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Вареничків наварили...

«Вареничків наварю, милий мій милень
кий», — виспівувала, сипавши руни на гру
дях, Світланка Котова. Дарма, що, розгубив
шись від чималої глядацьиої аудиторії, іно
ді не попадала в такт чи від хвилювання 
зривався голос. Новоявленій артистці, нотра 
обіцяла нагодувати чоловіка варениками, 
тільки шість років, стільки ж і її «невірно
му милому» (Андрійкові Манзюну), в яного 
теж часом перехоплювало б горлі. Ця пісня 
була лиш частиною сценарію, по якому в 
кіровоградському дитячому садну № 24 про
водились українські вечорниці. Участь у них 
брали як дітлахи, так і вихователі, і не бу
ло б у цьому нічого особливого, якби не 
факт, що співали і щедрували учасники ве
чорниць українською мовон е той час, як в 
ньому дошкільному закладі І спілкуються, і 
навчаються по-російськи.

Тому й проскакували іноді російські сло
ва в українському варіанті, тому й тупцю
вали інколи дітлахи, почувши незрозуміле 
слово і не знаючи, що робити далі, аж поки 
хтось із дорослих не підказував їм росій
ською. Ось такий страшний парадокс. Ук
раїнські діти не знають української мови.

А втім, це не їхня вина, і навіть не вина 
дошкільних працівників. Бо вони працюють, 
як їм кажуть зверху. Це вина тих функціо
нерів, котрі призвели український народ 
до такого стану, ноли «олія» стала «алеей», 
а сокира — «санирой». Нині ми пожинаємо 
те, що посіяли. Але навіть такі сумні розду
ми з приводу катастрофічного стану рідної 
мови не зітруть яскравих вражень, котрі 

справили на присутніх малолітні артисти. 
Та скутість і соромливість, що була на по
чатку, під нінець вечорниць майже про
йшла, бо дивились на дійство уже із захоп
ленням і реагували на подальші дії від 
щирої душі.

Сподобалась їм і хитра коза (вихователька 
Тамара Остапенко), котра довго вибрикува
ла, а потім впала посеред сцени, мов нежи
ва і не піднялась, доки не принесли смачну 
цунерку. Сподобались й господарі вечора?—' 
дід Хома та баба Параска (вихователі — На
таля Болгарчук та Зоя Таран), бо не просто 
випитували, що ви вмієте і чому вас навчи« 
ли. а й пригостили смачними варениками« 
Правда, варили їх, певно, дитсадкіаські ку
харі. а не Світланка Котова, як обіцяла 
Андрійнові, тому вистачило й вечірнинам, і 
гостям в залі. Частина гостей, серед яких 
були вихователі дошкільних закладів облас
ті — слухачі курсів підвищення кваліфіка
ції при інституті вдосконалення вчителів, 
ніяково відмовлялась, інша ж частина, що 
складалась із хлопчиків і дівчаток цього ж 
дитсадка, не примусила себе довго припро
шувати. Вареники справді були смачними...

На знімках: ось вони — Світланна 
НОТОВА і Андрійно МАНЗЮК, хто з них бу
де варити вареники в майбутньому, покаже 
життя (знімок зліва вгорі): артисти б ролі 
глядачів (справа вгорі): за варениками — 
теж черга (внизу справа): «щось з нашою 
козою сталося», — це дід Хома до баби Па
раски ізнімок зліва внизу).

Фото В. ГРИБА.
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Тетяна Кожушко наро
дилася 1963 року в селі 
Підгайцях Кіровоград
ського району. Після 
закінчення восьми класії 
з 1978 по 1982 рік на
вчалася в Кіровоград
ському будівельному 
технікумі. З 1982 — ін
женер СУ-200 «Механо- 
монтаж», з 1986 по 1987

Висунута від МЖК «На
дія» кандидатом у на
родні депутати Кірово
градської обласної Ра
ди народних депутатів, 
А <на пленумі Кірово
градського міськкому 

• комсомолу — в народ
ні депутати Кіровоград-

'■ ської міської Ради 
родних депутатів.

КОР.: Де надієшся 
ремогти!

Т. К.: Більше шансів 
стати народним депута- 

< том міськради., У 107-му 
виборчому окрузі, де я 
балотуюся, живуть зде
більшого будівельники, 
які добре знають мене.

КОР.: Чим же завойо
вуватимеш прихильність 
виборців!

Т. К.: В першу чергу 
треба забезпечити мо
лоді сім’ї квартирами. 
Через створення нових 
МЖК, їх концентрацію. 
Тобто я за створення 
єдиної матеріальної ба
зи. Це — свої будівель
ні організації, свої заво
ди, свої працівники, які 
й будуватимуть для се
бе квартири.

КОР.: Лише квартири!
Т. К.: Ні, МЖК — це 

ціла соціальна програма, 
в першу чергу, яка до
зволить покращити 
тя молоді.

КОР.: Отже, ти 
ляеш молодь!

Т. К»: Не зовсім 
Брати участь у МЖК мо
жуть всі бажаючі. Але

секретар коміте
ту комсомолу тресту «Кі- 
ровоградміськбуд», 
грудня 1987 року 
1989 — секретар і 
тету комсомолу тресту 
«Кіровоградбуд». Нині — 
заступник голови МЖК 
«Надія» з виробничих 
питань. Освіта — вища, 
член КПРС із 1987 року.

найбільше у нас молоді. 
Напевне через те, 
їй найскрутніше.

КОР.: Крім цього на
пряму, що ще в твоїй 
програмі!

Т. К, Прагнутиму ДО 
повновладдя Рад. Руну 
підніматиму при голосу
ванні за економічну са
мостійність: дуже хочу, 
щоб більше товарів на
родного споживання, на 
які сьогодні існує попит 
і які виготовляються на 
наших місцевих підпри
ємствах, потрапляли до 
наших магазинів. Для 
цього треба провести 
детальний економічний 
аналіз розвитку нашого 
регіону і вже з його ре
зультатів намічати пла
ни.

Я за те, щоб наша ро
дюча земля була власніс
тю людей. Я за фермерів, 
за земельну власність. 
Оренда, думаю, це вже 
вчорашній день. Якою б 
хорошою вона не була, 
ян бачимо, продуктів у 
нас на лрилавнах не так 
і багато.

КОР.: Цс в селі. А як 
бути з підприємствами!

Т. К.: Так само: біль
ше користі було б, якби 
заводи були власністю 
робітників, щоб люди 
знали, що це їхінє а не 
абстрактно «державне».

КОР.; Політичний на
прям!

Т. К.: У нас, на жаль, 
влада залежить від пар
тії. Я — за окремий дру
кований орган. У нас < 
спільний орган обкому 
партії і облвиконкому. 
Як мовиться, хто пла
тить, той і замовляє му

зику Що раз наголо- 
Шу _ Радам потрібний 
свій орган.

КОР.: Що можеш ска
зати про наступи? ви
борні

ї. К.: Моя думка, що 
вони пройдуть краще, 
але не набагато, ніж ми
нулорічні.

КОР.: Чому!
Т. К.: Багато втратили 

часу. Погано готувалися. 
Зокрема я говорю про 
молодь. Тут компетент
ніше І грамотніше за 
нас, молодих, спрацю
вав партійний апарат.

КОР.: Перерахуй, будь 
ласка, розділи своєї про
грами. Думаю, виборцям 
буде цікаво їх знати.

Кожен з розді- 
десяти 

під- 
де-я 

тально /говоритиму на 
зустрічах з виборцями. 
Розділи такі:

1. Повновладдя Радам...
2. Правова держава. 

Верховність Закону.
3. Боротьба за чистоту 

середовища.
4. Молодіжна політика.
5. Підвищення добробу

ту населення,
КОР.: Що виділиш з 

названого!
І, К.: Прагнення до 

вірвертості, гласності. 
Наприклад, у розділі про 
правову державу про
поную, щоб значні спра
ви пропонувалися не 
«кимось», вирішувалися 
шляхом референдумів,

ІДЕМО доВИБОРІВ
Це історія зі славнозвіс
ною реконструкцією пло
щі імені Кірова.

КОР.: Тобі не подо
бається площа!

Т. К.: Ні, чому, площа 
прекрасна. Навіть дуже 
добре, що вона в нас є. 
Але згадаймо, скільки 
розмов велося про її ре- 
конструкцію! Навіть аиек- 
доти про неї розповіда
ли. Хоча, коли б людям 
все роз’яснили, з ними 
порадилися, було б кра
ще. Крім того, народ би 
відчував власну гідність: 
от, мовляв, наша думка, 
а не чиясь...

КОР»: Що скажеш про 
своїх суперників!

Тв К.: Прагнутиму їх 
перемогти своїм бажан
ням не лише бути на- 
родним депутатом, а й 
змінити наше життя яку 
місті, так і в області.

НОР.; Думаю, це тобі 
вдасться. Адже у перебу- 
8О6НІЙ кампанії най- 

ільш важливі не обіцян
ки, а конкретні справи. 
Та, за яку ти берешся, 
яку рухаєш — МЖп, — 
засвідчила реальність зу
силь«

Успіху тобі, Тетяно!
Вів інтерв'ю 

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

ЗЛІТ УЧНІВ-КОМСОМОЛЬЦІВ
У серпні минулого рону «МК» повідомляв про підтрим

ку секретаріатом ЦК 8ЛКСМ ініціативи школярів про 
проведення влітку 1990 року Всесоюзного зльоту учнів- 
комсомольців на базі Всеросійського табору ЦК ВЛКСМ 
«Орлятко» (N9 34 за 26 серпня 1989 р.).

Основна дискусія на зльоті концентруватиметься на
вколо актуальних проблем демократизації комсомолу І 
школи, взаємостосунків з дорослими, соціальної захище
ності підлітків, інших питань.

У березні відбудеться обласний збір учнів-комсомоль- 
ців. Пропонуємо основні тези, за яними, сподіваємось, 
розгорнуться дискусії на сторінках газети і на обласному 
зборі.

Склалося так, що структура учнівських комсомоль
ських організацій практично одна і та ж, незважаючи 
на несхожість навчальних закладів. Первинна ділиться 
на класні (групові) з правами первинних. Чи <не сприяє 
цо диктату класного керівника чи майстра, адже це його 
клас (група), він за неї відповідає, автоматично продов
жу« ту ж лінію в стосунках з комсомольською організа

цією? Чи можна побудувати організації з правами пер
винних на іншій основі? Наприклад, в одній школі це 
буде об’єднання всіх восьмих, дев'ятих, десятих (оди
надцятих) класів, в інших — за конкретними справами, 
ще в інших — за практично існуючими і новостворени- 
ми формуваннями (агітбригада, клуб вожатих, політ- 
клуб)...

У чому може проявитися політична діяльність учнів
ських комсомольських організацій?

Комсомолець і «©комсомолець: чим вони повинні від
різнятися і чи повинні?

Право прийому в комсомол мають первинні комсо
мольські організації. Аналіз поназує, що при різному 
зниженні кількості прийнятих нраще готувати тих, хто 
вступає, не стали. Як поліпшити яність підготовки всту
паючих? Чи не громіздка процедура прийому?

Чи потрібно створювати нову юнацьну організацію, 
конкуруючи з комсомолом?

Чи потрібно дозволяти добровільний вихід з номсомо- 

лу, саморозпуск комсомольських організацій з правами 
первинних 5 комсомольських Груп?

Керувати — це не командувати, а допомагати. Але Й 
допомога може перетворитися в опіку, паралізувати во
лю і дії того, кому допомагають. Якою повинна бути 
допомога партійної організації комсомольській? Через 
кого вона повинна здійснюватись?

Як виявляти таланти у школі? Чи важливо це для ком
сомолу?

Комсомол в навчальному закладі і фінансування. Са
мофінансування. Де брати засоби для реалізації іні
ціатив учнів?

Тези ці підготовлені за підсумками зустрічі в обласно
му таборі комсомольського активу «Горн», бесід із школя» 
рами, учнями профтехучилищ, комсомольськими праців
никами та педагогами.

Чекаємо листів!
Комісія по роботі з учнівською молоддю 
обкому ЛИСМУ.Обрали 23-х із 23-х СПРАВИЖУРНАЛІСТСЬКІ

Певно, звітно-виборна конференція обласної жур
налістської організації, яка відбулася 18 січня в Бу
динку профспілок, могла (І цього чекало чимало з 
присутніх) закласти міцні основи для майбутніх пе
ремін, яких вимагають процеси, що відбуваються в 
суспільстві. Чи ж стала? Однозначно на це питання 
відповість час. А ми хочемо для початку поділитися 
враженнями від ходу конференції.

Не скажеш, що в цьому плані вона чимось виріз* 
мялась. Мала швидше фінансово-господарський ухил 
(що, безперечно, теж важливо). Такого «напряму кон
ференції із самого початку надав доповідач, голова 
правління обласної організації О. Ф. Кердіваренко, 
Щоправда, у доповіді були й посилання на «антипе- 
ребудовні сили, які скористалися перебудовами 
лозунгами», але конкретно такі сили на терені об
ласті вказані не були. Доповідач констатував, що 
ряди обласної журналістської організації зросли і 
продовжують зростати, значно пожвавилася госпо
дарська діяльність, назвав кращі газетні публікації 
та радіо- й телепередачі минулого періоду, конста
тував брак бійцівських якостей деяких журналістів, 
розповів про творчі конкурси, проведені з ініціати
ви правління, майбутнє щотижневе видання обласної 
журналістської організації, відпочинок журналістів 
тощо. Дещо пожвавилася аудиторія, коли доповідач 
торкнувся проекту Закону про пресу.

Заслухано було * звіт Ревізійної комісії (доповідач 
Л. В. лапінь), яка засвідчила певне фінансове зростан
ня організації, після чого розпочалося обговорення 
обох доповідей.

Треба сказати, що тон, заданий із самого початку, 
дещо порушили хіба редактор маловисківської рай- 
газети Г. І. Красний та журналіст з Олександрії В. О. 
Колесников. Потім (на сприйняття автора цих рядків 
принаймні) конференція покотилася звичною ко
лією: констатувалися недоліки, які називаються від 

конференції до конференції й усунення яких мало 
залежить від правління обласної журналістської ор
ганізації. Може, тому, що конференція проходила 
саме так, дуже різко на загальному фоні вирізнився 
виступ журналіста В. В. Бондаря, який сказав про те, 
що гласність поки що нелегко пробивається на те
рені області й піддав персональній критиці декого з 
членів правління. Як завжди, аргументованим і вива
женим був виступ відповідального секретаря облас
ної письменницької організації В. Є. Панченка, який 
висловив свою віру в близькість давно назрілих ре
форм преси. Треба сказати, що критика, висловлена 
в окремих виступах, не знайшла підтримки у про
мовців, котрі виступили надалі.

Відбулися вибори нового снладу правління. До нього 
досі входило 19 чоловік. На розгляд нинішньої кон
ференції було запропоновано 21 журналіста. На жаль, 
виявилося, що в цьому списку немає усіх тих членів 
спілки, ного рекомендували первинні. Так список зріс 
ще на дві кандидатури. Коли вже конференція про
голосувала за склад правління із 21 чоловіка, яких 
мали обрати із 23-х, було внесено пропозицію довести 
кількість правлінців до 23-х, Більшістю голосів на 
тому й порішили.

Таким чином, до складу правління було обрано 
всіх внесених у список. Одразу по тому відбувся 
перший пленум правління, де з присутності делега
тів було обрано голову (ним став О. Ф, Кердіварен
ко), відповідального секретаря (І. Д. Грива) та членів 
президії. Обрано також ревізкомісію (голова — 
Л. В. Лапінь).

У роботі конференції взяли участь секретар обко
му Компартії України С. М. Шалікіна, секретар прав
ління Спілки журналістів України Я. С. Грицай, заві
дуючий ідеологічним відділом обкому партії М. М. 
Суворов, заступник голови облпрофради С. М. Ян
чуков.

Наш йор.ДРУГА СТОРІНКА ® 27 СІЧНЯ 1990 РОКУ

О. МАСЛЯКОВ БУВ ГЕТЬ ПОРУЧ...
З 15 по 21 січня в м. Дніпропетровську проходив перший 

Всесоюзний фести8аль_команд КВК «КІВІН-90». Він був орга
нізований головною редакцією програм для молоді Централь- 
«ого телебачення, творчим об'єднанням «Інтелекс» і Дніпро
петровським творчим об єднанням «Гротехніка». У фестивалі 
брали участь 24 команди з різних міст країни. Фестиваль ви
рішив вперше зібрати разом команди КВК, розкрити їхній 
творчим потенціал, з ясувати плани, визначити 8 команд для 
змагань у телевізійному КВК цього сезону команд для

Найбільшим успіхом користувались •
команди Одеського державного університеті* й? ™ ’ * заслужені 
клубу 1987 року), НовосиСЯрського держівног« чемшон
(чемпіон нлубу 1988 рону), ДніпропетооЙкЛг^ Університету 
ту (віце-чемпіон 1987 року); Донец^ноії. Держу ні версите-
туту (Віце-чемпіон 1989 року). ОГо пол,теХн<чного інсти-

Серед новачків сюрпризами стали ..
сьного гірничого інституту, команди м т?^поМаНп Москов
ського медичного Інституту, Київського’ • Душанбін-туту. 7 "»чеського політехнічного інсти-

Фестиваль завершився великим гала-кониептг,.. 
визначених за підсумками концеотних виступіо' команд,
ся ЦТ, ведучим був О. Масляков. Тут же бч7 3иОм«к вели- 
ники сезону-90 (Воронезький інженеоноХХ’е вЧЄЖ 4 УЧаС' 
тут, Донецький політехнічний інститут комЛУ П !’іНИИ і'ж:ти- 
ського державного університету Опйг^. '‘ Дніпропетров- 
верситет), а ще 4 було запропоновя^ Державний уні-
чам до 1 березня. пропоновано визначити телегляда-

Після фестивалю я ще більша

заявВнаРучастьМУ о6їомі комсомолу*чекає «Діалог» при
зитну „ Роботі клубу. дЛя ц®“®® ДО 1 березня ваших
К Мапчг? її 1?^ан„Чм ' повідомити зі я„^СЛ'я П1Аготуватн ві- 
І 4 73Р52 в1сі'мМ2ЛДіалог’' аб° под?вони?йРп^ОЮ: м' Кіровоград.

Ми віримо, що наша команда
кращим командам країни, але для Г,ДН<> протистояти
їй, крім «Діалогу», потрібні спонсор. 8 телевізійному КВК 
підприємств, організацій та коопепЛ ЩЄ’ звертаємося до 
рекламі своєї продукції по ЦТ- бупЗт®'8' ЯКІ за^«авеці в 
КВК , повідомте за вказаною вищ^Хресою К°МвНЯИ

------------ ---------• «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

*
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ІДЕМОДО ВИБОРІВ
КИМ стане завтра той, кого сьогодні зареєстровано 

кандидатом у депутати до обласної Ради народних 
депутатів або в народні депутати УРСР, залежить у пер
шу чергу від вас, шановмі виборці. Бо вам вибирати, 
кому вручити мандат .народного депутата. Втім, і одер
жавши мандат, чи відповідатиме необхідною мірою 
учорашній кандидат званню народного депутата, вираз
ника ваших прагнень і захисника ваших прав? Це, зно
ву ж таки, залежить від вашого вибору. Для того, щоб 
допомогти вам зробити його свідомо, ми й запровад
жуємо віднині анкету, яку адресуємо усім кандидатам 
у народні депутати УРСР та обласної Ради, які вже за
реєстровані виборчими комісіями. Думаймо і співстав-

ВИБОРЕЦЬ МУСИТЬ ЗНАТИ
(АНКЕТА ДЛЯ КАНДИДАТА)

1, Як ви оцінюєте передвиборний період, що пере
дував реєстрації вашої кандидатури!

2, Чого ви чекаєте від активності виборців під час 
наступної, такої важливої виборчої кампанії! Як це спів
відноситься із основними положеннями вашої передви
борної програми! ________________

ТОЙ, ХТО СЬОГОДНІ 
ПРЕТЕНДЕНТ...

3. Ваше уявлення про те, який шлях нам необхідно про
йти за найближчі п'ять років у напрямі справжньої су
веренності республіки!

4. З 1 січня 1990 року вступив у дію Закон про мови 
в Українській РСР. Що ви передбачаєте зробити для 
його втілення як народний депутат!

5. Чи сприяла, на вашу думку, поява й діяльність різ
них неформальних об’єднань та організацій перебудові 
в республіці (області)! Як ви оцінюєте діяльність і пер
спективи комсомолу на цьому фоні!

6. Яким вам уявляється механізм ліквідації усіляких 
відомчих та інших групових привілеїв і чи вважаєте ви 
це справою першорядної ваги!

7. У чому ви вбачаєте можливість з огляду на поши- 

вення скептицизму І нігілізму серед молоді, пробудити 
її творчі сипи! Які труднощі доведеться, на вашу дум
ну, долати при цьому народному депутатові.

8 Охорона здоров я та екологія — ці дві проблеми 
у нашій області та республіці значною мірою взаємопо
в’язані. В якій мірі майбутній парламент (обласна Рада| 
зможе з ними впоратися протягом найближчих п яти 

Р 9. Наскільки конституційна стаття про керівну ролі, 
партії в нашому суспільстві узгоджується з партійною 
тезою про необхідність передачі влади Радам народ- 
них депутатів!

10. Як ви оцінюєте ступінь соціальної захищеності мо
лоді, молодих сімей, дітей у нашому суспільстві і чи 
вважаєте за можливе змінити їх!

11. Нині деякі публіцисти взяли за правило докоряти 
нашому народові (молоді — особливо) за низький рі
вень культури! Ви якої думки з цього приводу?

12. Як ви оцінюєте власні шанси й шанси на успіх пер
ших демократичних виборів! Від кого чекаєте найбіль
шої підтримки І на кого та на що будете опиратися в 
своїй роботі, ставши народним депутатом? 

Панченко Володимир Євгенович народився 2 вересня 
1954 року в селі Демидівка Любашівського району Оде
ської області. Українець. Член КПРС з 1983 року.

Закінчив філологічний факультет Одеського держуні
верситету (1975) та аспірантуру (1978). Кандидат фі
лологічних наук, доцент. Член Спілки письменників СРСР 
(з 1979 року). Автор чотирьох книжок і понад 200 ста
тей у республіканській та всесоюзній пресі.

Викладав радянську літературу в Одеському держуні
верситеті (1979—1984). З 1984 року — доцент Кірово
градського педінституту. З 1985 — відповідальний сек
ретар обласної організації Спілки письменників України 
(за сумісництвом — доцент педінституту).

Депутатом Рад народних депутатів не обирався.

ПАНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ,
кандидат у народні депутати УРСР по виборчому округу Яг 225 
і у народні депутати обласної Ради по виборчому округу № 117.
1. По 225-му виборчому 

округу, де я балотуюся 
кандидатом у народні де
путати УРСР, висунуто 19 
кандидатур. Уже сам цей 
факт свідчить, що актив
ність виборців цього разу 
була вищою, ніж рік то
му. Вищою — але все ж 
недостатньо високою. Ба
гато ще людей байдужих, 
які живуть сьогоднішнім 
днем. Дається взнаки і 
правова неосвіченість — 
не всі уважно прочитали 
Закон про вибори, і вже 
через те не скористалися 
тими демократичними 
можливостями, які він 
нам усім давав. Я споді
вався на більшу політичну 
активність молоді. Ровес
ники наших комсомольців 
у Чехословаччиїні, НДР, 
Болгарії, судячи з усього, 
не виключають себе з полі
тичних процесів, які від
буваються в їхніх країнах. 
«Кіровоградський варі
ант» виглядає дещо по- 

іншому: надто глибокою 
була апатія багатьох по
передніх літ. Час би з неї 
виходити. Особливо, по
вторюю, молоді. Рок і по
літика не повинні заважа
ти одне одному.

Я маю можливість порів
нювати нинішню передви
борну ситуацію з минуло
річною (оснілни й сам був 
тоді серед претендентів у 
кандидати). З самого по
чатку я був проти перед
виборних онружних збо
рів, цього «сита» в руках 
адміністративного апара
ту, і життя таки скасувало 
їх. Цього разу можливості 
для адміністративного тис
ну менші.

2. На свідомість вибор
ців тиснуть численні дефі
цити: ‘немає одного, дру- 
гогю,_ третього. З’явилися 
в магазинах ковбаса, 
пральний порошок, ми
ло, — вже й раді. До пев
ної міри ця ситуація ви
гідна для кандидатів з 
числа партійно-господар
ського керівництва: в них 
є змога «підгодувати» той

го все це? Я згадую Лені
на; «Никто не способен 
скомпрометировать пар
тию коммунистов, если 
она сама не скомпромети
рует себя».

/. Наинращий засіб про
ти скептицизму і нігіліз
му — участь у реальних, 
корисних не лише для се
бе, а й для суспільства, 
справах. Молодь надто 
довго принижували казар
менною муштрою і лице
мірством. Починаючи від 
дитячого садка, її весь час 
супроводжують опікуни. 
Потрібно більше довіри до 
молоді. Але й від неї самої 
слід вимагати відповідаль
ності і культури.

8. 90-ті роки стануть 
екологічним десятиліт
тям, я в цьому не сумні
ваюся. Для початку треба 
прийняти «Закон про охо
рону природи України». 
У деяких республіках та
кий закон уже є.

9. Хіба ще в когось за
лишаються сумніви що
до статті шостої? Звичай
но, у новій Конституції 
СРСР її не буде. Автори
тет партії не декларує
ться, а завойовується.

10. На жаль, кращі свої 
роки багато молодих лю
дей змушені проводити в 
побутовій скруті. Це бо
ляче б'є по молодих 
сім’ях, Знаю це й по со
бі; з перших своїх 30-ти 
літ сім років я квартиру
вав і дев’ять прожив у 
гуртожитках. Ситуація 
досить типова.

Значно більше треба бу
дувати малосімейних гур
тожитків, в т. ч. — для сту
дентських родим. Чому б, 
наприклад, готель обному 
партії по вулиці К. Маркса 
в Кіровограді не віддати 
під такий гуртожиток?

чи той мікрорайон, «ви
кинути» дефіцити. І вже 
хтось вирішить: ось — 
про нас турбуються.

Тяжка економічна си
туація привчає якусь час
тину виборців задоволь
нятися малим. Хотілося б, 
щоб якомога більше з них 
розуміли, що потрібно мі
няти самі обставини жит
тя в республіці. Щоб де
фіцитів у нас не було вза
галі, щоб ножна людина 
була соціально захищена 
максимальною мірою. Для 
цього й обирається новий 
республіканський парла
мент.

3. Один з лозунгів моєї 
передвиборної платфор
ми — «Від централізму — 
до реального сувереніте
ту». Українська РСР — 
суверенна радянська со
ціалістична держава. Так 
записано в Конституції на
шої республіки. Але цю 
формулу ще належить на
повнити реальним зміс
том. Потрібна економіч
на самостійність респуб
ліки. Потрібно, щоб зем

ля, надра,, вода належали 
народові України. Потрі
бен новий Союзний до
говір. Все це належить 
реалізувати протягом най
ближчого часу,

4. Я входжу до комісії 
облвиконкому (як один із 
трьох заступників голови 
цієї коміоі), яка розроб
ляє програму реалізації 
Закону про мови в нашій 
області. Уже вніс цілий 
.ряд конкретних пропо
зицій.

5. Безперечно, сприяла. 
1989-й рік для України 
взагалі став рухом важли
вих громадських ініціатив. 
Виникли ювариство укра
їнської мови імені Т. Г. 
Шевченка, «Меморіал», На
родний рух України, «Зе
лений світ»... Як хтось пи
сав, перебудова «згори» 
зустрілася з перебудовою 
«знизу». Для мене слово 
«неформали» ніколи не бу
ло лайливим. Хоча я й 
розумію, бачу всю неодно
значність, часом — супе
речливість громадських 
рухів.

6. Необгрунтовані приві
леї з’являються там, де є 
монополія. Монополія на 
владу, істину, інформа
цію. Вона породжує без
контрольність, а значить і 
аморальність. Чим це за
кінчується, показують не
давні події в Чернівцях, 
Чернігові. А візьміть Кі
ровоград: яким сильним 
негативним подразником 
для громадськості стали 
ЛСУ, готель обкому пар
тії, будівництво якого йде 
до завершення, 12-квар- 
тирний чудо-будинок, у 
якому зустріли новосілля 
кілька секретарів обкому 
партії, включаючи пер
шого й другого... Для чо-

11. З культурою у нве 
справи погані не лише в 
молодіжному середовищі. 
Духовний стан республі
ки — на критичній по
значці. На Україні видає
ться в рік 3 книжки не 
людину — це, здається, 
передостанній показник у 
країні. Немає заводу грам
платівок (у Польщі їх 
шість), усього дві кіносту
дії, дуже мало музеїв. 
Сталінізм і неосталінізм 
відбирали у народів істо
ричну свідомість, звід
си — бездуховність, на
ціональним нігілізм.

Пора сказати чітко; 
культура в небезпеці’. А 
щоб ПІДНЯТИ II — потрібні 
кошти. Якщо стану депу
татом, добиватимусь, щоб 
республіканський бюджет 
передоачав значно краще 
фінансування культури. 
Один мільярд карбованців, 
яким виділено на розвиток 
культури України в 1990 
році, — це есе-таки надто 
мало, адже ми живемо 
життям, не достойним нас. 
Слід розширювати книго
видавничу базу, звернути 
увагу на «окраїни», по
вернути в обласні центри 
видавництва художньої лі
тератури, повніше задо
вольняти культурні потре
би 90 національностей, які 
живуть на Унраїні...

12. Думаю, що шанси 
бути обраним у мене не 
набагато більші, ніж шан
си бути необраним. Самі 
розумієте — 19 кандида
тів: робітники, юрист,
учитель, військовослуж
бовець, іінженери, вете
ран, комсомольці, лікар, 
льотчик... Багато залежа
тиме від програм, осо
бистостей і тактики пе
редвиборної боротьби 
кожного з кандидатів.

«ОНОВЛЕННЯ» І АПАРАТ
6 січня 1990 року газета «Правда Украины» надруку

вала статтю завідуючого відділом організаційно-партій
ної та кадрової роботи Кіровоградського обкому партії 
В. Д. Бабія «Володіти ініціативою». Безперечно, читачі 
звернули увагу на фразу з тієї публікації — «намагає
мось ми знаходити контакти і з різними неформальни
ми об’єднаннями».

Не варто було б наголошувати на цих словах автора, 
так само як і акцентувати увагу читача на труднощах, 
з якими зіткнувся громадський клуб виборців «Оновлен
ня» на першій стадії роботи. Треба сназати, що знан доб
рої волі цього неформального об’єднання — звернення 
до партійно-радянських органів із закликом до співро
бітництва в інтересах поліпшення якісного енладу нових 
Рад залишився без реагування. І якщо труднощі ство
рення нормальних умов для роботи клубу поступово за
лишаються позаду, то це свідчить про те, що сили, які 
заважали діяльності клубу, вчаться демократії, тобто — 
діалогу з громадськістю.

Хотілося б, щоб читачі зрозуміли, яку мету переслідує 
формування, що називає себе незалежним громадським 
клубом виборців, а не «клубом незалежних виборців», як 
дехто розуміє наше призначення. Незалежний — значить 
самостійним, самодіяльний, такий, що не належить до 
певного офіційного органу. Хочу наголосити: клуб у сво
їй Діяльності використовує форми і методи, не заборо
нені діючим законодавством.

Необхідність створення клубу ми бачимо в тому, що 
перші демократичні вибори у республіці не можуть 
пройти дійсно демократично без участі в процесі їх під
готовки та проведення широких кіл громадськості. А 
громадськість практично не має подібного "досвіду, 
оскільки у минулі роки вибори проводилися далеко не 
демократичними методами.

З перших днів заснування клуб не відмовлявся від 
співробітництва з партійними органами. Навпаки, у зга
дуваному вже зверненні прозвучав заклик до взаємо
дій: «Об’єктивно ми потрібні одне одному. У вас — 
досвід керівництва, знання важелів і механізмів влади. 
У нас — свіжі ідеї та думки людей, свідомість яких по
збавлена стереотипів, що виробляються за часи роботи 
в апараті. Це непогана основа для співробітництва в ін
тересах народу. Але не на основі стосунків вершника і 
коня. Партія закликає нас до консолідації, ми закли
каємо до співробітництва. За повновладдя Рад».

і хоч відповіді ми не одержали ні від ного, поступово 
почалося налагодження діалогу: у міськвиконкомі із за
ступником голови В. М. Суворовим, у Кіровському рай
виконкомі з головою В. Г. Мухіним, з першим секрета
рем райкому партії В. Є. Александровичем.

Особливо вселяє надію зустріч, що відбулася 13 січня 
в облвиконкомі. Представників клубу «Оновлення» та 
міської організації Народного руху за перебудову 
прийняв голова облвиконкому В. І. Желіба. У нас скла
лася думка, що Володимир Іванович поставився до нас 
з розумінням, діалог вийшов. Основний зміст бесіди 
звівся до одного: органи влади повинні забезпечувати 
конституційні свободи громадян, як того вимагає ст. 4 
Конституції СРСР. Ніяких звинувачень в екстремізмі ми 
не почули, тому маємо всі підстави сподіватися на взає
морозуміння і в майбутньому. Справа лиш у дотриман
ні усіма партійними і радянськими органами конститу
ційних прав громадян на свободу друку, зборів, мітин
гів, вуличних походів та демонстрацій.

Клуб, який нині об'єднує п’ятдесят членів, BHCVHVTMX 
трудовими колективами кандидатами у депутати 'Pan 
продовжує свою діяльність і запрошує до себе всіх б^ 
маючих зробити свій внесок у справу оновлення Ра„ 
тпШІ засіДання проводяться ножний четвер О 18 ГОПЬ'іаІ 
цП,Х1В6)ЛИН у Будинну техніки (вул. Жовтневої реайп».

В. МАРТИНЮК, 
член ради клубу «Оновлення».

м. Кіровоград.
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НЕЗВИ
ЧАЙНИЙ
УРОК

Його провели в шостому класі се* 
редньої школи Ац 5 кіровоград
ський поет Валерій Гончарен
ко і критик Володимир Панченко. 
Сорок п’ять хвилин місцеві ^майстри 
красного слова ділилися тсекрета- 
ми і» поетичної майстерності, розпо
відали про зустрічі із зарубіжними 
письменниками, які працюють на 
терені української літератури.

В. Панченко поділився хвилюючи
ми враженнями від поїздки в складі 
групи українських радянських пись
менників до братньої Польщі.

В. Гончаренно розповів про ро
боту міжнародного форуму шевчен
кознавців, приуроченого 175-річчю 
з дня народження геніального сина 
Унраїни. Форум відбувався на теп
лоході «Маршал Рибалко». Поет ска
зав, що за один лише тиждень цієї 
незвичайної наради він почув де
сятий перенладів віршів Т. Шевчен
ка, які звучали англійською, німець
кою, італійською, французькою та 
багатьма Іншими мовами шануваль
ників поезії нашого славного Тараса.

Не часто таке буває, коли дзво
ник на перерву не покликав учнів 
на галасливе подвір’я, а нагально 

перервав цікаву і захоплюючу бесі
ду. Шестикласники буквально за
сипали гостей найрізноманіпгішими 
запитаннями, на які іноді не так-то 
просто було дати вичерпну відпо
відь.

Наостанок письменники залиши
ли учням свої автографи і пообіця
ли, що подібні творчі зустрічі бу
дуть частішими в школі, яка носить 
їм я великого Кобзаря.

В- ВАСИЛЕНКО.
м, Кіровоград.



Хто ви, Маріє Іванівно?

мобілізовував на 
особисто бачив 

вони на колодах, 
перепливали Вол- 
допомогти захис- 

Сталін-

Я належу до того поко
ління, яке захищало свою 
Вітчизну від німецько- 
фашистських загарбників, 
Був учасником оборони 
Сталінграда — цієї трагіч
ної і героїчної сторінки у 
боротьбі з фашизмом. Ни
ні дехто з молодих не ві
рить, що в Сталінградській 
битві воювали і діти, яких 
ніхто не 
війну. Я 
їх, коли 
у ночвах 
гу, щоб 
никам відстояти 
град. Та, власна, і сам я з 
хворими легенями добро
вільно пішов на фронт і 
до дня форсування моєю 
320-ю гвардійською тан
ковою бригадою Дніпра 
моя мати і троє моїх ді
тей не знали, куди подів
ся їхній батько. Нас ніхто 
не гнав на війну. Одна 
думка про те, що ворог 
топче нашу землю, не да
вала спокою, соромно бу
ло по вулиці ходити. Все 
це було! І не де-небудь, 
а на землі Радянського 
Союзу. І боляче слухати, 
коли ветеранам у чергах 
інколи говорять образли
ві слова, мовляв, ну що ви 
завоювали? Я вирішив роз
повісти ось таким людям, 
як і за що ми зоювали.

Із серпня до 8 вересня 

1942 року моя танкова 
бригада вела тяжкі обо
ронні бої із силами фа
шист із, які вдесятеро пе
реважали наші. Це було в 
районі 74-го роз’їзду і 
станції Тингута. Наших 8 
танків проти ЗО німець
ких. З повітря щохвилини 
німці бомбардували нас. 
Навкруги — пісок і жод
ного кущика, десятки по
ранених і всі прохають 
врятувати їм життя.

Поряд із підбитим 
мецьким танком — 
нель під залізничною 
ЛІЄЮ для проїзду 

ні- 
ту- 
ко- 

авто-
транспорту. Двоє дівчаток 
на палатці стягували туди 
поранених, але були вже 
геть знесиленими, суконь
ки обірвані, волосся бруд
не. Коли тягнули на па
латці танкіста Ваню Мана
кова, втратили останні си
ли, сіли біля нього й за
плакали:

— От бугай чортів. Ма
мочко рідна, допоможи 
нам...

Це гозорила Маша Доз- 
гополова — вона 
із дитячого будинку 
Харкоза. А дівчинка 
руся Савич була з 
Кіровограда. Вона 
на коліна і підняла 
до неба:

— Боже наш! Якщо ти є 
на світі, допоможи

втекла
з-під 
Ма- 

міста 
стала 
руки

нам!

А ось
Марусю 
уже 45 
немає, 

за-

Ала ні мама, ні бог їм 
не допомагали. Я підповз 
до них і почав сам тягну
ти пораненого. У тунелі 
вже лежало понад 15 чо
ловік поранених і всіх їх 
рятували Маша і Маруся. 
Заочі поранених перевез
ли з тил, а дівчат хотіли 
покласти в санчастину, бо 
при бомбардуванні їх 
контузило, вони втратили 
слух, кров йшла із вух і 
носа. Та дівчата втекли не 
передову і потім ще ря
тували людей. Маша жи
ве з Харкові і досі пра
цює медсестрою, 
кіровоградську 
Сазич я шукаю 
років, але слідів
Мабуть, вона вийшла 
між і в неї інше прізвище. 
Я вірю, що ті, хто знає 
про її долю, повідомлять 
де газети і мені її адресу.

Трагедія, яку я бачив 13 
листопада 1942 року а 
Сталіїнграді, і досі не дає 
мені ні сну, ні спокою. У 
нашій частині буз коміса
ром танкової бригади 
Петро Іванович Горєв — 
людина розумна, добра. 
Він робив усе, щоб за
хистити бійця від смерті, 
готовий був прикрити со
бою. Так і сталося в бою 
під станцією Тингута. Тан
ком, на якому він був у 
цьому бою, наказав 
‘крити підбитий танк

при- 
Іллі

Савич, 
і Взня 

з-під 
їх ми

Ілляшениа, Врятував а«н 
хорошого танкіста, а сам 
загинув. Так от, Горєв 
завжди говорив нам, по- 
літпрацівникам:

— Ви лозинні відчувати 
своїм серцем стогін дітей 
у руїнах Сталінграда. Во
ни кличуть нас, прохають 
врятувати їм життя. Після 
бою ідіть, повзіть у руїни, 
але рятуйте їх.

І ми йшли. Німці бом
бардували, інтенсивно об
стрілювали, а ми повзли і 
прислухалися, чи не кри
чить де дитина. За десять 
днів я, старший лейтенант 
Шеремеєв, Маруся 
Маша Довгополова 
Мораліков дістали 
руїн 18 дітей. Усіх 
відправили за Волгу.

Особливо запам’ятала
ся ніч 19 листопада 
року. Маруся Савич 
маленькою, здатна 
пролізти з будь-яку шпа
ринку. Але німці, освіт
люючи ракетою темінь, 
помітили її і відкрили ша
лений вогонь. Ми думали, 
що Маруся загинула. Ви
рішили хоч тіло забрати. 
1 я поповз її слідом. Рап
том бачу — Маруся си
дить на руїнах будинку, а 
на її колінах лежить мерт
ва жінка. Весь одяг її 
обірваний, вся в крові. Ко
ли я став слухати її серце, 
вона мені прошепотіла: 

1942 
була 
була

«Я вчителька і Кіровоград 
дав> _ почала ’Т₽ивм’Тої 

У підвалі...». Дізнатися 
прізвища було вже п>зно. 
Хлопці пішли шукати но
ру , підвал зруйнованого 
будинку, а я розірве® коф 
т„ну помираючої, 
перев’язати рану, — ос*‘° 
лок міни попа» їй в гру
пи — і жахнувся... Поряд 
з раною була консервна 
банка із залишками якоїсь 
їжі, двома скоринками 
хліба, ошурками картоплі, 
буряка і моркви. З цей 
час мої друзі привели 
четверо дітей, страшенно 
худих, блідих. Віком вони 
були від 6 до 12 років. Це 
Оля, Катя, Валя і Олег 
Березкін, всі вони були з 
Кіровограда чи з області. 
Діти розповіли, що Катя 
при евакуації першою при 
бомбардуванні загубила 
свою бабусю, а біля До
нецька втратили своїх мам 
О ля, Валя і Олег. їх за
брала ось ця вчителька з 
Кіровограда Марія Іааніз- 
на, їй було 44 роки, пріз
вища вона не говорила. 
Щоночі вона пробирала
ся на смітники фашистів і 
збирала там покидьки для 
своїх дітей. Та ось в ту 
ніч 19 листопада 1942 ро
ку вона загинула і не 
встигла донести харчуван
ня до нори своїх діточок«

ТРИБУНА 
ВЕТЕРАНА

покусала Меи 
потім сказала: 
маму, Марію 
поховаємо де* 
цзинтарі, щоб

Діти страшенно крича. 
ЛИ, зони не хотіли поли
шати її одну ТУТ мертвою. 
Катя так прикипіла до ті- 
ла вчительки, що не мож- | 
на було її відірвати. Коли 
я попробував забрати дів- 
чину, вона 
руки. Але 
«Заберемо 
Іванівну, і 
небудь на 
ми могли все життя при
ходити ДО неї». Я дав ЇЙ 
клятву. Марію Іванівну ми 
принесли в селище Беке- 
тівка » поховали у двор! 
школи імені Ворошилова. 
Після війни тіло Марії Іва
нівни люди перенесли в 
братську могилу, там зо
на лежить і сьогодні. Але 
боляче на душі за те, що 
до цих пір ми не знаємо 
прізвища цієї героїчної 
жінки з Кіровограда. Так 
невже ж є такі люди, які 
хочуть 
нашої

Я людина хвора, мен 
80 років, тому й спішу пе
редати молоді бачене. 
ІЦоб ніхто не захотів це 
забути.

стерти асе це з 
пам’яті?

Д. ЧАЛИЙ, 
ветеран Великої віт
чизняної війни,.

м, Нікополь,
Дніпропетровське 
область.

г

/

ПОСТАНОВА ВИМАГАЄ КОНТРОЛЮ ТЕЖ мжк
Нещодавно відбулося спільне засідання бюро 

ного комітету ЛКСМ України і облвиконкому з
облас- 

, _ питань 
дальшого розвитку будівництва молодіжних житлових 
комплексів у області.

Заслухавши інформації заступника голови облвикон
кому М. І. Москаленка, секретаря обкому ЛКСМ Украї
ни С. Снопкова про стан будівництва молодіжних жит
лових комплексів (МЖК) та їх подальший розвиток з 
області, виконком обласної Ради народних депутатів і 
обком ЛКСМ України констатували, що в містах області 
створені і діють 7 таких комплексів, у комсомольсько- 
молодіжних загонах яких налічується понад 700 чоловік. 
Ці загони працюють на спорудженні житла, інших об’єк
тів соціально-культурного та побутового призначення.

Разом з тим в діяльності молодіжних житлових комп
лексів є істотні недоліки. Виділені з промислових під
приємств міста Кіровограда в розпорядження будівель
но-монтажного тресту «Кіровоградбуд» бійці комсо
мольсько-молодіжних загонів не проходять навчання з 
навчально-виробничому комбінат, тресту і використо
вуються в будівельних управліннях на багатьох об’єк
тах, що не мають ніякого відношення до молодіжних 
житлових комплексів, а також на домобудівному ком
бінаті на різних роботах, які в своїй більшості не потре
бують праці високої кваліфікації.

