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Одного разу червні 
ген за містом

І

На луці біля 
тихої ріки

Сміялося так 
весело туристам,

Бо й
мандрувалось 

разом залюбки!

Ось цю миттє
вість ,у пішому 
школярському по
ході й «зупинив» 
десятикласник із 
селища Сальково- 
го Гайворонського 
район)' Дмитро 
Кутій. Знімок цей 

■*"’ — одна із тих 160 
фоторобіт, що на
дійшли на фотолю
бительський кон
курс до обласної 
станції юних техні
ків (50 з них віді
брано на аналогіч
ний республікан
ський конкурс). 
Підсумки обласно
го конкурсу підби
то напередодні 
Міжнародного Дня 
захисту дітей. Най- 

<■ більше відзначено 
робіт, які наді
йшли від вихован
ців Олександрій
ської, Знам’ян- 
ської та Гайворон- 
ської станцій юних 
техніків.

Фото Д. КУГІЯ.
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Бесіди, в перерві.

року 
етап4 

Кіро-

26 травня 1990 
відбувся перший 
XXIV конференції 
воградської обласної пар
тійної організації. В ро
боті конференції, крім 
делегатів, взяли участь 
члени та кандидати у чле
ни обкому партії, члени 
резізійної комісії облас
ної партійної організації, 
а також делегати XXVIII 
з’їзду КПРС 1 XXVIII з’їз
ду Компартії України, об
рані в виборчих округах. 
Конференція розглянула 
такі питання:

про підсумки обгово
рення а обласній партій-

XXIV ОБЛАСНА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Фото В. КОВПАКА, 

ній організації проектів 
Платформи ЦК КПРС до 
XXVIII з’їзду партії, Ста
туту КПРС та Програмних 
принципів діяльності Ком
партії України;

про делегатів на XXVIII 
з’їзд КПРС та XXVIII з’їзд 
Компартії України;

про кандидатури до 
складу виборних органів 
КПРС та Компартії Ук
раїни.

З доповіддю по пер
шому питанню виступив 
перший секретар обкому 
Компартії України €. В. 
Мармазов.

В обговоренні доповіді 
взяли участь: Г. Т. Костро- 
мій — перший секретар 
Кіровоградського міськ-

Устинів- 
парті?,

кому партії, А. Г. Бала- 
ненко — секретар парт
кому колгоспу імені МІ- 
чуріна Новгородківського 
району, В. М. Тищенко — 
машиніст екскаватора 
розрізу «Балахівський»
виробничого об’єднання 
«Олександріявугілля» (Пе- 
трівський район), Т. Д. 
Пшенична — завідуюча • 
молочнотоварною фер
мою колгоспу «Прогрес» 
Олександрівського райо
ну, В. А. Юренко — пер
ший секретар 
ського райкому
Ф. М. Шелест — началь
ник виробничого відділу 
об’єднання «Кіровоград- 
залізобетон» (м. Кірово
град), І. И. Курята — го
ловний лікар Кіровоград
ської центральної район
ної лікарні, О, €. Поля- 
руш — ректор Кірово
градського державного 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна, Б. Б. 
Колпаченко — секретар 
парткому шахти Імені Ле
нінського комсомолу ви
робничого об’єднання 
«Олександріяв у г і л л я» 
(м. Олександрія), С. В. 
Терзіян — генеральний 
директор виробничого 
об’єднання «Олімп» (м. 
Світловодськ). В. Л. Мо
шви — голова колгоспу 
«Родина» Маловисківсько- 
го району, М. О. СГухо-

генеральний 
Криворізького

млин — голова виконко
му обласної Ради народ
них депутатів, М. К. Скля- 
ниченко — секретар парт
кому кіровоградського 
виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зір
ка», В. Я. Круценко — 
перший секретар Ново- 
українського райкому 
партії, О. В. Горчинський— 
викладач Гайворонського 
машинобудівного техні
куму, секретар партійної 
організації, М. О. Безлат- 
ній — інженер, голова 
ради трудового колекти
ву авиаремонтного заво
ду (м. Кіровоград), В. П. 
Величко -----------
директор 
гірничо - збагачувального 
комбінату окислених руд 
(м. Доликсьха).

Із заключним словом 
виступив перший секретар 
обкому партії €. В. Мар- 
мазоя.

