоді ж було записано X 
місцевих мешканців кілька переназів. Тепеп пі 
є унікальними. Особливо фотоматеріали. Знищення м?с 
цевими незнанкамм і безбатченками піп ння м
струкції і реставрації дзвіниці, велино'го світловоТоРбаоа 
бана ■ всіх зелених насаджень навколо, яке слалося® 
дом. спотворили усипальню до неапізнання алоси зг0

Але прецікаво знати, хто ж все-таки покоїться а чет- 
верт.и ніші усипальні Раєвських, яку чітко ви '
Г'И На.Л'ЕП.ІДВаду? Адже «двірно відомо, шо «іЛ 7 . достовірно відомо шо нбатько, н> дружина, ні син генерала М. М РаеісХго 
тут не поховані. ганського

Можливо, ніша виникла зовсім випадною 
лаштували колгоспну комору і замуроеуаїл^ 
поховань. Можливо, вона порожня і вТЛ? ■ 
ваний. Можливо... Але, що гадати?На „1 ”2'ХТО не п< 

' відповідь. Спозом. пЦо%РХГ°пХбуИни і

ї>пік5ЛЬН° пеРевірені.

ме ли тут 
проходи до 

НІХТО не похо
ти кваліфіковану відловідь. "словом* гюЄ-гІ^л^ЛОТрі6но Аа’ 
дослідження. Історично достовірні Н| п°шуни і
Над цим варто поміркувати. щОб не пік сороадПЄ|?еаІрвнії

А, ЮРЧЕНКО, 
” » 3 н ’ м к у: Усипальня Раєвський Знавець, то 1969 року). ських у Розумівці (фо-

. ., ___ Фото автора,

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА • ІЗ СІЧНЯ 1990 РОКУ • «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

— Співак робив усе, що міг, чому б вам не 
сказати йому кілька теплих співі

— Ви масте рацію, — відповів Керубіні. —. 
Покличте ного.

Співак підійшов. Композитор потне йому 
руку і сказав:

— Я не гніваюсь на вас«

8 ЗЕНІТІ СЛдзи
Вже уславлений компо5ИтОа лзс

внось Ріхарду Вагнеру; 3 снамв
— Минуло понад трйдЦять .

переконався, що не маі2 Р°ків, перш ніж я 
Здивований Вагнер запнтаІ.ЗМЧНОГО кисту‘ 
—~ і після цього ви ми их,
— НІ, — відповів пнса™ музику’

аджв Т0ДІ * «У» ’ЛменХмХаЮЧМСЬ

ВТІШНЕ СЛОВО

-Знаменитий італійський композитор Луїджі 
Керубіні (1760—1842) був присутній на гене
ральній репетиції однієї із своїх опер. Викона
вець головної партії був співаком старанним, 
проте не дуже здібним. Після закінчення ре
петиції хтось зауважив композиторові:
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71 РІК
На початку 1919 рону зріс вплив більшови

ків ма широкі кола селянства. Цього не мог
ли не враховувати окремі представники пет
люрівського керівництва. Серед них — 
М. Григор’єв, командир петлюрівського кор
пусу, що займав значну частину Правобе
режної І Південної України. Колишній цар
ський офіцер, штабс-капітан, після цього ко
мандир найбільшого з’єднання петлюрівців, 
у лютому 1919 року він оголосив про перехід 
на бік Червоної Армії. Оголосивши себе 
отаманом усіх повстанських загонів Херсон
щини і Таврії, Григор’єв очолив військові дії 
26 партизанських загонів проти петлюрівців, 
очистив від них Знам’янку, Олександрію — 
інші населені пункти краю. Операція по 
зволенню Одеси теж була проведена 
ключно григор’евцями.

Однак Григор’єв нещиро перейшов на __
Радянської влади. У другій половині нвітня 
частини Григор’єва почали залишати Одесу. 
Командування Українського фронту 25 нвітня 
прийняло рішення про переформування брига
ди в стрілецьку дивізію. Командиром одного 
із численних формувань дивізії, розташовано
го у Єлисаветграді, став Ю. Тютюннин. Саме 
він I почав повстання 8 травня 1919 року. За
колот було спровоковано значною мірою на
сильницькими засобами проведення продроз- 
верстки, авантюристичними нахилами самого 
М. Григор’єва, а також тими обставинами, що 
під час весняних польових робіт командуван
ня Червоної Армії прийняло рішення про пе
редислокацію дивізії на румунський фронт з
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ТОМУ
метою допомоги Угорській Радянській Рес
публіці.

Боротьбу з григор’евцями очолила Харків
ська група червоних віисьн під командуван
ням П. Скачка. До 23 травня м. Олександрію, 
де розташувався штаб, було визволено від 
заколотників. Переслідуваний радянськими 
військами, Григор’єв був змушений вступити 
у контакт із ватажком анархічних селянських 
загонів Нестором Махном, який на той час 
відкрито виступав проти більшовиків.

27 липня в економії Ельворті відбувся мі
тинг, не якому Махно виступив з різкою кри
тикою Григор’єва, вказавши, що отаман ви
ступає проти Радянської влади. «Батько» зви
нувачував Григор’єва у зв’язку з петлюрівця
ми та денікінцями, засудив проведення по
громів.

На мітингу виникле сутичка, в якій Гри- 
гор’св був убитий, загинув і його помічник 
Терещенко, перебито штаб. Частина гри- 
гор’євців перейшла на бік Махна. Так закін
чилася ця авантюра. Заколот значно посла
бив тил Червоної Армії, ускладнив прове
дення продрозгортки, перешкодив наданню 
допомоги Угорській Радянській Республіці. 
На цей час дії Махна були історично виправ
дані, але перипетії історії склалися так, що 
«славнозвісний» батько сам згодом пройшов 
дорогу до політичної ізоляції І закінчив свій 
життєвий шлях в еміграції. '

Г. КОГАН, 
працівник обласного краєзнавчого музею.

«ЯКЩО ВИКИНУТИ 
СЛОВО «УКРАЇНА»...»

бути пісня, яка б ішла з глибини 
душі українського народу. Коли я 
читаю текст цього гімну, мені 
стає прикро до сліз. Невже нічим 
не знаменитий український на
род, який має славетну багатові
кову історію?

А «мати міст руських» Київ, 
могутній Дніпро, а величні Кар
пати, а великий Кобзар, а розкіш
ні хлібні поля, а вірна донька ук
раїнського народу Леся Україн
ка?.» _Коли відбуваються міжнародні 
спортивні змагання, то перед по
чатком змагань виконуються дер* 
жавні гімни країн-учасниць. Я 
звертав увагу на те, що коли зву
чить гімн Канади, США чи Фран
ції, то члени цих команд співають 
слова гімну і не очах у них бли
щать сльози. Мені дуже- хотілося 
б, щоб гімн Української РСР був 
також гімном українського наро
ду, його душею і совістю.

С. КРИВОРУЧКО* 
студент.

Довгий час «є наважувався, на
писати вам, але не витримав і на
писав цього листа. Тема, яку я хо
чу підняти для обговорення, ра
ніше була недоторканою для 
простого люду. Можливо, читачі 
газети будуть зі мною незгодні, 
але я лише хочу висловити свою 
думку з питання, яке давно мене 
хвилює.

Тема, яку я хочу обговорити,« 
зміст гімну Української РСР. Мені 
здається, що якраз Із цього почи
нається втрата національної са
мосвідомості народу. Вдивимося 
уважно в слова цього «витвору 
мистецтва». Якщо викинути Із пер
шого куплет» і з приспіву слово 
«Україна» та перекласти гімн не 
іншу мову, то жоден представник 
іншої республіки, а можливо, й 
нашої, не здогадається, якій рес
публіці належить цей гімн.

На мою думку, теперішній гімн 
УРСР — це хвалебний штамп ча
сів застою, а його мелодія є ли
ше оранжировкою гімну СРСР0 Я 
не заперечую заслуг геніального 
Леніна, я не проти Радянського 
Союзу, я за братній союз з інши- м. Кіровоград.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. Прикарпатські майстри, художники, музиканти ві
домі далеко за межами краю. Карл ВЕНГРІКОВСЬКИЙ живе в Коломиї — культурному 
центрі Гуцульщини, працює настроювачем роялів. Захоплення багато років його жит
тя - реставрація і колекціонування музичних Інструментів.

Найбільша любов Карла Венгріновського — королева музики — скрипка. Він не тіль
ки реставрує, а й виготовляє їх. Заїжджі світила музичного світу вважають, що їм по
щастило, коли перед концертом їхній Інструмент настроює Венгріновсьний. У музичних 
школах і спеціальних навчальних закладах готові місяцями чекати приїзду майстра. 
Недавно він дістав запрошення в Польщу І Канаду.

Фото В. МИГОВИЧА. (Фотохроніка РАТАУ).

ГІМН УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Текст Павла ТИЧИНИ І Миколи БАЖАНА.
Музика авторського колективу під керівництвом 

Антона ЛЕБЕДИНЦЯ»
Живи, Україно, прекрасна 3 сильне, — 
В Радянськім Союзі ти щастя знайшла. 
Між рівними рівна, між вільними вільна» 
Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла,, 

Славв Союзу Радянському, слава! 
Слава Вітчизні навіки-віків!
Живи, Україно, радянська державо, 
В єдиній родині народів-братівї 

Нам завжди у битвах за долю народу 
Був другом і братом російський народ. 
Нас Ленін повів переможним походом 
Під прапором Жовтня до світлих висот* 

Слава Союзу Радянському, слава! 
Слава Вітчизні навіки-віків!
Живи, Україно, радянська державо, 
Е єдиній родині народів-братів! 

Ми славим трудом Батьківщину могутню, 
Утверджуєм правду безсмертних ідей. 
У світ комунізму — величне майбутнє, 
Нас Ленінська партія мудро веде.

Слава Союзу Радянському, слава!
Слава Вітчизні навіки-віків!
Живи, Україно, радянська державо, 
В єдиній родині кародів-братіві І

У «заповіднику застою» можна все
Восени 1989 року Кіровоградське районна звітно-ви

борна комсомольська конференція прийняла рішення 
рекомендувати вчителя Созонівської середньої школи 
Віктора Громового для висунення кандидатом у народні 
депутати Української РСР. І ось під кінець грудня, коли 
вже кампанія по висуненню закінчувалась, відбулося 
засідання бюро райкому комсомолу.

На бюро райкому комсомолу (членом якого є й В. Гро
мовий) завітали працівники райкому партії товариші 
Ткаченко та Осавуленко, голова районної Ради Еетеранів 
В. Т. Татарчук.

Віктор Громовий виступав на районній комсомольській 
конференції. Виступ його, сучасний, діловий, аргументо
ваний був чи не найцікавішим. Молодий вчитель виклав 
присутнім свої думки, як реально можна підняти автори
тет комсомолу, торкнувся проблеми взаємостосунків 
партії і комсомолу, місця Спілки молоді у політичній си
стемі країни. Ясно, що цей виступ багатьом керівникам 
не сподобався. Бо йшлося\у виступі про те, що районний 
комсомол, у тому числі й райном комсомолу, поки що на 
побігеньках у райкому партії. Незабарогл районна газета 
«Зоря комунізму» надрукувала виступ члена КПРС з 1963 
рону, пенсіонера агронома Л. Звінка «Стурбований до 
глибини душі». Автор висловив занепокоєння, що на кон
ференції говорили не про те, про що слід було б мовити. 
«Замість обговорення питань навчання і виховання мо
лоді» роботи з батьками, вчитель Історії В. Громовий по
чав критикувати «всіх і все». Забув, до чого понликані 

історія та зобов’язані її служителі», — писав Л. Звінко. 
Віктор написав і заніс до редакції газети лист-відповідь 
пенсіонеру, але він і досі не опублікований.

На засіданні бюро В. Т. Татарчук звинувати» Віктора у 
всіх смертних гріхах. І екстреміст він, і не поважає 
старших та нашу славну історію (мовляв, ян він взагалі 
її може викладати?). Що ж так не сподобалось голові 
Кіровоградської районної Ради ветеранів? А ось така 
цитата із виступу Громового: «Але в партію за період 
застою, в інші роки, коли ця партія була правлячою, 
потрапило багато тих, кого честю, розумом і совістю 
нашої епохи аж ніяк не назвеш». А в словах Віктора 
«...Спільного із сталіністом, скільки б орденів він не мав 
на лацкані свого костюма, я нічого не мав і не хочу 
мати...» (2 листопада, «Зоря комунізму»), дехто з вете
ранів побачив пряму образу. Тому В. Т, Татарчук від 
імені 13 тисяч ветеранів району висловився проти скли
кання пленуму по висуненню Громового кандидатом.

Ну, добре, це думка ветеранів. Але ж відбувалося засі
дання бюро райкому комсомолу. Що самі комсомольці? 
Підготовна до виборів у Кіровоградському районі йшла 
дуже активно. Майже ножна первинна рекомендувала до 
висунення кандидатами в депутати різних рівнів Рад 
свого кандидата. Районний дискусійний клуб планувало
ся перетворити у клуб виборців, готувалася платформа 
комсомольської організації до виборів. В округ, де мали

А ЯК ВВАЖАЄТЕ ВИ?——.і
голосувати за висунутого пленумом райкому комсомоли 
кандидата в народні депутати Української РСР. вховити 
Новоукраїнна. В. Громовий І Борис Павлов, другий 
тар райкому комсомолу, поїхали туди на нБмсомольєьку 
конференцію, щоб проінформувати людей про Вішення 
своєї конференції та виробити спільну платформу спілі? 
НИИ план передвиборної боротьби. Нелегко виявилос£«ЇГ 
віть потрапити на конференцію. «Хто дозволив’» 
так?». «Треба висувати такого, щоб за поведінку 'його м2 
були споніині». і все-таки на конференцію прорвались 
І есе-тани виступили. І все-таки знайшли спільну ЇЇЇІ 
із Новоунраінсьним райкомом комсомолу. Але У 
врешті-решт визнало проведення пленуму по висуненні 
недоцільним 1 неактуальним... Ну, як же таногп ти? І кар’єрист він (чого б це так рвТвс^ до 
енстреміст (вище наводились цитати з виступі 
риса Громового тан «яснраео > проявилась», і ^націоналіст 
‘Д»пРЛи.он^и ’ овласи,й комсомольських нонфепежїіяі 
говорив про відродження унраїнсьної мови). Р 4 Ях

Як і багато років підряд. Ролі .ідрепетирувані дуже 
добре. Цікаво тільки, як це конференція могла таисго 
«негідника» рекомендувати для висунення? А проголо
сувала вона за Громового вже після того злополучного 
виступу. І чи може бюро відмінити рішення конфєрен- 

п/'МІМв ЦЯ ВІДМІна авторитет комсомолу серед 
молоді? Поки що у нас все можна, А авторитет серед 

МОЛОДІ,,.

с ОРЕЛ.«МОЛОДИК КОМУНАР» • 13 СІЧНЯ 1990 РОКУ • П’ЯТА СТОРІНКА| РЕЗОНАНС
«Спеціалістами обласного відділу охорони 

здоров’я вивчені питання, що порушуються в 
публікації 1тро[еп|іа соеил(]і (див. «Молодий 
номунар» від 6.5.1989 р.), — повідомив редак
цію в. о. заступника завідуючого обласним від
ділом охорони здоров’я М. Т. ШЕВЧУК. — Вра
ховуючи незначну кількість пацієнтів з недо
статністю еренційної складової, яким необхідне 
фаллоендопротезування (чотири— п’ять десятків 
пацієнтів на рік), створення спеціалізованого 
відділення в умовах обласної лікарні нині недо
цільне. Згадане питання можна вирішити після 
накопичення досвіду роботи та вивчення еко
номічної рентабельності пропонованого в стат
ті госпрозрахункового відділення.

Нині з метою збільшення доступності ЦЬОГО 
виду допомоги вжиті заходи по впорядкуванню 

відбору та навчанню методиці лінування моло
дих лікарів-спеціалістів».

Одержавши таку відповідь, ми недавно зате
лефонували завідуючому урологічним відділен
ням обласної лікарні М. І. БОНДАРЕНКУ.