На об’єктах, що споруджуються безпосередньо заго
нами МЖК, застосовується залишковий принцип в по
стачанні матеріалами, механізмами, внаслідок чого з 
загонах допускаються простої, у молодих робітників 
низька заробітна плата.
. Щоб позбутися недоліків у ДІЯЛЬНОСТІ молодіжних жит

лових комплексів і сприяти дальшому їх розвитку в об
ласті, відповідно до постанови Ради Міністрів Української 
РСР і Центрального Комітету ЛКСіМ України від 11 жовт
ня 1989 р. «Про дальший розвиток будівництва молодіж
них житлових компленсів у республіці;» виконавчий номі- 
тет обласної Ради народних депутатів і бюро обласного 
комітету ЛКСМ України прийняли постанову. У ній, зо
крема. говориться, про необхідність звернути увагу на 
потребу посилення роботи в налрргч-.ку дальшого розвит
ку руху по будівництву об’єктів соціальної сфери. Вони 
будуть зводитися силами в перш, чергу молоді, а та
кож усіх бажаючих, як? тривали й час перебувають на 
квартирному обліку.

Міськвиконкомам, райвиконкомам, міськкомам і райко
мам ЛКСМ України потрібно протягом січки — лютого

1990 року проаналізувати стан справ із створенням та місцем проживання, поширивши форми масової поботи експлуатацією молодіжних житлових комплекс в. Вихо- л н лласовоз роооти_______ ____ ___ _ ________  _______ •______  ___________  ______ па самочппаяпімміг» пппчоплииіл ...... .дячи із практики створення молодіжних житлових номп- 
ленсіз у містах Києві, Кіровограді на базі реконструкції 
та оновлення існуючого житлового фонду, громадських 
споруд організувати такі комплекси в інших містах об
ласті, де це доцільно. Розробити програму розвитку мо
лодіжних житлових комплексів на тринадцяту п’ятиріч
ку, передбачивши будівництво мікрорайонів індивідуаль
них житлових будинків за рахунок підприємств, органі
зацій, а також довгострокових позик Ощадбанку СРСР.

Комітетам ЛКСМ України разом з організаційно-вико
навчими комітетами МЖК міст поширити роботу в тру
дових колектизах підприємств, організацій по виділен
ню у наступній п’ятирічці лімітів капітальних вкладень, 
спрямованих на будівництво об’єктів комплексів.

Кіровоградському міськкому комсомолу, будівельно- 
монтажному тресту «Кіровоград», облрембудтресту не
обхідно припинити практику використання бійців ком
сомольсько-молодіжних загонів на підсобних та інших 
роботах, що не потребують праці високої кваліфікації, 
а також на об’єктах, які не належать до молодіжних 
житлових комплексів, направляти бійців цих загонів у 
комплексні бригади тільки після проведення навчання 
будівельним професіям в навчально-виробничих комбі
натах. Треба залучати до роботи на підприємствах бу
дівельної індустрії, промисловості будівельних матеріа
лів осіб, які бажають одержати квартири в будинках 
молодіжних житлових комплексів.

Кіровоградським міськвиконкому, міськкому ЛКСМ Ук
раїни разом із зацікавленими організаціями до 1 липня 
1990 року вирішити питання створення госпрозрахунко
вих будівельних і ремонтно-будівельних організацій 
«МЖКбуд» на базі МЖК «Надія» і «МЖКреконструкція», 
на базі МЖК-2 в місті Кіровограді, включивши їх в орга
нізаційну структуру будівельних підрозділів.

виконавчим комітетам Рад народних депутатів у міс
тах, де загони молодіжних житлових комплексів споруд
жують об'єкти за замовленнями Рад народних депутатів, 
домагатися передачі лімітів напітальних внладень у по
рядну пайової участі промислових підприємств у жит
ловому будівництві цільовим призначенням для моло
діжних житлових комплексів. Вирішити питання участі 
робітників відділів та управлінь виконкомів у будівництві 
молодіжних житлових компленсів. експлуатації новозбу- 
дованих житлового фонду і приміщень соцкультпобуту 
цих комплексів.

Міськвиконкомам, міськкомам ЛКСМ України сприяти 
зростанню суспільно-організаційної роботи МЖК за

по самоуправлінню, проведенню дозвілля та відпочинку 
членів сімей МЖК, залучати дітей та підлітків до різно
манітних справ у клубах та гуртках за інтересами.

Взяти до відома, що Рада Міністрів УРСР і ЦК ЛКСМ а 
України постановою від 11 жовтня 1989 р. доручили:

Держпостачу УРСР спрямувати посередницьку діяль- і 
ність територіальних управлінь та укладання договорів 
щодо постачання матеріально-технічних оесурсів для 
об'єктів молодіжних житлових комплексів, споруджува
них господарським способом;

Держбуду урсР разом із Держпламом УРСР за подай* 
«ям Республіканської асоціації молодіжних житлових 
комплексів України, облвиконкомів зиоішувати питанні» 
про передачу функцій замовника по будівництву об’єкті« 

тМ4амА,и^тпЖИТЛ°ВИХ КОмпле«с5в організаційним комі- 
c!L«’nU«J?XM ЧИХ комплексів, які здійснюватимуть 
мовнихз" взаемод.ї з службами єдиного за-

УРСР Е«епе«а'НИ’ м’*<і«ер«ау народної освіт«

■’трт’
році нормативні докум^ти шо Хп- 3аТВЄРДИТИ У 
ню відповідальності колективів 
комплексів за організацію виховної oofin” ЖИТЛ0ВИ< 
учнівською молоддю та батьками ро6<?ти 3 Дітьми, | 
плуатації й збереження жит^ ’ За ПОліпшЄннЯ екс- 
ціального, культурно-побутоВогоОГт°а ф?ХУ’ °6’Є,<ТІв г°‘ 
розчого призначення; ° а Ф,3культурно-оздо-

Виставці досягнень народного 
значити павільйон «Будівництво» д®-п°яарства УРСР ви
та вивченню пеоелового поєні оазовим по пропаганд: 

тн° » !?У По створенню та екс- 
комплексів і молодіж-

та вивченню передового
плуатацн молодіжних житлових і____
них житлово-будівельних кооперативів

Контроль за Виконанням цієї ПГ1ГТІ ’
заступника голови облвиконкому М і £ВИ покласти на 
ретаря обкому ЛКСМ України В Т ую^Осналенка ‘ сек’
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Під таким заголовком 21 жовтня 
1989 року була опублікована нритмч- 

на кореспонденція, де йшлося про 
виробництво і продаж населенню 
нодсброякісної продукції (олії|, ана
лізувалися причини й наслідки цьо
го факту.

На критичний виступ газети дирек
тор Олександрійської харчосмакової 
фабрики І. М. ЛАЗАРЕНКО відреагу- 
ваз так:

«Факти, про які йдеться в статті, 
дійсно мали місце. Стаття була об
говорена на загальних профспіпко- 

вих зборах лідприсмстза. З 23 жовт 
ня по 1 листопада 1989 року було 
проведено ремонт цеху. Під час ре
монту було замінено основне техно, 
логічне обладнання — чотири жа
ровні та один шнековий прес Це» 
пофарбовано, побілено. Органи мі 
ськсанепідемстанції після ремонті 
дали дозвіл на експлуатацію цеху

За перші півтора місяця після юе. 
монту цех випустив 200 тонн добоеэ 
якісної продукції». и



і
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Швачка Світлана ГУРКО щодня виконує свої завдання якісно І вчасно. 
Вона секретар комсомольської організації. А працює Світлана в колгоспі 
Імені Петровського Устинівсьного району в цеху по пошиву дублянок, кур’ 
тон, рукавиць, жилетів чоловічих і жіночих, напівпальт, а також матраців 
і подушок. У цьому році майстри цеху планують серійний пошив курток 
нової моделі. Щороку тут реалізовується товарів на 1 мільйон 150 тисяч 
карбованців.

Фото С. ФЕНЕНКА.
Устинівський район.

Вибираємо дискусійний клубКОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛІТНАВЧАННЯ
Роблячи аналіз розвитку системи комсо

мольського політнавчання за останні роки 
з області, розумію, що час вимагає його 
корінних змін. Адже не секрет, що заняття 
проводяться рідко, при низькій явці слуха
чів (хоча діє принцип добровільності) та й 
теми розглядаються на них, далекі від ви
мог злоби дня. А тому з кожним роком 
число політшкіл зменшується.

Нещодавно мені довелось бути у відряд
женні в Онуфріївському районі. Був на за
нятті комсомольської політшколи нолгоспу 
«Комінтерн». Загалом воно сподобалось. 
Пропагандист, вчитель біології Павлиської 
СШ В. А. Нестеренко володів матеріалом, 
але будучи в «рамках» політшколи, говорив 
у більшості сам, та й тема була скоріше для 
учнів школи, ніж для робітничої молоді.

— Потрібна жива форма політнавчання, 
я вибираю диснусійний політклуб, — заявив 
пропагандист із чималим стажем роботи 
голова виконкому Деріївсьної сільської Ра
ди народних депутатів О. 0. Черньоннов 
(колгосп «Дружба»). — Молодь треба вчити 
політичної культури. Виходячи з цього, по- 
літшнола колгоспу «Дружба» переросла в 
дискусійний політклуб.

Відділ ідеології і культури обкому ком
сомолу вбачає зміни в політнавчанні комсо
мольців і молоді з подальшому розвитку 
активних форм, зокрема, дискусійних по- 
літклубів. Думаю, що кадри для них сьо
годні вже є. Приклад в цьому подають і 
партійні працівники. Так, дискусійний клуб 
на Онуфріївському філіалі Світловодського 
ВО «Олімп» веде другий секретар Онуфрі- 
ївського райкому партії М. І. Осташко.

На останньому семінарі керівників диску
сійних політклубів молоді було запропояо-

вано створити асоціацію керівників дис
кусійних КЛубІВ. _ гпні

Головна мета асоціації -- Р®3ПВ‘^ІОКП^’ 
ально-політичної активності молодь підви 
щення рівня політичної “ультури-

Вонл буде вирішувати такі завдання.
1. ° Орієнтація юнаків і дівчат на реалью

суспільнозначимі справи. Т4*П-
2. Сприяння глибокому оволодінню тео

рією марксизму-ленінізму. „ллмтич-
3. Допомога молоді у виробленні прантич 

них вмінь й навичок, які дають змогу брати 
участь у політичному житті країни.

На це буде спрямована робота асоціації, 
її виконавчого комітету.

Доцільними будуть спільні виступи, обмин 
досвідом, використання для цього радіо, 
телебачення, преси. Максимум уваги нада
ватиметься розвитку дискусійних клубів у 
сільській місцевості.

Ще одна важлива, на мій погляд, дум
ка — дискусійний клуб повинен бути цент
ром ідейно-політичної роботи з молоддю 
під час найважливіших подій, які відбуваю
ться в країні, комсомолі. Потрібно форму
вати позицію молоді на ті чи інші ситуації. 
А тому в найближчі місяці дискусійні клу- 
би повинні знайти своє місце в кампанії по 
виборах народних депутатів Української 
РСР, місцевих Рад, підготовкою до XXI з їз
ду ВЛКСМ.

Саме на ці питання звертатиметься увага 
других секретарів міськкомів і райкомів 
комсомолу, керівників дискусійних поЯіТ- 
клубів молоді на семінарі а лютому 1990 ро
ку, де розглядатиметься питання і про асо- 
ЦІаЦ"°- А. стоян,

зав. відділом ідеології і культури 
обкому комсомолу.

І ГРОМАДСЬКІЙ ПРИЙМАЛЬНІ?

О

Минулої суботи в Кіро
воградському обкомі ком
сомолу, враховуючи кри
тичні зауваження обласної 
спілчанської конференції, 
відчинила двері громад
ська приймальня. Юрист, 
психолог, журналіст, спе
ціаліст із молодіжних госп
розрахункових об’єднань 
чекали на ваші відвідини, 
дзвінки. На жаль, їх було 
дуже мало.

Першим зателефонував 
до журналіста Валерій 
Малишок, донедавна пер
ший секретар Кіровсько- 
го (м. Кіровоград) райко
му комсомолу. Його ціка
вили такі запитання:

1. Коли і як буде про
ходити коччкурс на замі
щення вакансії редакто
ра? Чи будуть при цьому 
враховані його пропозиції, 
які знаходяться в обкомі 
комсомолу?

2. Чому немає деталь
них репортажів з бюро 
обкому комсомолу?

3. Яка позиція обкому 
комсомолу, щодо подій у 
Азербайджані, Вірменії, 
Чернігові?

4. Коли ж ми дізнаємо
ся, з ким поїдуть делега
ти на XXI з’їзд ВЛКСМ?

5. Чи звертався хтось із 
обраних делегатів, щоб у 
молодіжці опублікувати 
свою програму на з’їзді?

Позаяк В. Малишок вва
жає, що на ці питання бу
де цікаво дізнатися і на
шим читачам, відповідаю 
як журналіст:

1. Колектив редакції ви
сунув на посаду редакто
ра кандидатуру Василя 
Бондаря. На жаль, наш 
колектив не вирішує да
ного питання — останнє 
слово за пленумом обко
му комсомолу.

2. Репортажі, кореспон
денції, як і обіцяли, бу
дуть, от лише через тех
нічні причини не завжди 
вони оперативно висвіт
люватимуться, через що 
втрачатиметься інформа
тивна цікавість.

3. Не знаємо, нам про 
це не повідомляли. У нас, 
журналістів, — своя.

4. Коли делегати ска
жуть, тоді й. читачі дізна
ються. А ми постараємося 
їх якнайшвидше запитати.

5. Ні, не звертався. Є 
надія, • що звернуться. 
Можливо хоч після того, 
як ми їм про це нага
даємо.

Подібні запитання В. Ма
лишок задав і другому 

секретареві обкому ком
сомолу Віктору ТЮПі. 
Це — ставлення до 7-ї 
статті Конституції СРСР, 
до подій у Вірменії, Азер
байджані, Чернігові, а та
кож про вибори. Щодо 
останнього — проводили
ся навчання із молодими 
виборцями і це ще лише 
початок, до агітації за 
кандидатів - ко/исомольців 
підключився і «МК».

Про ставлення до по
дій у Вірменії, Чернігові. 
Віктор відповів, що це — 
наслідок пережитків на
ціональної і економічної 
політики в даних респуб
ліках, областях і містах. 
Також Віктор відповів і 
про 7-му статтю Конститу
ції, в якій йшлося про 
громадські організації.

У приймальні пролунав 
дзвінок і голос аноніма 
запитав:

1. Чи пропонувало бю
ро обкому комсомолу 
звернутися до молоді із 
викладом своєї позиції 
про ставлення до сьогод
нішніх процесів?

2. Коли молодь і ком
сомольці області дізнаю
ться про рішення мину
лої конференції?

3. Які питання будуть 
розглянуті на черговому 
пленумі обкому?

Відповіла на ці запитан
ня секретар обкому ком

сомолу Валентина ГРА
БОВА:

1. Позиція обкому з да
ного питання є і з нею 
познайомляться скоро всі 
бажаючі.

2. Незабаром.
3. Черговий пленум 

«Про завдання обласного 
комітету комсомолу по 
виконанню рішень XXI 
з’їзду ВЛКСМ» за планом 
планується провести в 
червні.

Був і один відвідувач. 
Віктор Самойлович МАМ- 
РЕНКО, працівник сіль
ського господарства, ді
дусь одинадцяти внуків, 
переступивши поріг, за
питав:

— Скажіть, будь ласка, 
чому в наших магазинах 
продають іграшкову
зброю. Я — проти цього!

Ось таке запитання. 
Розговорилися. Людина з 
неабияким життєвим дос
відом, син батька, який 
мав шестеро дітей, диву
вався, навіщо ми самі ви
ховуємо в дітей озлобле
ність і оте — «тра-та-та-та, 
ти вбитий».

Що можна було відпо
вісти? Те, що ми лідери з 
випуску таких іграшок у 
світі, те, що в інших краї
нах діти забавляються 
комп’ютерними іграми, а 
нам дешевше виготовити 
іграшковий автомат і те, 

що потім маємо гіркі пло
ди як комплекс нашого 
непродуманого вихован
ня.

Одне, чисто інформа
тивне запитання, було до 
юриста — старшого слід
чого міської прокуратури 
Віктора Петровича ПОЛІ
ЩУКА. А психолог — за
відуючий кафедрою пси
хології Кіровоградського 
педінституту Павло Воло
димирович ЛУШИН І Юрій 
ВОРОНОВ — голова мо
лодіжного госпрозрахун
кового об’єднання «Діа
лог» при обкомі комсо
молу залишились без ро
боти.

Хоча всі, хто забажав 
би, могли поцікавитися в 
секретарів обкому ком
сомолу про поточний мо
мент у обласній спілчан
ській організації, про 
шляхи демократизації вну
тріспілкового життя...

Юрист розповів би, як 
змінюється в нас законо
давство, допоміг би отри
мати кваліфіковану від
повідь, куди і як слід 
звертатися при вирішенні 
конфліктної ситуації, про 
надання пільг колишнім 
воїнам-інтернаціоналістам.

Психолог, у свою чергу, 
компетентною порадою 
міг би ослабити напружен
ня в сімейному конфлікті, 
розповів би про те, ям 

слід впливати «а мікро
клімат у колективі, як зня
ти напруження, поговори
ти відверто про чисто 
особисте...

Про молодіжні госп
розрахункові об’єднання 
можна дізнатися не лише, 
як їх створювати і чим 
при цьому керуватися, а 
й як налагодити стосунки 
з аналогічно діючими, по
шукати партнерів у спіль
ній діяльності. Компетент
на відповідь була б дана і 
на запитання про ведення 
господарської діяльності 
комітетами комсомолу, 
про організацію роботи 
НИМ, МЖК, по роботі 
штабів «Комсомольського 
прожектора», створенню 
КМК, комсомольські бу
дови, з трудового вихо
вання молоді. Та хіба все 
перелічиш, про що мож
на було дізнатися мину
лої суботи?

Втім, не розчаровуйте
ся! Не все втрачено. Як
що забажаєте — громад
ська приймальня працю
ватиме постійно, от лише 
проявіть активність!

А чи маєте бажання це 
зробити, повідомте по 
телефону 2-04-84. або 
4-95-66.

Юрій ЯРОВИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

л імені ДашіСевасто-польської
Стипендія
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Українським товариством Червоного Хреста 
з 1 січня цього року встановлена стипендія 
імені Даші Севастопольської — першої в Росії 
сестри милосердя. Вона буде призначатись 
учням медичних училищ — членам товариства 
Червоного Хреста, — які відмінно навчаються, 
беруть участь у загонах «Милосердя», допома
гають одиноким і престарілим людям, а також 
пропагують переваги здорового способу життя 
серед населення, особливо серед дітей. Розмір 
стипендії — 50 карбованців щомісяця.

Хто ж така Даша Севастопольська? Чому Гі 
Ім’л ввійшло до Історії?

Кримська війна 1853—1856 рр. була однією з 
найтяжчих і кровопролитних війн в Історії Ро
сійської імперії. Особливе місце в цій епопеї 
займала оборона Севастополя, яка тривала 349 
днів. У документах, присвячених цій оборону 
серед прославлених і не дуже відомих імен ми 
зустрічаємо й Імена російських жінок, котрі 
вразили своїх сучасників повною самопожерт-

вою і милосердям. Бо саме у цій війні за іні
ціативою видатного російського хірурга і гума
ніста М. І. Пирогова вперше на полях битв 
з’явились мужні і безстрашні жінки. У листо
паді 1854 року з першим загоном сестер мило
сердя він прибув у Севастополь. А вже в січні 
велиний хірург писав: «Их рвению и деятель
ности при хождении за больными, их подлинно 
стоическому самоотвержению нельзя было на
дивиться», Найменші бажання страждених, їх- 
ні примхи виконувались сестрами без запере
чень.

Однією з перших жінок, котра вирішила ста 
ти на цю нелегку стежку, була 17-річна Даша — 
донька матроса Лаврентія Михайлова, яний 
загинув у битві при Сінопі. Вона не раз чула 
від батька, як помирали поранені воїни через 
те, що не було кому зробити перев'язку, пода
ти води... І коли ворог ступив на кримську зем
лю, коли потяглись до Альми російські війська, 
Даша, переодягтись у матроську форму, при
йшла на поле бою. У день страшної битви 8 ве-

ресня на передовій, Під вогнем 5!в’язувала вона поранених. Багато пере’ У
того дня залишились живими саЛР ваник « 
першій сестрі милосердя — завДя«и <
Михайловой. Про її героїчний Тчиі<Л! «Рект’їані 2 
домлено по всьому Чорноморської 5уло повЬ < 
величезне старання у догляді зд ^У ^ЛОТУ< За 
раненими, за подвиг, милоГеАпІ і Л°рими ’ *о- < 
чину нагородили ЗОЛОТОЮ г5Уман,3м А’В‘ /

на Володимирській?тр?ч^Тпп*3а усеР‘ ї 
карбованцями. У вітчизняну іетіЛ00 сР’бними < 
йшла під іменем Даші СевастАТЇ,110 вона вві- 1ввИнаш чЛМ^о3г^°двиг^’миПтГЬСЬИОЇ' З’єд- 
хвори^естрн ХХТЬГСаЫЭТн" ’ ™но ! 
оселі СПОНІЙ, впевненість V taL4 вн°0ЯТЬ у їхні ! 
яали sr - |
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запахом <>РУдНого ^ лгрим 
тав їх, поринай? Чюгор* 
тя. Він почи^ М Шбут- 
піння поступово п- Со- 
у хропіння і тоді 
тулившись д0 н^'Чпри- 
тихо плакала у ’ вона 
по ласці. НаплакайТУЗІ 
синала. З обличч. за- 
тінь страждання. '"Мвала 
лішало, неначебто’1 св'т- 
до неї заглянула «У*“*

Клопи, тр8мтяч 
терпіння, жадібно

*мЖ1ИСо

і від 
живого В’Д 

очах дружини 
мука лю»

В ті далекі часи, коли мій 
предок корчився на дибі, 
ГошУ6уалГбажаВно плести 

ТСЙ біль крізь віки . вт.пити 
його В МОЮ СВІДОМІСТЬ.

І коли його везли по ОСІН
НІЙ багнюці, чорного 
страждання, 
ненависті, в 
жевріла світла 
бові.

Бліде проміння сонця, 
що заходило в осінню ні , 
зламане гілкою, немов ко
ліном, торкнулось його по-

кусаних. губ і в'1« просто- 
пнав: «Пити...».

яким був він, той дивнии 
поборник рабсько« долі, за 
яку надію чіплялися ио.о 
почуття, коли мого давньо
го предка шматували роз
печеними щипцями допи- 

Т'аневже, коли лежав на пе- 
чі загорнувшись в нислии 
запах овечої “;кіри,^ін мор- 
HVRAR кволе ТІЛО ЖІНММ 
мріле почути ст°г‘н С/ажац": 
ня? І коли він завмирав, ці 
пеніючи в судомі, чи ж не 
власний страх він намагав 
ся віддати забуттю?