З інформацією про де
легатів на XXVIII з’їзд 
КПРС та XXVIII з’їзд Ком
партії України виступив 
голова обласно? виборчої 
комісії, секретар партко
му кіровоградського 
воду «Гідросила» О. 
Конченко.

У зв’язку з тим, 
окремих виборчих . , 
гах ряд кандидатів у де
легати на XXVIII з’їзд 
КПРС і XXVIII з’їзд Ком
партії України не набрали 
необхідної кількості го-

за-
В.

що по 
онру-

ви-
об’єднання 

(м. Кірово- 
Скляничен-

лосів, на конференції на 
вільні мандати було про
ведено висунення I обго
ворення кандидатур для 
обрання делегатами з із- 
дів.

В результаті таємного 
голосування на альтерна
тивній основі обрані:

— делегатами XXVIII 
з’їзду КПРС — в. Г. Му- 
хін — голова Кіровоград
ської міської Ради народ
них депутатів, М. М. Ря
боконь — наладчик 
робничого 
«Друкмаш» 
град), М. К. 
ко — секретар парткому 
виробничого об єднання 
по сівалках «Червона зір
ка» (м. Кіровоград), Б. Ф. 
Шумихін — машиніст бу
рової установки Іигуль- 
ського рудоуправління 
(м. Кіровоград);

— делегатами XXVIII 
з’їзду Компартії Украї
ни _ В. А. Загоруйко — 
бригадир очисного забою 
шахти імені Ленінського 
комсомолу (м. Олександ
рія), С. €. Комль — до
ярка колгоспу імені Шев
ченка Гайворонського ра
йону, І. ф. Коломицео — 
начальник управління КДБ 
УРСР по Кіровоградській 
області, В. М. Киричок — 
командир літака АН-2 Кі
ровоградського об’єдна
ного авіазагону, І. М. Му- 
сіснко — помічник пер
шого секретаря ЦК Ком- 

партії України, В. І. Мяс- 
нянкін — секретар обко
му Компартії України, 
в. Я. Ствдниченко — ре
дактор газети «Радянська 
Україна».

З інформацією про кан
дидатури до складу ви
борних органіо КПРС та 
Компартії України висту
пив завідуючий відділом 
організаційно-партійної | 
кадросої роботи обкому 
партії В. Д. БАБІЙ.

З обговорених питань 
коі*ференц!я обласної
партійної організації прий
няла відповідні постанови.

У роботі конференції 
взяли участь: О. В. Мет- 
лицький — заступник за
відуючого сектором Від
ділу партійного будів
ництва і кадрової роботи 
ЦК КПРС, О. П. Смолян- 
ников — член ЦК Ком
партії України, заступник 
завідуючого відділом ор
ганізаційно - партійної І 
кадрової роботи ЦК Ком
партії України, О. С. Ру- 
деико — член ЦК Ком
партії України, відпові
дальний організатор від
ділу організаційно-пар
тійної Г кадрової роботи 
ЦК Компартії України, 
В. Я. Сгаднмченко — член 
Ревізійної комісії Компар
тії України, редактор га
зети «Радянська Україна».

На цьому перший етап 
XXIV конференції Кіро
воградської обласної пар
тійної організації завер
шено.

*

«

КАЗКОВІ ДУХИ Й ПІСНЯ
СОЛОВ’ЇНА

У столиці нашої республіки проходив II Міжна
родний фестиваль фольклору.

Спочатку ареною дійства став Хрещатик. Бар
висті колони учасників фестивалю, наче прихо
пивши з собою по шматочку рідного кольору, 
заспівавши своєї пісні, щоб усе це щиросердо 
подарувати гостинним господарям-киянам, ве
селою кавалькадою рушили головною вулицею 
міста до Республіканського стадіону, де на них 
чекали десятки тисяч глядачів.

На стадіоні — емблема фестивалю та прапор 
Міжнародної ради організації фольклорних фес
тивалів. По доріжці стадіону під оплески прохо
дять фольклорний ансамбль «Віто хоро» з Болга
рії, фольклорно-танцювальний нолектив з Ізраїль
ського міста Хайфа, посланці Франції, Угорщини, 
Шотландії, Російської Федерації, Литви, Латвії, 
Естонії, Азербайджану, Вірменії, Грузії та бага
тьох інших країн і республік. Замикають нолону 
представники всіх областей України. Серед них 
ансамбль пісні і танцю «Весна» з Кіровограда, 
фольклорні колентиви з Комишуватого Новоукра- 
внського району та Липняжки Добровеличківсько- 
го району.