— Може й справді питання створення сексо- 
патологічного кооперативу треба добряче ви
вчити з економічних та моральних позицій. А 
для цього потрібен час. Однак кількість пацієн
тів, яким вкрай необхідне фаллоендопротезу- 
вання, щомісяця зростає. Я одержую багато 
листів. Ось І сьогодні одержав кілька—із Криму!

Компромісним варіантом вирішення питання 
е найкоротші строки було б, мабуть, створення 
сексопатологічного відділення при обласній лі
карні, при якому сконцентрувалися б усі види 
лінування сексопатологічних хворих: фізіо-.

рефленсо% локальна баро- Нпнотеоап:« з чайно, хірургія. Поки ж що у наІ оХіш’ви< 
МагЛ>Ж£АНОГО Л!Жка для ссксопатолог?4нкгп 
рого! Ми йдемо на поступки тільки Хво<
мінна того, що часто це внпай розу-
збереження ладу і спокою мім’м 6 ’АН° ДЛп 

Зростає кількість тих. номІ пА-ГА г- 
ендопротезуваиня і за рахунок ™А«Не Фалл-О- 
Раніше таким хворим ав«
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ІСТОРИЧНА
ПАМ’ЯТЬ

ЛІТОПИС нашого краю бере початок із сивої давни
ни. Чи не по наших степах проходив колись шлях 

із Русі у Візантію! Чи но тут вили свої гнізда лицарі За
порізької Січі і мірялися силою з «гостями» з-за Чорного 
моря! Чи не тут, нарешті, були заокруглені наші півден
ні кордони під час суворовських походів!

1754 рік став датою народження нашого міста. І хоч 
на згадку про фортецю св. Єлисавети залишилось в лек
сиконі городян лише кілька слів, сподіваємось, що вона 
згодом знову знайде своє місце і на гербі, і на плані 
Кіровограда. На жаль, уже багато що втратив він і в 
архітектурному вигляді, і в історичній пам’яті. Тому 
мета цієї публікації — дати сучаснику якщо не знання, 
то уявлення про те, як розвивалося наше місто, ким 
формувався його культурний та економічний потенціал«

У 1897 році міський голова О. М. Пашутін видав у міс
цевій друкарні братів Шполянських «Исторический очерк 
г. Елисаветграда». З кількома розділами з нього читачі 
«МК» вже ознайомилися в газеті за 23 вересня мину
лого року. Ми спробуємо розширити його хронологічні 
та фактографічні межі*.

Важливою подією в історії нашого краю стало пере
селення сюди із Австрії сербів, які зайняли простір від 
Інгулу до правого берега Донця. Таким чином, утвори
лись дві провінції: на заході — Нова Сербія (із нозо- 
збудованою фортецею св. Єлисавети) і на півночі —- 
Слов’яно-Сербія (із раніше закладеним містом Бахмут), 
Із заснуванням фортеці св. Єлисавети пов’язані як дер
жавне розпорядження (Указ від 29 грудня 1751 року**), 
так і діяльність та турботи Івана Хорвата Одкуркича, 
полковника австрійської служби, що перейшов у росій
ське підданство. Не випрошуючи особистих привілеїв, 
він бажав тільки одержати право вільних вояжів по тор
говельних справах у Польщу, Крим та Молдавію. Згодом 
сюди, в сербські колонії, прибули ще переселенці з ін
ших місцевостей, з яких Хорват і утворив перші чотири 
полки: один гусарський — Хорватів полк, один піхот
ний — Пондурський (обидва із сербів) і два інших — 
Македонський (із греків) та Болгарський (із болгар).

Минулого століття у «Загальній географії» французь
кий вчений Е. Реклю написав: «Єлисаветград розвинузся 
з чисто америнансьною швидністю» і тим полестив йому. 
Єлисаветград, як і Москва, не одразу будувався. З часу 
виникнення тут поселень він неодноразово змінював 
свій адміністративно-територіальний статус. Це, звичай
но, відбивалося і на соціально-економічному його стані, 
і на архітектурному вигляді. Цікаво співставити свідчен
ня кількох Історичних джерел з цього питання.

Перше — «Результати подвірного перепису Єлисазет- 
градського повіту 1883—1885 рр.» — в своїх сухих ряд
ках подає такі відомості.

«Місто Єлисаветград. Час виникнення поселень. До 
1754 р. — розкольницька слобода; з 1757 — фортеця; 
з 1775 — до 1834 — повітове місто; з 1834 до 1860 — 
військове місто південного поселення; з 1860 — ци
вільне, а з 1865 — знову повітове місто. З 1876 р. з 
ньому видається газета «Елисазетградский Вестник».

Топографія та зовнішній вигляд.
З обох боків р. Інгулу, через ріку збудовані мости: - 

залізний (залізничний), міський кам’яний і три невеликі 
дерев’яні і шлюзова гребля. Будинки кам’яні, лимпачні 
тощо, розташовані правильними вулицями в центрі міс
та та зигзагоподібними на Виковій і Балці. Вулиць па
ралельних річці 12, а поперечних — 15. Поділений на 
2 частини і складається із власне міста — на лівому боці 
Інгулу та передмість: Ковалівни, Кущізки, Балки (по лі
вий бік), Пермських таборів та Викової (по' правий),

4 ярмарки, базари 3 рази на тиждень. Кількість дворів 
за переписом 1859 року — 2547. Жителів: чол.—14128, 
жін. — 13691.

Інше джерело — одинадцятий том словника Брокгауза 
та Єфрона за 1894 рік — дещо інакше трактує етапи 
розвитку нашого міста. А саме:

«В 1754 р. на місці нинішнього Єлизаветграда була за
кладена фортеця св. Єлизавети, яка невдовзі зробилася 
центром управління тодішньої Нової Сербії. В 1765 р. фор
теця стає провінційним містом Новоросійської губернії, 
Єлисаветградсьної провінції; в 1769 р. зазнала нападу 
кримського хана Керім-Гірея. В 1775 р. форштадти фор
теці одержують вперше назву Єлизаветграда, а в 1782 р. 
Єлизаветград майменовується повітовим містом. У 1828 р. 
Є. переданий у відомство військових поселень, з призна
ченням бути місцем перебування корпусного штабу. В 
1860 р. повернений у цивільне відомство; з 1860 по 1865 р. 
був безповітовим містом. Землі — 8450 десятин. Меш
канців 60353 (31009 чол. та 29344 жін,), у тому числі 20 
відсотків євреїв. 6 правосл. црк., 2 єдиновірчеські, 1 лю
теранська, 10 євр. синагог і молитв, будинків, караїмська 
синагога*.

Названі джерела непогано доповнює — а можливо, й 
уточнює — додаток до газети «Голос Юга» за 1913 рік 
(стор. 36—37).

«У 1802 р. з розподілом Новоросійської губернії на 
Миколаївську, Єкатеринославську і Тавричвську Єлиса
ветград зарахований був до Миколаївської губернії і 
став повітовим. З 15 травня 1803 р. — до Херсонської 
губернії.

У 1829 р. повітове місто Єлисаветград було передано 
в управління військових поселень, причому частина від
дана до новоутвореного Бобринецького повіту, а інша-—- 
до Олександрійського.

Із скасуванням же військових поселень у 1861 р. зно
ву переданий у цивільне відомство».

Однак, незважаючи на деяку розбіжність даних дже
рел, місто та й увесь край середини—кінця XIX століття 
мали високорозвинуту торгівлю, підкріплену твердою 
економікою. Досить навести свідчення відомого поета 
Афанасія Фета, котрий прослужив тут у Кірасирському 
Військового Ордена полку з 1845 по 1853 рік, об’їздив 
майже весь повіт, неодноразово бував у Єлисаветград»« 
«...Життя в новоросійському краї в той час було деше
вим: відбірна яловичина коштувала 3 коп. за фунт, кур
ка 10 коп,, десяток яєць 5 коп., воловий віз величезних 
раків 1,5 крб. За окрему невеличку квартиру я плати» 
З крб. на місяць»*.

Говорячи про торговельну діяльність Єлисазетграда, 
необхідно згадати «Высочайший Указ» від 16 жовтня 
1762 року. Він забезпечив право іменуватися купцями 
розкольникам, прикликаними сюди із Польщі, які впер
ше оселилися біля фортеці св. Єлисавети. При царюван
ні Катерини II більшість купців вела вже значну торгів
лю. їх заохочував і підтримував також князь Потьомкін.

Доречно згадати один місцевий апокриф, пов’язаний із 
перебуванням тут «світлішого». На території місьного 
саду (нині парк «Перемога»), а ще давніше — околиці, 
ріс величний дуб. Подорожуючи через наше місто або 
приїжджаючи сюди «по казенной надобности», князь 
зупинявся поблизу І відпочивав під пишними вітами то
го дуба. З тих пір його й охрестили «потьомнінсьним». 
Можливо, саме через це □ бурхливі роки революційних 
подій і частих переворотів у місті багатовіковий велетень 
був безжально пошкоджений: з нього скільки могли зі
драли нору та обрубали гілля. Тому пізніше працівники 
міського краєзнавчого музею вимушені були його спиля
ти. Ще й досі десь у фондах музею зберігається зріз із 
легендарного дуба. З деяких фотографій видно, що на 
його пні могли вільно присісти четверо.

Невдовзі після закладення фортеці св. Єлисавети до 
29 червня приїздили на Петропазлівський ярмарок для 
торгівлі скотиною і кіньми турки, кримські татари тз

* А. Фет. Воспоминания. М. Изд-во «Правда». 1983. 
С. 189.

У минулому номері «МК» через технічний 
недогляд роном визволення Кіровограда по
милково названий 1945-й. Обласний центр, 
ясна річ, було визволено 8 січня 1944 рону.

* При підготовці публікації автори користувалися ма
теріалами держархіву області та краєзнавчого музею.

** Тут і нижче асі дати — за старим стилем.
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.-V • л а4ьому проходив продаж проСТо|запорожці. *кОї)Ушерсті, відпасної худоб
та «шпансько.» Ос"а£аршаву та Відень. Наприкінці 
що виправилася У Р^.вського ярмврку складе 
років товарообіг Петр • тривав ярмарок добдЛ30Ü тисяч карбо-дт с^Х „

Протягом ’840—* Р н одну з причин певних vr. 
Т?? ’Лп^’вказує’ о. м. Пашутін. У агаду».Ні’
піхіз у

с cs
Ф-&=>н
Ой
CQ
CS
S

цій справі вказує

у
£

нмо щоб і Дреная 
«дстилху - °^’сИтС робіт не цей ра 
Вуйнувалд)’ В тому Ж Р°^’ п<
Іоивнці» 56 *1°"' ару »а Ра*УьО>< ЯО^ 
хм вздовж тР°^^ані «каретні», тум 
»єні гран.'тнь твк . випадку «впер« 
ПОХОДІВ І буЯ дорожнього РУХУ'
юи поруш^ня* £ашв місто зв язг У ^868-69 рок«чн-ом твк виник 

Ьалтою та^ Р л .розташувався на 
Івлізничінии В ів 6ула п
’КОГЯ° в X час предметом горд< 
К°Л Ла С ТЄ «О »ОИО СТвЛ° ОДЯ' 

-нців м ста С__ , у 1896—97 роках 
ЙСЬК'^пб1тами завідував головний > 
ИМИсон електростанція трамвайної 
ер^ею’ трамвайну мережу та навк

Звання в Євген Федорович Тамм 
відомого вченого-академжа, лаур

«Ї.ЙЇЇ.

аул. Двірцееа Даям, гц. Марисе).
^»а^ВТнгул ноя7я повертала біля б 

*м через Інгул молЇН Великою
іуду <°<з,Дс”Лра Осучасним пивзавод), 
»воду 3ел^®Р^ Д території фанульт »зташовувалось на т РчасДго хлібоз£ 
їВсннагоА7 на «ул. Яна Томпа. Друг 
у-1899 році лід аул. Ьезпопівсьног ( 
Іпенсандрівської (Володарського), гтоті 
униз до вул. Преображенсьної чНарла Я 
& йшла повз Єврейську лікарню ^обл< 
ні) і виходила на Кримську ®УЯи,4ф’ £ 
й йог 'римської та Середнього пров 
у і Єлисаветград прикрасиі

Льного училище. Зараз фасад дах 
Цхнікуму, що не Училищному провулі 
тили первісні оздоблення і прикраси, 
фацювали видатні люди, Археологом 
фиклад, був заснований перший на Ук 
Нйй музей на матеріалах розкопок скі 
Іт викладав професор слов ямсько 
Іригорович та відомий музикант, вві 
$щинський; тут також працювала мет 
|я, яка сповіщала мешканців повіту * 
юс Юга» про прогноз погоди на пай
У 1875 році для потреб мешканців р 

■ го віросповідування на їхні добровіг 
яний костьол у неоготичному стилі. Лк 
|ї церква, яку називали просто кірха, 

е *— 1854 року. Найбільші доброві 
орудження зробили генерали ФІтпнг 
оррінг (13000 крб.}. Вона була оточі 

в'^ним парканом, вздовж якого р< 
ва та кущі бузку. Молилися в ній, си

мами книзі (1897 р.) він пише; «Своїм упорядкуванням 
Єлисаветград зобов'язаний корпусному командиру і на 
той час начальнику військових поселень у Новоросій
ському краї графу Д. Є. Остен-Сакену. Завдяки йому 
було побудовано кілька найкращих будинків та шляко- 
вих споруд, як, наприклад, будинки міських «присут- 
ственньїх» місць, великий міст через р. Інгул. Зй ЙОГО 
участю було розведено кілька садів і бульварів, а <а. 
кож засаджено деревами передмістя: Велика Пермське 
та Петрівська вулиці*. При ньому і за його клопотан* 
ням було почато замощення міста. Йому було присвоє
но звання почесного громадянина міста Єлисаветтрвдал 
Благоустрій і замощення міських _ вулиць та бруківок 
продовжувались особливо інтенсивно з 1871 по 1897 річ 
За цей час упорядковано близько ЗО вулиць.

Яскравим прикладом для сучасників можуть послу«
ти роботи під керівництвом майстрів братів Мальчез« 
ських по замощенню Великої Перспективної (нині зу- 
лиця К. Маркса). Вперше її почали брукувати заміс;» ими партами. На відміну від кірхи, к 
колишнього шосе о 1872—73 роках, причому в — ідвох спороту дзвіниці і приміщення, 
74 рр. на ній з обох боків влаштовано плитні грюїпні Вхід до нього розташовувався з б 
тротуари, що обійшлося місту в 9096 карбованців. Зі- нкзалу по вулиці Витіяній (Поповича) 
мощення ж самої’ вулиці коштувало 11182 карбованці іов брук вулиці Костьольної (Щорса 
40 копійок. Нарешті в 1882 р. Перспективна була зноз Наці9 >гостьол був дуже гарним. І с< 
перемощена із зміною її профілю — опуклою на д багатьох людей, які приїжджа
пнутий, з каміння на це пішло те ж саме. (Тільки садо- візитною карткою Єлисаветграда.
вили його не на жорсткий розчин, як тепер, в на м’яку $На превеликий жаль, ці дві споруди, 
------------------------ швний плюралізм і віротерпимість, не

* Сучасні вулиці Яма Томла та Шевченка, ’ часУ« Костьол був розламаний у ЗО

(Продовження. Початок у минулому номері].

18.ХІ.41. Газета «Українські вісті». Мій жах. 
В газеті промова Гебельса. Моя перша карика
тура. Показую 3. І., Л. І., Люді, т. Полі, т. Се
рафимі. Успіх моєї першої карикатури.

21.ХІ.41. Фронт відходить. Як і де — не знає
мо темно. Де «»знати правду? Нім. пропаганді 
не віримо.

28.XII.41. Нас величають «панами». Б'ють по 
морді, на вулицях гримають — «з дороги, рус- 
кі шайзе», але, чорт забирай, ми «пани». Од
не — за інше: мордобій — за право назива
тись «панами».

ЗО.XII.41. Завтра Новий рік. Згадую, що я 
втратила. За вікном грюкають німецькі підбо
ри. Завмирає серце. До нас? Мимо. Тривож
ний сон. Сплю одягнена, десь і сяк-так, аби 
зручніше було тікати,

9.1.42. Вже вкотре тікаю від «німецького» 
слідчого. В лапках тому, що це не німець, а 
росіянин, зрадник, що запродав свою совість 
і душу. Прізвища не знаю. Він раніше працю
вав контрольним майстром в ковальському 
цеху.