Відтак, німуючи поряд із

цим безпомічний 
ням, а<н почНн”м 
усю марноту ; 
свого внеску 
тому цикнувщи у 
на худобину, ві 

Кислий запах й 
ри, змішу^ 0 
запахом бруДНо ° * 
ТОО ІУ пппи. м Т.

аати 
ість 
тне» 

як

на їхні охолоді тіл« ‘ пили, 

ГГзатХі місця і т«* 
гмнали Ніч і тиша. -»льки 
X мигтіння лампади 
освітлювало ^ся Той’ 
якої сумно дивився 
^.обіцяв прощення...

Підкоряючись ритму се
лянського побуту, 8^*® ТиХО 
кинулась на світанку, 
сповзла з печі, чухаючи по
кусані місця. Босоніж -
по нужді за косии, чорн ии 
від часу та осіннього д У 
хлів, де бідувала їхня кіст
лява самітня кобила.ЛІРИЧНІ РУНАМНЕ ХОЧЕТСЯ...

Непредсказуем этот свет,
Где ложь и правда породнились.
Где зло с добром уж много лет
В одной обители прижились.
И так далек в тумане край,
Где тучи солнце затмевают, 
Откуда много птичьих стай 
Назад весной не прилетают.
Где холодны так смерть и страх 
Своим обьятием железным...
Я жизнь люблю любовью нежлой. 
Ячмень, пшеницу на полях.
Когда в лучах трава растет,
Тогда леса густы, как прежде,
И почтальон письмо несет,
В котором радость и надежда.

Я твердо знала, никогда 
Ты никому их не откроешь, 
.„Я помню: обожгла слеза, 
Слеза обидной неудачи... 
Тогда ты языком слизал 
Ее с моей щеки горячей,

* « *

МОЙ ДОБРЫЙ ПЁС
Ты лоб не хмурь, а оглянись. 
(Тот не смеется, кто не плачет). 
Один лишь раз дается жизнь.
А это много уже значит.
Ты улыбнись светло и ясно.
Пойми и будня красоту.
Ведь то, что праздно — то напрасно, 
К мечте крутым путем идут.
Пойми единожды и трижды: 
Коль не везло тебе в судьбе,
Поверь в добро и победишь ты 
Все зло хотя б ужа в себе.

Мой старый, добрый, верный другв 
Меня растрогал ожиданьем.
Я часто думаю, а вдруг
И ты живешь воспоминаньем!
Ты много молча рассказал.
И ,я ловлю без удивленья
В твоих оливковых глазах
Лучи какого-то прозренья.
Быть может, ты наверняка 
Припомнил, как весной я в луже 
Нашла тебя, еще щенка,
Который никому не нужен..в 
Мой друг. Тебе всегда
Сверяла тайны, словно горечь.

ВОКЗАЛ
Тишиною обвитый вокзал,
Словно ветвями сонного сада...
Он бесцельно по миру блуждал, 
Спотыкался на ровном и падал,
И теперь зот он шепчет: «Меня 
Жизнь иглою обмана прошила.
Мать родную хотел я обнять, 
Ну а обнял... сырую могилу.
Оглянувшись внезапно назад,
Я увидел овраги пустые.
Ах, удачей стрелял наугад, 
Да патроны мои — холостые.
Вот и все...» — он, вздрогнувши, сказал, 
И подумалось горько при этом,
Что вся жизнь его — шумный вокзал. 
Ну а он — пассажир без билета.

У період застою я не часто задумувався над сак
раментальним питанням: навіщо стільки коштів у 
нас витрачається на бездумно-сміхотворні лозун
ги, планшети, стенди, фотомонтажі тощо? Та и не 
дивно. Адже на кожному кроці можна було зустрі
ти у вітрині магазину чи на глухому мурі зобра
ження бровастого обличчя і гасло на кшталт: «Еко
номіка повинна бути економною!». Хоч, якщо спо
відувати цей принцип, то потрібно було б додати 
до згадуваного портрета ще кілька подібних «афо
ризмів». Скажімо, «Безгосподарність повинна бути 
найбезгосподарнішою!» або «Демагогія має бути 
найпустослівінішоюі».

Сьогодні я з подивом ловлю себе на думці, що ві
тер перебудови не всюди і не завжди з змозі очис
тити нашу свідомість від галасливого словоблудства 
і примітивної показухи. Скільки ще тисяч метрів 
кумача, деревини, металу, кілограмів клею, срари, 
туші витрачається тільки на те, щоб (у кращому 
разі!) ефектно прикрити тріщину на стіні чи дірку 
в паркані. Щоправда, іноді бадьорі лозунги самі со
бою досить вдало ілюструють власне місцепризна- 
ченН Я•

Наприклад, біля спортивного майданчика одного 
мікрорайону стоять величезні брудні контейнери з 
відходами, де на землі кучугуриться всілякий мот
лох. А над ними строкато біжить оптимістичний на
пис «Спорт і труд поруч ідуть!».

На огорожі території знаменитого заводу красує
ться одинадцять гігантсьних панно, на яних нама
льовані якісь трибки, коліщата, верстати і виписані 
гарним крупним шрифтом сухі протокольні рядки 
про робітничу гордість, звитяжну працю та еконо
мію сировини. Взагалі, робітникам, які щодня про
ходять повз ці страхітливі «полотна», щось прочи
тати на них фізично не можливо. Для цього, при
наймні, потрібно перейти на інший бік вулиці. А, 
втім, я жодного разу не бачив, щоб хтось із завод
чан уважно читав оцю горе-агітацію. Цікаво, яку 
дірку в ідеологічній роботі нею зуміли так хитро
мудро прикрити?

Між іншим, коли проходжу по вулиці Леніна мимо 
бетонного одоробала обласної Дошки пошани, мені 
робиться сумно і соромно, ніби це я власноруч 
вставив знімки шанозаних людей Кіровоградщини 
у незграбні глибокі ніші, засклив їх (як прабабу- 
сині ікони) і двоярусний ряд зіпнув посередині, 
щоб фотознімки вдосталь змогли надивитись один 
іна одного. Хай хоч це! Бо скільки раз годинами я 
спостерігав за цим місцем, так і іне виявив нікого 
ні з кіровоградців, ні з гостей міста, хто б зупи
нився біля монолітного стенда І бодай знічев'л 
ковзнув по ньому поглядом.

Отож, з одного боку тут ніби намагалися зроби
ти приємне авангардівцям виробництва, а з іншо-

го це вийшли занади ож0 формально.
Саме формалізм продовжує Хувати нем свої 
дубово-брежиєвські формулярі^ безмежних ді
лянках Ідеологічної ЦІЛИКИ,

Мабуть, важко зараз. ви>Ци скільки амато- 
рами-митцями наноси?^ гляцьго мул/ 3 широ
ко плини у течію всенародної Я|ініани. Скажу від
верто, я з острахом дивлюся;, оформлення ба
гатьох шкільних, студентських 47ОЖИТІВСЬКИХ стін
нівок, де обов ЯЗКОВО невміля|(хоч і люблячою) 
рукою малюється портрет ■’ебільшого —
це барельєфи, зліплені із ш <Ла. пластма
си, дикту, камінчиків, ракушяг|' тощо (все це на
зивається «мозаїкою»), Або к^рша колонка від
кривається обличчям вождя,ні<?юканим акварель
ними чи олійними фарбами і якому з трудом 
можна розпізнати дорогі р?> засновника нашої 
держави. Про оформлення бг-ъох сільських клу
бів я вже мовчу. Тут місцез. сіодіяльні художни
ки наче наввипередки змага-сія у тому, як кра
ще... спотворити образ Волог.ара Ілліча. І нікого 
по-справжньому це не турбує

Подекуди доходить да невесеІх анекдотів. Пере
буваючи у відрядженні в одному.іолгоспі, я звернув 
увагу на велетенсьний кущ що хаотично
розрісся на осонні сільського видану. Такі непро
лазні хащі в центрі селища маіще не доводилося 
бачити і тому я відразу ж подивився у секретаря 
парткому:

— Звідки у вас взяттю так «джунглі*/*
— Та, — зам’явся віь;і> саміїнасаднлхЛ
— Навіщо?
— Щоб сховати від стороннього ока пам’ятник,
— Кому пам’ятний?
— Володимиру Іллічу Леніну
— Що ви таке говорите? - 

ковтнув, — може, мені почула-, ІЇЛ« он піиліи ч,глоі- 
зали, що в цих зарослях знахфгься...

— Пам’ятник Леніну.
х Він якось болісно скризизс», а потім, зітхнувши, 
почав меохоче пояснювати:

— Ви тільки правильно зроз/ййте нас. У голодні 
важкі повоєнні роки, коли жосп обліку бу
ла ледве не кожна копійк.^<^се . хотіли мати 
у себе пам’ятник Ілліча. Але його дістанеш?.. 
Саме тоді по селах ходили «скУльптори», які 
і згодилися відлити «ам у порий зріст постать 
Володимира Ілліча, Порівняно шдорого і взяли за 
роботу.

— Розумію.
— Знаєте, яка це радість б|.ч для нас, коли в 

центрі села на постаменті зяьч гіпсовий Ленін!

ьу.
- медае язик не про- 
;с:>але ви нібито сна-

— Так в чо* 
—- А в том} 

нас і уваги не 
ся... браковані

— Як це?
— Деформс 

чя, неякісний 
ми вскочили 
дити пам’ятки 
нв мали права 
було соромне 
бузком.

...Сумніваюс 
змогло розв’я 
зате лереконе 
тецтва із споі 
класти в киця 
куляцією на і 
наївних окре* 
поважимо, ще 
Знаки, портре 
госпів.

Щодо остаи 
задуматись «ні 
утворені коле 
при цьому ке 
гіка)? Ніколи 
не ТИСЯЧІ) КО4 

(назви виду «З 
і т. д.? Чому 
недвозначно 
них сталінська

Так-от про 
градщині про 
тури. Група пі 
Суворова Боб 
ро Васильови 
а потім запит

— Валерію, 
ня має великі 
колективного

— Олексан; 
Зупинявся у і

— Це я зн< 
хірург Пирогс 
імені його Є 1

— Не чув, • 
— І не почу

(Продовження. 
Початок у №№ 1,2 ц. р.).

(Без дати). Запишу сумну історію 
Гриші Яновського. Я була у Нюсі Л, 

і нам розповідала сусідка, яка живе 
у дворі Гриші. Вони всім двором жи
ли дружно (про це він сам мені не 
раз розповідав). У Гриші матері не 
було, змалку виховувався у тьоті. 
СкільЮі доброго розповідав Гриша 
про неї — це була дуже турботлива 
і уважна жінка. Він просив її поїха
ти — вона не бажала. Сам він не по
їхав, пожалів її. Так вони тут і зали
шились. Коли почалося цькування 
євреїв, він не виходив з дому — хо
вався. Одного дня вийшов і у нього 
відібрав паспорт поліцай та велів 
прийти в управу» Він повернувся до
дому, переночував, попрощався з 
усім двором і пішов. За ним рушив 
чоловік сусідки. Євреїв зібрали біля 
окружного суду і відвели в Кущів- 
ську школу. Через кілька днів сусіда 
пішов дізнатися, чи є там ще Гриша. 
Чекав. Вивели групу євреїв з лопа
тами, серед них Гриша. Показав, що 
будуть копати собі могилу, а потім 
їх розстріляють. Сусіда довго йшов

позаду. Вивели за 
Сусіда сховався й 
копали. І коли він 
ші постріли, повернув назад, 
вирішили всім двором сказати, 
всіх відвели в село працювати. Ніхто 
не відважився сказати їй правду. 
Тьотя зібрала передачу, сусіда взяв 
і ходив години дві по місту. При* 
йшов назад і сказав, що їх перевели 
в інше село — не знає куди. Коли 
забирали євреїв, вона все зрозуміла. 
Бадьоро зібралася і пішла.

10.iV.42. Сьогодні о 10.15 підня
лись з аеродрому 18 літаків. Об 
11.30 повернулося 6. Значить 12 зби
то. Це добре! Це здорово! Проте як 
тяжко дивитися і знати, куди вони 
летять. Ввечері о 20.45, як і вчора, з 
аеродрому вилетів 21 бомбардуваль
ник. Скільки повернулося — не знаю. 
От якби їх усіх збили.

11.UV.42. В місті «нові війська —• 
словаки. Вдягнені як добровольці.

13.iV.42. Шибениці дочекалися чер
гових жертв. Вони у німців без діла 
<не с.т5>ять’ Сьогодні повісили на ба
зарній площі чоловіка й жінку. За 
що, не знаю. Цього разу охорони

місто, до окопів, 
спостерігав. Вони 
почув крик і пер-

Тітці 
що

біля них не було. Довго ввечері го
рювали ми. Мама плакала і розпові
дала нам з братом, як у нас в місті 
петлюрівці вішали робітників, У ме
не, як камінь на душі. Не вистачає 
сил більше зносити ці звірства. Вно- 
МІ я знову плакала.

14.IV.42, Вранці перелякалася до 
смерті. По провулку розсипався ка
ральний загін. Групою ходять з хати 
в хату, інші чатують вздовж будин
ків. Виявляється, вони шукали своїх 
солдат. Браво, значить дезертирство 
у них вже в масовому порядку. Уве
чері по Пермській гнали чоловік 100, 
закутих в кайдани. Це дезертири.

15.IV.42. Знову о 20,45 вилетіло 
9 літаків на бомбардування. Будь 
вони прокляті!

Вранці наші скинули кілька бомб. 
Чому так мало? Хай би тут рвалося І 
горіло все, я б, здається, і не хова
лася.

(Без дати). Раз Сергій виготовив 
досить-таки вдалий сніданок. Заявив 
що для «якісної обробки» треба 
натхнення.

— Що ж тебе надихнуло? — спита
ла. — Олія, — відповів.

23ЛУ.42. Дні біжать, а ніяких 
мин нема. Я зже не маю рЄ°
Хіба справа в терпів Ні. Справа а 
Ц,24ОТЛ:НІЙ обновці. РЭВа “

24.,у.42. Вчора була з місті 
деи мало. Де-не-де прожде 
Начебто людей викосила 
страшна хвороба. На вулицях 
тривога. Мені стало страшно . 
йшла до пошти і ідому. ШТИ ' вернулася

На базарній площі 
Церкви, в ряд стоятк
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домленні Н-'^Харк!віОрел7 

їо ї ми Ч® «рехня,
бо вііІ«е мд^ї рухах Німців». Яке 

клюква!
13.У.42, ЗаИ 

ПШЄНИЦЮ' Зг-; 
курудзУ' 
мовляв, зараз « 
на» для с<в6н 
починав*«« 1 
ЯКО? МИ не 
спективи * 
прийшли «■* 
ться одразу-

1І.У.42. » 
З нетертн«"'" 
годні буД^ 
годні! „

165.42. 
ції. Переда 
«Песню.0 
армійсько;^ 
ПОВІЯЛО- 
Ь’Є ПОЧУТІ • ‘

ан» 
вони 
ПОВІ-

ДЇ-
ДО-

Лю- 
хтось, 
якась 

тиша і 
не

обличчям де 
тРи шибениці.

Сьо- 
Сьо-

тої« ™їп«їь.ро’г‘’ЛИ?-’"иї° 
НО дивитись на них Р Ю ’ ’ Страш» 
ні"о1;.х„“л°“:огх“«р"». йдо дощ.

4-У.42, Видали всім ЧУТИ‘ Тугз- 
такий-то е робітник уТо°в'Дки' “4® 
кож. Це мені гроб Си/и ^дНЦЯМ та“ 
'3 7% воТ° Слійм^ть, я'ЛоГЛаЗЬ

?-*.42. В сьогод«іщній ”1' собаку. 
Ражські вісті» пооской^, ЗЄТІ "Ук- 
вих моменти. І.‘«ВідПОв”дЛО дваЦ'ка- 
ристичне бомбардуванні Теро- 
ми літаками Німеччини» ^Р<ИТанськи’ 
газета відмовляється вмі, ’ мпе»ська 
гліиські зведення Т3 щувати
«брехливі», т°му, ЩО

^приклад з

пройшов день, 
ємо ночі, 
ти Москву!

їли на поляк сіяти 
овес, ячмінь, ну- 
ивують тим, що 

І я сене підготовле- 
а' Ми з Сергієм 

до голодовки, 
ще в житті. Пер- 
Хоч би скоріш© 

і ці муки скенча-

зі російські стал
ені. Ми почули 
та піоні Червоно- 
лю. Яким рідним 

і Останніх вістей 
Ь ЩО, діло

гте і.ді***1*44’ настроюють 
дійшло — Р. л.).„
кілька (^Л->ГОДЯТЬ по **та*

18.УДп^™их у федваріе 
забираю™



СТОРІНКА
їденого

соняшникСЛОВА

ПРЕДКИ, ПРЕДКИ
5 ЇХНІ ОХОЛОЛІ тіла І ЛИПИ п_ • *

Валерій СОРОКШ І ШК.Щ©сто,

•ІВНИЙ 
ві; за 
його 

вньо- 
роз- 

ЙОПИ-

<а пе* 
ислий
і мор- 
IKK і 
зжан*
Ів, ЦІ“ 
ж не. 
іагаа»

яд is

цим ®езпоміч 
НЯМ, Він Починав 
усю марноту і * ®’ДчуааТИ 
тоОм?ш?ЄСКу У 
тому ЦНКнуеШмна худобину,на Нє.утн*, 

Кислий запах о» ртався.
ри, змішую^* °вечо-,- ш«у- 
^"а?ом„Одного ті„ГОст*"« 

Порин^чи огор.
£Я. Він почи 7 У забут- 
піння поступоеб Со.
У ХРОП!ННЯ і ТОДІ " тулившись до «’^сно при. 
тихо плакала у ’ зона
по ласці. тузі
синала. З обличчя ^Сь’ 3” 
тінь страждання и сг®лиаала 
лішало, ненамЄбт2ОНо світ- 
до неї заглянула веснаЙУШУ 

Клопи, тремтячи ?
терпіння а,Д не-терпіння., жадібно кидались

на іхмі охолоді тіла і пили 
пили кров. Наївшись, повз
ли в затишні місця і теж за
синали. Ніч і тиша. Тільки 
тьмяне мигтіння лампади 
освітлювало темну ікону, з 
якої сумно дивився Той, 
Ц^обіцяв прощення.».

Підкоряючись ритму се
лянського побуту, вона про
кинулась на світанку. Тихо 
сповзла з печі, чухаючи по
кусані місця. Босоніж пішла 
по нужді за косий, чорний 
від часу та осіннього дощу 
хлів, де бідувала їхня кіст
лява самітня кобила,

Потім
Кобила, ____ о
Ц» стерті жовті зуби, 
ла вухами, із зусиллям /че

вона зайшла у хлів, 
оголюючи є усміш- 

г nose«-

тельнула головою і вдари
ла її мокрим хвостом по 
обличчю.

Не пустуй! Бач, жвава 
яка, — відказала вона.

Кобила протягла до неї 
губи, чмокнула, по-дитячо
му викотила очі, і така в 
них була» тваринна добро
та, що хазяйка обняла її за 
шию і ласкаво зашепотіла 
Щось на вухо. І ось так

• • •

стояли вони — чи то дві 
старі істоти, чи то — зніве
чені непосильною працею 
жінки.

Зачервонілий на сході ра
нок раптом затягнули сірі 
хмари,

Тихо лопочучи, сипнув 
дрібний осінній дощ. Доли
на загорнулась в імлу.

Нагодувавши кобилу, гос
подиня, ковзаючи босоніж 
по мокрій землі, зайшла в 
задушливу хату.

Чоловік сидів на ласці 
опухлий та в’ялий. Тьмяно 
подивившись на жінку, він 
почухав під пахвою і, пере
хрестившись широким жес
том жилаво? руки, раптом

підвівся, закупорюючи про
стір сутулою спиною. Вона, 
притулившись до стіни, пе
релякано дивилась на його 
жорстоко скривлений рот...

...Він бив смертним боєм, 
виливаючи тугу стомлено
го серця.

Вона прикривала живіт 
руками, страшно закотив
ши під лоба посоловілі від 
болю очі і хлипаючи ро
том, як конаюча риба. Жін
ка несла в собі червиве 
сім’я, та це було вище її по- 
няття. Чоловік був году
вальником — значить ха
зяїном. Так було освячено

віками. Це було справедли
во. В цьому вона черпала 
свої сили, І ще вона жаліла 
свого чоловіка, Почувала 
своїм чутливим серцем, що 
узяв 
гріх, 
Іуду.

...І 
ноги 
руки 
кривавого походу безкраїх 
помилок, п’ю за мого пред
ка гірку отруту жахної про
вини. В мутній воді безчи- 
сельних ярів; роздутий

8ІН на душу великий 
— гріх, що породив

ось я, підвішений за 
до вічності, волочачи 

по жирному сліду

смертю, плаває 
маюн.

Ночами мені не спитьСя. 
Лежачи нерухомо, дивлюсь 
у темряву. В цих стінах ме
ні жити — не ужитись. Над
ходять такі хвилини, що я 
сам себе ненавиджу, ян 
найлютішого ворога. І тоді 
починаю прозрівати від пра
давньої муки. А що зали
шається робити?

Відтворений на світ чор
новим ескізом. Виявляється, 
у сумну хвилину прийшло 
до Творця натхнення...

...Яким був він, той дав
ній предок-поборник раб
ської долі? Як відважився? 
За яку надію чіплялися його 
почуття?

ОПАК ТАНЦЮЄТЬСЯ
це ВИЙШЛО ЯКОСЬ аж -али »«, занадто вже формально, 

р ^ОВжу€ диктувати нам свої 
” •• к! Ф°РмУляри на безмежних ді«

нках ідеологічної цілини.
Мабуть, важко зараз визначити, скільки амато- 
іми-митцями наносиі^І5&й гливкого мулу широ- 
ллинну течію всенародної Ленініани. Скажу аід- 
рто. я з острахом дивлюся та оформлення ба- 
тьох шкільних, студентських, гуртожитівських стін- 
вок4 де обов язково (Невмілою (хоч і люблячою) 
■ИПМУ ААйлюРТкга Чча. ^ЦебІЛЬШОґО —

Мгі Зела, лластма- 
/пін яка то'що (все це на-

НЕ ТАК...