Сяють захоплені очі глядачів, а я пригадую 
міжнаціональні конфлікти у нашій країні. Мож
ливо, зі мною хтось не погодиться, але певен, що 
знай ми краще творчість народів, поруч з якими 
живемо, можливо, не з’явилися би біженці...

...Гостей вітають український народний хор 
імені Г. Верьсвки, Дмитро Гнатюк, Назарій Ярем- 
чук та багато інших професійних і самодіяльних 
акторів.

Могутнім заключним акордом свята стали ук
раїнська народна пісня на вірші Тараса Шевченка 
«Реве та стогне Дніпр широкий» і «Мале много- 
ліття» Д. Бортнянського у виконанні величного 
Зведеного хору.

Наступного дня свято вихлюпнулося на площі, 
концертні майданчики, вулиці, ярмарки...

Фестиваль — це й виставки, зустрічі з майстра
ми декоративно-прикладного мистецтва, яких 
приїхало до Києва з різних куточків України біль
ше 150 чоловік.

Так. у Державному музеї українського народ
ного декоративного мистецтва віднрилися три те
матичні експозиції. Одна з них — «Унраїнсьний 
народний одяг та предмети побуту XVII —XX сто
літь» — широко знайомлять відвідувачів із ко
лекцією тканин, вбранням селян та городян різ
них регіонів Унраїни, з вишуканими старовинни
ми жіночими прикрасами. Онремі розділи вистав
ки склали твори художнього різьблення по дере
ву, килими.

Інша виставна представляє творчість гончара 
Якова Падалки, роботи якого розкривають плас
тичні можливості глини, дивують виразністю об
разів. Автор представив теплі за нольором — гон
чарні вироби, що ніби всотали сонячне промін
ня — манітри, глечики, тикви, а також фантастич
них звірів, рибок, казкових духів.

Дуже цікавою стала третя виставка «Українське 
писанкарство», яка представляє унікальну колек
цію міських і народних писанок. Окрему частину 
експозиції склали пасхальні яйця, виготовлені з 
фарфору на Києво-Межигірській фабриці в XIX 
столітті. На них зображені релігійні сюжети, рос
линні орнаментальні мотиви, що відрізняються 
філігранним малюнком.

Дуже цікавою стала персональна виставка аме
риканського графіка українського походження 
Якова Гніздо8ського, яка експонувалася у Дер
жавному музеї українського образотворчого мис
тецтва ^УРСР. Твори Гніздовського зберігаються 
в постійних колекціях бібліотеки конгресу США, 
Бостонського і Філадельфійського музеїв, у фон
дах Будворта Рокфеллера та інших.

Андріївський узвіз. Пейзажна алея біля Історич
ного музею. Тут розташувалися з своїми робота
ми самодіяльні художники та майстри декоратив
но-прикладного мистецтва, серед котрих була й 
вишивальниця з Новгородця Надія Василівна 
Саула,

Г. ХАРИТОНОО,

У ЗАС забагато натуралізму! А 
* трагізму — мало!

Будь-які аргументи проти таких 
«залізобетонних» звинувачень звучать 
виправданнями. А я згоден із автора
ми чергової прем’єри довженківціа 
«Розпад»: отак «фахово» копирсатися 
в матеріалі будь-якого вирішення те
ми Чорнобиля — чистої води блюз
нірство.

— Нам ніхто не заважав, — відпо
відаючи на моє питання, якось аж 
здивувався другий режисер стрічки, 
заслужений працівник культури УРСР 
А. В. Вишневський. — Незвично, але ж 
саме так має бути! Ми використали 
документи й матеріали, над якими 
працювали, розпитували і очевидців 
катастрофи. Останнє потім у верхах 
стало козирем для критиканства («не 
було такого!»). Але перші глядачі у 
Чорнобилі 26 квітня ц. р. нас підтри
мали — було і не таке (коли чинов
ники у Борисполі під трапи літаків під
возили лімузинами своїх дружин і ді
тей)...

— Були вагання щодо художнього 
вирішення теми, його потреби?

— Режисер Михайло Бєліков кілька 
років виношував у собі і це рішення, 
і задум його реалізації, але група та
ки взялася за постановку. По суті, 
«Розпад» — перша ластівка про Чор
нобиль в художньому кіно. Але, наго
лошу, не варто назву розуміти бук
вально: ми свідомо ухилилися від су
то технологічних моментів. Мова про 
моральний розпад суспільства, а це 
страшніше.