2.11.42, Місто вимерло. Наче чума пройшла.

Поліцаї полюють на людей, як »на собак Я ні
куди не ходжу. Тепер треба мати велике щас
тя, щоб пережити один день.

4.11.42. Читаю все, на що натраплю. Навіть 
намагаюсь читати німецькі газети, що особли 
зо важко, тому, що мови не знаю Кілька 
дин витрачаю «а маленьку статтю. Підмітила 
одну щкаву обставину: у німців є газе?^ для 
солдат , для офіцерів. Солдати ие можуть 
одержати газети, призначені для 
І що цікаво — одне і те Офіцері»,
висвітлюється в цих газетах А ** по'ріЗМОМУ 
Даних російською мовою, _ щ” івд™'/“' 
годні прочитала промову Гітлеоа Сь°'
карикатурами. Розповідаю і показ^’СТРУК> 
ЧТіі лз 6 зах°™ен.ні. Регочуть оточую-

•ания зо І,,.',.н^ко^о,“ “Полю-

ховається, де тільки можливо вІД них-
працювати. Тому, що працював ° НЄ 6а>ка« 
Хю. ЖМЦК> "оплювати ' \ОЮЦЄ X™’

9.11.42. сьогодні стали в,Герг°“Аав
2Нм?сяці СнеТумиває ганцем- °Немає В°мил~ нєма 
' все ЧорНнЄі УСьИогоднГтП- "ро-ивасм“""чГ 
"а. Серпи сяє. -ДтГзн2єш?

напроти грецької ЦЄркВИ _ .

ЦІИНИИ
знав, що умитись - « задоволення. Да! Поча
ли фантмуыти: .

1 і янию німці нк * 30 ють<1) HW" V ,.<ио 3 гололу:2) янщо мн не
3) якщо нас
4) якщо мн 

тифу або ін
5) якщоЛ^и

теперішні* 
наше яке задоволення! 'Віинн вже не д луплення!

Тут наш. - імоволення. Умитись, по-
СпоИ,иНийи о-’Г**’ т- ін- ’ т- |н- - за- 

ЧИСТИТИ зуби. Оіг-
ДОООЛЄННЯ. І -і •

Ну а поки М" ’ < см умивати-
•' не» жрматочок тоненький — ся тільки по не- _

«а місяць іис^4'
ПІНІ Кок1**ТУ ’ “ст?ю 3 «адією 

и „иаь;»*|т: У Знам яйці, в Сока- Узнати «о^; . а Ци ско₽о лр^
ЛІВЦІ. «с ^бачити Німецькі морди, 
идеге, мил- ™ 
так і хочеться

Вчора
них (село 1Є 
дину, начебто * . 
відав про*«“"“
таки.

Вчора У
забрал
мецькі
Сидиш, 
четься А 
все. Що

14.ІІЛ
Сергієм І
ка!

о з голоду;
омба;
тепер не загинемо від

мось каліка > від усіх 
ми будемо щасливі ? 

ІТИСЬ з одних тобі утіх.

Ввечері слухаємо із 
Знайомий голос' Нат« 

ощу6: делй пеоеда-

мама. Розповіла, що в 
) недавно повісили лю- 
5 аТн роздавав і лерепо« 
скидали радянські лі*

Д^Ріляли 6 юнаків. Вони 
вагони і поколупали ні- 
или, Шкода, Як тоскно, 
рго не знаєш. Так хо- 

дещо про своїх, пре

ну М, Ось 
передавет 
жу про хл 
в’язками і 
КІНЦЯ 1 кр 
ЛИЦІ, а теї 
багато хт< 
8 місті де 
жас, мовг

15.Н.4Х 
них колах 
Іларіон. В 
Церква вс 
к»й владі 
мецькі П| 
Церквою 
хімандриї 
Що церкі 
на неї ЗІ 
ТЬСЯ вихс

Ну. «о 
то німці 
мені,

<*•11.42. 
гато війс 
Навіть пс 
ни шмиг 
зележніс 
місті, чи» 
Л*Х, тим 

СРСГ 
дужі 

МОго за 
хліб, худ



та Шевченка.

3) ЯКЩО нас "сною
4) якило м" ? хворе

тифу або не заяи
5) йии10^пзноіиеи 

таперіде скл наше життя 0УД __

пилку і про-

(Далі буде).

їсти, 
»нора 
і по

нема
Вже 

одою 
ь ми- 
я нв

МЄЦЬКі 
Сидиш, 
четься 
все- 1

тави- 
ждав

Я ні*
щас-

олю- 
. них, 
аж а є 
юпо- 
іасну

• Тюремний — нині пров. Училищний, Вокзальна —> 
нині вул. Жовтневої революції.

** На місці нинішнього парку імені Пушкіна,

в завалений 
я копала,,,

ц
знав, илоли Фантазувати.

1) якщо
2) яншо ЇГ*С „«
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проходмв продаж Л0Ог. 
персті, відпасної хул<;ХоТ 
те Відень. Няприкінці 9ПИ< 
:ького ярмарку склад«. * 
. Тривав ярмарок дО^ Ча 
МІСТО ретельно «поря? • 
одну Э причин певних

Пашутін. У агадуЖв*£

е: «Своїм упорядкуванням 
орпусному командиру і на 
их поселень у Новоросій- 
:тен-Сакену. Завдяки йому 
сращих будинків та шляхо- 
будинки міських «присут- 
ст через р. Інгул. За його 
ка садів і бульварів, а та- 
оедмістя: велика Пермське 
іьому і за його клопотан- 
міста. Йому було присвоє- 

інина міста Єлисаветграда». 
ьких . вулиць та бруківок 

генсиано з 1871 по 1897 рік9 
изько ЗО вулиць.
учасників можуть послужи» 

майстрів братів Мальчев- 
зі Перспективної (інині з у- 
почали брукувати замість 

і роках, причому в —7
влаштовано плитні гранітні 
гу в 9096 карбованців. За- 
□лузало 11182 карбованці 

>, Перспективна була знов 
офілю — опуклою на уві- 
о те ж саме. (Тільки садо- 
>зчин, як тепер,- а на м яку

Підстилку — очевидно, щоб і дренаж був і вібрація мя 
руйнувала). Зартість робіт на цей раз склала 4612 кап 
бованці» 56 копійок. В тому ж році по бордюру брукіГ 
км вздовж тротуару за рахунок домовласників поставі 
Явні гранітні, так звані «каретні», тумби для захисту пі
шоходів і будинків у випадку непередбачених ситуацій 
При порушеннях дорожнього руху.

У 1868—69 роках наше місто зв'язалось залізницею 3 
Балтою та Кременчуком. Так виник Єлисаветградський 
Залізничний вокзал (розташувався на місці сучасного) 
до якого наприкінці 90-х років була підведена трамвай
на колія. В наш час предметом гордості багатьох меш
канців міста є те, що воно стало одним з перших в Ро 
сійській ц'^рії, де у 1896—97 роках пустили трамвай. 
Цими роботами завідував головний інженер А. А. Аб- 
Рагамсон. Електростанція трамвайного депо, що живила 
енергією трамвайну мережу та навколишні’ квартали 
належала купцю 1-ої гільдії Л. Г. Бродському, Проте 
засновником, розробником та інженером першої ' мі
ської електростанції і електромережі загального ко
ристування є Євген Федорович Тамм (1867—1947), бать
ко відомого вченого-академіка, лауреата Нобелівської 
премії І. Є. Темма.

Перша трамвайна молія була прокладена у 1896 поиі 
§ проходила таким маршрутом: залізничний вонзал -~ 
»ул. Костьольна (Щорса) — вул. Бульварна (Фрунзе) — 
вул. Двірцева (Леніна) — Велика Перспективна, яку в на
роді називали «Большая» (К. Маркса), далі великим мос
том через Інгул колія повертала біля будинку окружного 
суду (обласний суд) і йшла Великою Пермською аж до 
заводу Зельцера (сучасний пивзавод). Трамвайне депо 
розташовувалось на території факультету фізичного ви
ховання НДПІ аж до сучасного хлібозаводу (перебудова- 
на синагога) на оул. Яна Томпа. Другу колію проклали 
У 1899 році від вул. Безпопівської (Гоголя) аж до вул 
Олександрівської (Володарського), потім один квартал 
Униз до вул. Преображенської (Карла Лібкнехта), далі ко
лія йшла повз Єврейську лікарню (обласна дитяча лінар
ин) і виходила на Кримську вулицю, де і закінчувалась 
на ро? 'гр!л,т*гької та Середнього провулка.

У 1. Єлисаветград прикрасився будинком ре
ального училища. Зараз фасад і дах машинобудівного 
технікуму, що на Училищному провулку, на жаль, втра
тили первісні оздоблення і прикраси. В різні роки тут 
працювали видатні люди. Археологом Ястребовим, на
приклад, був заснований перший на Україні Археологіч
ний музей на матеріалах розкопок скіфських поховань. 
Тут викладав професор слов’янського мовознавства 
Григорович та відомий музикант, автор «Вечорниць» 
Ніщинський, тут також працювала метеорологічна стан- 
едія, яка сповіщала мешканців повіту через газету «Го
лос Юга» про прогноз погоди ма найближчий час.

У 1875 році для потреб мешканців римсько-католиць
кого віросповідування на їхні добровільні кошти збудо
ваний костьол у неоготичному стилі. Лютеранська св. Ма
рії церква, яку називали просто кірха, з’явилася ще ра
ніше — 1854 року. Найбільші добровільні внески на її 
спорудження зробили генерали Фітінгоф (6000 крб.) та 
Кноррінг (13000 крб.). Вона була оточена двометровим 
дерев’яним парканом, вздовж якого росли невисокі де
рева та кущі бузку. Молилися в ній, сидячи за спеціаль
ними партами. На відміну від кірхи, костьол складався 
з двох спор^ дзвіниці і приміщення, де велася служ
ба, Вхід до нього розташовувався з боку залізничного 
вокзалу по вулиці Вигінній (Поповича). Від нього вниз 
низов брук вулиці Костьольної (Щорса). Навколо росли 
акаці-'^остьол був дуже гарним. І саме він, напевно, 

' був а багатьох людей, які приїжджали до міста, пер
шою візитною карткою Єлисаветграда.

На превеликий жаль, ці дві споруди, що свідчили про 
.певний плюралізм < віротерпимість, не дійшли до нашо
го часу. Костьол був розламаний у 30-х роках, І зараз

можна побачити лише одну його стіну на території за
воду «Червона зірка». А кірху зруйновано під час Вели
кої Вітчизняної війни.

...Сад Альгамбра. Чуєте, відчуваєте, як звучить? Наче 
випромінює якийсь барвисто-мелодійний східний аро
мат дивних квітів та рослин.

Згадалась ця назва, на жаль, не від знайомства з ви
значними пам ятками Вавілона, Стамбула чи Гранади. 
Просто такий сад існував ще на початку нинішнього ві
ку в славному Єлисаветграді в кінці Гоголевської вулиці 
поблизу саду Лайєра*.
я одлчи від стереотипу «буржуїв за буржуями будем, 
оудем оить», давайте, нарешті, оцінимо внесок тих пред
ставників «голубої крові», які в минулому чимало зроби
ли для розвитку культури в нашому місті. Не бажання 
увічнити ім’я, не корисливість спонунали багатьох із них 
на просвітницьну діяльність.

Саме таним свідомим поборником освіти був Микола 
Федорович Федоровсьний. Про нього відомо те, що по
чинав він у 60-і роки викладачем Єлисаветградського 
юнкерського училища, у відставну вийшов генерал-майо
ром і переїхав до Петербурга. Проте збереглися уривки 
з його спогадів. Хай не есе в них так безумовно, але 
простежимо їх.

«Єлисаветградське безкоштовне ремісничо-грамотне 
училище було відкрито мною 1867 року, в той іще час, 
коли шановне міщанство було поголовно темним (тому, 
що □ місті не було жодного народного училища) та зубо
жілим через незнання ремесла і через правило чи зви
чай, що встановився, купувати натомість платні горілну 
• хазяйському шинну. При такому порядну становище 
родин було безвідрадним. Природним виходом із нього 
було розповсюдження не однієї лише голої грамотності, 
а й практичних знань, котрі дали б можливість заробля
ти насущний кусень хліба».

Звичайно, на реалізацію такої важливої і серйозної 
справи необхідні були певні кошти. М. Ф. Федоровсьний 
з цією метою намагався привернути увагу і викликати 
співчуття впливових і багатих осіб. Таких, як, наприклад, 
граф Д. Є. Остен-Сакен. Він допоміг Федоровському 
виклопотати статут товариства розповсюдження грамот
ності та ремесел. Через нього ж той одержав погод
ження прийняти на себе звання почесних президентів 
товариства Великої Княгині Марії Олександрівни та її 
чоловіка герцога Едінбургського.

На той час М. Ф. Федоровсьний в силу свого харак
теру дещо авантюрним шляхом, тобто «не питаючи ні в 
кого ні поради, ні дозволу», зайняв лимпачний сарай з 
дірявим дахом і почав збирати по хатах дітей, випро
шуючи їх у батьків. Таким чином, пропагуючи переваги 
писемності та ремесел, він зібрав контингент своїх уч
нів. Микола Федорович прекрасно розумів, що мало
літнім потрібне перш за все знання абетки. В цьому 
йому безкорисливо допомагали полковник у відставці 
Шуцький та відставний наглядач повітового училища 
Жуков. «Усі ми тут просиджували над азбукою, а коли 
справа дійшла до читання «по верхах», то я перевів 
свою команду в куплений колишній єврейський шинок, 
будинок якого досі зберігся на розі Тюремного про
вулку та Вокзальної вулиці**», — згадував Федоров- 
ський в 1913 році.

Вже звідси, коли училище було відкрито офіційно, 
воно перейшло на Двірцеву в дім Плеснова. Проте не
надовго, оскільки поряд з колишнім шинком було до
сить велике подвір’я, де М. Ф. Федоровсьний невдовзі 
розвів садок. Згодом в чотирьох кімнатах старого при
міщення стало тісно, і Микола Федорович на свій страх 
і ризик затіяв без всяких коштів спорудження кам’яни-

ці, мріючи » майбутньому зробити прибудову в обидва 
боки, а можливо, й другий поверх.

«Широчінь задумів М. Ф. Федоровського, — писав 
відомий на рубежі віків в нашому місті громадський 
діяч П. 3. Рябков, — не мала меж, коли справа торка
лася училища. Його метою було поставити училище і 
майстерні на таку височінь, якої ще жодне подібного 
роду училище того часу не сягало. Передбачалося роз
ширити майстерні, випускати з них цілком підготовлених 
майстрів з усіляких ремесел; з нього повинні були ви
ходити шовківники, бджолярі, городники, садівники то
що. Гадали не обмежуватися лише містом, а розповсю
дити свою діяльність і на повіт, випускати не тільки ре
місників, а й учителів цих ремесел».

До цього можна додати ще кілька виразних штрихів, 
що доповнять портрет М. ф. Федоровського ян громад
ського діяча. Він дуже любив читати; непогано розумівся 
в літературі і о театрі; знав унраїнсьну мову, цікавився 
фольклором; мав гарний голос, брав безпосередньо 
участь в постановці «Вечорниць» Ніщинсьного, з яким 
товаришував особисто. Такий вельми розвинутий внут
рішній духовний світ знаходив своє вираження І в зов
нішньому реальному житті. Задуми і почини М. Ф. Фе* 
доровського із захватом підтримували викладачі учили- 
ща А. М. Резанова, А. І. Некрасова, М. А. Ганенко, допо
магав, але по-своєму, його опонент наглядач духовного 
училища М. О. Лащенко. Особливо чудово була поставле
на робота училищного хору, яний зібрав і керував яким 
учитель співів О. М. Богданов. В спогадах М. Ф. Федоров
ського є про це цікаві рядки:

«Ми робили прогулянки до сусідніх сіл і там співали 
в церкві, захоплюючи сільських прихожан. У нас був 
заведений порядок, що кожен земляк, який проїжджав 
із Одеси до Києва або назад, обов’язково повинен був 
привезти і розучити з нами хоч одну нову гарну малоро
сійську (слід читати — українську) пісню, а потому осе 
училище співало перед заняттями чи"після. Між іншим, 
згадаю, що відома п’єса для співу П. Ніщинського «Ве
чорниці» написана ним спеціально для нашого аматор
ського хору і виконана вперше в 1875 році під-керуван
ням автора».