кою малюється портрет 
! барельєфи, зліплені із і 
, дикту, камінчиків, раку ________
вається «мозаїкою»). Або ж перша колонка від
бивається обличчям вождя, намазюканим акварель- 
іми чи олійними фарбами, в якому з трудом 
>жна розпізнати дорогі риси засновника нашої 
іржави. Про оформлення багатьох сільських клу- 
в я вже мовчу. Тут місцеві самодіяльні художни- 
і наче наввипередки змагаються у тому, як кра- 
в... спотворити образ Володимира Ілліча. І нікого 
»-справжньому це не турбує.
Подекуди доходить до невеселих анекдотів. Пере- 
ааючи у відрядженні в одному колгоспі, я звернув 
іагу на велетенсьний куиц бузку, що хаотично 
•зр:сся на осонні сільського майдану. Такі непро- 
зні хащі в центрі селища мені ще не доводилося 
чмти і тому я відразу ж поцікавився у секретаря 
іртному: . _
— Звідки у вас вздлигД?^ тат «джунглі»;/^
— Та, — зам’явся — самі насадила,
<— Навіщо?
— Щоб сховати від стороннього ока пам ятник.
— Кому пам’ятник?
— Володимиру Іллічу Леніну. __
— Що 8И таке говорите? -— я педве язик не про* 
втнув, — може, мені почулося, але ви нібито с 
ям, що в цих зарослях знаходиться...
— Пам’ятник Леніну.
Він якось болісно скривився,- а ПОТІМ, зітхнувши, 
>чав неохоче пояснювати: . м
-Ви тільки правильно здозум-итеяас. У голодн. 
іжкі повоєнні роки, КОЛИ, 
і ледве не кожна копійк^ 
себе пам’ятник Ілліча.

ірЛГОСПҐ обліку бу- 
_ Аи асе* ..хотіли мати 

'ебе1 пам’ятник Іллічаї’лле 'де ж його дістанеш?., 
х-еое памятник іл якісь «скульптори», які«тодшо селахходили й постать
згодилися мдлити у недорого •, взяли за
жодимира Ілліча. Порівн
>боту.
— Розумію. „яаість була для нас, коли в
— Знаєте, яка це рад ^в}ВСя гіпсовий Ленін! 
літрі села на постаменті

• • • • • 1

— Так в чому ж справа?
— А в тому, що на радощах попелах ніхто із 

мас і уваги не звернув на те, що пам’ятник виявиз- 
ся.„ бракованим,

— Як це?
— Деформована постать, не зовсім схоже облич- 

чя, неякісний матеріал. Словом, з велико« радості 
ми вскочили у ще більшу халепу. Проте знешко
дити пам’ятник без постанови високих інстанцій ми 
іне мали права і на люди його виставляти теж якось 
було соромно, Тож і додумалися засадити його 
бузком.

...Сумніваюсь, щоб це «соломонове» рішення 
змогло розв язати проблему із псевдопам’ятником, 
зате переконаний в тому, що халтурники від мис
тецтва із спокійною совістю і досі продовжують 
класти в кишеню кругленькі суми, зароблені спе
куляцією на патріотичних почуттях, м’яко кажучи, 
наївних окремих керівників. Чи не вельми ми лег
коважимо, щедро тиражуючи горезвісні погруддя, 
Знаки, портрети, назви парків, селищ, вулиць, кол
госпів.

Щодо останніх. Мабуть, давно вже назріла пора 
задуматись над тим, як ми іменуємо наші ново
утворені колективні господарства? Якою логікою 
при цьому керуємося (і, взагалі, чи є в цьому ло
гіка)? Ніколи я не міг збагнути, чому сотні (якщо 
не тисячі) колгоспів мають примітивно-шаблонні 
«назви виду «Зоря», «Світанок», «Маяк», «Прогрес» 
і т. д.? Чому вони і досі носять імена людей, які 
недвозначно себе скомпрометували в роки чор
них сталінських репресій?

Так-от про назви. Восени 1970 року на Кірово- 
градщині проводився тиждень української літера
тури. Група письменників прибула з колгосп імені 
Суворова Бобринецького району. Пригадую, Дмит
ро Васильович Павличко здивовано підняв брови, 
а потім запитав у мене:

— Валерію, ти мені не підкажеш, яке відношен
ня має великий російський полководець до цього 
колективного господарства?

— Олександр Васильович бував у наших краях. 
Зупинявся у фортеці.

— Це я знаю. Мені навіть відомо, що видатнии 
хірург Пирогов тут жив і працював. А ось колгосп 
імені його є у вашій області?

_  Не чув, — щиро зізнався я.
_  І не почуєш. При всій моїй повазі до Суворова,

я не можу не нагадати, що все-таки він був, хоч І 
дрібним, але все ж кріпосником. Невже про цей 
факт у вас ніхто не знає?

І це ж треба! Виступаючи в Устинівському райо
ні, ми знову опинилися в колгоспі імені... Суворова.

— Фантазія твоїх землянів навдивовижу войов
нича, — невесело пожартував Дмитро Васильович,~- 
не здивуюсь, якщо завтра ми відвідаємо колгоспи 
імені Олександра Македонського або Юлія Цезаря.

— А що б вас дійсно здивувало?
— Коли б ви мене завезли у колгосп, названий на 

честь вашого славетного земляка, всесвітньо відо» 
мого письменника Юрія Яновського.

Я скромно промовчав. Але задумався тоді над 
словами знаменитого поета. Справді, коли військо
ве училище, судно, врешті-решт, площа, вулиця на
зивається іменем Суворова, то це цілком зрозумі
ло. Проте колгоспи... Хоч, якось в одному з ви
пусків всесоюзного сатиричного кіноальманаху 
«Фітіль» сенсаційно повідомлялось, що в якомусь 
місті диспансеру венеричних хвороб було з лю
бов’ю присвоєне ім'я чудового російського... про
заїка В. Короленка...

Кілька років тому мене разом із відповідальним 
секретарем обласно? письменницької організації

Спілки письменників України Володимиром Пан* 
ченком було запрошено на святкування вулиці іме
ні Олени Журливої. Корінні кірозоградці знають, 
що відома українська поетеса О. К. Журлива була 
до війни ’репресована, у повоєнні роки реабіліто« 
вана. Жила в нашому місті на Новомиколаївцгв 
Вчителювала, поки тяжка недуга не прикувала її до 
ліжка. Після смерті поетеси вулиці, де вона меш* 
кала в низенькому цегляному будиночку, було 
присвоєне її ім’я,

Звичайно, сценарій свята вівся російською мо^ 
вою, бо хіба ж кіровоградські чинуші могли до* 
пустити сюди українське слово? Але дивовижним 
виявився ще один ганебний факт у стилі застійного 
часу. Коли ми в незнайомого підлітка запитали;

— Ти знаєш, хто така Олена Журлива?
Він знітився, а потім з готовністю відповів: 

Мабуть, якась революціонерка.
А де ти живеш? — поцікавилися ми в хлопця,» 

с— Тут, на цій вулиці.
— То, мабуть, можеш нам показати будино:« 

Олени Костівни?
— Ні, не можу. Не знаю, де вона жила, — щиро 

зіанався він.
Та навіть із дорослих учасників свята ніхто, до 

кого ми зверталися, не назвав нам адресу Журли
вої. Нарешті, з допомогою одногосстарожила ми зая 
вітали до снромної кам’яниці, на якій і... по сьоч 
годні немає не те що меморіальної Дошки, а навіть 
примітивної таблички з інформацією того, що тут. 
провела свої останні роки видатна письменниця 
України, ім’ям якої названо вулицю.

Красномовний факт! Він дуже типовий для на
шого Кіровограда, де у керівних кріслах ще сидить 
багато людців з риб’ячою кров’ю у жилах і яким 
наплювати на духовні цінності українського маро«» 
ду, його славну минувшину, а тим більше його май
бутнє. Бачите, організували свято вулиці, щоб по
ставити чергову «галочку» у звіті. Ні, шановні пред
ставники вчорашнього часу, як кажуть в народі, 
гопак танцюється не так» Пора б уже прислухатися 
до голосу совісті і тверезого розуму. Далебі, на
зріла пора нам всім уже прокинутися від духовної 
сплячки. Скільки ж можна ходити навшпиньках 
навколо місцевих високопоставлених авторитетів ї 
носити дулі в порваних кишенях?.,

Валерій ГОНЧАРЕпііО, 
член Спілки письменників СРСР.,

м. К-оороград.

за пере- 
терпіння. 
Справа а

:т‘. Лю- 
в
і

хтось, 
якась 

« тиша і 
не ді

вся до-

*ч?м до 
іибениці» 
>. Страш-
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Захар Іванович Короткий, сусіда, 
що мешкав поряд з оделею. де пе
реховувалася Ганна Іванівна

••••••••••••••
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Сидів по тюрмах. Тікав за кордон. Я 
про таких людей тільки читала, а ось 
тепер довелося зустрітися за таких 
обставин.

По місту зараз розклеєні плакати 
антирадянського духу. Один висить 
«а базарі. Він гласить про «новий зе
мельний лад» і приваблює великі на
товпи. Зміст його такий: ми «визво
лителі» (німці), якнайвищу нагороду 
фюрера даємо вам землю. 3. І. хо
че на цьому плакаті наклеїти картин
ку з німецької книжки, де німець б'є 
канчуком зв’язаних селян.

14.VI.42. 3. І. вирізку таки приклеїв. 
Пішов ввечері. — Це мені не впер
ше, — говорить. Вранці, 
стояв та здаля милувався 
дами. Народ жартував: 
мелька!». Міркували, що це, мовляв, 
видрукувано. Не зривали. Підходили» 
Дивились, сміялись та йшли. Але до 
вечора вже хтось зірвав. Нічого, ми 
з ним замислили частіше проводити 
ці справи.

ський ліс на рубку. Що буде зі мною?
19.У.42. Я божеволію. Що робить

ся? Де моя країна? Де люди? Де моє 
місто? Що робиться, о боже, о лю
ди, де справедливість? Куди поділася 
совість? Я в своєму місті і воно мені 
чуже та огидне. Викликають по 
заявах. Підлий народ! Навіщо вони 
видають? Якби не видавали, німці 
каміння гризли б, а комуністів не 
знайшли б. (...). Мужайся, Аня! Я жи
ву, як на вулкані. Як не хочеться вми
рати!

23.4.42. Познайомилися із чудо
вою людиною, старим парт, працівни
ком, 3. І. К.*. Йому 54 роки. Оригі
нальний із усіх відношеннях. Грає в 
шахи.

26.У.42, Сьогодні вночі тричі налі
тали наші й бомбили аеродроми. Бу
ло кілька штук. Хай їм бог помагає» 

2.УІ.42. Багато бесідуємо із 3. 1. К, 
Викликає у мене захоплення. Розпо
відає про свою дореволюційну парт» 
роботу. Він член партії з 1905 року«

* що Харків, Орел,
домленн* м-ЦІ був забраний
Таганрог з |йська8ми. Це брехня,
совецькими, у руках німців». Яка
бо він іде И Д 
клюква! боронили на полях сіяти

всіяли овес, ячмкнь, ку- 
пшеницю» • мотивують тим, ЩО 
КУО''ДЗУ» ГЛ'* зЄМля «не підготовне- 
мовляв, заР?и хл'бв‘ Ми 3 СеРГІ€М 
на» для с,в ілготовку до голодовки, 
починаємо ще в житті. Пер-
ЯКОЇ ми н®яхливі. ,Х°Ч би скоршш 
спективи IV муки СКІНЧВ-
поийШ^і  ̂ „

Ч-« Пройшов
’ чекаємо ночі.

3 Н®Т6УДЄМО -
ГОДНІ ОУ^ 
годні! ЛІЙ^

Іб.У-42- ' али 
ції. Переор- иИІ 
«Песню аг'~,пЗ~

ПОВІЯЛО. . 
не почул

день. 
м^.- -   Сьо.

мняМ ати Москву! Сьо-

и дві російські стан
сі'СНІ, Ми почули 

Та П’СНІ Червоно- 
роАиДаМблю. Яким рідним 
о Останну^ вістей

Я г0' ДІПОнімці настроюють

дійшло д лі К.. ходять по хатах і
кілька ПоЛ'“ ^б.тних у федварів-

18. V42- бгзР
•3абиР^ТЬ
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«Оце зе-



Португальське весілля. Молодята у супроводі родичів і друзів вийшли після вінчання із середньовічного со
бору. До речі, на таку сукню для молодої у простій португальській сім’ї починають відкладати- гроші одразу 
після народження дівчинки.

Фото В. РЕШЕТИЛОВА. (ТАРС).

Тисячі глядачів, які заплати- 
ли по 6 карбованців за місце 
на трибунах, залишали будів- 

■<^г~Эии11 лю «черепахи» (так називають 
у Москві універсальний спорт- 
зал у Лужниках), не приховую- 
чи розчарування. Сюди їх при- 
вело нечуване для Радян- 

ІТУ7: ського Союзу видовище —
серія боїв боксерів-професіо- 
налів, ця заморська дивина, 

У» про яку протягом десятиліть
•Ийв радянська преса відгукувалась
й-яг'П11 з неприхованою огидою. Дія,

проте, породжує протидію, й 
імена відомих боксерів-про- 

.7"" фесіоналів, огорнуті легендою
і з солодкістю забороненого 
плоду, користувались у при- 
хильників спорту в СРСР чима- 
лою популярністю.

Нині в країні ставлення до 
«профі» трохи міняється і в 
офіційних молах. Перші профе- 
сіонали з’явилися не лише в 
тенісі, хокеї, але вже і в оомсі. 
Деякі з новоявлених «профі» 
вийшли разом із зарубіжними 
колегами на ринг, встановле- 
ний у демонстраційному залі 

ІсаЗіжв «черепахи». У передчутті чо- 
гось незвичайного болільники 
заповнили трибуни.

Свята, однак, не вийшло. Із 
сумарної кількості 34, обіцяно
го організаторами, відбулось

лише 6 раундів. Тільки два 
поєдинки — і обидва з участю 
виключно радянських боксе
рів — були доведені до кінця.

Почекаємо поки що з виснов
ками. У той же різдвяний тиж
день в Москві демонструвало
ся ще одне дійство з розряду 
тих, що раніше описувалися на 
сторінках нашої преси не 
інакше, як під єхидною рубри
кою «Звичаї буржуазного спор
ту». Мова про кетч, зовсім но
вий для СРСР вид спортивної 
боротьби. Тут, на мій погляд, 
публіка була задоволена, а от 
спеціалісти засперечалися. 
Хтось говорить про пропаган
ду «культу насильства», про 
«розпалювання ницих пристрас
тей». А, скажімо, такий 
вець боротьби, як 
Олімпіади-64 Олександр 
ницький, дотримується 
думки. «Ми побачили 
ставників різних стилів», — за
значає він. — Кетч — найперш 
видовище, де діють свої зако
ни. Тут всі ситуації награні за
здалегідь. Просто видовище 
для нас незвичне, і ми не мо
жемо так одразу відмовитись 
від упередженості...».

зна- 
чемпіон 

Іва- 
іншої 
пред-

Як би там не було, але група 
відомих у недалекому минуло
му радянських борців нласич- 
ного і вільного стилю, а також 
самбістів та дзюдоїстів уже 
випробувала себе в ролі нет- 
чистів (і не без успіху) за ру
бежем, для прикладу в Японії.

* Тепер — до висновків. Гро
мадське життя в СРСР онов
люється в усіх сферах. І в спор
тивній — також. Професіоналі
зація спорту в країні стає фак
том дійсності, і цього процесу 
не зупинити. Він тече і розви
вається. Укладають контракти 
з професійними клубами НХЛ 
відомі хокеїсти Вячеслав Фе
тисов та Олексій Касатонов, і 
ось вони вже грають за Кана
ду проти радянських команд. 
Відправляються до США, у клу
би НБА, гравці збірної СРСР 
з баскетболу Олександр Вол
ков і Шарунас Марчулеміс. А 
чи давно падало каміння лай
ки на голову юної тенісистки 
Наталки Звєрєвої?

Прийшов час, коли ламають 
колишні стереотипи. Будемо 
звикати до нового.

Олексій СРЕБНИЦЬКИЙ, 
спортивний оглядач АПН.

ДОПОМОГА БЛИЖНЬОМУ
— В Радянський Союз тільки-но доставлені п’ятдесят 

інвалідних крісел-колясок, — сказали мені в штаб-квар
тирі організації «Ротарі інтернешнл» в Бванстоні, штат 
Іллінойс. — Незабаром вони знайдуть своїх власників— 
радянських солдатів, які були поранені в Афганістані. 
Незабаром ми відправимо в СРСР ще сто таких же крі
сел-колясок, Рішення про надання медичного обладнан
ня радянським ветеранам було прийняте відділенням 
нашої організації в штаті Пенсільванія. Чим цей крок 
продиктований? Ми сповідуємо наші принципи — на
давати допомогу ближньому, триматися найвищих есте
тичних стандартів, сприяти зміцненню миру і взаєморо
зуміння між народами.

«Ротарі інтернешнл» була заснована в 1905 році в Чі- 
каго і стала першою в світі міжнародною філантропіч
ною організацією. Вона, як відзначається в документах 
«Ротарі», об’єднує ведучих бізнесменів і спеціалістів з 
різних галузей. Число членів організації досягло 1 міль
йона чоловік, 24 400 її відділень знаходяться в багатьох 
країнах. Девіз «Ротарі інтернешнл» — «Служіння су
спільству — вище особистих інтересів»,

У червні минулого року відділення «Ротарі інтер
нешнл» відкрилися в Будапешті і Варшаві. Керівники 
цієї організації відзначають, що налагоджуються кон
такти між радянськими представниками і відділеннями 
«Ротарі інтернешнл» в Австралії, Канаді, Великобританії, 
Індії, Японії, Швеції.

Нью-Йорк.

Едгар ЧЕПОРОВ, 
власкор АПН.
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розшук
просить
допомоги

Карний

На сьогоднішній день карним розшуком об
ласті розшукується 72 зниклі безвісти чоловіка. 
Серед НИХ — ДІТИ І дорослі, ЧОЛОВІКИ І жінки. 
Зникнути без сліду в мирний час — уявляєте, 
яма це трагедія для рідних і близьких людини. 
В управлінні внутрішніх справ області повідом
ляють що є особи, місцеперебування яких не
відомо з 1979 — 80 року.

Карний розшук звертається до читачів «Мо
лодого комунара», можливо комусь з вас відо
ма доля цих людей:

СТОРОЖЕНКО Людмила Дмитрівна. 1961 року 
народження, жительна села Новомиколаївни 
Новгородківсьного району. Людина ця психічно 
хвора 20 травня 1987 року пішла з дому. Була 
одягнута в кофтину білого кольору, червону 
спідницю, червоні туфлі, хустку чорного ко- 
ЛЬК?мпаніївсьним РВВС розшукується ЗВЄРЄВ 
Валерій Тихонович, 1939 року народження. Зник

у січні 1988 року. Його прикмети: 50 років, міц
ного тілоскладу, лисий, обличчя прямокутної 
форми. В чому був одягнений — невідомо.

Громадяни, якщо ви знаєте про долю цих 
людей, повідомте у найближчий райвідділ.

Вільшанським РВВС розшукується АНАНІЙ- 
ЧУК Галина Гнатівна, 1918 року народження, 
жителька села Чистопілля Вільшанського ра
йону, яка 23 січня 1989 року пішла з дому і не 
повернулася.

її прикмети: зріст 169 см, худорлява, волосся 
сиве, коротке.

Була одягнена: ношена куфайна сірого ко
льору, зелені валянки з калошами.

Можливо, хтось знає про долю літньої жінки 
телефонуйте по 02.

Товариші! Оголошено всесоюзний розшук; 
УВС Донецької області розшукується МУРА- 
ШЕНКО Наталя 1981 року народження. 25 лис-

Донецької об- I 

нястого°иллйл™: пальто довге, блакитно-попіль 
поясом шп «ЇУ«3 Коміром штучного хутра, 3 %
чорний’ гЬаотух и3лйіИИ ВУЗЛОМ’ шкільна форма, $ 
воіо м-*%ппТУХ> Чоб,тки бордові з сірою ПІДОШ’ 
дорого і Ї »Т’Х нвіточки з пелюстками бор- | 
««»ого і сірого кольору. 4$
нахРсИпепеіиМ?пч- шкільний ранець на двох зам- | 
му 3ніхРопДиУл^,ТЛ0‘И°РИЧНС0ого кольору, в яко- <•?, 
гого клас? Ь наочальне приладдя для ДРУ | 

ження° гплп-.Л5аив в,Домо про ЇЇ місцсзнаход- 
ЖСННЯ, сповістіть про це МІЛІЦІЮ. І



Долинську станцію юних техніків відвідують авіамоделісти, фотоаматори, картингісти. Є тут і гур
ток машинопису. Щоб оволодіти професією друкарки, треба навчатися три рони. Люба ПАВЛОВА вже під
ходить до фінішу. Досвідчений педагог Ніна Трохимівна Скороход навчила дівчину досконало володіти 

друкарською машинкою. Фото С ФЕНЕНКА«Я Б В РОБІТНИКИ ПІШОВ...»
«Мені 15 роніа. Вчуся а Ю му кла

сі- У цьому році у нас вперше ввели 
наачальмо-виробничим номбінат. Хто 
його придумав? Кому це потрібно? 
Сидимо по сім уроків, списуємо по 
15 — 18 сторінок у день. Так чому, ж 
на це НВК витрачаємо 7 годин на 
тиждень, а на алгебру, геометрію, 
хімію, літературу тільки по дві гоДи- 
нн? Невже ця «теорія» в житті нам 
знадобиться більше, ніж есе інше? 
Чому нас не питають, хто куди хоче. 
Уі/" нас всіх загнали: ви будете слю- 
с^фями-складальнимами. Але нам ще 
пощастило, інші он муляри. і хлопці 
й дівчата. Невже старше покоління 
не зацікавлене, щоб молодь вибира
ла собі професію до душі? Нехай ми 
вже домучимось ці два роки. Але я 
не хочу, щоб мої діти говорили мейі 
так, як я зараз кажу: «Мамо, якби 
ти тільки знала, який жах сидіти в 
тому Н8К...».

X. Я

ж праці при- 
не хочуть 
працювати 
всі в білих 
до життя 

знали, що

м. Кіровоград.
— Ну, треба ж їм до 

пчатися. Звичайно, зони 
ги гна мулярів, бо там 

Потрібно, а вони хочуть 
халатиках ходити. Дітей 
треба привчати, щоб 
хліб «а груші не родить,

Так вважають у відділі народної 
освіти при облвиконкомі. І в цьому 
є правда. Міським дітям, що мають 
за свій обов’язок часто лише ви
нести сміттєве відро, справді, треба 
привчатися до праці. Але як же це 
У аре робиться? Приходять старшо
класники у навчально-виробничий 
комбінат. Дають їм два тижні для 
того, щоб вибрали фах. Багато ба
жаючих отримати професію водія, 
секретаря-машиністки, і мало хто 
хоче бути муляром, слюсарем, пли- 
точником-облицювальником. А є ж 
ліміт, є цифри... І починаються 
скарги, ходіння по кабінетах, обу
рення і навіть сльози.