— Коротко про нюанси зйомок, 
будь ласка...

— Повірте на слово: кам’яний вік 
у нашій знімальній техніці дозволив 
творчій групі лише наполовину втіли
ти задуми. Ну а позаяк зона і до цих 
пір зона, зйомки велися переважно у 
райцентрах Київської області; комбі
новані зйомки «біля реактора» — у 
Кривому Розі. Але буз проліт I над 
Прип’яттю...

(Зізнаюсь, не вірив, що фабульна 
кіно здатне зворушити мене після то
го, що бачив з документального екра
на. Але кілька хвилин польоту камери 
над мертвою Прип’яттю на фоні все- 
проникаючого гулу (образ, паралель
ний трісну радіації у шевченківських 
«Двох нольорах часу») — шокують. А 
потім — площа між розмальованими 
коробками німих будинків, і ми бачи
мо хлопча з об’їденою радіацією го
лівкою, котре нрейдою виводить на 
асфальті: «Мамо, л тебе жду». Воно 
повернулося додому, бо 26 квітня жда
ло маму з картоплі...).

— Не знаємо, чи хоч трохи набли
зили у часі наші дні до тих, але ста
ралися, — продовжує А. В, Вишнев
ський. Камерне, по суті, вирішен
ня лише доповнюють 2 тисячі автобу
сів (евакуація) і 3 тисячі масовки.

Головне — акторська гра. Бєліков 
любить знімати маловідомих артистів 
(згадайте ту ж «Ніч коротка», «Якими 
ми були молодими»). За головну роль 
не відмовився взятися Сергій Шаку- 
ров. Як сам сказав, він хотів спробу
вати зрозуміти з українським народом 
його нову біду. Модний нині антиге-

■

■:*

рой у його втіленні дуже живий І 
справжній. Розпад торкнув і журна
лістику, тому автори не приховують 
сарказму, показуючи «героїчні» поту
ги кореспондента Журавльова потра
пити у крісло головного редактора. 
Він іде на самопожертву, випрошує у 
«друга сім’ї» Шурина навіть пере
пустку в зону, бадьориться перед фо
тоапаратом на фоні .димлячих руїн 
4-го блоку, щоб потім на квартирі 
збита компанія мліла від коктейлю зі 
слайдів, шинки, надривних одкровень- 
пророцтв Висоцького, «Каберне» («ви
ганяймо стронцій!») і Велогонки Миру 
в «телику». Так, бенкет під час чуми. 
Калька, але точна.

Мені здалися не зовсім переконли
вою І дружина Журавльова (П грає 
дружина С. Шакурова), батько, той же 
ексцентричний Шурик... Але лікар, 
що божеволіє від баченого і пережи
того, бере за душу. Зізнаюсь, сьо
годні ще немає бажання помічати су
то технічні мінуси, бо перша ластівка 
є перша...

А. В. Вишневський покартав іще.

ак сталося, що фонограму «Розпаду» 
вдалося записати із використанням! 
імпортної системи «Долбі». Глядачі 

ан-Франціско, котрі вже бачили кар
тину, могли де візуальних вражень 
додати і звукові — «Долбі» відтворює 
фонограму в залі перегляду з півтори 
сотні(І) джерел звуку. «На жаль, в 

оюзі практично не можливо проде
монструвати те, що допомогли нам 
зробити американці», — бідкався Ана-
толій Володимирович.

Воно, звичайно, і нам шкода. Але і 
«Сіереоефект» розпаду красномовно' 
формують на екрані і без «Долбі»і 
обпалені гамма-сонцем велогонщики 
на фоні танцювальних конвульсій Шу
рика а ля Джексон, котрий зайшовся 
під Володимира Семеновича.

«А в конце дороги той — плаха с 
топорами..,».

Не пропустіть «Розпад». Помітьте 
розпад...

!. ВАЛИЧ.
На знімку: наш земляк ре

жисер А. ВИШНЕВСЬКИЙ.
Фото В. ГРИБА.