і знову поглянемо у 1897 рік, коли Єлисаветград слу- 
жив головним пунктом збуту і купівлі місцевих «сирих» 
виробів. А саме: пшениці, жита, вівса, шкір, шерсті, ме
ду, воску, масла, а також худоби, коней і овець. Крім 
відправки за кордон у великій кількості хліба в зерні, 
відправлялось і саме борошно, для приготування якого 
існувало 14 першокласних парових млинів, де перероб
ляли до 5 мільйонів пудів пшениці на рік. Після Одеси 
Єлисаветград мав друге за обсягом мукомольне ви
робництво.

Зараз, у час комп’ютеризації та робототехніки, незди- 
вовиж володіння велосипедом. Звичайно, за 100 років 
з нашому суспільстві трансформувались не тільки по
няття про цей вид транспорту, а і його форми. Тому 
кілька слів про них: великий велосипед — річ фан
тастична; його переднє колесо було з людський зріст, 
а заднє — в чверть метра. Людина сиділа нагорі. Вже 
в 90-і роки вигляд велосипеда наблизився до сучасного. 
Єлисаветградці того періоду теж не відставали від за
хоплень технічними новинками. I у 1895 році в місті 
було засноване Єлисаветградське Товариство велоси- 
педистів-любителів, до якого входили найбільш заможні 
мешканці міста Г, В. Нейгауз, Р. Е. Ельворті, і. М. За- 
славський, Б. А. Рабінович та інші (всього 27 осіб). На 
той час на обліку міської управи налічувалось 65 вело
сипедистів. Більше всього — три — їх було у почесного 
громадянина міста, купця О. Макеева. Цікаво, що всі 
мешканці міста, які мали велосипеди, повинні бути пла
тити грошовий податок міській управі в розмірі 5 кар
бованців щорічно.

Р. ЛИМАРСЬКИЙ, 
О. КРИВУЛЬЧЕНКО.
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таки- форт6‘ц! у вагони і поколупали ні-

8мОра « Н» Шкода. Як тоскно,
забралис ,х іКічого не знаєш. Так хо-

ома дещо про своїх» про

------Ввечері слухаємо ‘з 
зсе.------------------------- 9 Знайомий голос! Нат-

14.11.*2* піоН^Р^ЛлГо4ошує: — Велд переда- 
Сергі-^Р^ кінЩ 
каї Так

чу М. Ось тобі і клюква. Бачиш, все одно, що 
передавати: вашим або ж нашим. Вже не ка
жу про хлопців-комсомольців, які ходять з по
в’язками ОД — служба порядку. Дивуюся без 
кінця і краю! Спочатку боялася ходити по ву
лиці, а тепер ходжу, чорт з ними! Підлі люди, 
багато хто видає комуністів та комсомольців. 
В місті дехто здивованими поглядами провод
жає, мовляв, ти ще жива?

15.И.42. Сьогодні передавали, що в політич
них колах Германії був прийнятий архімандрит 
Іларіон. Він завірив германський уряд, що 
церква всіма силами буде допомагати німець
кій владі встановити порядок на Україні. Ні
мецькі правителі зраділи і поставили перед 
церквою завдання — виховувати молодь. Ар
хімандрит Іларіон запевнив нім. командування, 
що церква з честю справиться з покладеним 
на неї завданням. Цікаво, як це попи збираю
ться виховувати духовно молодь?

Ну, моя зошитка, відправляйся в димар, а 
то німці як прочитають, тоді не минути лиха 
мені. е

16.11.42. В місті тривожно. Багато машин. Ба
гато військ. Машини вимазані білою глиною. 
Навіть по нашому тихому провулку щохвили
ни шмигають мотоциклісти. Я вивела певну 
залежність між подіями: чим більше суєти в 
місті, чим більше гасають німці на мотоцик
лах, тим більше бреше радіо. Воно передає, 
що'сРСР фактично вже давно немає.

Я дуже жалкую, що у нас б області багато 
чого залишилось і німці звідси забирають 
хліб, худобу. Хай би гади гризли дуби, ті, що

вони рубають у Знам'янському лісі та виво
зять.

21.11.42. В газеті вміщено «Урядове повідом
лення № 3» райхскомісара України Еріка Коха 
про обов’язкову працю. Пишеться, що «в ра
ми громадського обов’язку праці підлягають 
всі, в інтересі німецької держави, особливо 
праці в рільництві, будовах та утриманні шо
сейних доріг і залізниць». У зв’язку з цим ви
йшло «Повідомлення про обов’язкову заяву 
непрацюючих м, Кіровограда», де зазначає
ться, що «всі чоловіки та жінки віком від 14 до 
60 років повинні з’явитися до бюро праці».

Ось нам наша майбутня доля, Ми раби!
Я не піду записуватись, я чекаю наших, все 

одно вони повинні прийти. Приходьте, при
ходьте швидше!

23.11.42, Сьогодні день Червоної Армії. Сьо
годні ми з Сергієм в піднесеному настрої. 
Сьогодні ми почули по радіо радісну звістку: 
в ЦК ВКП(б) було засідання і Сталін проголо
сив гасло «Вперед, на Захід!». Ура! Тисячу, 
мільйони разів «Ура»!

ЗЛІ.42. Сьогодні по місцевому радіо оголо
сили про те, що в зайнятих областях України 
селянам буде роздана земля. А хто із селян 
не буде брати землі, той буде оголошений 
більшовиком, Червоноармійці можуть також 
взяти землю, тільки вони повинні поспішити 
до її розподілу,

Як вам подобається ще й такий німецький 
фокус? Я просто задихаюсь від люті.

12ЛІ.42. Приходив якийсь представник ні
мецької влади. Мовляв, треба допомогти нім, 
командуванню, треба дати електричні лампоч
ки, — Нема, — сказали ми і випроводили. Де- 
зік на прощання трохи не порвав йому штани, 
На жаль, треба розлучатися і з своїми собака
ми. За 1 собаку треба сплачувати 300 крб., за 
2 — 700 крб. Хто не заплатить, повинен при
вести їх і здати на особливий пункт, I вас ме
ні шкода,.,

24,ПІ.42. Досі зима, Вчора була завірюха. Хо
лодно. Топити нічим. Мерзнемо, голодуємо, 
В місто не аийти, по вулицях хапають людей і 
відправляють в управу, а там — на біржу або 
ж в Германію. Багатьох забирають силою. Мо
лодь не хоче їхати, але є й такі, котрі «дуть 
добровільно. Хоча б скоріше прийшли наші,

1.17.42. В газеті оголошення: хто не запи
сується на біржі, буде покараний штрафом 
або тюремним ув'язненням. Я нікуди не піду, 
Подивлюсь! Хай спочатку мене піймають. Бі
ля школи стоять 3 гармати. Нам ховатись ні
куди — крільчатник затопило. Вмирати так 
не хочеться. Вирішили копати схов.

Знайомі настійно розпитують матір, де я пра
цюю. Наказала, щоб не гавкали, говорити, щоцюю. Наказала, щоб не гавкали, 
на очищенні снігу.

3.17.42. Сьогодні Костя зробив 
пиляв підлогу.

4.17.42. Перше відро. Землю 
крільчатник. Носили мати і Костя,



ІЗ ТВОРІВ АБІТУРІЄНТІВ НА ЕКЗАМЕНАХ
А Маючи чоловіка, вона (Ранев- 

ська) має сторонні зв’язки,
А ІОЙ, хто любить життя, не шко

дуючи сил бореться за його про
довження. Такий Сокіл.

А Людиною можна стати, буду
чи двірником і академіком, інжене
ром і вчителем.

А 1945 рік. Війна закінчилась пе
ремогою радянського народу, < 
партія знову піднімає народ.

•ВЕСЕЛІ КАРУСЕЛІ» 
(за Емілем Кротким}

ПОСМІЄМОСЯРАЗОМ? 1 СТАРШІ
ф Він давно вже обіцяв зібрати

ся з думками, але збори так і не 
відбулися.

ф Нічого не брав на свою відпо
відальність. Говорячи, що земля 
крутиться, обов’язково додавав: 
«За словами Коперника».

Ф* Був страшенним честолюбцем.

Даючи свою адресу, говорив: «Па
м’ятник Пушкіну якраз нопроти бу
динку, де я живу».

ф Віки були так собі, середні.
£Іі Королі і двірники однаково 

повинні турбуватися про блиску- 
чість свого двору.

ДОШКА

ОГОЛОШЕНЬ
• ШУКАЮ ВІРНОГО ДРУГА 

Яз знанням англійської мови, 
який би розділяв усі мої біди 
і випробування до кінця Сесії.

•і РОЗШУКУЄТЬСЯ студент- 
м» Сидорова, яка під час дип
ломної практики увійшла о 
роль цариці І ке повернулася. 
Востаннє, (хсг.и її бачили, Си
дорова була зодягнена в 
хутряну шубу, чобітки зразка 
XVIII століття, діадему роботи 
невідомого майстра кінця XVII 
століття...

фі МІНЯЮ: шило на мило,

Смачненьний шматок начни, чи не так? От янби ще тільки пір’ячко пооб
бирати. Але цю роботу працівники кухні, що при Кіровоградському буді
вельному технікумі, лишають студентам. Поки один почне оббирати, вже й 
дзвінок продзвонить, треба бігти. На зміну Інший студент прийде, а з’їсть 
качатину уже третій. Отак от на ділі, а но на словах, виховується у студен

тів будівельного технікуму турбота про товариша.
Фото С. ГУСАРЧЕНКА.«СЕКРЕТИ ГРАФА КАЛЮСТРОх-2

Чи вміють студенти баЕКТКСЬЇ Хе-хе, 
чуємо у відповідь. Для тих, кому взимку 
за іграшки дістати живих раків, — черго
ва порада графа К.:

ВЫКРАСИТЬ ЖИВЫЕ РАМИ

ТРЮК
Пародія на вірші 

Євгена ВИНОКУРОВА

УЯВІТЬ СОБІ
що якимось чином вам пощастило 
потрапити, скажімо, о минуле сто
ліття. Різдво в Єлисаветграді... 
Скоро Новий рік (за старим сти
лем). Містом походжають святно- 
бс вдягнені міщани. Шелестять 
колеса диліжансів і биндюг. Цока
ють копита, І коли вже мова про 
коней, то хіба можна не згадати 
про Слисаветградське кавалерій
ське училище? Ох уже ці гусари! 
Гроза потенційних завойовників і 
потенційних тещ. На перший по
чин, здасться, ми знаємо про ©тих 
гордовитих вусанів усе! Але пар- 
дон!’..

Чи доводилося їм, приміром, 
здавати сесію? Звернемося до 
фантів. Достовірні джерела твер
дять, що юнкери волод ли кілько
ма мовами, були до синяви виго
лені, злегка ФПІд м.офе», глибоко 
розумілися в писаннях музики, 
літератури, астрономії І т. д.

Візьмемо пересічного сучасного 
студента в сесійним період. Що ми 
бачимо' Він глибоко розуміється 
« питаннях і т. д. Він теж володіє 
мовами, але без залікової книжки, 
убий, не скаже якими. Він злегна 
виголений і, часом, до синяви «лід 
шофе». Те, що він називає музи-

Сделать »то — сущая безделица, имен
но: взять живыхъ рановъ к полить мхь 
водкою или спиртомъ, стъ чего они по- 
ираснеютъ, какь оть кипятка.

Олександр КОСЕНКО

ною, нагадує шум кавалерійської 
атани. Література ним вивчається 
за принципом: «А мені вчора в та
не новбасу загорнули...». В астро
номії він п’ять зірок ставить вище 
трьох. Частіше, правда, буває 
10.20 без зірок. «Наполеон» для 
студента — це вже фантастина.

Кажуть, сучасний інженер пови
нен бути «на ти» з комп’ютером. 
А ВИ могли б уявити поголовну 
комп’ютеризацію в кінноті? Це 
грандіозно! ЕОМ — на тачанках, 
сон — в сідлі. А найбільший ком
п’ютер — в штабі, і в ньому за
кладено надсенретну програму, 
яка записана на дефіцитних но
сіях інформації. Нам під великим 
секретом передали її зміст. Озна
йомтесь (тільнм ж нікому ні сло
ва!). Т-с-с-с! Там записано: 

: Шаблі наголо! Упе
ред!!!!!!!».

А взагалі оті завзяті рубани бу
ли щасливі люди! їм були невідомі 
ні «зоряні війни», ні екологічні ка
тастрофи, ні черги в їдальні, ані 
злидні гуртожитків, ні муни сесій, 
ані тиранія деканату. Уявіть собі, 
що й вам випаде колись хоч нрап- 
лина отого їхнього щастя. Щастм 
Вам!..

«Кому-то там я не потрафил... 
И в банном зале, там, где кафель, 
Смысл восхитительный ллстафор 
Вдруг как-то стал являться мне. 
Оки как будто медь литавр 
Или как сальто мудрый трюк... 
Метафора — и та сон телка».

Проштрафился сн — не потрафил 
Кому-то там... Ужо ему!
Зато кудрявый смысл метафор 
Стал ведом зрелому уму. 
Метафора — она не снится. 
Метафора — и бор, и брег, 
И Винокуров в колеснице, 
Которой правит древний грек. 
А в Сандунах, где потный кафель, 
Где к чреслам банный лист прилип, 
Смысл восхитительных метафор 
Постиг он через генотип» 
Немеет медь его литавр. 
Перемудрил — и все, каюк! 
Что бог? Поэт — творец метафор, 
Сн выполняет сложный трюк. 
Метафора — и та вон телка. 
Метафора — его руке.
Метафора — и солнце, только 
Когда берется с потолка.

Р. ЛЮБАРСКИЙ.

ЗАГАДКА: не їсть, не п’с, а ходить 
ВІДГАДКА: годинник! Ні, студент.

Про голодного студента розповідають чимало 
смішних історій. Але от під час сесії голодувв- 
ти-аж ніяк не можна, більше того, треба спо
живати калорійно-вітамінну їжу. (А де ж ії взя
ти?). Доведеться і тут пофантазувати. Отож, на
вчимося робити канапки — молодіжний
харч. Якщо у вас у кімнаті знайдеться хцча 6 
грамів 50 масла, купіть батон, пачку сиру і чор
ну редьку. Масло і півпачки сиру перемішайте 
і підсоліть. Цією масою щедро намажте шма
точки нарізаного батона, а зверху покладіть 

очищену І нашинковану редьку. Ось і маєте ке- 
лорійно-нітвмінну канапку. Можна ще покласти 
кілька шматочків ковбаси (якщо є) ебо ж гве. 
рєне вкруту нарізане яйце. Отож, пофантазуй
те. Парочкою таких канапок та склянкою соку 
треба «заправитися» перед екзаменом. Наїде- 
тися не слід, бо тоді організм направить усі свої 
зусилля на шлунок, а не на голову. А цо під час 
екзамену небезпечно.