— Дехто зважає, що ми пору
шуємо Конституцію, статтю про 
аїльний вибір праці, — каже дирек
тор міського міжшкільного НВК 
Григорій Михайлович Жабков- 
ський. — Але ж навчання в комбі

наті — це урок, а діти не мають 
права замовляти собі зміст уроку.

Так, не мають. Але ось старшо
класники середньої школи № 25 
міста розповідають таке:

— Записали нас на сантехніків. 
Практичні заняття на заводі «Чер
вона зірка». То нам доручали носи
ти унітази із поверху на поверх...

Підготовна сантехніків зараз не 
ведеться. Нема умов. Не ножне під
приємство має можливість організу
вати для дітей робдчі місця. Не ви
стачає ноштіз. часу, бажання, а іно
ді й просто взаєморозуміння. До
зволити, напринлад. музику там, де 
працюють діти. Для них це важли
во. Адже операції, яні вони викону
ють — нудні, одноманітні. Для під
приємства в першу чергу план. Так 
відповідають дирекції НВК із ВО 
«Червона зірка». Ну, як же, флагман 
сільськогосподарського машинобуду
вання! Але ж в яких допотопних це
хах доводиться людям працювати, в 
яких нужденних гуртожитках жити, 
ще й ромами ченати черги хоч на 
сімейну кімнатку у тому гуртожит
ку. Зате є план. Чи ми думаємо, що 
наші діти всього того не бачать? 
А однотонність операцій? А далеко 
не ідеальні стосунки між колегами 
(на ВО «Друкмаш» старшокласники 
були свідками і ледве не учасника
ми однієї неприємної історій? Звід
ки ж візьметься бажання бути ро
бітником? із чого виникне гордість 
за побітничу професію?

Для того, щоб інабути професію, 
потрібен учитель. Ідуть підлітки на 
підприємство, вчаться виконувати 
якісь операції, їм потрібен майстер. 
Бажаючих «навчати дітей мало — у 
кожного своя робота, свій клопіт. 
Тож постійний, добрий майстер — 
рідкість. У кращому випадку — 
прийшов, показав і пішов, а ви собі 
самі вчіться. А на взуттєвій фабои- 
ці майстра не виділили взагалі. Для 
навчально-виробничого комбінату 
дуже важливо мати своїх настав
ників. Тоді і проблема із вибором 
спеціальності значно зменшилась 
би, і якість підготовки спеціалістів 
підвищилася б. Але, як завжди, не
має грошей, щоб платити зарплату. 
Тому й обіцянка міністра освіти 

Ягодіна про вільний вибір дітьми 
професії в НВК залишається пустою 
фрезою. Та що майстер! Навіть 
призи присудити переможцям кон
курсу «Кращий за* професією», що 
проводить НВК, і то проблема! На
вчальні витрати має комбінат на рік 
по 1 карбованцю 55 копійок на 
учня. І на придбання обладнання— 
2 карбованці 26 копійок. А сучас
ний, зручний кабінет автосправи 
коштує близько 10 тисяч.

Ось не хочуть діти йти вчитися на 
плиточнина-облицювальника. А за
кінчать школу, матимуть свої сім’ї, 
то як тільки пригодиться їм ця про
фесія. Бо квартири ж у нас такі, що 
часто-густо треба щось переробляти. 
Така аргументація у виправдання не 
завжди вільного вибору професії. Це 
все так. Але якщо хлопець не хоче 
вчитися, то ефективність таного на
вчання дуже мала. Тож і виходить, 
що майже даремно часто затрачає
ться і час, і гроші.

НВК потрібні свої цехи, щоб ма
ти власну модель виробництва. Щоб 
щось корисне випускати, тим са
мим виховуючи повагу до праці. 
Але це лише мрія. Зараз деякі це
хи заводів дозуючих автоматів і 
радіозиробів переходять на інший 
майданчик. От би НВК мати звіль
нену площу! Та поки що не світить 
їм це.

Навчально-виробничий комбінат 
багато хто з дітей розглядають ли
ше як ланку, щабель на своїй жит
тєвій стежці. Не вступив у інститут 
чи технікум після школи — маєш 
спеціальність, попрацюєш до на
ступних вступних екзаменів. І це 
непогано. Але ж задумувався ком
бінат по-іншому. Мав би прищеп
лювати любов до праці, потяг до 
робітничих професій... Що ж, поки 
немає економічної бази, реальних 
умов у суспільстві, добрі ідеї за
лишаються нереалізованими. Поки 
що у нашій економіці панує диктат 
відомств, вал і план,

С. ОРЕЛ,

«День школи»
1

молоді доярки
Вперше ідея проведення акції під назвою «День 

школи» виникла у серпні, під час зустрічі вчителів- 
комуністів із членами бюро райкому партії. Потім 
це питання було винесене на розгляд учительської 
конференції і після затвердження бюро райкому 
стала цілком реальним фактом.

Суть заходу — в перевірці спільної навчально-ви
ховної роботи школи та її базового господарства. 
З’їжджаються разом голови колгоспів, секретарі 
партійних організацій, директори шкіл та голови 
сільрад, і за заздалегідь розробленим графіком роз
починається робота. Створюється експертна група, 
яка виїздить на місце, дивиться, аналізує, робить 
належні висновки.

Головна мета — зміцнити контакти між школою і 
базовим господарством, обмінятися досвідом робо
ти, Перевірялися школи, виставлялися бали. Було й 
засідання, де ■ робились висновки, аналізувались 
проблеми. Та будемо реалістами: за день—два не
можливо перевірити навчально-виховний процес, 
для справжніх висновків потрібно не менше двох 
тижнів. Тому й розглядався під час «Дня школи» су
то виробничий курс. А проблем Існує безліч.

Треба не забувати й такий аспект: що таке, врешті- 
решт, сільська школа? Це — останній форпост. Ад
же коли у селі не буде школи — воно щезне, піде 
у небуття, як вирване з коренем вікове дерево. На 
жаль, про школу (втім, не лише про сільську) кол
госпні керівники і сільоада згадують лише тоді, коли 
на полях — аврал, потрібна допомога дитячих рук. 
І йдуть учні (й так не перевантажені знаннями) під
бирати колоски жита після «ударної» праці механі
затора або на мороз — збирати буряки. А далі — 
запалення легень і відповідно пропуски занять,

Діти нині досить зарані розлучаються зі своїми 
ілюзіями, бо бачать навкруг себе більше негативно
го, ніж позитивного. А ми тривожимось: не вистачає 
доярок, механізаторів. Та хіба ж діти змалку не ба
чать ті жалюгідні умови, в яких працюють їхні бать
ки, старші боати та сестри? Невже виникне у них 
бажання залишитися у селі, якщо вони тверезо оці
нюють всі плюси і мінуси?

По-моєму, краще було б організувати при кожній 
сільській школі міні-ферму, залучити до орендного 
підряду учнів старших класів. Із відповідним, а не 
середнім заробітком. Починаючи із молодших кла
сів, знайомити дітлахіз з сільськогосподарською тех
нікою, зацікавити, нарешті,’ морально та матеріально 
під час літніх канікул. А не давати майже списаний 
металобрухт на колесах, який відіб'є потім всіляке 
бажання йти після школи у «рідний» колгосп,

Є ще одна, доволі безправна фігура у сільській 
школі. Учитель. Кому він там потрібен? Здавалося б 
тим, чиїх дітей вчить. Та навпаки, голодний і холод
ний, він даремно чекає на «милостиню» з боку кол
госпної адміністрації. Які вже там пільгові умови? 
А існує ж постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
від 12 травня 1934 року «Про заходи щодо вдоско
налення підготовки, підвищення кваліфікації педа
гогічних кадрів системи освіти і покращення умов 
їхньої праці і побуту».

Згідно цієї постанови колгоспам дозволено і ре
комендовано продавати вчителям продукти харчу
вання за державними роздрібними цінами у рахунок 
плану закупівлі державою сільськогосподарської 
продукції. Розроблено відповідні ліміти, скільки й 
чого кожне господарство повинно продати педаго
гам, які навчають не чужих колгоспу дітей.

До речі, колгоспи імені Леніна та імені Ленін
ського комсомолу так і роблять. Інші чекають ще 
однієї рекомендації.

Деякі скептики вважають, що «День школи» — 
чергова мильна бульбашка для звіту. Така ситуація, 
на жаль, не виключена. Згадаймо гучні «липові» 
фієсти за сценарієм колишнього директора СПТУ-40 
О. М. Барна. Аванси не виправдались.

Та нагадаю, що живемо ми не заради звітів. Тож 
ефективність «Дня школи» покаже час.

Ю. ЛУКАШЕВСЬКИЙ,
Новоукраїнський район.
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ХОЧУ
ЛИСТУВАТИСЯ

♦Добрий день, «Молодий комунар», — звер*
нас ЕДУаРД Лесников. — Мені 16 

«п^ВЧїЮСЬ ° СПТУ № 4 ХочУ ма™ бага* 
г ° ’ тому пишу вам. Що розпозісти про 

^\.5ПОртсмон’ ФУтбол|ст. Люблю слухати 
музику, відвідую дискотеки. Було б чудово, 
коли б мені написала дівчина мого віну. Ось 
моя адреса: 316021 КІРОВОГРАД пуп ПА- 
ЦАЄВА. 28, КВ. 127. ЛЄСНИКОВУ ЕДИКУ».

Як і 8 попередніх номерах. МИ вирішили да
вати адреси дописувачів, об’єднаних спільни
ми інтересами. Як і Един, наведені нижче ад
ресати теж захоплюються спортом. Чекають 
листів від нових товаришів,

ГАВРИЛЕНКО - 317905, КІ
РОВОГРАДСЬКА ОБЛ.. ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
P H, с. НЕДОГАРКИ, ВУЛ. КАЛІНІНА. 28.

НАТАЛЯ ГАЛКІНА — 317243. КІРОВОГРАД
СЬКА ОБЛ,, БОБРИНЕЦЬНИЙ P H, с. ЧАРІВНЕ. 

ЮРКО РУСЕНКО — 317410. КІРОВОГРАДСЬКА 
ОБЛ., НОВОМИРГОРОД. ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙ 
ХЕМА, 29.

САШКО ОДНОКОЛ, що навчається в СПТУ 
№ 40: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., м. НОВОУКРА- 
ЇНКА. ВУЯ. КАЛІНІНА, 64.

МАР’ЯНОВ САШКО — теж учень СПТУ. 
Його адреса: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ,. ЗНА- 
М’ЯНСЬКИЙ P H, с. ДМИТРІВНА, ГУРТОЖИ
ТОК № 2, КІМНАТА 57.

ВАЛЕРІЙ МІРОШНИК, мешкає у сусідній 
Черкаській області: 317400. ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., 
ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, с. ЖУРАВКА, ВУЛ. ПАР- 
ХОМЕНКА. В. МІРОШНИКУ.

ЖАННА ОНОПА із села МАР’ЇВКИ ОЛЕК
САНДРІЙСЬКОГО Р-НУ (поштовий Індекс 317905). М

АНДРІЙ НОШЕНКО з міста ОЛЕКСАНДРІЇ. 
Мешкає по ПР- ЛЕНІНА 101, на. 167 (індекс 
31 7 900).

Шукає друзів по листуванню 18-річний ВО
ЛОДИМИР ЛАЗАРЕВИЧ з Олександрії, що вчи- 
ться 0 сільськогосподарському училищі. ЙОГО 
адреса: 317900, м. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ЧКА
ЛОВА, № 106.

ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЄВ Э КІРОВОГРАДА 
пулицл БЄЛІНСЬКОГО, б. 2. но. 27, (індекс 
316005).

АНТОНЕНКО НАТАЛЯ: 316003. КІРОВОГРАД, 
ВУЛ, БЄЛІНСЬКОГО. 17/58.

Щасливих листувань! Чекаємо нових листіо.



О ДАЄТЬСЯ, сам правічний 
степ, до якого тепер 

належить і добрий шмат Кі- 
ровоградщини, породив 
те, що ми називаємо мо
гилами, А ось як пише про 
те саме академік Михайло 
Грушевський у своїй фун
даментальній праці «Істо
рія України — Русі» (до
недавна недоступній 
довому читачеві): 

«Бачимо вже нульт 
біжчинів, се незвичайно 
характеристичне для чо
ловіка явище, що вказує 
на цілу еволюцію в крузі 
ідей, зв’язаних зі смертю, 
матеріальною і духовною 
природою чоловіка і т. Ін. 
Похорони небіжчиків при
наймні В ДРУГІЙ 
вині неолітичної 
(бо для ранньої 
тичної доби ми їх у нас 
досі не можемо напевно 
акназати), уложилися вже 
в певні вироблені, риту
альні форми, і сі похорон
ні обряди в своїм переве
денні вимагали часом чи-

ри

не-

ПОЛО- 
доби 

неолі-

хіба верх було трохи ніби 
стесано плугом...

і тоді мет пригадалося 
раптом, що подюне оачиь 
часом і раніше, — і горби 
посеред поля, які колись 
були незайманими степо
вими могилами, і нерозора
ні, зате рознопані, розгор
нуті та так і кинуті курга
ни. Згадався й не раз ба
чений могильник курган в 
районі вулиці Космонавта 
Попова в Кіровограді, під- 
мопаний власниками дефі
цитних погребів при осно
ві. Якось тан вийшло, що 
проїжджав мимо, побачив 
ту колишню степову моги
лу на околиці обласного 
центру, коли на ній пасся 
кінь. Не оспіваний у піс
нях вороний, «вільний син 
степів», а жалюгідна коня
чина — облізла, худа й 
кістлява, зі злиплою будя
ками гривою. Кінь цей був 
чимось «співзвучний» із 
руїною підкопаного Могиль- 
нина, та й з тими сірими 
будівлями, з тією'залізною 
арматурою, що оточували 
їх. Яка жорстока іронія 
проглядала, образно кажу
чи, крізь ребра старого ви-

Тут хочеться нагадати 
переказану ГеродотОм іс
торію про відповідь скіф
ського царя Іданфірса ца
реві царів Дарієві, який 
прийшов у причорномор
ські степи, щоб їх загар
бати. Скіфи, як відомо, 
уникали бою з персами. 
Коли останні почали нарі
кати на це, скіфський во
лодар відповів їм, що 
його воїни відступають, бо 
їм нічого захищати на ки
нутих землях. «Але є у 
нас могили предків. І ко
ли ви хочете стятися з на
ми — спробуйте знайти і 
зруйнувати ці могили...».

Якби то войовничі скі
фи якимсь дивом завітали 
(на кшталт легендарних 
НЛО) до сучасних Кірово
града та Олександрії — 
не минути 6 деяким кіро- 
воградцям та олександ-

що засвідчують дані 
хеології.

Коли в VII столітті 
н. е. до наших степів 
ночували іраномовні 
фи, між ними й чорноліс- 
цями на перших порах 
установилась певно, кон
фронтація, яка з часом по
ступилася іншому способо
ві відносин. Про це свід
чить зокрема, переміна 
типів розкопаних давніх 
поселень із оборонних на 
відкриті господарські. Оче
видно, між сніфами-кочін- 
нинами і нащадками чор- 
нолісців виникла певна 
господарська й політична 
єдність, позначена певним 
Йомінуванням кочівників.

тім процес цей не був 
однозначним.

Домінування скіфів (а 
жили вони в наших степах 
майже 400 років) визнача
лося перевагою в озбро
єнні і методах ведення 
війни. Що ж стосується ін
ших чинників, які харак
теризують життєздатність 
народності,

би. Тобто, політичні пере
міни одразу сприяли ожив
ленню культурних тенден- 
Цій і традицій, які більше 
відповідали способові існу
вання хліборобських пле
мен, чому не завадило су
сідство нових, але вже не 
таких могутніх пришель- 
ців — сарматів.

Кілька століть набира
лася сили зарубинецька 
культурна спільність, щоб 
врешті породити із своїх 
надр новий свій еволю
ційний варіант — черня- 
хівську культуру, У цей 
час протослов’янські пле
мена змушені були дещо 
відступити на заході під 
тиском готів. Деякі з них 
знялися з насиджених 
місць і рушили в глибини 
материка, у бік велетен
ського Оковського лісу, 
заселеного тоді неслов ям
ськими народами. А на 
півдні тим часом, відбуває-

ІЧНЛ МУЖ МОГИЛ

І ТЕ, ЩО
X

ДАВНО ЇЙ ДИСОНУЄ
малого кошту і праці (ви
сокі могили, похоронні 
глиняні будови)».

— На території нашої 
області виявлено на сьо
годні понад дві тисячі 
курганних пам'ятників, — 
це вже слова М. П. Тупчі- 
єнкв, який очолює сектор 
археології обласного крає
знавчого музею. 

Могили — то наші 
фенони й колізеї, 
храми і святині духу 
християнської доби, 
ним словом, вони — 
ті... Як же ми ставимося 
до цього нашого безпе
речного історичного на
дбання (хоч цим далеко 
не вичерпується його 
значення?).

АБИ ДОВЕЛОСЯ вам, як 
авторові цих рядків, 

протягом кількох років ЇЗ
ДИТИ трасою, що зв’язує 
Бобринець із Кіровогра
дом, то й вам в очі впав 
би, певно, могильник, який 
знаходиться обіч цієї доро
ги. Один рік, коли дорогу 
трохи спрямили, цей не
звичайної краси, вкритий 

степовою 
ви-

проко- 
М. П.
став-

— не

пар
ивші

до- 
Од- 

• на-

І первозданною 
І рослинністю курган 

явився, 
шляху». , 
межилися тим,..що відба
тували від нього шмат; 
звідтоді курган при самій 
дорозі можна було бачи
ти не лише в «профіль та 
анфас»,, а й трохи у роз
різі. \

Втім, це був тільки пер
ший, пробний удар маши
нізованої «цивілізації». 
Наступного завдано мину
лої осені. Проїжджаючи 
мимо місця, де | 
здіймався до неба 
древнього Кургана, 
цих рядків раптом поба
чив чорне громаддя 

критої могили». Точніше — 
поораної. Контур могиль
ника майже не змінився,

—

і, ЯК кажуть, «на 
». Правда, тоді об-

раніше 
конус 
автор

«роз-

паляницяДобра з медом

робленого коня, оточеного 
безлистою миршавою рос
линністю і ледве впоряд
кованими новобудовами!

— На жаль, — 
ментував це мені 
Тупчієнко, — таке 
лення до курганів
дивина у нашому краї. Он 
в Олександрії навпроти 
станції техобслуговування 
є курган — так його обрі
зали бульдозерами з усіх 
боків, став на гриба схо
жий, Або могила біля ад- 
мінбудинку на території 
Олександрійського аеро
порту — у ній викопали 
чималий погріб і двері на 
вході вчепили. Заходь, 
мовляв, перехожий, спіл
куйся з предками...

Що ж таке оці кургани в 
наших степах, чому нази
ваються могилами, по яких 
народах лишилися і який 
стосунок мають до нас, 
нині сущих? Отут дехто, 
поміркувавши і так, і сяк, 
може спохопитися: а яке 
нам, власне, діло до всіх 
тих земляних курганів? Ну, 
було, ну, ховав колись там 
когось там хтось... То й 
що? Ми ж не скіфи яні-не- 
будь, то яке нам діло до 
їхніх могил і їхніх культів! 
Тим більше, що всякий 
культ, всяке поклоніння — 
це опіум для народу...

Такі міркування певним 
чином закономірні. Зако
номірні з огляду на те, 
що не тільки на могили 
скіфів, а й куди ближчих 
предків ми звикли диви
тися як на ніщо. Законо
мірні тому, що власну іс
торію ми уявляємо собі 
(завдяки особливостям 
нашої освіти) як суміш 
різнорідних, розкиданих у 
часі й просторі фактів із 
життя народів, яких із на
ми єднає тільки спільність 
території, а не безперерв
ний струмінь життя,
значений і розквітами, 
занепадами, 
інколи 
в’яло, 
рало.

рійцям доброго чосуі В та
кому разі ніякі доводи 
про «життєву необхід
ність», «вимушеність» чи 
«незнання» навряд чи до
помогли 6... Що ж до на
ших контролюючих І вся
ких інших органів, то на 
них такі аргументи, як 
свідчить сумна доля кур
ганів Кіровогрздщини, не 
діють,

ДАВАЙТЕ ж спробуємо 
нарешті розібратися 

із тими нашими предками, 
прямими й навпаки (хоч 
як це важко в газетно-по
пулярній статті). Врешті- 
решт — наші вони чи не 
наші (хоч це й не означає, 
що у другому випадку не 
треба їх шанувати: он і 
араби оберігають пірамі
ди, збудовані древніми 
коптами)?

Як цілком резонно твер
дять автори «Історії міст 
і сіл УРСР», територія 
шої області входила 
земель, на яких ще за 
би бронзи (кінець III 
початок І тисячоліття
н. е.) почало формуватися 
основне ядро протосло
в’янських племен. Ще у 
доскіфську добу ця тери
торія була густо заселе
на носіями чорноліської 
культури (виявлено десят
ки таких поселень). Чор- 
ноліські (назва походить 
від місця виявлення одно
го з перших поселень не
подалік сучасної Знам’ян
ки) знали секрети виготов
лення бронзи, а згодом— 
і заліза. Для захисту вони 
будували укріплені горо
дища. А померлих своїх— 
так, так! — ховали у висо
ких курганах. Одразу об
мовимося, що поряд із 
цим основним, очевидно, 
тоді типом похоронного 
обряду існували й інші,

на
до 

до

до

по- 
I 

життя, яке 
розквітало, інколи 

але ніколи не вми-

ДЕСЯТА СТОРІНКА

Це вже була не звична класна 
кімната 3-Г четвертої кіровоград
ської десятирічки, а селянська гос
пода XVIII чи XIX століття. І не бу
денна, а святкова, бо смачно пахло 
печеним І вареним. Пряники, пи
ріжки, цукерки, вареники лежали в 
розписних полив’яних горшках І ма
кітерках; на стінах висіли рушники, 
в кутку стояла прядка, на підлозі

спричинилася до страхіт
ливої катастрофи при зіт
кненні з татаро-монголь- 
ською навалою» (малася на 
увазі відмова від віри пред
ків насильницьким шля
хом).

ЯК БИ там не було, але 
й у тих нових лихоліт

тях народ наш зумів збе
регти шану до предків, 
похованих у високих сте
пових могилах. Традиція 
ховати в древніх курганах^ Л' 
збереглася й у новіші ча
си. Запорізькі козаки хо
вали полеглих у боях в 
степових могилах. Нещо
давно на кургані в с. |с- 
крівці Петрівського ра
йону виявлено нам яний 
хрест із написом: «Тут по
коїться раб божий Саво 
Самодрига капітан війська 
Запорозького, куреня
Паліївського». Тут же й 
дата смерті — 1783 рік. 
Тобто, час, коли Січ уже 
була зруйнована. Тради
ція ж, як бачимо, лиши
лася... А ось інший при
клад — цвинтар у м.- По
мічній, який знаходиться 
якраз біля старого курга
ну; здавна хоронили по
мерлих і в самому курганір- 

Та все це — тільки слаб
кі відголоски колись ве
личних Обрядів, тільки 
ледь помітні сплесни ко
лись потужного потоку 
пам’яті. А що буде завтра?