АКТУАЛЬНО
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Мені й досі не дає 
спокою сільська Історія 
про білих птахів з нор
кою ознакою. З лелечо
го гнізда видно оте 
страхіття — придушене 
1 наполовину засипане 
величезною горою по
роди сільське кладови
ще. Навпроти, через до
лину, зеленіє сад. В 
ньому безупинно гуде 
масивний вентилятор 
уранової копальні, а 
трохи далі на фруктові 
дерева й кущі щедро 
випускає дим заводська 

ня становить 11—15 мі- 
крорентген на годину). 
Рідко бувають сплески. 
З шахтою це зв’язано 
також. Корінні мешкан
ці почувають себе доб
ре, а в приїжджих час
то голова болить. Ду
маю, від горілки біль
ше горя. Майже в кож
ній хаті, де п’ють, на
роджуються дебіли.

Під боком у нас ще 
один небезпечний су
сід — завод «Кизель
гур». Труба його вики
дав на сад хлористі еід- 

кривати не тільки тому, 
що вони самі по собі 
шкідливі. Давайте диви
тися далі. Руду везуть в 
інші міста на відкритих 
платформах. Вона ви
вітрюється на поля. 
Шкідлива сама по собі 
й переробка, Так що 
дивитися треба в мас
штабах всієї України, а 
не лише Кіровограда. 
Добути одну тонну ру
ди у нас не так просто. 
Я працював на багатьох 
подібних підприємствах 
СРСР і видобуток там 
набагато дешевший і 

верхню І він осідає на 
фруктові дерева. А хто 
вживає ці фрукти? В 
першу чергу діти. За
думаймося над цим. До
недавна багато на що 
ми не звертали уваги. 
Були собі два села на 
околиці Кіровограда — 
Завадівка і Неопалимів- 
ка. Жили там люди 8 
під ними почали вийма
ти руду. Вся эода пішла 
з криниць в шахту. Від 
підземних вибухів хита
лися й тріскалися стіни 
будинків. Словом, че- 

сі (рудоуправління ними 
забезпечене). -

В минулому році про
водили заміри на радіо
активність на території 
копальні. Усе було в 
межах норми. На жаль, 
рудоуправління не має 
зовнішнього радіоло
гічного контролю. Ця 
справа покладена на 
працівників облсанепід- 
станції та Держкомгід- 
ромету. А біда у нас 
спільна. Не маємо вдо
сталь дозиметрів. Про 
що можна говорити, ко-

мислитися. Роки тоталі
тарного режиму зроби
ли нас бранцями союз
них відомств. Під сами
ми Карпатами пан Хам
мер разом гз Мінхім- 
промом СРСР задумали 
створити потужне під
приємство, 100 процен
тів енергії Хмельниць
кої АЕС йде за кордон, 
катастрофічна ситуація 
в шахтах Донецької'і Лу
ганської областей, Чер
каське ВО «Азот» пере
творило унікальний
древній край на скарб-

и о и с л о г и
на фоні обпеченого лелеки
Пер- 

не па
сам©

труба. Мешканці 
возванівки вже й 
м’ятають, коли 
звела гніздо неподалік 
оселі Дмитра Гончарен
ка та лелеча пара. Зна
ють, що до Чорнобиля 
ще. Вже й звикли до 
того гнізда, хоч воно 
якось і незвично вчепи
лося на вершку стовпа 
високовольтної електро
лінії. Колись в негоду 
журавка підпалила кри
ло на дротах, впала і 
поранилася. Піднятися 
до гнізда вже не змог
ла. Тоді лелека знайшов 
другу і обоє дивилися, 
як та внизу тріпоче опа
леним крилом, силкує
ться злетіти.

Ніяк не можу зібрати 
все до купи і осмисли
ти до кінця. Не можу і 
все, губиться логічний 
зв’язок. Хоча відчуваю, 
все взаємопов’язане. 
Сад... птахи... і всі ми.

І

ІГНА- 
со

МОНОЛОГ А. Г. 
ТЬЄВОЇ — ГЕРОЯ 
ЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦЬ 
ЗАВІДУЮЧОЇ ДЕРЖАВ
НОЮ СОРТОДІЛЬНИ
ЦЕЮ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ШЕВЧЕНКА КІРОВО
ГРАДСЬКОГО РАЙОНУ.

Пам’ятаю свою бабу
сю. Вона добре зналася 
на травах. Рано завжди 
примушувала бродити по 
росі. Це ж який настій 
трав! Як жито цвіте, то 
бувало обов’язково по
веде волошки збирати. 
І не стільки волошки, як 
подихати цілющим по
вітрям. А ми тепер за
бралися на «сьоме не
бо» і боїмося ступити 
ногою на святу землю.