І ще одно важлива річ. Щодня під час сесії 
їжте свіжу капусту і моркву. Ці овочі СПрияють 
покращенню зору, а це напевно важливо адже 
шпаргалки пишуться дрібненьким почерком

Поради давала 3. КУЦЕНК&
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Народна мудрість каже: 
«Чоловік тричі дивний бу
ває; як родиться; женить
ся і вмирає». Людське 
життя, за народним світо
глядом, ділиться на три 
основних етапи, які мо
вою обряду називаються 
родини, весілля, похоро
ни. Весілля с кульмінацій

нім моментом: людина 
осягає зрілості, повно- 
іття ї вступає в шлюб, 

щоб створити сім ю —- 
продовження роду, люд
ства»

У саму назву весільно
го обряду вкладається 
торжество, радість, весе
лість, Цей характер відби
вається у назвах свята 
споріднених народів; вя- 
селля — у білорусів, 
\УЄгіЄІЄ — у поляків, 
Уеяаіка — у чехів, В ін
ших слов'янських народів 
це сдр.во використовується 
як с^ИУдження шлюбних 
відносин: свадьба (з єд
нання, зведення) — у ро
сіян, свадьба—у болгарів, 
свадба — у сербів та хор
ватів-

Немає тут меж людській 
гостиннос- 

Не рі- 
морем 
весіллі 

примов-
I
 щиросердості, 

ті, хлібосольству.

|
^^<ою, а безкраїм 
'^Врзливаються на 
ЧИсня, приказка,

ка.„ Тут можна почути ба
гато тонких спостережень 
над людським життям, 

І природою, суспільством.
Народна пісня по-спрааж- 
ньому поетизує взаємини 
між молодим подружжям. 
З особливою щирістю І 

І привабливістю звучать у 
ній мотиви ніжного, не
зрадливого кохання, в-р- 
ності «а все життя. Ось як 
співають молодій з ід іме- 

І ні молодого:
Жоно моя, червона 

калино, 
Як на тебе дивитися 

мило. 
Жоно ж моя, повная 

рожо, 
Як «а тебе дивитися 

гожо.
Жоно ж моя, запашная 

квітко. 
Як же тобі гарно 

з очіпку.
ж моя, красний 
чорнобривцю, 
тебе гарна 

молодиця.
моя, запашная 

вишня, 
ж ти між 

жінками пишна. 
Жоно моя, червона 

калино, 
Як на тебе дивитися 

мило.
З приводу весільних пі- 

Ісень, записаних у Волині, 
І. Франко восени 1878 р. 
писав до О. Рошкевич: 
«Ще відколи слухаю та 
читаю народні пісні, вони 
нійРДЯ не зробили на ме- 
„■^^акого глибокого вра
ження. Се пезно тому, що 
перший раз случається 

Імені бачити одну групу 
пісень з цілості, і то ще 
в такій повній і багатій. 
Але кілько там пречудних 
образів попри дикій і на- 

11 Півзиробпеній фор/лі, —
й кілько чуття, кілько гені-
I альних порівнянь, кілько

Яка з

Жоно ж

Ойт яка

глубоко старовинних спо
минок та окрушин, ста
новлячих цінний матеріал 
соціологічний, етнологіч
ний і язиковий. А кілько 
здорових, ясних і правди- 
волюдських поглядів на 
щастя! З якою теплотою 
оспівана доля женщини 
перед шлюбом і по шлю
бі! Якими широкими чер
тами змальований стан 
народу, бувший колись у 
глибокій старині! Мені 
слів не стає нггпохвалу тої 
епопеї селянського жит
тя». *

Весільний обряд пере

■ д і а ■ і
ЖІППЛПІ

давався з покоління в по
коління, з роду в рід. Щоб 
залишився він у пам яті 
громади, його виконували 
за існуючими традиція
ми — «так треба», «так 
годиться», «так робили 
батьки, діди». Тому ве
сільний обряд добре збе
рігся до сьогодні, деякі 
елементи присутні навіть 
у міському весіллі (коро
вай, викрадення молодої, 
циганщина).

Для цього звернемося 
до історичних пам’яток,..

Вони зберегли для нас 
скупі відомості про пер
вісні форми шлюбу у 
древлян, які «умыкиваху у 
воды дъявиця», У радимі- 
гів, в’ятичів, сіверян уми
кання здійснювалось за 
попередньою домовленіс
тю з дівчатами. «Браци не 
бываху въ них, — но игри
ща межею села. Схожаху- 
ся на игрища, на плясанье, 
и на вся бесовъская игри
ща, и ту умыкаху жены 
собъ, съ нею же кто 
съвъщашеся, имеху же по 
две и по три жены».

Описуючи весільні зви-

чаї у полян, літописець 
зазначає: «Не хожаше
зять по невесту, но лри- 
водяху вечер, а завтра 
приношаху по ней, что 
врадуче», — тобто про все 
домовлялась родина мо
лодого, при цьому за мо
лоду вносилась і певна 
платня,

У наших стародавніх 
предків були різні форми 
шлюбів, такі, як умикан
ня, купля-продаж, дого
вірна форма. Вони нерід
ко тісно переплітались і 
збереглись як звичаї до 
середньовіччя, про що 

Шлюб-рятузання — муж
ній вчинок дівчини; ро
мантизм цієї події може

свідчить згадка XVI ст.:
Якщо комусь сподоба

лась дівчина, то він до
ручає трьом або чотирьом 
сусідам переговорити з 
батьками про віддання 
за нього дівчини, а бать
ки, щоб сильніше розпа
лити серце хлопця, запев
няють, що нічого не мо
жуть зарадити, вдають, 
ніби на перешкоді посе
редникам стають великі 
труднощі, і хлопець, яко
го надії не справдилися, 
шукає іншого шляху вирі
шення справи. Він дуже 
старанно підбирає час і 
нагоду, щоб викрасти дів
чину, і як тільки вона, ні
чого не підозрюючи, ви
падково вийде з батьків
ського дому, то слуги, по
ставлені женихом у за
сідку, хапають її. Після 
цього хлопець знову по
силає до батьків інших 
уже послів, які вибачаю
ться за цю провину, зви
нувачуючи при цьому си
лу кохання. Зрештою, ко
ли досягнено згоди бать
ків, призначається день 
весілля, бо їм не можна

ЖИТИ раЗОМ, ДОКИ НЄ 8ІД- го і 
будеться загальна уро
чистість.

Умикання нареченої зна
йшло своє відображення 
а багатьох піснях, де ви
разно відчувається бо
ротьба двох родів:

Рід молодої:
Наступає литва,
Буде між нами битва:
Будем бити, воювати, 
Галини не давати. 

Рід молодого:
Гнися, калино, гнися,
Ти, Галино, не журися,
Ми калину стопчем,

зломим,

Ми Галину собі возьмем.
В давні часи досить по

ширеним був звичай, ко
ли не хлопець обирав со
бі дівчину, а, навпаки, дів
чина сваталась до хлопця. 
Із згадок XIX ст. читаємо: 
«Колись дівчата самі сва
тались до парубків: ка
жуть, що дівчина було 
прийде в хату, де вона 
назнає собі парубка, по
кладе хліб на столі і сяде 
на лазі. То був знак, що 
вона хоче заручитись з 
господарським сином. Як 
до неї господар не про
мовляв і слова, то буа 
знак, що його син не хоче 
женитись з нею, але ка
жуть, що люди мали за 
гріх давати гарбуза дів
чині».

Була відома ще одна 
форма шлюбу — звіль
нення шлюбом від смерт
ної кари. Шлюб полягав у 
тому, що після смертного 
вироку по дорозі до міс
ця страти злочинця могла 
звільнити від смерті дів
чина, яка накидала хустку 
чи запаску на засуджено-

виявляла бажання 
одружитися з ним.

«—Людні Був же такий 
звичай! — 

Коли вели на страту 
козака 

зиходигь дівка, 
вкутавши обличчя, 

що він не бачить 
навіть і яка, 

а каже:
— От що, — я з ним 

поберуся!
8 віддааали смертника 

таки».
Яскразо оживає карти

на минулого а історично
му романі «Маруся Чу- 
рай» Ліни Костенко.

надихнути на поеми і ро
мани.

Однак, шлюб-рятування 
міг відбуватися тільки при 
азаємній згоді; до нас ді
йшла згадка про трагіко
мічний випадок, який від
бувся на Слабожанщині 
на початку XIX ст.

«Нараз їм (юрбі, яка 
супроводжувала козака на 
місце страти) назустріч 
вийшла дівчина під білим 
покривалом. Вона піді
йшла до засудженого і 
прилюдно заявила, що 
хотіла би вийти за нього 
заміж. Юрба пристає і 
чекає на відповідь засуд
женого. Козак зажадав, 
аби дівчина піднесла по
кривало. Коли вона під
несла, козак подивився і 
сказаз: «Як мати таку
дзюбу вести до шлюбу, 
ліпше на шибениці дать 
дубу!» — і зажадав, що
би його швидше вішали!».

Сім'ю створювали най
частіше за волею бать
ків, які в одруженні дітей 
насамперед вбачали еко
номічну вигоду.

Вимагалось, щоб не
вістка була фізично здо
рового, була охайна, ро
ботяща і з багатим при- 
даним.

Перед тим, як молодо
му іти свататися, батьки 
наказували йому, щоб він 
добре дивився, кого він 
бере, щоб «майбутня дру
жина була працьовита й 
чепурна, та і щоб добре 
придане було за нею».

Одружуючись, брали до 
уваги ще й громадську 
думку про дівчину чи па
рубка, Головною вадою 
вважалися лінощі, а най
вищими відзнаками — 
скромність, працьовитість.

Ой гаю мій, гаю, 
густий—не прогляну. 
Велять мені женитися 

да й сам не знаю.
Велять мені брати 

у вдівоньки о хаті: 
А в тієї да вдівоньки 
три дочки в кімнаті.

— Чи ту, мамо, 
сватать, що головка 

гладка?
— Сватай, синку, 

й людей питай, 
чи метена хатка,

— Чи ту, мамо, 
сватать, 

що намистечко висить! 
— Сватай смнку, 
й людей питай, 

чи діжу замісить.

— Чй ту, мамо, сватать, 
що дрібненько ходить! 
— Сватай, синку, 

й людей питай, 
чи ділечко робить.

Одружувалися парубки/ 
у 18—25 рч а дівчата а 
16—23 років. Відданницею 
вважали дівчину, якій ми
нуло 16 років. За звичаєм 
заміж завжди віддавали 
старших дочок, молодші 
дочки були «під кори
том» доти, пока заміж не 
виходила найстарша се
стра. Коли першою одру
жувалась все-таки молод
ша сестра, це вважалося 
великою зневагою для 
старшої, а селі з неї на
сміхались. Батьки, керую
чись уставленими народ
ними поглядами, вдаза- 
лись до різних заходів, 
аби одружувати дітей у 
відповідальній віковій чер
говості. Про один з таких 
випадків у 1869 році так 
писала газета «киевский 
телеграф».

«Селянин села Клебанн 
(Подільської губернії) 
Яків П. маз двох дочок. 
Молодшу з них посватав 
минулого року осінню се
лянин села Холодовий і 
отримав від батьків згоду 
на одруження. У встанов
лений день жених з’явля
ється до нареченої з на
міром йти в церкву для 
здійснення процедури од
руження. У батьків наре
ченої до цього все. вже 
було підготовлено; зали
шилося виконати в таких 
випадках обряди і потім 
йти до церкви.

Але, коли батьки наре
ченої оголосили, що вони 
меншої дочки не можуть 
віддати раніше старшої: а 
для того, щоб витрати на 
весільні приготування не 
були даремними, запро
понували парубку в наре
чені замість молодшої 
доньки старшу. В оправ
дання своїх вчинків вони 
вказували на звичай, за 
яким видавати заміж мо
лодшу дочку поперед 
старшої не годиться.

Що відповідав на це 
жених, невідомо: відомо 
тільки, що з кінці кінців 
він обвінчався зі старшою 
дочкою. Весілля пройшло 
благополучно. Але через 
декілька днів наречений 
лишив себе життя..,».

Дівчат у 23 роки і па
рубків у 25 років назива
ли старими дівками і па
рубками або солом'яними 
парубками (іноді монаха
ми). Рідко траплялось, 
щоб наречена була стар
ша за свого судженого, 
Старі дівки виходили за
між за таких же старих 
парубків або за вдівців.

Одруження із вдівцями 
вважалось нещасливим, за 
вдівців виходили заміж 
вже тоді, коли — «хоч за 
старця, аби не зостаться».

Подібні випадки, що не 
кажіть, трапляються й сьо
годні...
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розбрати» (Лао-цзи, § 38). 
В той же час його не задо
вольняв принцип, який 
втілювали в життя фео
дальні сили — «управлін
ня на підставі закону». 
Він з тривогою говорив: 
«Коли зростають закони і 
накази, збільшується кіль
кість злодіїв та розбійни- 

прийнявши «незалежну» 
позу, став шукати для се
бе відірване від реаль
ності щасливе життя, жит
тя тільки для себе. Уза
гальнюючи уроки, які по
дав досвід влади рабо
власників - аристократів, 
Лао-цзи вважав, що корін
ня того, що в суспільстві 

вати рідкісних предметів», 
тобто ліквідувати все, що 
викликає бажання і збуд
жує суперечки. Лао-цзи 
називав це «здійснення 
недіяння» і казай: «Здійс
нення недіяння призведе 
до того, що не залишить
ся нічого, що б не управ
лялось» (Лао-цзи, § 3). 

дісним. Хай сусідні дер
жави здалеку дивляться 
одна на одну, слухають 
одна в одної співи півнів 
і гавкіт собак, але люди 
до старості і смерті не 
повинні ходити один до 
одного». (Лао-цзи, § 80). 
Фактично це ідеалізоване 
родове суспільство. Опи-

ЖИТТЯ І ФІЛОСОФІЯ ЛАО-ЦЗИ
Діяльність Лао-цзи (Вчи

тель Лао, він же Лао Дань), 
не відображена на сторін
ках джерел і тому немож
лива для детального ви
вчення. Опираючись на 
записи, що є в главі «Тянь- 
ся (Піднебісна)» у творі 
Чжуан-цзи і в главі «Жит
тєпис Лао-цзи», в «Історич
них записках», можна 
стверджувати, що Лао-цзи 
був дещо старшим від 
Конфуція. Він народився 
у царстві Чу, в повіті Ку, 
волості Лі, в селі Цюйжень 
і якийсь час займав поса
ду хранителя архіву при 
дворі династії Чжоу. Твір 
«Лао-цзи», що дійшов до 
нашого часу, був, певно, 
завершений на початку 
періоду Чжаньго, не піз

ніше твору «Чжуан-цзи», 
що з’явився приблизно 
всередині того періоду. 
Зміст цього твору відобра
жає ідеї Лао-цзи і слугує 
головним джерелом для 
їхнього вивчення.

Наприкі-нці періоду Чунь- 
цю, коли жив Лао-цзи, ос
новна тенденція в роз
витку суспільства прояв
лялась у падінні рабовлас
ницького і виникненні 
феодального ладу. Лао- 
цзи з презирством ста
вився до владного в рабо
власницькому суспільстві 
принципу «управління на 
основі правил поведінки» 
і гірко ремствував: «Пра
вила поведінки — вони 
підривають відданість і 
довір’я, започатковують 

ків» (Лао-цзи, § 57). Він 
протестував також проти 
прогресивної політики 
«шанування мудрих» і ви
ступав проти загарбниць
ких воєн, які вели між со
бою правителі окремих 
царств. Загалом, він з оги
дою відкидав старе, але в 
той же час затамував обра
зу на нове, іншими слова
ми, втратив довір’я до ста
рого рабовласницького ла
ду, виступав проти народ
ження феодального ладу, 
не знаходив реального 
виходу із становища, що 
склалося.

У зв’язку з цим, «бача
чи ослаблення династії 
Чжоу» (Ши-цзи, гл. 61), 
Лао-цзи пішов зі служби, 
поселився на самоті і, 

відбуваються «розбрати» 
і ним «важко управляти», 
лежить в «знаннях» і «ба
жаннях». Він говорив: «То
му управління країною 
без допомоги знань — 
нещастя для країни, а уп
равління країною без до
помоги знань — щастя 
для країни». (Лао-цзи, 
§ 65) — і наполягав на «уп
равлінні, побудованому на 
бездіяльності». Лао-цзи 
вважав, що треба лишень, 
аби правитель сам не мав 
«бажань», і тоді народ 
природним чином стане 
простодушним (Лао-цзи, 
§ 57). Щоб добитися «від
сутності знань» і «відсут
ності бажань», необхідно 
відмовитися від «шану
вання мудрих» і «не ціну-

Виходячи з цього, іде
альне управління в уяві 
Лао-цзи могло бути тіль
ки в так званій «маленькій 
державі з невеличким на
селенням». В подібному 
суспільстві держава по
винна бути .невеликою, а 
населення — малочисель- 
ним, і хай у ньому «бу
дуть різноманітні знаряд
дя, не треба їх викорис
товувати. Хай люди до 
кінця свого життя не пе
реселяються далеко від 
своїх місць. Якщо навіть є 
човни і колісниці, не тре
ба їздити на них. Хай на
род знову плете вузлики 
і вживає їх замість письма. 
Хай його їжа буде смач
ною, одежа гарною, жит
ло зручним, а життя ра-

нившись перед реальною 
дійсністю, Лао-цзи дивив
ся не вперед, а нерозсуд-
но намагався повернути 
хід історії назад, що в 
основному і визначило 
•негативний та конссР^Гив- 
ний характер його філо
софської системи.