Це завтра залежить і від 
нас із вами. Чи ж зуміємо 
ми дійти єдності у тому, 
що кургани ми повинні 
зберегти для нащадків— 
як символ тисячолітньої 
естафети, як ключ до ге
нетичного коду нашої 
культури? Поки що кур
гани знаходяться поза за
коном (хоча закон про їх
ню охорону існує). Побу
вавши недавно (вже вкот
ре) неподалік розкопано
го поблизу с. Вільшанки 
Новоархангельського ра
йону колишнього курган»*: 
ного поховання епохиЧґ 
бронзи, я подумав про 
те, що знову бачу не ве
личний курган — предків
ський храм серед степу, так 
би мовити, —а жалюгідну 
руїну. Курган цей було 
розкопано, взято з нього 
все, що можна було взяти 
для науки та й... покинуто 
напризволяще. Ніякого то
бі охоронного чи хоч би 
просто пам’ятного знаку«, 
І натяку нема на те, 
це храм пам’яті (і, як вид
но з вищесказаного, Д° 
того ж наших власних 
предків).

— У нас уже йдеться 
про виготовлення і вста
новлення 1400 пам’ятних 
курганних знаків, — ска
зав мені з цього приводу 
М. П. Тупчієнко. —• А-^?. 
перспектив ця справа м&* 
дуже мало: потрібен бен
зин для поїздок, потрібні 
затрати на опоряджуваль
ні роботи...

Музейним z працівникам 
цього (і багато чого ін
шого), звісно, не добути, 
принаймні в часи 
мічної кризи. Тим 
процес нищення триває* 
На зміну космічній музиЦ’ 
могил приходить какофо
нія руїн. І в цю амораль
ну справу втягуються все 
нові й нові покоління ра
дянських людей...

наступна за цим зра- 
«...ідеалів прабатьків

екон°* 
часом

перевага була на боці 
землеробів. Підтверджен
ня тому — еволюція куль
тури землеробів за скіф
ських часів і після них. 
Виявивши певну сприй
нятливість до всього, що 
принесли із собою скіфи 
нового (про це йшлося 
вище), вони спромоглися 
зберегти основу, на якій 
сформувалася потужна 
культура нової форма
ції — зарубинецька.

Однак не поспішаймо 
«списувати» скіфів у ар
хів. Як уже говорилося, у 
спільній скіфсько-сколот- 
ській (тобто, скіфо-земле- 
робській) державі існував 
певний лад і поділ обо
в’язків, існували зв’язки 
господарського, політич
ного характеру. Вони по
значилися, безперечно, 
на мові (на думку дослід
ника Р. Баландіна, іран
ські елементи в україн
ській мові доволі чсильні, 
що значно менше харак
терно для білоруської та 
російської). Помітно, по
рівняно з іишимй, тяжіє 
український тип до іран
ського і в антропологіч
ному, відношенні. Не ос
танню роль відіграли скі
фи й у розвитку озброєнь 
та освоєнні кінного спосо
бу ведення війни, 
чі, не виключено, 
воєнній кампанії 
перського царя 
(514 рік до н. е.)

До ре- 
що у 
проти 
Дерія 

активну 
участь взяли й деякі хлі
боробські племена, при
наймні ті, котрі жили на 
межовій зі степом тери
торії.

Із невідомих досі причин 
у кінці IV століття до н. о. 
скіфи відійшли з наших 
степів далеко на південь, 
щоб уже ніколи більше сю
ди не повернутися. А на 
позбавлених їхньої домі
нанти землях розвивається 
зарубинецька культура, 
яка генетично пов’язана з 
культурою досніфської до-

ться розпросторення чер- 
няхівців, які прийняли іс
торичну естафету від за
рубин ці в.

До того часу південь 
нашої області був межею 
поширення (принаймні, за 
даними археології) прото- 
слов’ян-землеробів. Та 
приблизно в І столітті но
вої ери протослов’яни по
чали інтенсивне освоєння 
причорноморських степів, 
що передувало добі ве
ликого розселення сло
в’ян. В усякому разі, на 
середину V століття осво
єння степів було таким, 
що черняхівці, як писав 
пізніше Нестор, маючи на 
увазі предків слов’ян, «жи- 
вяху... до самого моря». 
Процес цей був, швидше 
всього, поліетнічним.
Охоплюючи майже цілком 
(за винятком околиць) те
риторію сучасної України, 
він включав у себе безліч 
обмінів/ взаємодій окре
мих, часом дуже далеких 
культурно етносів. На цей 
час не маємо ніяких відо
мостей про курганні типи 
поховань наших предків. 
Очевидно, освоєння нових 
територій вимагало таких 
титанічних зусиль, що 
культура могильних кур
ганів мала поступитися ін
шим, які не вимагали та
ких значних трудових за
трат.

Та вже в VII —VIII століт. 
тях, за нової, власне сло
в’янської фази розвитку 
культури землеробів, кур
ганні могильники відрод
жуються знову. Відновлю
ється, мов свідчення не
вмирущості й спадкоєм
ності людей і племен, ЯКІ 
віками жили на цих зем
лях. Як знак всеможного 
зв’язку із досвідом і жит
тям предків. Не увірветься 
він і надалі. Хоча, можли
во, й має рацію письмен
ник Олесь Бердник, який 
вважає імовірним, що саме •*-—-----  --
А*
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яскравіли домоткані доріжки. Гос
подар і господиня у народному 
вбранні чекали гостей.

Вони прийшли зі щедрівками, ко
лядками, піснями, танцями. При
несли з собою посівання, привели 
козу. Для кожного учня класу зна
йшлася роль в українських вечор
ницях, які влаштувала зі школярами 
класний керівник Н. В. Богданова,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР

Діти прийшли в своїх костюмах, 
реквізит принесли Із бабусиних за
пасів. У класу з російською мовою 
навчання вечорниці вийшли цілком 
українськими.

Закінчився цей маленький спек
такль частуванням глядачів — бать
ків, бабусь, братів, сестер, друзів і 
вчителів третьокласників.

Наш кор.
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«Далекий Схід». Кіножурнал. 14.00 
— Сеанс повторного телефільму. 
«Хліб — іменник». 5 серія. 17.00 — 
«Будиночок для всіх». Мультфільм. 
17.15 — «Орендатори». Докумен
тальний телефільм. 17.45 —
И. Брамс. Концерт для фортепіано 
з оркестром ре мінор. 18.30 —Час. 
Телевізійна служба новин (з сур- 
доперекладом). 19.00 — Прем’єра 
документального телефільму «Вго
ру по драбині». — 
Чемпіонат СРСР.

19.10 — Хокей. 
... «Хімік» — «Ди

намо» (Москва). У перерві — 19.50 
— Вечірня казна. 21.15 — Грас на
родний артист СРСР П. Нсчепорен- 
но. і унісон балалаєчників. 21.30 — 
Молоде кіно. Майстерня і. Квірі- 
кадзе. 23.15 — «Коли пішки в Ав
стралію можна буде ходити». До
кументальний телефільм.

ник». 6 серія. 17.00 — <^^Ш-Троль 
та інші». Мультфільм. l1SF--n.ro- 

Ж’~ен. Погляд з минулого. 18.00 —
■ Ритмічна гімнастина. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин (з сур- 
доперекладом). 19.00 — Народна 
творчість. Телеогляд. 19.30 — Чу
жий біль. Про проблеми сільської 
охорони здоров’я. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Грудневі музичні 
вечори в Державному музеї імені 
О. Пушніна. Світ Пастернака. Пе
редача 1. 21.20 — «Східний Сибір».г,. в.Кіножурнал. 21.30 — «Вільний 
тер». Художній телефільм.

Концерт музичного фольклору 
РРФСР і УЖР. 13.15 — «Ні в каз
ці сназатиО Документальний те
лефільм. (Київ). 13.35 — Сеанс по
вторного телефільму. «Хліб — імен
ник». 7 серія. 17.00 — «Мумі-Троль 
і комета». Мультфільм. 17.15 —
Держтелерадіо Казахської РСР. «В 
краю заповідному». 17.40 — 3 на
ших фондів. Концерт народного 
артиста РРФСР Е. Грача (скрипка). 
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперекладом). 19.00 — 
Ярмарок ділових ідей. 20.00 — Ве
чірня казна. 20.15 — Хокей з м’я
чем. Міжнародним турнір на приз 
газети «Советская Россия». Фінал. 
21.05 — Гуслі в Прибалтиці. 21.30 
— З фондів ЦТ. «Не буду гангсте
ром, люба». Художній телефільм. 
22.40 — Грає Володимир Тарасов.

жмічна гімнастика. 18.30 — Час. Те
левізійна служба н<аин <3 СУРА°" 
перекладом). 19.00 Т Фігурне ка
тання. Чемпіонат Європи. Парне 
катання. Довільна програма. 20.00 
— Вечірня мазка. 20.15 — Грудне
ві музичні вечори в Державному 
музеї ім. О. Пушніна. Світ Пастер
нака. Передача 2. 21.15 — «Повер
нення забутих імен». Павло Фло- 
пенський. 21.30 — Екранізація тво-

Л. ГІ.-іма -* глГіЯЧКПЮ».пів А. Чехова. «Дама з собачкою». 
Художній фільм. 23.00 — Юрмала- 
90 Регіональний етап V Всесоюз
ного конкурсу молодих виконавців 
радянської естрадної пісні.

понеділок
29 січня

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

ступають оркестри народних ін
струментів Москви. 9.05 — «Віль
не падіння». Художній фільм. 10.20
— У світі тварин. 11.20 — «Два
надцять стільців». Художній теле
фільм. 1 серія. 12.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 13.00 — «До 
миру на святій землі». Докумен
тальний телефільм. 15.30 — Д. Шо- 
стакович. Фрагменти з балету «Зо
лотий він». 15.50 — Мама, тато і я. 
16.20 — Дитяча година. З уроком 
французької мови. 17.20 — Депу
татські цінності Сергія Конєва. 
18.25 — Колаж. 18.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 19.00 —
Прем’єра документального теле
фільму «Несподіваний В’єтнам». 
19.50 — На прохання глядачів. 
«Дванадцять стільців». Художній 
телефільм. 1 серія. 21.00 — Час. 
Телевізійна служба новин. 21.30 — 
Актуальне інтерв’ю. 21.40 — Літе
ратурно-художня програма «Сло
во». «Знайомий незнайомець». Че- 
хов і сучасний світ. 23.45 — ТСН. 
Телевізійна служба новин. 0.10 — 
«Явлення». Телефільм. 1 серія. 1.20
— Льодовий театр «Всі зірки». 2.20
— «Подорож по Московському 
Кремлю». Документальний теле
фільм. 2.45 — Сходинка до Пар- 
наса.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — Співа

ють «Дніпряни». 16.40 — Докумен
тальний фільм «Зона затоплення». 
17.00 — Теленарис. 17.30 — Для 
дітей. «Сонячне ноло». 18.00 —
Естрадний концерт. 18.30 — Інфор
маційний випуск. На київській 
хвилі. 19.00 — Політична трибуна. 
Розмова з першим секретарем Но- 
воселицького райкому партії Чер
нівецької області В. І. Гаращуком. 
19.40 — «День за днем». (Кірово
град). 20.00 —- Актуальна камера. 
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 — 
Концерт оперної музики. 21.30 — 
Все про кіно. 22.40 — Вечірній 
вісник.

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

став Курбе». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Література. 9 кл. 
О. Пушкін. Роман «Євгеній Онєгін» 
в ілюстраціях і музиці. 9.05 —
Італійська мова. 10.05 — «Пам’яті 
загиблих будинків». Науново-попу
лярний фільм. 10.35, 11.35 — Біо
логія. 7 нл. Охорона рідкісних рос
лин. 10.55, 11.55 — «Стежна». На
уково-популярний фільм. 11.05 — 
Домашня академія. 12.05 — «Впер
та людина». Документальний фільм. 
12.25 — «Ці небезпечні двері на 
балкон». Художній фільм. 13.50 —

вівторок
зо січня

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

фільми «Муму», «38 папуг», «Ух ти, 
розмовляюча риба». 9.10 — Хокей. 
Чемпіонат СРСР. «Хімік» — «Ди
намо (Москва). 2 і 3 періоди. 10.20
— Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 11.20 — «Дванадцять 
стільців». Художній телефільм. 
2 серія. 12.25 — Колаж. 12.30 —
Час. Телевізійна служба новин. 
13.00 — Це було... було... 15.30 — 
Виступає ансамбль «Лівша» (Тула). 
15.50 — Фільм — дітям. «Пісні для 
онуків». 17.00 — Діалог з комп’ю
тером. 17.45 — Здрастуй, музико! 
18.30 — Час. Телевізійна “ "
новин. 19.00 — Влада - 
Телеміст Москва — Київ ___ _
кент. Назустріч виборам в респуб
ліканські і міські Ради. 19.50 —
«Дванадцять стільців». Художній 
телефільм. 2 серія. 21.00 — Час. 
Телевізійна служба новин. 21.30 — 
Актуальне інтерв’ю. 21.40 — «Ста
реча справа». Телевистава за тво
рами В. Шукшина. Прем’єра. 22.40
— Концерт народного артиста 
СРСР Л. Сметанникова і академіч
ного оркестру російських народ
них інструментів Держтелерадіо 
СРСР. 23.45 — ТСН. Телевізійна 
служба новин. 0.05 — «Явлення». 
Телефільм. 2 серія. 1.10 — Спор
тивна програма. 1.40 — «Подорож 
до Країни мазок і пригод». Кіно- 
ионцерт. 2.40 — Науково-популяр
ний фільм.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Музич

ний фільм «Ранок туманний». 10.05
— Кінономедія «Буває ж». 11.10 —
Доброго вам здоров’я. 11.40 —
Шкільний екран. 12.10 — Все про 
Ніно. 13.20 — «Темп». Телепере- 
клик з проблем науково-технічно
го прогресу. 16.00 — Новини. 16.15
— Для дітей. «Веселна». 16.40 —
Документальні телефільми «Іскан- 
деркуль», «Янгантау». 17.15 —
Циркова програма. 18.00 — «На
родні таланти». 19.00 — «Надве
чір’я». Передача для людей стар
шого віку. 20.00 — Актуальна ка
мера. 20.30 — На добраніч, діти! 
20.45 — «Сонячні нларнети». 21.35
— Програма короткометражних 
телевізійних фільмів. 22.50 — Ве
чірній вісник.

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

личчя на полотні». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — Етика і 
психологія сімейного життя. 10 кл. 
9.05 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Французька мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Іс
торія. 7 нл. Ян Гус. 11.05 — «Кази- 
мір Малевич». 12.05 — Ритмічна 
гімнастика. 12.35 — Молоде кіно. 
Майстерня І. Квірінадзе. 14.20 — 
Російські народні пісні співає 
Я. Іванова. 14.30 — Сеанс повтор
ного телефільму. «Хліб — імен-

служба 
Радам. 

— Таш-

31 СІЧНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Здрас
туй, музико! 9.20 — Клуб мандрів
ників. 10.20 — «Цей везучий Но
виков». Документальний теле
фільм. 10.40 — VIII Міжнародний 
фестиваль телепрограм народної 
творчості «Веселка». 11.05 — Хви
лини поезії. 11.10 — 
стільців». Художній 
З серія. 12.30 *:__
служба новин. 13.00 
справа». Телевистава _ ....
В. Шукшина. 15.30 — Прем’єра до
кументального телефільму «Міс
течко». 15.50 —- Музична спадщи
на. Твори Л. Бетховена. 1640 —- 
Науковий вісник. 17.25 — Дитяча 
година. З уроком англійської мо
ви. 18.25 — Колаж. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 19.00 — 
Телесеанс. Анонс на телефільми. 
19.30 — Прем’єра мультфільму 
«Знахідка». 19.40 — «Дванадцять 
стільців». Художній телефільм. З се
рія, 21.00 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 21.30 — Актуальне ін
терв’ю. 21.40 — Камера дивиться у 
світ. 22.35 — Терези. Літеоатурний 
діалог навколо книги О. Синяв- 
сьного «Ппогулянки з Пушиіним». 
22.55 — Всі симфонії П. Чаянов- 
ського». СимсЬонія № 3. 23-55 —
ТСН. Телевізійна служба новин. 
0.15 — «Явлення». Телефільм. З се
рія. 1.25 — «Ох. водевіль. воде
віль...». 2.30 — 3 «золотого фонду 
ЦТ». Народний артист СРСР О- Гри- 
бов.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Худож

ній телефільм «Коимінальний та
лант». 1 сепія. 10 25 — Театр і час. 
11.40 — Шкільний екран. 12.10 — 
Село і люди. 12.40 — Телефільм 
«Третій колір часу». 16.00 — Нови
ни. 16.15 — Зугтоіч з майстрами 
мультиплікації 17.30 — На допо
могу школі, 18 00 — Волинь про
понує. 18.25 — Реклама. 18.30 — 
«Телеппесклуб «Зворотний зв’я
зон». В передачі беруть участь 
нлнлидати в народні дeпvтaти 
УРСР по Знам’янсьному виборчо
му округу № 227 В. М. Гуртовий, 
А. М. Кривенко, О. Г. Ладяєва. О. Г. 
Тарасенко. (Кіровоград). 20.00 —
Актуальна камера. 20.30 — На 
добраніч, діти! 20.45 — «День за 
днем». (Кіровоград). 21.00 — «На
родні таланти». Інструментальний 
ансамбль «Мелодія» БК шахти 
«Світлопільсьна». (Кіровоград).
21.30 — Вперше на екрані УТ. Ху
дожній фільм з субтитрами. «Пре- 
зупція невинності». 22.55 — Ве
чірній вісник.

А ПТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Ма

люнки Достоєвсьного». Науково-по
пулярний фільм. 8.35. 9.35 — При
родознавство. З кл. 9.05 — Німець
ка мова. 1 рік навчання. 10.05 —
Німецьна мова. 2 рік навчання. 
10.35. 11.35 — Музика. 5 кл. М Тлін
на. «Руслан і Людмила». 11.05 —
«Андрій Рубльов». Науково-попу
лярний фільм. 12.05 — «Марія». 
Документальний фільм. 12.45 —

Четвер
і лютого

«Дванадцять 
телефільм. 

Час. Телевізійна 
— «Стареча 
за творами

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

фільми. 9.05 — «Музика Дунаєв- 
ського». 10.05 — Дитяча година. З 
уроком англійської мови. 11.05 — 
«Дванадцять стільців». Художній 
телефільм. 4 серія. 12.25 — Колаж.
12.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 13.00 — Не можу не співати.
15.30 — М. Тлінна. Квартет № 2 
для двох скрипок, альта і віолон
челі. 15.50 — До 45-річчя Пере
моги. «Солдатські мемуари», Фільм 
1 — «Винищувач таннів». 17.05 — 
Народні мелодії. 17.20 — Планета 
Валерія Балабанова. 17.50 — «Ти 
почуй мене...». Фільм-концерт за 
участю А. Петренка. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 19.00 — 
...Де шістнадцяти і старші. 19.40 — 
«Дванадцять стільців». Художній
телефільм. 4 серія. 21.00 —- Час 
Телевізійна служба новин, 21.30 — 
Актуальне інтерв’ю. 21.40 — КВН-

Харківського 
інженерного

89. Зустріч команд
ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО «
училища, Уральського і Донецько
го політехнічних інститутів (по
втор від 1 січня 1990 р.). 23.50 — 
ТСН. Телевізійна служба новин. 
0.15 — «Серце не камінь». Теле
фільм. 1 і 2 серії. 2.35 — «Ваш ви
хід. Артист А. Акопян».

▲ ут
9.00 — Новини. 9.20 — Худож

ній телефільм «Кримінальний та
лант». 2 серія. 10.45 — «Пан Ман- 
датор». Виставз. 12.20 — Для ді
тей. «Канал «Д». 16.00 — Новини. 
16.10 — Для дітей. «Веселна». 16.30 
— Документальний фільм «Вікно 
В недільній полосі». 16.55 — Зу
стріч з майстрами мультиплікації. 
17.55 — «Народовладдя». 18.25 — 
Танцює Покуття. 18.55 — «Тепм». 
Слідами виступів. 19.00 — До 
120-річчя від дня народження В. І. 
Леніна. «Звіримо час». 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — На добра
ніч, діти! 20.45 — Час рішень — 
час дій. 21.15 — «Візит до лінаря». 
21.35 — Молодіжна студія «Гарт». 
В перерві — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 —' «Спі

вець Червоної Армії». 8.35, 9.35 — 
Природознавство. 5 нл.Використан
ня води і її охорона. 8.55, 9.55 — 
«Акваріум». 9.05 — Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — Іспан
ська мова. 2 рік навчання. 10.35, 
11.35 — Біологія. 8 кл. Птахівни
цтво. 11.05 — Мама, тато і я. 12.05
— «Вище даху». Документальний 
фільм. 12.20 — «Не буду гангсте
ром. люба». Художній телефільм. 
13.30 — Ритмічна гімнастика. 14.00
— Сеанс повторного телефільму. 
«Хліб — іменник». 8 сепія. 17 00 — 
«Допога додому». Мультфільм. 17.20
— Хоровод дружби. 17.50 — Пре
м'єра документального телефільму 
«Лицарський етюд». 18.00 — Рит-

п'йтітії

це не моє». 17.00 — «'їдєм-
ниця іграшок». Мультфільм,Аі/.10 
— Телестудії міст РРФСР. «^део- 
канал «Ми». (Красноярськ). 18.10 — 
Народні пісні кримських татар спі
ває С. Меметова. 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин (з сурдо- 
перенладом). 19.00 — Планета. Між
народна програма. 20.05 — Вечірня 
назка. 20.20 — Фігурне катання.
Чемпіонат Європи. Жінки. Довіль
на програма. 21.20 — «Там за гря
дою синіх гір». Документальний 
фільм. 21.30 — Спорт для всіх. 
21.45 — Фільми студій союзних 
республік. «Попередник». 1 і 2 ге- 
рії.

Відеоканал, Радянська Росія. 17.00
— Російська мова. 17.30 — Фігур
не катання. Чемпіонат Європи. Чо
ловіки. Довільна програма. ІВ.зи
— Час. Телевізійна служба новин 
(з сурдоперенладом). 19.00 — ПРес 
клуб. 20.00 — Вечірня казна. 22.30
— Фігурне катання. Чемпіонат Єв
ропи. Довільний танець. 0.00 —
Нічний сеанс. «Дивна історія док
тора Джекіла і містера Хайда».