Моєму саду вже 52-й 
рік пішов. Пригадую, як 
ми його закладали. Ро
били, як прокляті. Чо
ловік агрономом, я — 
агротехніком. Спочатку 
у нас було 580 сортів, 
нині — 1180 17-ти порід.

Страшно навіть уявити, 
що все це могли знищи
ти. В кінці 60-их років 
почалися розробки ура
нової руди. Добувати її 
хотіли відкритим спосо
бом і сад планували ви
рубати. Ми протестували. 
Навіть у відповідне Мі
ністерство писали, проси
ли не відкривати 
пальні. Можливо, й зва
жили на те, що сад 
периментальний і від
критий спосіб не про
йшов. З’явилися ко
пальні. Нині наші фрук
ти відповідають нормам 
радіаційної безпеки (бе
та і гама випромінюван- 

ко

вке-

ходи і це відчутно 
значається на 
ності 
року тільки через 
що в 
киди 
ми вже залишилися без 
груш. До того ж хло
ристі відходи діють як 
гербіцид, притуплюють 
ріст верхівок винограду, 
персика. Як тільки дим 
від заводу «Кизельгур» 
лягає на село, то в ба
гатьох алергія, на тіл! 
з’являється висип, до
водиться відкочувати ру
кава. Мій шофер дуже 
хворіє тоді, знаю ще 
багатьох таких.

по- 
врожай- 

фруктів. Цього 
те< період цвітіння ви

не припинялися, •

Керівники заводу ві
дають, що повинні вста
новити вологі фільтри, 
але для них це дорого, 
В кінці минулого року 
підприємство зобов я- 
зане було сплатити 20 
тисяч карбованців штра
фу, а очисні споруди 
несправні й досі. Здо
ров’я людей, виходить, 
дешевше.

Є ще одна біда. Якби 
було вдосталь грунто
вих вод, були б чудові 
карликові сади — су
часні І зручні для обро
бітку. Шахта ж воду під
грунтову «випила» всю.

кол и ш-
ІН-

РУДОУП- 
о. попо-

МОНОЛОГ 
НЬОГО ШАХТАРЯ 
ТУЛЬСЬКОГО 
РАВЛІННЯ В. 
ВИЧА.

з мітингів, 
питання 

обста-

На одному 
коли постало 
про екологічну 
новку в Кіровограді, 
офіційний представник 
говорив, що нічого 
особливого немає і по
казав дозиметр, який 
зафіксував 17 мікро- 
рентген на годину. На 
мою думку, сказано не 
зовсім щиро. Справа в 
тому, що в нас і поверх
ня грунту заражена ра
діонуклідами. А вона 
дає не тільки гама-ви- 
промінювання, але й 
альфа і бета. Коли мік
рочастинки вилітають з 
шахтного вентилятора, 
то весь пил осідає на 
території саду І всі ті 
частинки 
речовин 
верхню, 
страшне 
маємо в
що потрапляє в орга
нізм. Треба лаборатор
ним методом 
ти на хімічний 
пристроях, які 
ють кількість 
альфа І бета.

Копальні по 
ку урану необхідно за

радіоактивних 
лягають на по-

Гадаю, саме 
не те, що ми 
повітрі, а те,

перевіри- 
склад на 

показу- 
розпадів

видобут-

безпечніший. Нашій по
нівеченій українській 
землі додавати ще ра
діонуклідів злочинно. 
Краще на ній вирощу
вати пшеницю, а елек
троенергію можна ку
пити.

І ще про екологію. 
Шахтні води, які стіка
ють в Інгул, не очищаю
ться. Все то для виду. Я 
добре знаю, як на шах
ті діють водоочисні спо
руди. Протягом 18 кі
лометрів до села Кали
нівки Інгул мертвий. Не 
знайдеш в ньому ні жа
би, ні риби.

А ще таке. Щоб за
класти шахтні виробки, 
потрібен пісок. Його 
копають а навколишніх 
кар’єрах. Отже, знову 
нищимо землю. Рекуль
тивація майже не роби
ться. А якщо й зроб
лять, то вже такою ро
дючою, як була, землю 
не зробиш. В КатеринІв- 
ці тільки сади й городи 
відновили.

Дуже велику шкоду 
приносять нам уранові 
копальні. Радіоактивний 
пил від вентиляційної 
установки попадає на 
сад, тому, що цьому 
сприяє роза вітрів. Мені 
можуть заперечити, мов
ляв, робиться пилопо- 
гашення, зрошення, ді
ють туманні установки. 
Але ж туман цей також 
радіоактивний, його все 
одно виносить на по- 

рез амбіції відомства 
люди жили як на фрон
ті і були виселені з от
чого дому.