Відмінною ознакою фі
лософії Лао-цзи є те, що 
дао розглядається як дже-
рело походження всього 
сущого, як всесвітній за
кон, що керує світом, на 
основі чого й виникла 
ідеологічна система, ви
щою категорією якої і 
дао. Філософська система 
Лао-цзи являє собою 
об'єктивний ідеалізм, але
в ній містяться численні 
діалектичні Ідеї, які є її ра
ціональною частиною.

(Пьяный йу.ик)

ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ перед собою, 61. Висхідне положення — ноги разом, руки вздовж 
стегон.

2. Випад уперед лівою ногою, руки через низ виво
дяться уперед на рівень обличчя долонями назовні.

3. Відштовхуючись лівою ногою, підтягуємо її до пра
вого коліна. Руки по колу, зібрані в кулаки, опускаються 
до стегон.

4. Продовжуючи колові 
вень підборіддя долонями 
га повертається в позицію

5. Повертаючись лівою 
продовжуючи руками рух 
на рівні плечей, Долоня зібрана в пучку пальцями вниз,6. Опускаючи ліву ногу, зупиняємося з розгорнутими 
руками передньої стійки нападу (гумбу).

7. Проходячи вперед і вліво під кутом 90 градусів спо
чатку правою, потім лівою ногою, зупиняємось в позиції 
гумбу під кутом 90 градусів до попередньої позиції.

8. Підтягуючи праву ногу, руки залишаємо на рівні 
плечей.9. Розвертаємося на 90 градусів лівою ногою, заводя

рухи, виводимо руки на рі- 
назовні. При цьому ліва но- 
2.
ногою до правого коліна і 
по колу, зупиняємо цей рух

чи праву руку з розгорнутою долонею 
ліву збираємо в кулак біля лівого стегна.

10. Розвертаємося на п’ятці лівої ноги, проносячи 
праву ногу на 180 градусів. При цьому лівою рукою ко
ловим рухом виносимо відкриту долоню на рівень пле
ча, а права збирається в кулак біля правого стегна.

іТ. Піднімаємо ліву ногу коліном на рівень сонячного 
сплетіння. Ліва рука підтягується до себе, формуючи 
символічну «чарку». Права — через верх виводиться 
на рівень голови другим та третім пальцями вперед, 
ніби імітуючи наповнення бокале.

12. Ноги залишаються в тій же позиції. Права рука 
опускається на рівень плеча (долоня відкрита, від себе), 
а ліва, зібрана в кулак, на попереку, торкаючись лі
вого стегна.

13. Складний рух одночасного удару лівою рукою 
вперед І лівою ногою назад. Права рука для балансу 
витягнута вправо.

14. Завершуючи по колу рух лівою ногою, розвер
таємося по колу на 180 градусів. Ліва рука підтягується 
до стегна, а права завдає удару (форма «чарки»). Но
ги — позиція гумбу,

15. Відтягуючи ліву ногу, переходимо в стійку мобу
і», ■ .и -м ------- ■ ~

(«стійка вершника»), при цьому завдаючи удару лівою 
рукою. ’

16. Стійка — та ж. Удар — правицею.
17. Імітуючи «перекидання чарки в рот», прогинаємо

ся назад, і завершуємо рух правою рукою коловим уда
ром, передбачаючи, що противник позаду,

18. Розвертаючись в правий бік по колу за рукою, за
вдаємо удару правою рукою вліво. Позиція ніг •— пра
вобічне гумбу.

19. імітуючи «ходу п яного», робимо переступання — 
спочатку лівою, потім правою ногою, при цьому за
вдаючи бокового удару правим кулаком.

20« Проміжна позиція переходу — права нога т^^яг- 
нута назовні, імітуючи чи то захисний рух чи то уД?р на 
рівні коліна.

21. Переходячи в стійку мобу, завершуємо рух нога
ми. Завдаємо бокового удару «рука у формі чарки» на 
рівні сонячного сплетіння.

22. Імітуємо рух «перекидання чарки в рот» і завда
мо удару правицею назад.

23. Переходячи з позиції нахилу назад, робимо пере
ворот вперед через право плече, підібгуючи при цьому 
голову і спираючись на підлогу лівою рукою. иДЕСЯТА СТОРІНКА Ф 13 СІЧНЯ 1990 РОКУ О «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ЗНОВУБЕЗЧУДЕС...
ШАШКИ

Під час новорічних канікул 
для школярів проведено змагання 
другого етапу обласних піонерських 
ігор на приз клубу ЦК ВЛКСМ 
«Чудо-шашки» серед команд 
піонерських дружин Кіровського 
району обласного центру. Першість 
виборола команда піонерської 
дружини середньої школи № 9. 
На другому місці з відставанням 
на півочка — команда СШ № 4, 
на третьому — команда СШ № 21. 
Переможець (у складі Карамалак,

Дергачов, Журавльов, Малий, 
Шурко() вийшов на третій етап 
обласних змагань, який почнеться 
з 9 лютого.
Після закриття змагань керівник 
шашкового гуртка обласного 
Палацу піонерів та школярів, 
їм. В. І. Леніна А. І. Березовський 
провів сеанс одночасної гри 
на 20 дошках. На жаль, поки що 
сили нерівні — всі учасники сеансу 
потерпіли поразки. Це свідчить 
про те, що цьому виду спорту

приділяється серед школярів 
ще мало уваги.
Похвально, що в цьому році 
наша обласна газета
«Молодий комунар» відкрила 
на своїх сторінках постійну рубрику 
для прихильників шашок 
і проводить цікаві конкурси 
розв’язування комбінацій та етюдів, 
популяризуючи гру серед 
населення.

М. МАЛіЧЕНКО, 
головний суддя змагань.



15 СІЧНЯ
А ЦТ (1 програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Дуб
ровсьний». Чотирисерійний худож
ній телефільм. 1 серія. Прем’єра. 
9.40 — У світі тварин. 10.40 — «По
ле Цибулине». Документальний те
лефільм. 11.00 — «Софія Петрівна». 
Художній телефільм. 12.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 15.30 — 
Прем’єра документального теле
фільму «26 віків і...». 16.20 — Грає 
квінтет баяністів Академічного хо
ру російської пісні Держтелерадіо 
СРСР. 16.40 — Дитяча година. З 
уроком французької мови. 17.45 — 
«Ти почуй мене...». Фільм-концерт.
18.25 — Колаж. 18.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 19.00 —
1990-й рік П. і. Чайковського. «Лус- 
кунчик». Вистава Велиного театру 
СРСР. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — Актуальне 
інтерв’ю. 21.40 — Літературно-ху
дожній відеоканал «Слово». 23.45 
— ТСН. Телевізійна служба новин.

0.10 — «Дачне життя». Фільм-виста- 
ва. 1.35 — «У суботу ввечері». Кі- 
ноконцерт. 2.35 — «Радісна душа». 
Фільм-концерт.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — Соняч
не коло. 16.40 — Телефільм «За 
фахом я — вчитель». 17.00 — Арії 
з опер. 18.00 — Час рішень, час 
дій. 18.30 — День за днем. (Кіро
воград). 18.50 — Телефільм «Сто 
грамів для настрою». (Кіровоград). 
19.00 — Політична трибуна. Роз
мова з першим секретарем ЦК КЛ 
України В. А. Івашном. 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — На доб-

ТОВАРИШ1!
КОМУ небайдужа доля 

МОЛОДІ, ХТО ХОЧЕ взяти 
УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ МОЛО
ДІЖНИХ ПРОБЛЕМ — ЗАПРО
ШУЄМО НА РОБОТУ В КІРОВО
ГРАДСЬКИЙ МІСЬККОМ КОМ
СОМОЛУ

ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАХ: 4-98-55. 4-95-36.

Міськком комсомолу.

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
Міський громадсько-політич

ний клуб «Перевесло* запрошує 
всіх бажаючих на диспут «Сво
бода слова і проект Закону про 
пресу» (опублікований v газеті 
-Известия» від 5 грудня 1989 
Року)

Зустріч відбудеться у залі 
мистецтв бібліотеки імені Коуп- 
ськоУ 17 січня о 18 год. ЗО xs 

раніч, діти’ ?0.45 — 3 концертів 
фестивалю «Віртуози країни», ;ж 
самб-’.ь солістів «Ренесанс». 2ілт
— Все про кіно. 22.40 — Вечірній 
вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Том- 
мазо Нампанелла». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — Музи 
на. 4 нл. П. І. Чайковський. «Пори 
року». 9.05 — Італійська мова. 
10.05 — Мама, тато і я. 10.35. 11.35
— Історія. 6 нл. 11.05 — Російська 
мова. 12.00 — «Юкте джерело». До
кументальний фільм. Прем’єра.
12.30 — Ілюзіон. З історії італій
ського кіномистецтва. «Ніч». Ху
дожній фільм. 14.30 — Концерт 
фольнлорно-хореографічного ан
самблю «Хорошки». 17.00 — Кон
церт Державного ансамблю пісні 
і танцю Литовської РСР. «Летува».
17.30 — Про російську історію.
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперенладом). 19.00 — 
Нові імена. Великий симфонічний 
орнєстр Держтелерадіо СРСР пред
ставляє молодих музикантів у кон
цертній студії Останніно. 20.10 — 
На добраніч, діти! 20.25 — Продов
ження передачі «Нові імена». 21.40
— Кіноальманах: «Наїзники», «Мир
ний час Романа Шманова», «Теоре
тик».

іб січня

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

ровсьний». Чотирисерійний худож
ній телефільм. 1, 2 серії. Прем’є
ра. 10.45 — « Дві казки». «Дереза». 
Мультфільми. 11.10 — Це було... 
було... 11.25— — Дитяча година. З 
уроком французької мови. 12.25 — 
Колаж. 12.30 — Час. Телевізійна
служба новин. 13.00 — Клуб манд
рівників. 15.30 — Музична скарбни
ця. Твори С. Рахманінова. Виконує 
В. Яглінг (віолончель). 16.20 —
«Фантазії директора». Докумен
тальний телефільм. 16.45 — Філо
софські бесіди. 17-30 — Про що 
співають діти землі. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 19.00 — 
Молодіжний вісник. 19.30 — У май
стерні художника. І. Іванюн. 19.55
— «Дубровсьний». Чотирисерійний 
художній телефільм. 1 серія. Пре
м’єра. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — Актуальне 
інтерв’ю. 21.40 — Звинувачується 
оперета. 22.50 — Прем’єра доку
ментального фільму «Ой, Леве Іва
новичу. Леве Івановичу...». 23.15 — 
Борги наші. Передача 1. Палех на 
роздоріжжі. 23.45 — ТСН. Телевізій
на служба новин. 0.10 — «Фізини». 
Телефільм. 1.50 — Спортивна про
грама. 2.20 —- «Про тебе і про ме
не». Пісні Ю. Антонова.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Все про 
кіно. 10.30 — Концерт популярної 
класичної музики. 11.10 — Добро
го вам здоров’я. 11.40 — Художній 
фільм «Багач, бідник». 4 серія.
12.50 — Новини. 13.0$ — Фільм- 
опера «Кащей-безсмертний». 16.00
— Новини. 16.15 — Для дітей. «Ве
селка». 16.45 — Музичний фільм 
«Народні -картинки» 17.20 — До
кументальний фільм «Крапля кал
мицької крові». 18.00 — Партійний 
номітет і перебудова. (Кіровоград).
13.50 — Телефільм «Хутір Надія».
(Кіровограді. 19.00 — Усім миром.
19.30 — Актуальна камера. 20.00 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. «Сокіл» — 
«Крила Рад». III період. 20.35 — На 
добраніч, діти! 20.50 — Співає во
кальний нвартет «Явір». 21.35 —
Вперше на екрані УТ художній 
фільм «Артистка із Грибова». 1 се
рія. 22.45 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Во
лодимир Соловйов». «З приводу 
останніх подій». 8.35, 9.35 — Гео
графія. 8 кл. В. Докучаєв — заснов-

нин вчення про природні
9.05 — Французька мова. 1 рін на
вчання. 10.05 — Французька мова. 
2 рін навчання. 10.35, 11,35 — Гео
графія. 7 кл. Тихий океан. 11.05 — 
«Теплий хліб». Науково-популяр
ний фільм. 12.05 — «Старий Новий 
рін». Художній телефільм. 1 серія. 
13.15 — Прем’єра документально
го фільму «Оповіді матінки Фросі 
про монастир Дівсєвський >. 13.40 
— Ритмічна гімнастика. 14.10 —
Сеанс повторного телефільму «Бла
гочестива Марта». Художній теле
фільм. 1 серія. 17.00 — Концерт на
родного ансамблю російської пісні 
і танцю «Вечора». 17.30 — «Порт
рет депутата». 18.00 — Ритмічна
гімнастика. 18.30 — Час. Телевізій
на служба новин (з сурдоперенла
дом). 19 00 — Туристські дороги 
Туркменії. 19.15 — Хокей. Чемпіо
нат СРСР. ЦСКА — «Динамо» (Ри
га). 2 і 3 періоди. У перерві —
19.50 — На добраніч, діти! 20.45 — 
Фестиваль молодих композиторів 
СРСР — США. 21.35 — Кіноабоне- 
мент. «Колір граната». Художній 
фільм. Ппем’єол

17 СІЧНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Дуб- 
ровсьний». Чотирисерійний худож
ній телефільм. 2 і 3 серії. Прем'є
ра. 10.45 — Про що співають діти 
Землі. 11.45 — «Давай дружити». 
Мультфільм. 11.35 — VIII Міжна
родний фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка». (Швей
царія). 12.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 15.30 — Арена чу
дес. 16.20 — Документальні філь
ми. 16.50 — «Зустріч з «Магією».
17.25 — Дитяча година. 18.25 —
Колаж. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 19.00 — Прогрес. 
Інформація. Реклама. 19.30 —
«Пригоди Домовенна». 19.50—«Дуб
ровсьний». 2 серія. Прем’єра. 21.00
— Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Актуальне інтерв’ю. 21.40
— Людина і закон. 22.55 — Холо
ди, холоди. 23.15 — Борги наші. 
Передача 2. 23.45 — ТСН. Телеві
зійна служба новин. 0.10 — «Зви
чайна Арнтика». Телефільм. 1 се
рія. 1.20 — Незабутні мелодії. 2.50
— «Поезія садів».
Д УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Художній 
фільм «Артистка із Грибова». 1 се
рія. 10.25 — Музичний фільм «Кап- 
риччіо». 10.35 — Шкільний енран. 
8 кл. Російська література. Розви
ток мови. 11.10 — Село і люди. 
11.40 — Для дітей. Канал «Д». 13.10
— Новини. 16.00 — Новини. 16.10
— «Танцюють діти». 16.40 — Му
зичний фільм «Нам рано жити 
спогадами». 17Л5 — На допомогу 
школі. В. Приставкін. «Ночувала 
хмарна золотая». 18.00 — Україн
ські народні пісні. 18.30 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.50 — Наші 
довідки. (Кіровоград). 19.00 —
«Плеяда». Художньо-публіцистична 
програма. Частина І. 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — На доб
раніч, діти! 20.45 — «Плеяда». Ху
дожньо-публіцистична програма. 
Частина II. 22.15 — Вечірній віс
ник. 22.45 — Художній фільм «Ар
тистка із Грибова». 2 серія.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «НЕП: 
уроки історії». 8.35, 9.35 — Основи 
інформатики і обчислювальної тех- 
ніни. 9.05 — Німецька мова. 1 рік 
навчання. 10.05 — Німецьна мова. 
2 рік навчання. 10.35, і1.35 — За
гальна біологія. 10 нл. 11.05 —
«Таємниця міста, що затонуло». 
12.05 — «Старий Новий рін». Ху
дожній телефільм. 2 серія. 13.10 — 
Прем’єра документального фільму 
«Небагатьох добровільний хрест».
12.30 — Сеанс повторного теле
фільму «Благочестива Марта». 
2 серія. 14.40 — Прем’єра фільму- 

концеїА «Врятувати і зберегти». 
17.00 1Г Телестудії міст РРФСР. 
Розповім про свого батька. Тю
мень. 17.40 — 3 наших фондів 
Концерт Клода Ельфера. (Франція).
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперенладом). 19 00 
«Дороги до пренрасного». 19.30 —
— Баснетбол. Кубок Р. Корача. 
Чоловіки. «Босна» (Югославія) — 
ЦСКА. Трансляція з Югославії. У 
перерві — 2010 — На добраніч, Ді 
ти! 21.00 — Д. Брубек. Композиція 
для двох фортепіано. 21.10 — До
кументальний фільм «Півцарства 
за коня». Прем'єра. 21.30 — Екра
нізація творів А. Чехова. «Моє жит
тя». Художній телефільм. 1 серія.
22.30 — Телевізійний музичним 
абонемент. Історія як легенда. Пе
редача 3. 23.30 — Фільми режисе
ра В. Виноградова. «Я повертаю 
ваш портрет...».