неділй

2 ЛЮТОГО
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Бе
гемот і сонце». Мультфільм. 8.45 — 
Прем’єра документального фільму 
«Будьте першими». 9.05 — Арена 
чудес. Виступ самодіяльних цир
кових колективів. 9.55 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 10.55 — «Тепле 
світло». Документальний телефільм 
про Літературно-меморіальний му- 
зей-заповідник А. Чехова в Меле
хов». 11.45 — ...До шістнадцяти і
старші. 12.30 — Час. Телевізійна
служба новин. 13.00 — Камера ди
виться у світ. 15.30 — Зелена лам
па. «Будіть у собі ппенрасне». 16 10 
— По Індонезії. 16.55 — Образ. Лі
тературна гра для старшокласни
ків. 18.25 — Колаж. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин, 19.00 — 
Прикмети фестивалю. НІ Всесоюз
ний фестиваль народної творчості. 
19.35 — «Іграшка». Художній фільм. 
21.00 — Час. Телевізійна служба 
новин. 21.30 — Це було... було... 
21.50 — Погляд. 23.35 — «Коло
бок, колобок». Мультфільм для 
дорослих. 23.45 — ТСН. Телевізійна 
служба новин. 0.10 — Нічне ТБ. 
Експериментальна програма, «Міс
тер Ікс». Художній телефільм. 
1.40 — Ширше ноло. Естрадна про
грама.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Художній 

телефільм для дітей. «Пастух Ян
ка». 1 та 2 серії. 11.30 — Музич
ний фільм «Тема для роздумів». 
12.40 — Програма «Братерство». 
13.25 — Пісні Романа Сов’яча. 
16.00 — Новини. 16.10 — Грають 
юні музиканти. 16.40 — Докумен
тальний телефільм «Доугий гори
зонт Орлянсьного». 17.00 — Фільм- 
концерт. 17.15 — До 45-річчя Ве
ликої перемоги. «Трава забуття». 
Теленапис. 17.45 — Українські ме
лодії. 18.30 — «ТелеПресилуб «Зво
ротний зв’язон». В передачі беруть 
участь відповідальні працівники 
Кіровоградського міськвиконкому, 
комунальних служб міста Кіпово- 
града. Жіровограф. 20.00 — Акту
альна камера. 20.30 — На добра
нім, діти! 20.45 — «День за днем». 
(Кіровоград). 21.05 — 3 концертів 
IV Республіканського фестивалю 
сучасної унраїнської пісні. У пе
рерві — Вечірній вісник.

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

варелі Волошина». Науково-попу
лярний фільм. 8.35. 9.35 — Приро
дознавство. 2 кл. Сліди на снігу. 
8.55, 9.55 — «Зимового дня». До
кументальний телефільм. 9.05 —
Англійська мова. 1 зік навчання. 
10.05 — Англійська мова. 2 рік на
вчання. 10.35, 11.35 — Історія. 8 кл 
Селянська війна під проводом 
Степана Разіна. 11.05 — Програма 
науково-популярних фільмів «Сам 
на сам з часом». «Враження» 12.05 
— «Дама з собачкою». Худож
ній фільм. 13 30 — Прем’є
ра документального фільму «Все

сцбокіа
з лютого

а ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — До

машня академія. 9.00 — Об’єктив. 
9.30 — Живи, Земле! 10.30 — Все
союзна читацька конференція. Зу
стріч з авторами і редколегією 
журналу «Подъем». 11.45 — Кон
церт Державного академічного Пів
нічного російського народного хо
ру. 12.40 — Шрі-Ланка: від Колом
бо до Галле. 13.30 — «Відчайдуш
ний кіт Васька». Мультфільм. 13.40 
— Стоп-кадр. Науново-популярний 
кіноогляд, 14,40 — Спентр. Міжна
родна програма. 15.10 — Кіноафі
ша. 16.10 — VIII Міжнародний фес
тиваль телепрограм народної твор
чості. «Веселна». Факел і маска. 
(Шрі-Ланка). 16.35 — Фільми і ролі 
Леоніда Винова. «Альошчине ко
хання». Художній фільм. 18.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45 —
«Політ птаха». Художній фільм. 1 і 
2 серії. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — Заключний 
концерт фестивалю «Пісня-89». 
23.20 — Супутник ---------------' ”
23.35 — Продовження заключного 
нонцерту фестивалю «Пісня-89».
1.35 _ нічне ТБ. Експерименталь
на програма. 1.50 — «Чарівники». 
Художній телефільм. 1 і 2 серії. 
4.15 — Це було... було...

«Пісня-89». 
телеглядача.

----------> «Пісня-89». 
Нічне ТБ. Експерименталь- 

‘------------- «Чарівники».

4 ЛЮТОГО

А ЦТ (І програма)

8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9-00 — 3 ранну 
раненько. Передача для дітей. 10.Об
— На службі Вітчизні.
Раннова розважальна
11.30 — Навноло світу. Альманах.
12.30 — Здоров’я. 13.15 — Мульт
фільм. 13.35 — До 45-річчя Пере
моги. Художнім фільм «Лідія». Пре
м’єра. 15.05 — Панацея, або... Ка
тастрофа? Про недоцільність будів
ництва зрошувального каналу Вол
га — Чограй. 16.50 — У світі ка
зок і пригод. Художній фільм «Три 
горішки для Попелюшки». 18.30 — 
Фігурне катання. Чемпіонат Єв
ропи. Показові виступи. 21.00 —
7 днів. 22.00 — Думки про вічне. 
Недільна моральна проповідь. 22.15
— «Ох, якби нам озирнутися на
зад». Передача-спогад про теат
ральні зустрічі в Центральному бу
динку актора ім. О. Яблочкіної. 
0.00 — Майстри екрана. Про жит
тя і творчість кінорежисера А. Тар- 
ковсьного. 2.30 — Кіноконцерт
«Звучать спогади».

11.00 — 
програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — На хвилі друж
би. 10.35 — В об’єктиві — твари
ни. 11.50 — Музичний фільм «Не 
журись». 12.15 — Доброго вам здо
ров’я. 12.55 — «Подарунок». Му
зична передача для дітей. 13.25 — 
Новини. 13.40 — Урок без дзвони
ка. 14.25 — «Шлях до Юрмали». 
16.45 — «Скарби музеїв України». 
17.00 — «Чия програма краща?». 
Теледискусія кандидатів у народ
ні депутати Української РСР. 18.30
— Естрадний концерт. 18.45 —
Прем’єра телевистави «Заступни
ця». 20.00 — Актуальна камера. 
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 — 
Реклама. 21.00 — Відкритий чем
піонат України з плавання. 21.30
— Вперше на екрані УТ. Художній 
фільм «Ці три вірні карти». 22.55 — 
Вечірній вісник.

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

та криниченька». Документальний 
телефільм. 8.35 — Прикмети фес
тивалю. 9.05 — «Діло хазяйське». 
Документальний телефільм. 9.35 — 
«Перший учитель». Художній фільм 
з субтитрами. 11.10 — І пісня ро
сійська звучить. Співає І. Банков- 
ський. 11.25 — Кінопубліцистика
союзних республік. Прем’єра до
кументального телефільму «Я па
м’ятаю руки матері моєї». 12.10 — 
Чемпіонат США з баскетболу се
ред професіоналів НБА. 13.10 —
«Іоланта». Художній фільм. 14.30 —

А ут
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч

на гімнастика. 9.50 — «У неділю 
вранці». 10.50 — На здобуття дер
жавної премії УРСР ім. Т. Г. Шев
ченка живописець Опанас Залива- 
ха. 11.25 — Художній телефільм
для дітей. «Два капітани». 1 серія. 
12.35 — Новини. 12.50 — Живе 
слово». 13.35 — Музичний фільм. 
14.10 — «Телесик* та змія». 14.45 — 
«Село і люди». 15.15 — Співає 
Я. Вайкуле. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Телеспортарена.
17.45 — Музична програма. 18.55
— Вперше на екрані УТ. Художній 
фільм «Чоловічі портрети». 1 сепія. 
20.00 — Актуальна камера. 20.40
— На добраніч, діти! 20.55 — Від
критий чемпіонат Унраїни з пла
вання. 21.30 — Художній фільм 
«Чоловічі портрети». 2 серія. 22.45
— Вечірній вісник. 23.15 — Відео- 
кур’єр.

А ЦТ (II програма)’
8.00 — На зарядну ставай! 8.15 — 

Джерела. 8.45 — Держтелерадіо 
Латвійської РСР. Повернення. 9.20
— «Лівцарства за ноня». Докумен
тальний фільм. 9.40 — «Тачанка з 
півдня». Художній фільм з субтит
рами. 11.00 — Художник і влада. 
12.10 — «І повториться все...». Ху
дожній фільм. Вперше. 13.25 —
Легка атлетика. Чемпіонат СРСР. 
14.00 — Мультфільми «Про Віру і 
Анфісу», «Віра і Анфіса тушать 
пожежу», «Віра і Анфіса на уроці 
в школі». 14.30 — Відеоканал. Ра
дянська Росія. 17.00 — Планета. 
Міжнародна програма. 18.00 — Ві- 
деоблок. Народна творчість. 20.00
— Вечірня казка. 20.20 — Віват, 
Росія. Орфей річки Неви. Частина 1. 
21.00 — 7 днів (із сурдоперекла- 
дом). 22.00 — «Знайти Трою». Ху
дожній телефільм. Прем’єра. 23.15
— Фільми режисера В. Виноградо
ва. «Я повертаю ваш портрет..,».
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достеменно. Бас вважають людиною тихою, сшоніій- 
ною, задоволеною долею, тоді як ви прагнете жит- ’ 
тя, сповненого яскравих подій.

ООМ — Напевне, ви людина сором язлива. ц© 
з’ясовується, коли доводиться мати справу Із незнг 
йомими людьми. Самим собою буваєте тільки г нот- 
найближчих людей. Присутність сторонніх вас ско
вує, спе ви будь-що намагаєтеся це приховати. Еи 
добросовісні, працьовиті. У вас безліч задумок та 
ідей, але через скромність нерідко залишаєтеся в 
тіні.

ОЕО — Би дуже товариські, любите зустрічатися 
з людьми, збирати їх навколо себе. Але варто зали
шитися на самоті — почуваєтеся нещасним. Вам на
віть важко замкнутися в кімнаті, щоб написати якийсь 
важливий папір. У вас дуже сильний дух протиріччя. 
Ви постійно намагаєтеся вчинити щось не так, як усі.

ОЕН — Ви стримані, але не боязкі, веселі, але & 
міру, товариські, ввічливі з усіма. Би звикли, щоб 
вас хвалили. Ви хочете, щоб вас любили без будь- 
яких зусиль з евшого боку. Без товариства друзів 
вам недобре.

ДОН — Вам доведеться вислухати не дуже приєм
ні слова. Як це вам вдалося підібрати сполучення 
таких літер! Вдача у вас боязка і непевна. У вес не 
все гаразд із почуттям гумору. Через те ви не по
любляєте жартів, часто критикуете чужі вчинки 
примушуєте всіх робити на свій лад. Коли вам не глЦґ 
ступаються, ви «виходите з себе». Через це масте 
мало друзів.

ДОО — Ви схильні проголошувати і відстоювати 
досить парадоксальні думки. Через те масте чимало 
супротивників. Навіть друзі не завжди вас розуміють. 
На жаль, вас це не обходить...

ДЕО — З’ясувалося, ви великий оригінал і вмісте 
дивувати друзів. Хтось дасть вам пораду — ви зро
бите навпаки, і тільки заради цікавості. Вас це тішить, 
а інших дратує. Тільки близькі люди знають, що ьм 
не такі самовпевнені, як здасться на перший погляд.

ДЕН — Ви енергійні, скрізь почуваєтеся на своєму 
місці. Ви товариські, але схоже, що любите бувати 
серед тих людей, якими можете як завгодно коман
дувати. Вам подобається бути організатором Ігор, 
арбітром суперечок. Люди прислухаються до вашої 
думки, бо часто ви маєте рацію. Але ваше прагнення 
постійно

замість «ні» — «мі- 
— залишається бук- 

Букви А, В, С да- 
теста, букви Д, Е,

Замість «так» ставте «плюс»,
♦іус». Якщо переважать «плюси»
ва, до якої стосуються запитання, 
ють відповідь на

— на другу.
1. Ви масте
Чи довірливі та відверті ви з
Вам легко просидіти більше години мовчки?
Чи охоче ви позичаєте свої речі?
Чи багато у вас друзів?
1. Ви вмієте розважати гостей?
Вважаєте себе людиною точною, пунктуальною! 
Чи робите заощадження?
Ви любите строгий стиль у одязі?
Чи вважаєте правила внутрішнього розпорядку

н
першу половину

почуття гумору?
друзями?

A.
2.
3.
4.
5.
B.
2.
3.
4.
5.

необхідними?
C. 1. Чи проявляєте свою антипатію до когось? 

Чи 
Чи 
Ви 
Чи
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кажуть про вас, що ви високомірні? 
сильний у вас дух протиріччя?
намагаєтеся бути центром уваги в компанії! 
та ви людина, яку наслідують?
Чи вживаєте ви лайливі слова, коли спіл- 
з тими, кого вони шокують?
любите похвалятися перед іспитами, ніби чу.

2.
3.
4.
5.
Д. 1.

Куєтесь
2. Чи

дово все знаєте?
3. Чи маєте звичку читати нотації, робити заува

ження?
4. Чи буває у вас бажання вразити друзів оригі

нальністю?
5» Вам цікаво знати точку зору іншої людини?
Б. 1. Вам подобаються професії актора, телевізій

ного диктора, бібліотекаря?
2. Зам приємніше ввечері позайматися спортом, 

«ніж посидіти біля телевізора?
3. Чи почуваєтеся невимушено у товаристві мало

знайомих людей?
4. Ви здатні зберігати таємницю?
5. Ви любите святкову атмосферу?
Н. 1. Ви завжди дотримуєтеся в листах правил 

пунктуації?
2. Чи готуєтеся заздалегідь до недільних розваг?
3. Чи можете точно пригадати всі покупки і ви

трати?
4. Ви любите наводити порядок?

І 5. Вам властива поміркованість?
а

ЯКИМ ВАС БАЧАТЬ ЛЮДИ:

АОО — Вас часто вважають (чи 
дійною людиною. Хоча насправді 
ні. Ви веселі та балакучі. Часто ____ ______ _
обіцяли. Друзям нескладно чимось вас захопити, бо 
вважають, що ви легко піддаєтеся впливові. Але в 
серйозних справах вмієте наполягати на своєму.

АОС — Ви справляєте враження не дуже сором’яз
ливої, а інколи навіть невихованої людини. Прагнучи 
оригінальності, ви суперечите іншим, а часом і собі, 
спростовуючи сьогодні те, що стверджували вчора, 
Ви схожі на людину безтурботну і непослужливу. 
Але варто вам захотіти — стаєте енергійним і пруд
ким. Найбільше вам не вистачає врівноваженості.

АВО — Можемо вас потішити: ви дуже подобаєте
ся людям. Ви товариські, серйозні, поважаєте думку 
інших, ніколи не кидаєте друзів у важку хвилину. 
Але (до відома оточуючих) вашу дружбу заслужити 
нелегко.

АВС — Ви любите командувати, але від цього по
терпають лише близькі вам люди. З усіма іншими ви 
стримуєте себе. Висловлюючи свою думку, ви не 
звертаєте уваги, як сприймають люди ваші слова. Де* 
хто навіть уникає вас, бо боїться, що ви образите.

ООС — Цілком може бути, про вас кажуть: «Яка 
важка вдача!». Ви дратуєте співбесідників, не дасте 
їм можливості висловитися, нав’язуючи свою думку, 
і ніколи не поступаєтеся.

ОВО — Такі люди, як ви, у шкільні роки бувають 
зразковими учнями, акуратними, ввічливими і дисци
плінованими, завжди добре вчаться. Вчителі поважа
ють таких і довіряють їм. Щодо товаришів: одні вва
жають «задаваками», інші дуже люблять і самі про
понують дружбу. Ви не балакучі, завжди спокійні та 
впевнені в собі.

ОВС — Дехто з ваших близьких (можете не сум
ніватися) вважає вас за людину, якій постійно здас
ться, ніби її ображають. Ви сваритеся з найближчими 
друзями через дрібниці. У доброму гуморі перебу
ваєте не часто. Загалом, ви схожі на мстиву та враз
ливу людину.

помічали ви!|нека- 
ви лише легковаж* 

робите менше, ніж
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ЯКІ ВИ НАСПРАВДІ!
ООО — Вас приваблю« нове, у вас бурхлива уява, 

одноманітність вас гндать.
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Але мало хто знає вас ПОБЧиТИ ЕТОМПЮС.
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I КРУПСЬКОЇ. У програмі

ЕКРАН,
АРЕНА

Увага! Всі, хто любить 
творчість Антона Павло
вича Чехова, запрошую
ться на кіновечір, який 
відбудеться сьогодні, 27 
СІЧНЯ, О 18 ГОДИНІ 40 
ХВИЛИН В АКТОВОМУ 

~ ЗАЛІ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ 
5 КРУПСЬКОЇ. У програмі 
д вечора «Слово» про БЄ- 
@ ликого російського пись- 
2, менника огляд літера- 
® тури, демонстрування ху- 
^дожнього фільму «ОЧІ 
2 ЧОРНІ» Микити Михал- 
®кова, знятого за мотива- 
*ми «Дами з собачкою». 
®У головних ролях філь- 
2 му знімалися молода 
“московська актриса Оле- 
®на Сафонова І знамени- 
Отий Італієць Марчелло 
• Мастрояні.

• • • •

Зручно піднріплювати свої думки якимись ана
логіями, ще зручніше — своїми спостережен
нями. досвідом. Для мене це вже твердиня, 
стоячи на якій, можна озиратися по молу світу, 
оглядати те, що вдається роздивитися неспе
ціалістам у нулі найснладніших галузей знань, 
маючи про них лише загальнодоступні відомості. 

Такий підхід може викликати роздратування 
у вчених • колах, але що вдієш, якщо мені, за 
бажанням, відомо більше про давно померлих 
предків будь-якого вченого, ніж йому про будь- 
кого з живих близьких людей?

Отже, моє бачення світу загалом і живих ор
ганізмів зонрема, не зовсім співпадає з кано
нами сучасної парадигми. На жаль, часто й лю
ди науки живуть своїми колишніми заслугами, 
а не смілиеими пошуками цього дня, про туп
цювання на місці ряду важливих галузей знань 
починають уже віднрито говорити й наші вчені. 
Що ж стосується проблем, які і розглядаються 
в цій главі, то тут ні в нас, мі за нордоногл ака
демічною наукою не зроблено ніякого просу
вання вперед.

Мені, наприклад, зовсім недавно здавалося, 
що ми. люди, — вершина еволюції, маємо мо
нополію в загальному інформаційному полі. Те
пер же я бачу, що це зовсім не так, і що в «бан
ну пам’яті» зберігається інформація і про тва
рин, і буквально про все, що відбувається у на
шому світі, і про все, що колись у ньому відбу
валося. Кому й для чого потрібен цей осеохоп- 
люючий банк даних — не можу й уявити. Але, 
без сумніву, він існує.

Я далеко не спевнений, що, визнаючи неспро
стовну очевидність невичерпності багатоманіт-

[Продовження. Початок у № 51 за 23 грудня 
1989 року, у №Н® 2, 5 за 13 та 20 січня ц. р-Ь

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

На украинском языке

316050. МПС,
м. Кіровоград,
еул. Луначарського. 36.

НАША АДРЕСА:

АЗИ
Навіть залізні нерви подружжя іноді 

піддаються корозії сімейного життя.
Якщо вас заносить на поворотах, уни

кайте звивистих доріг.
Сміх без причини — реакція на ба

нальні жарти.
Погано, коли критерієм важливості 

посади стає посадовий оклад.
Не можна, щоб усі працювали засу

кавши рукава. У нас і так багато по
рушень правил техніки безпеки.

Робітники у бригаді мінялись часті
ше, ніж видавались захисні

Як не старався анонімник

вою ногою, його все 
но почерку.

ж таки взнавали

В. ЧЕБРЕЦЬ. 
Атлантиду? По
пона на плечах

а
□
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!. Навіщо шукати 
дивись на дружину: 
родину держить.

2. Дефіцит — благоустрій працівни
ків торгівлі.

3. З милом рай і в шалаші.
4. Склала іспити на кістках ензаме| 

нагорів.
5. Лише 

ти свито в

і

а

. ••
«металіст» може зустріча-. о 
плавках.

А. ПАСТЕРНАК.

• Є • С> • № о

рукавиці, 
писані лі-• •

пості нашого світу, оуло о логічним заперечу, 
еати цей же принцип стосовно невідомого Ін- 
формаційного поля, ТОГО СВІТУ, думаючи, що 
ТАМ все, як тепер прийнято говорити, заорга- 
нізоваие і прижиттєва багатоманітність перетво
рилася у щось безлине, о ноосферу Тейяра де 
Шардена.

Якби це було тан, то з усіх моїх маніпуляцій 
з діагностикою покійників нічого б не вийшло. 
Але ні! Все свідчить на користь того, що при
життєва багатоманітність та індивідуальність 
особистості зберігається. Таним чином, не єд
ність частковостей, а їх багатоманіття повинне 
існувати ТАМ. Ось висновок, до якого я дійшов. 
Якщо з цього приводу хтось із наукового світу 
помітить, що мої думки не досить науково об
грунтовані, то я повинен сказати, що вони все 
Ж краще наукової бездіяльності в цій галузі. 
Мій висновок цілком логічний для пояснення

ЖппТилючого ТАМ великого багатоманіття 
ф КуаинаЯ »ииЯНИХ ®ули нопись живі люди- . 
«булином» пих потоибічну «вулицю», в янии 
«оудинон», питається, йде те шо називається 
двГйРнийоь??£ К°П»€Ю, каркасом, астральним 
двійником матеріального? Чи розсіюється 
пыгСп«пС1КЛаА0В| лементи, чи продовжує бути У реженйнпЙНОГи»Ьм,!ІДОи'гка? Мо(РОСОби/ті СПОСТЄ- 
нл’ зілии^гт. г^орис;ь останнього передбачен- 
зуміло? не зХ ,,в,"бит0К1>- Де? Цього я, зР0'

Отож, область «банку даних» ігмус і мене 
йа 1цо про це говорять і оннультисти.
ногХоНк2 бХР ВТУ3?- Галом " нічог*?ГХпазич- 
бездок1зОвнУх твХ а̂ь?° нссУ^ітних дурниць,

(Далі буде). 0
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