18 СІЧНЯ 
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Дуб- 
ровсьний». Чотирисерійний худож
ній телефільм. З і 4 серії. Прем’є
ра. 10.45 — Свято національного 
мистецтва народів Півночі, Сибіру
1 Далекого Сходу. 11.15 — «Гриць- 
кові книжки». Мультфільм. 11.25 — 
Дитяча година. 12.25 — Колаж.
12.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 13.00 — Людина і закон.
15.30 — Художній телефільм для 
дітей. «Саврасна». Прем’єра. 16.35
— Інтеграція: ініціатива, підприєм
ливість. прибуток. 17 05 — Браво. 
Маріє! 18.20 — «Довірливий дра
ном». Мультфільм. 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 19.00 — 
...До шістнадцяти і старші. 19.45 — 
Дж. Верді. Увертюра до опери «Си
ла долі». 19.55 — «Дубровсьний». 
Чотирисерійний художній теле
фільм. З серія. Прем’єра. 21.00 — 
Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Актуальне інтерв’ю. 21.40
— «Мій Чайковсьний». Розповідає 
І. Смонтуновський. 23.45 — ТСН. 
Телевізійна служба ноейн. 0.10 — 
«Звичайна Арнтика». Телефільм.
2 серія. 1.20 — «Комедіанти». Ху
дожній фільм. 2.25 — «Співає Ан
дрій Миронов».
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Художній 
телефільм «Артистка із Грибова». 
2 серія. 10.20 — Грає Я. Табачник. 
(Днордеон). 11.05 — Телефільм 
«Борги наші». 11.35 — Афіша. 11.40
— Шкільний енран. 6 клас. Музи
ка і живопис. 12.05 — Концерт 
державної хорової капели Казах
ської РСР. 12.35 — Я. Маланчун, 
0. Смик. «Шлях на Берестечно». 
Вистава. В перерві — Новини. 16.00 
—• Новини. 16.15 — Для дітей. «Ве
селка». 16.45 — Республіканська 
фізино-математична школа. 17.15 — 
Музичний Фільм «Квартет». 17.45
— Майстри мистецтв. Народний 
артист Ф. Стригун. 18.45 — «Земле 
моя». Чому лисіють Карпати? 19.30
— Актуальна камера. 20.00 — Чем
піонат СРСР з хокею. «Сокіл» — 
«Динамо» (Рига). З період. 20.35 — 
На добраніч діти! 20.50 — Візит 
до лікаря. Вчимося володіти со
бою. 21.05 — Виступ заслуженого 
симфонічного оркестру українсько
го телебачення і радіо. 21.40 —
Молодіжна студія «Гарт». В перер
ві — 22.55 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Нок
тюрн 1931 року». Науково-популяр
ний фільм. 8.35. 9.45 — Природо
знавство. 5 кл. Вода у природі. 8.55
— Іспанська мова. 1 рік навчання.
9.25 — «У країну вулнанів за зеле
ним голубом». 10.05 — Іспанська 
мова. 2 рік навчання. 10.35, 11.35 — 
Біологія. 8 кл. 11.05 — «За синім 
птахом». Науново - популярний 
фільм. 12.05 — Кіноальманах. 13.20
— Ритмічна гімнастика. 13.50 —
Сеанс повторного телефільму «КРУ-

тим поворот^^^жожній телефільм. 
15.05 — Прем’єр* документального 
фільму «Іспит з історії». 17.00 — 
Душевну пісню заспіваємо. 17.20 — 
Мультфільм. 17.35 — Телестудії 
міст РРФСР. «Сахалінський щоден
ним». Частина 1. 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин (з сурдо- 
перекладом). 19.00 — Арена. Спор
тивна програма. Частина 1. 19.20 — 
Баскетбол. Чемпіонат СРСР. Чоло
віки. «Динамо» (Моснва) — «Ка- 
лев» (Таллінн). 2-й тайм. 20.00 —
На добраніч, діти! 20.15 — Ритміч
на гімнастина. 20.45 — Арена. 
Спортивна програма. Частина 2. 
21.00 — Ритмічна гімнастика. 21-30 
— Екранізація творів А. Чекова. 
«Моє життя». Художній телефільм. 
2 і 3 серії.

19 СІЧНЯ
А ЦТ (І програму)

/ 6.30 - 120 хвилин. 8.35 - «Дуб
ровсьний». Чотирисерійний худож
ній телефільм. 4 серія. 9:40 — Кон
церт ансамблю пісні і танцю «Си
бір». 10.10 — Документальні філь
ми «Візьму твій біль». «Східний 
Сибір». Кіножурнал. 10.40 — ...До 
шістнадцяти і старші. 11.25 — Ін
ститут людини. 12.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 15.30 — «Я 
повернусь». Документальний фільм. 
16.10 — Народні мелодії. 16.25 — 
Площа Революції, будинок 2. 17.10
— Веселі старти. 17.55 — Влада —
Радам. Мценські зустрічі. 18.25 — 
Колаж. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 19.00 — «Озонова
дірка». Документальний телефільм. 
19.45 — Хвилини поезії. 19.55 —
«Дубровсьний». Чотирисерійний ху
дожній телефільм. 4 серія. Прем’є
ра. 21.00 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 21.30 — Це було... було...
21.55 — Погляд. 23.45 — ТСН. Те
левізійна служба новин. 0.00 —
С. Рахманінов. «Всеношна». 0.25 — 
«Двадцяте грудня». Телефільм. 1 се. 
рія. «Військова диктатура». 1.35 — 
«Карамболіна-Карамболетта». Му
зична телевистава.і 2.35 — «Всі 
люблять цирк».
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Братер
ство. Україна — Білорусія. 10.00 — 
Концерт симфонічної музики. 10.35
— Шкільний екран. 8 кл. Історія 
УРСР. 11.05 — Фільм-концерт «Вог
нище». 11.40 — Шкільний екран. 
11 клас. Російська література. 
12.15 — Новини. 16.00 — Новини.
16.20 — Телефільм «Прогноз на 
завтра, або чортове колесо». 16.50
— «Пісня чистого поля». Хор укра
їнської народної пісні колгоспу 
«Краматорський». 17.30 — «З людь
ми і для людей». 18.00 — Фільм- 
кониерт «Г сгг',л> 18.30 — Те-
лепреснлуб «Зворотній зв’язок». 
На шляхах виріь-іені я про/ овал ь- 
чих пробне*. (Кіровограо). 20.00 — 
Актуальна кхмера. 2С ЗО — На доб
раніч, діти. 20.45 — Що вас хви
лює сьогодні? Інтерв’ю. 21.05 —
Прем’єра телефільму «Слід Дори»
21.30 — Вперше на екрані /Т ху
дожній фільм «Зайняття долини 
змій». 23.10 — Вечірній ріснин. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Ав
топортрет». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Музика. 7 кл. 
М. І. Глінка. «Вальс-фантазія». 9.05
— Англійська мова. 1 рін навчан
ня. 10.05 — Англійська мова. 2 рік 
навчання. 10.35, 11.35 — Географія. 
6 кл. Води суші. 11.05 — Докумен
тальний фільм англійською мовою. 
12.05 — Кіноабонемент. «Колір
граната». Художній фільм. 13.40 — 
«Спогади». Фільм-концерт за учас
тю Сергія і Миколи Радченків. 
14.00 — Екран повторного теле
фільму. «Монета». Художній теле
фільм. 17.00 — Телестудії міст 
РРФСР. «Сахалінський щоден
ник». Частина 2. 17.55 — «Бюро 

знахідок». Мультфільм, \fr-4 серії-

18.30 — Час. Телевізійна сЛУ”«ба 
новин (з сурдоперенладом). 19.00 — 
Спорт для всіх. 19.15 «— Хокей. Чем
піонат СРСР. «Спартак» — «Дина
мо» (Москва). У перерві —
На добраніч, діти! 21.15 — сЛеген- 
да про Гріта». Мультфільм для до
рослих. 21.30 — Світ і екологія.

cyzohia
20 СІЧНЯ

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

ма, тато і я. 9.05 — Домашня ака
демія. 9.35 — Пори року. Січень 
10.35 — Прем'єра донуме» т ально- 
го фільму «Краєвид на фоні стіни».
10.55 — Очевидне — неймовірне.
11.55 — «Сладки мне родные зву
ки». 12.25 — Прем’єра докумен
тально-публіцистичного фільму 
«Третій дзвінок». 13.35 — Пере
можці. 14.35 — Концерт Держав
ного академічного ансамблю на
родного танцю Грузинської РСР.
15.25 — Фільми і ролі Леоніда Ви
кова. «Максим Перепелиця». Ху
дожній фільм. 16.55 — Мультфіль
ми «Як здоров’я, братику Лис?», 
«Заповітна мрія», «Івасик-Телесин».
17.25 — VIII Міжнародний фести
валь телепрограм народної твор
чості «Веселка». «Свято пирога бі
ля криниці у місті Швебеш Халль». 
(ФРН). 18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Г. Свиридов. «Ма
ленький триптих». 18.55 — «Джінд- 
жер і Фред». Художній фільм. 
Вперше. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — «Музика в 
ефірі». 0.35 - «Двадцяте грудня». 
Телефільм. 2 серія. «Саботаж». 1.45
— Телесноп-шоу.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна 
гімнастика. 9.45 — «Сковорода і 
музика». 10.20 — «У колі друзів». 
Концерт. 11.25 — «Квіти серед кві
тів» Виставка художньої фотогра
фії. 11.55 — Новини. 12.10 — Для 
дітей. «А що у вас?». 12 40 — «Доб
рого вам здоров’я». 13.10 — «У ди- 
восвіті рідної хати». Поет Василь 
Голобородьмо. 14.10 — «Таланти
твої, Унраїно». Концерт. 15.00 —
Кубок ІГФ з гандболу. Жінки. 1/8 
фіналу. «Спартан» (Київ) — Байер 
Леверкузен. (ФРН). В перерві — 
відеонарис «Там, де Ятрань круто 
в’ється». (Кіровогзад на Республі
канське телебачення). 16.20 — «За
карпатські забави». 16.45 — Скар
би музеїв України. 17.00 — Чия 
програма краща? Теледискусія 
кандидатів у народні депутати Ук
раїнської РСР. 18.30 — Музичний 
фільм «Весела прогулянка». 18.45
— Прем'єра телевистави. Ю. Нагі- 
бін. «Заступниця». 20.00 — Акту
альна номера. 20.30 — На добра
ніч, Діти! 20.45 — «Відеомлин». 
Музично-розважальна програма.
21.50 — Теніс. Відкритий чемпіо
нат Франції. Відеорепортаж. 22.40
— Вечірній віснин. 23.10 — Естрад
ний концерт. («Львівське ретро»). 
А ЦТ (II програма)

8.00 —■ Гімнастика. 8.15 — «Вол
ги дно золоте». Документальний те
лефільм. 8.45 — Держтелерадіо 
УРСР. «Уроки фестивалю». 9.25 — 
«Щит і меч». Художній фільм з 
субтитрами. Фільм 1. «Без права 
бути собою». Фільм 2. «Наказано 
вижити». 12.30 — Прогрес, інфор
мація. Реклама. 13.00 — Чемпіонат 
США з баскетболу серед профе
сіоналів НБА. 14.00 — Кінопублі- 
цистика союзних республік. Пре
м’єра документального телефільму 
«Випробування правдою». 14.30 — 
Відеоканал. В ефірі — Радянська 
Росія. 17.00 — На Остоженці в 
красних палатах. 18.05 — Мульт
фільми «Улюбленець публіки», «Лі
совий концерт». 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин (з сурдо- 
перекладом). 19.00 — Розповіді про 
художників. А. Харитонов. 19.15 — 
Під знаком Пі. Частина 1, 20.00 — 

На добраніч, діти! 20.15 - Під зна 
ком Пі. Частини 2 і 3. 22.45 — Гір 
ськолижний спорт. Кубок світу. 
Чоловіки. Передача з Австрії. 23.30 
— Нічник сеанс. Кіноконцерт «Па- 
м ятні сторінки кіно». 0.15 — «Лю
дина з ордером на квартиру». Ху
дожній фільм.

21 СІЧНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — Спорт ^ля всіх. 8.15 —
Грає Московський державний сим
фонічний орнєстр. 8.40 — Тираж 
«Спортлото». 9.00 — 3 ранку ра
ненько. Передача для дітей. 10.00
— На службі Вітчизні. 11.00 — Ак
цент. Авторська пісня. 11.30 —
Навколо світу. Альманах. 12.30 — 
Здоров’я. 13.15 — Педагогіка для 
всіх. 14.15 — До 45-річчя Перемо
ги. «Привіт з фронту». Художній 
телефільм. 15.35 — «Хлопчин і 
хмара». Мультфільм. 15.45 — Па
норама «Сільської години». 17 00
— М. Горький. «В. І. Ленін». 18.00
— Фільм дітям. «Політ з космо
навтом», 19.20 — «Скорботний сі
чень двадцять четвертого». Доку
ментальний телефільм. 20.30 —
Концерт В. Третякова і Великого 
симфонічного орнестру Держтеле
радіо СРСР. 21.00 —- 7 днів. 22.00 — 
«Всі симфонії Чайковсьного» Сим
фонія N5 1. Виконує Державний 
анадемічнии симфонічний оркестр 
СРСР. 23.05 — «Двадцяте грудня». 
Телефільм. З серія. «Терор». 0.10 — 
«Жізель». Фільм-балет. 1.32 — Тво
ри А. Вівальді виконує Держав
ний камерний оркестр «Віртуози 
Москви».
А УТ

9.00 - Новини. 9.10 — Ритмічна 
гімнастика. 9.40 - «у неділю вран- 
ці». І нформаціино-музична про
грама. 10.40 — Шведов. «Ленініана 
XX століття». 12.10 — «Грають юні 
музиканти». 12.40 - Новини. 12.55 

Художня панорама. «З думою 
про Леніна». 13.20 — Для дітей. 
«Канал «Д». 14.50 — Прем’єра те
лефільму «Перший сніг у Карпа
тах». 15.00 — Село і люди. 15.30 — 
«Би нам писали». Музична програ
ма за листами глядачів. (Київ). 16.00
— Слава солдатська. 17.00 — Те- 
леспортарена. 17.50 — Виступає за
служений симфонічний оркестр 
українського телебачення і радіо 
і московська хорова капела. 18.55

До 45-річчя Великої Перемоги. 
Художній фільм «Його батальйон». 
1 серія. 20.00 — Актуальна каме
ра. 20.30 — На добраніч, діти! 20.45
— Фортепіанні твори у виконанні 
народного артиста РРФСР Р. Ке- 
рера. 21.30 — Художній телефільм 
«Його батальйон». 2 серія. 22.40 — 
Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядну, ставай! 8.20
— Телестудії міст РРФСР. Програ
ма Алтайської студії телебачення.
9.20 — «Сибір на екрані». Кіно
журнал. 9.30 — Грає народний ар
тист СРСР I. Ойстрах. 10.00 —
«Щит і меч». Художній фільм з 
субтитрами. Фільм 3. «Оскаржен
ню не підлягає». Фільм 4. «Остан
ній рубіж». 12.30 — В.-А. Моцарт. 
«Ренвієм». Виконує Мосновсьний 
хор молоді і студентів. 13.30 —
Прем’єра документального теле
фільму з цинлу «Земля тривоги 
нашої». «Мамонтові трави». 14.00
— У нас у студії Азербайджанський 
державний камерний оркестр 
ім. Кара Караєва. 14.30 — Відеока
нал. В ефірі — Радянська Росія. 
17.00 — Планета. Міжнародна про
грама. 18.00 — Хоней. Чемпіонат 
СРСР. «Динамо» (Рига) — «Хімік». 
Трансляція з Риги. У перерві —
19.20 — На добраніч, діти! 20.15 — 
Гірськолижний спорт. Кубок світу. 
Чоловіки. Передача з Австрії. 21.00
— 7 днів (з сурдоперенладом). 
22.00 — «Піддані революції». Ху
дожній фільм. Прем’єра.
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ЗНАХОДЯЧИСЬ у Москві 
дивився нову програму 

групи «Ласкавий травень», яка 
зветься «У колі друзів».

За квартал до Театру естра
ди, що знаходиться на Берсе- 
нєвській набережній, 20/2, щас
ливих власників квитків зустрі
чали запитаннями: «Чи немає 
зайвого квиточиа?» численні 
прихильники «Ласкавого трав
ня». Декому, в тому числі й 
мені, дуже пощастило. Купле
ний із рук квиток відкрив две
рі Театру естради.

Про «Ласкавий травень» ба
гато говорять, пишуть. Причо
му думки про цю гупу були 
та й зараз лишаються досить 
неоднозначними, іноді — по
лярними. Не знаю, як інші чи
тачі, але я з подібних публіка
цій та програм ЦТ зміг зрозу
міти, що соліст групи Юрій 
Шатунов, вихованець Орен
бурзького інтернату № 2, без
жально експлуатується ділном 
від музики Андрієм Разіним. 
Що група заплуталась у різ
них махінаціях. Що їй не міс
це на радянській естраді ! т. ін.

в 
в 
в

• Увага! Увага! 13 СІЧ
НЯ у концертному залі 
обласної філармонії від
будеться доброчинний 
духовний концерт єван
гельських християн-бап- 
тистів. Початок — о 14 
ГОДИНІ.

е

X
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Разом з тим це не заважало 
групі та її пісням, займати пер
ші місця у найбільш престиж- 
них радянських хіт-парадах.

Так хто ж такі хлоп’ята з 
«Ласкавого травня»? Аферис
ти? Чи ласі у будь-які часи до 
сенсації журналісти навмисне 
чи ні згустили фарби? Не бу
демо гадати і звернемося до 
фактів. Нещодавно журналіс
там був представлений лист 
№ 65 від ЗО серпня 1989 року 
на ім’я голови Радянського 
фсхнду милосердя та здоров'я 
С. Федорова: «Школа-інтернвт 
№ 24 для дітей-сиріт Севасто
польського району міста Моск
ви повідомляє вам, що за пе
ріод з 5 травня по 10 серпня 
1989 року колективом 
«Ласкавий травень» добровіль
но було перераховано 220 ти
сяч карбованців на рахунок 
інтернату. Гроші були вико
ристані на ремонт будівлі, за 
що ми вдячні артистам студії 
«Ласкавий травень».

Директор шноли-інтернату 
№ 24 Г.Венедиктова».

І ось в руках у мене екземп
ляр спеціального благодійного 
випуску рекламно-інформацій
ного віснина про «Ласнавий 
травень», віддрукованого в міс
ті Ухті Комі АРСР тиражем 
100.000 примірників вартістю 
1 нрб. 10 нол. кожен. Частина 
грошей від ного реалізації піде 
на розвиток першого у держа
ві Ухтинського «Клубу амато
рів студії «Ласкавий травень». 
Таких прикладів можна навес
ти велику нільність.

«Ласнавий травень» однако
во правильно буде назвати 
студією чи групою, бо колек
тив співає як під фонограми, 
записує магнітоальбоми, так І 
виступає під музичний супро
від перед глядачами, тан би мо
вити, живцем. Якраз виконан
ня пісень під фонограму ста
вилось у провину хлоп’ятам із 
«Ласкавого травня» деякими 
журналістами. При цьому чо
мусь вони забували згадати, 
що багато «зірок» естради до
сить часто на концертах вико
ристовують пісні під фоногра
ми.

Заради справедливості треба 
сказати, що останнім часом 
про студію стало з’являтися 
більше позитивних відгуків, 
аніж негативних. Перестали 
навішувати ярлики й на ди
ректора студії Андрія Разіна. 
В одному інтерв’ю з А. Разі
ним, зокрема, говориться про 
благодійну діяльність 
яка налічує останнім 
сорок чоловік, про 
створення групи, про її сього
дення та майбутнє. Там же за
значено, що «Ласкавий тра
вень» незабаром поповниться 
групою талановитих дівчат, які 
пройшли відбір. Нам відкриє
ться ще одна грань цього по
пулярного колективу.

«Ласкавий травень» — Все
союзна центральна студія для 
обдарованих дітей. Дозволю 
собі навести всього лише одне 
речення з «Положення» про 
цю студію, яку зареєстровано 
виконавчим комітєтоаа Сева
стопольської районної Ради 

студії народних депутатів міста Мо
скви та затверджено директо
ром об’єднання «Союзцирк- 
концерт» В. Мільрудом: «Все
союзна творча студія для об
дарованих дітей «Ласкавий 
травень» є підприємство, під
відомче об’єднанню «Союз-

цирккомцерт» Міністерства 
культури СРСР, має статус 
юридичної особи, самостійний 
баланс, розрахунковий раху
нок у закладі Держбанку та 
круглу печатку зі своїм «най
менуванням».

Студія сьогодні знаходиться 
на гребені слави. Ті діяльність 
привертає до себе увагу бага
тьох, у тому числі й газетярів. 
Багато уваги відводять твор
чості «Ласкавого травня» жур
налісти з білоруського моло
діжного журналу «Криніца». 
Вони не тільки розповідають 
про групу на сторінках журна
лу. а й влаштовують усні жур
нали для білоруських глядачів 
за участю «Ласкавого травня». 
До речі, на тому концерті, де 
був л, у ролі конферансьє ви
ступало двоє журналістів з 
«Криніци».

Та повернемося до програ
ми «У колі друзів». В той ве
чір студія «Ласкавий травень» 
одержала музичні поздоров
лення від своїх давніх друзів— 
рок-групи «Поїзд-26» та від 
співака, який одержав остан
нім часом, визнання любителів 
естради,•Антона Токарева — 
сина нашого співвітчизника, 
автора-виконавця Віллі Тока
рева, який проживає у США.

Програму виступу «Ласкаво
го травня» відкрив юний 
ліст студії Андрій Гуров, який 
приїхав до Москви зі Ставро- 
полля. Та найбільше аплодис
ментів зірвав кумир публіки 
Андрій Разін. Нові пісні в його 
виконанні були піснями-відпо- 
відями журналістам, котрі його 
критикували. Одна, сатирична 
пісня повністю присвячена га
зетярам, які «роздувають із 
мухи слона». Запам’яталися й 
дві інші пісні-жарти «Дядя Ми
ша» та «Степан Разін», при
свячені Михайлу Горбачову та 
Степану Разіну, яких йому 
приписують як родичів. Звуча
ли й ті «разінські» пісні, що 
встигли полюбитись слухачам: 
«Рожевий вечір», «Гуд бай, бє- 
бі» та інші. На жаль, не поба
чили ми у концерті Юрія Ша
тунова. У нього під час три
денних виступів у Театрі естра
ди була напружена пора — він 
«підтягував» шкільні заняття.

Більшість у залі складали 
хлопці та дівчата, які несамо
вито вимахували рунами й тан
цювали у проходах та біля сце-

ни під час усього концерту. 
Але була й інша аудиторія гля
дачів - люди середнього та 
старшого віку і навіть бабусі и 
дідусі. Як знати, можливо, се
лен цих посивілих милих ста
реньких були й колишні без
притульні, що помітили у піс
нях «Ласкавого травня» щось 
рідне, те, що нагадало їм своє 
тяжке дитинство. Я не побачив 
у залі байдужих. Всі були 
немовби в обіймах «Ласкавого 
травня». Глядачів скорив вокал 
А Разіна, його запал та гумор, 
його висока професійна естрад
на майстерність, скромність 
одягу й поведінка на сцені. По 
закінченні нонцерту сцена бук
вально потопала у букетах жи
вих квітів. .

Хто ж такий А. Разін? Ви
словлю свою думку. Це тала
новитий співак, продюсер та 
директор студії. Це дуже сим
патичний і привабливий 
хлопець. Його можна зараху
вати до тих людей, які через 
свої неординарні здібності 
піддаються всіляким нападкам 
фахівців і просто заздрісних 
людей.

Безперечна заслуга А. Разіна 
у тому, що він відкрив талант 
Юрія Шатунова, Антона Тока
рева. Андрія Гурова. Він від- 
нрив на естраді новий напрям — 
так звані «сирітські пісні».

Недовірливий до журналістів 
Андрій, побачивши моє по
свідчення громадського корес- 

со- пондонта «МК», та, взнавши, що 
“ я з України, все ж поговорив 

зі мною в Кулуарах після кон
церту. Я поставив йому лише 
одне запитання — про плани 
студії. Ось його відповідь:

— У перспективі я плекаю 
надію відкрити музичний ко
ледж. Про це під час гастро
лей у Москві Міланського те
атру «Ла Скала» була підписа
на угода з генеральним ди
ректором услаеленого колек
тиву Карло-Марія Бадіні на 
суму п’ятдесят тисяч доларів, 
яку буде використано для при
дбання інструментів симфо
нічному оркестру, у склад яко
го ввійдуть талановиті діти- 
сироти.

Тут же Андрій подарував 
мені свою фотокартку і пряме 
на програмці написав: «Чите
мам газети «Молодий кому
нар»! Успіхів у всьо/луі» і роз
писався.

Вячеслав ЧЕБИШЕВ. 
Москва — Олександрія. 
Не знімну: А. РАЗІН.

Фото МІлани КУЗЬМІВОЇ. 
{Москва).

ЕКРАН

ф Старий Новий рій... 
За традицією ми зустрі
чаємо його у копі дру
зів. 5 в цей вечір, 43 
СІЧНЯ молодіжний дис- 
иоклуб «Олімпія» запро
шує вас до самовара 
О 19 ГОДИНІ. А завтра, 

Ж 14 СІЧНЯ в «Олімпії» від
будеться молодіжний 
вечір «ПРОЩАННЯ З 
ЯЛИНКОЮ». І хоч «про
щання» завжди прони
зане сумом, сподіваємо
ся, вечір у святковому 
залі дискоклубу принесе 
вам посмішки, радість, 
пісні, веселі ялинкові 
танці. Завітайте до «Олім- 

■ п№» О 19 ГОДИНІ.

Цей випадок цікавий для мене не лише вір
ністю визначення «живий чи мертвий*, але й 
тим, що не варто ототожнювати щось, колись 
бачене, з тими картинами, які виникають під
свідомо. Адже було чітке відчуття фантома, що 
знаходиться у воді. Знайшли Г., ян відзначає
ться в листі, у квітні, коли видолинки звичайно 
бувають затопленими водою. Не можна слухати 
підмазни свідомості, коли підсвідомість вже да
ла відповідь на поставлене запитання.

Інший випадок. 1982 рік. Жінка з підмосков
ного міста Д. просить встановити, живий чи 
мертвий чоловік її сестри, який щез тиждень 
тому. Оскільки жили вони разом, жінка сказа
ла, що їй відомо все про стан здоров’я зникло
го родича. Я дав їй арнуш паперу й попросив 
записувати.

— Голова. Він скаржився нв головні болі? 
Можливо, травма?

— Ні, не снаржився. Про травми я теж не 
чула.

— Очі. Що у нього з очима?
— Нічого. Чудово бачив, працював водієм. 
Названі мною наступні зони негативної си

туації жінка підтвердила.

(Продовження. Початок у 51 
за 25 грудня 1989 року).

Коли знайдуть, —' сназав я на занінчен- „-----------
прошу повідомити. Хочу сподіватися, що двох студентських ГОУП 

сказане мною не підтвердиться. ппмяитиил,------------ »
На жаль... Через днів 5—6 ця жінка зателефо- 

кувала й сказала, що її родим вбитий, травма 
голови, злочинець винолов очі.

Як бачимо, окрім смертельної травми голови 
виявилася й травма очей. Гадаю, якби таке 
звірство було вчинене не з щойно вбитою лю
диною, в яній ще жили її мислення, шніра, нер
ви, а з неживою, то цього я б не виявив. Чи не 
дас цей випадок права припустити, що та чи 
інша частковість здатна передати інформацію 
про себе в «інформаційне поле» вже після того, 
ян туди було передамо інформацію про заги
бель центру життя, особистості.

Лист з міста Сувалки. Мати просила допомог
ти у розшуку недавно зниклої дівчинни, він — 
2 рони 8 місяців. Додала фотокартку. Чесно 
нажучи, мені неважко було повідомити нещас
ній жінці свої висновни — знання стану речей 
часто буває тяжким. Після вагань — повідоми
ти істину чи, жаліючи материнське серце, не 
казати правди, вважаючи, що з усіх почуттів, 
наділ вмирас останньою, я все ж вирішив ска
зати те, що мені відчулося, сподіваючись допо
могти тим розшукам дитини і злочинця. Напи
сав я таке:

«Сподіваюсь, те, що мені відчулося не мати
ме підтвердження, але < сенс попросити слідчо- 
ц» ?«еВ Е?иїГиУиЛОШуНатн насильника і вбив- 
цю серед психічно ненормальних людей що « оир^'- Коли дитину вуд2 знайда- 
П0ВІ‘дХ0°мУе»П0Я”аТИСЯ На «УДЬ

з “н^ГвиппІЛ’п’.,” одпри?» Із Польщі Відповідь, 
ця зовштімял^ С' 1,40 м,и лист Дог,оміґі ЗЛОЧИН- 
чз?вХ^:а2изая7ХТ знайшли’ " вуло 

класний!*' Пл^’ГГраЯНИ зникл* доньна-старшо- 
сяців за чотипі?«” про А°п°могу надійшло мі- 
"ист ву’о внпадено'Хк™.ИНН‘ННЯ «'•минки. В 
Дівчинка мертва о*еаи«.тМОН’ Я віДПОІ6іе> шо 

• імдип.иі и-Г - очваиДно, задушена, буде йшли на'лоНроз*Сдо дач'|ИоРОЗТануп сніг’ П 1И®' 
Причини її ппиї?«чуАаЧ ’ ЗИМОЮ НІХТО не жив. иаР пркпуїтити 'Ж .он»апУ Загаяиов1’ олв МОМ~ 
моль викликом. ’ при,хала туди за чи.-

"5НІ .‘Докласти рун» й до пошук# 
даманїикою'вТой Г₽УП’ шо »ілправилисл за 
ша - в Хівіни Рл;и?Дна на Північний Урал, ін- 
ден! рятуетльммми0НИ зн^,<ли- Пошуни, ГірОБС- мали РМеШ були нж^Г1амИ' Р’зУДитатів не 
цих походів У Н1Д н| Фотокартни учдснииїв

дами життєдіяльності не * МОНт-?ИН€рІ0 
про яні розповІпавСТі!/пНЛхбуло' Тих контейнерів- 
КО в ОДНІЙ з телепеп^^ІУ10414, иосмонавт Греч- 
неймовірне». еРсДач циклу «Очевидне —

подрпСПіцхіх розгляпаєтїгНІ л|таюч» об’єкти У 
ва «Паоадонс XX Долітт« В Б. Шурико;
АН БРСР А. Вейник°иТ Ял.,.м4лен-норесп°ндент м 
винладає запропонованій °,и *Нни’і скорботи» 
поиооди й порушує ЗАгальну теорію і
НЛО " зв’язок ? поЛЛВ ЛЗКу 5 проблеми я 
1 парапсихології). поза’вмними цивілізаціями- Ч

(Далі буде|<.
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