МОНОЛОГ Ю. Г. ЛИ
СЕНКА — ГОЛОВНОГО 

ЛІКАРЯ 
ОБЛСАНЕПІДСТАНЦІЇ.

Вентиляційна уста
новка копальні в саду 
колгоспу імені Шевчен
ка може викидати газ 
радон. Він радіоактив
ний, але не нагромад
жується ні в грунті, ні в 
плодах, бо має період 
розпаду менше 4 діб. 
Попадання в легені аль
фа-частинок, які випро
мінює радон, не бажа
не. До речі, жодного 
пристрою для вимірю
вання альфа-випроміню- 
вання у нас немає й до

ли більш точних прила
дів, як скажімо ДРГ-01Т 
у нас всього 2 штуки, а 
в колег з Держкомгідро- 
мету — чотири{!) на об
ласну організацію.

МОНОЛОГ АВТОР
СЬКИЙ (ЗАВЕРШАЛЬ
НИЙ).

Є! Є те, що не давало 
спокою, що підсвідомо 
тиснуло. Є та ниточка, 
яка, нарешті, зшиє до
купи і бідних лелек, І 
цвинтар, і сад, і нас 
усіх. Чорнобиль нас на
вчив багато чому. Хоча 
занадто дорого обій
шлася нам ця наука. 
Чорнобиль змусив нас 
глянути вперед — чи 
будуть наші діти, внуки 
повноцінними людьми, 
чи виживемо ми як на
ція. Він змусив нас за- 

ницю хімікатів... Чи вар
то далі перераховувати?

Нації обпалили крила. 
І стоїть вона, як та ле
лека, скалічена, чекаю
чи від колишнього сво
го «покровителя» чи жа
лю, чи співчуття, чи до
помоги. А він, як сте ві
домство, сидячи високо, 
дивитися на неї не хо
че — бо що з каліки 
взяти? (Хоча, наприклад, 
Мінатоменерго СРСР 
взяло частину грошей, 
які люди зібрали для 
ліквідації аварії на Чор
нобильській АЕС на свої 
потреби).

міністерські 
мають меж. 
тому їм, м’я- 

нас.

що Міністер-
нашого саду, 
А. Г. Ігнатьє-
стільки сил, 

еідда- 
I чи 

надія-

Воістину 
амбіції не 
Можливо, 
ко кажучи, не до 
Подумаєш, під самісінь
ким унікальним садом 
зробили вентиляційну 
установку уранових ко
палень. І 
ству до 
до праці 
вої, яка 
енергії, здоров’я 
ла своїй роботі, 
можна до кінця 
тися на нашу «надійну» 
техніку? Тим більше, що 
радіація біля вентиля
ційної установки в ме
жах 111 мікрорентген на 
годину. Це майже у 
6 разів вище допустимої 
норми! У самому саду 
рівень випромінювання 
10 — 20 мікрорентген. 
Але де гарантія, що не 
повіє добрий вітерець 
І... А яблука їдять наші 
діти. І що заведу філь
труючих матеріалів «КІ- 
зельгур», який чого 
тільки не викидає в ат
мосферу, до наших ді
тей? Що їм до того, ко
ли цього року в них не 
буде груш? Шановний 
директоре, чи у вас ді
тей нема? Та що там сад, 
коли на Кіравоградщині 
сплюндровано стільки 
земель... І яких! В Па
рижі можна побачи
ти ту земельку, чорну, 
кіровоградську, прийня
ту в світі за еталон.

Раніше не міг і поду
мати сказати есе це У 
нас все було «хорошо». 
Тепер не писати про 
це — злочин. Тепер є 
нові місцеві Ради, які 
повинні захищати нас і 
дбати про нас. Бо Інак
ше від нас залишиться 
лише кладовище. Люди, 
хіба вам не страшно?

В. ТАРАСЕНКО. І
Кіровоградський район. |
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ЛІКУВАТИМЕМО СПІЛКУ?

еда

Зустрітися з Олександ
ром Возним, делегатом 
XXVI з’їзду ЛКСМ Украї
ни виявилося не так і 
просто — після роботи 
(працює Олександр ліка- 
рем-стоматологом у об
ласній стоматологічній по
ліклініці) хлопець поспішав 
чи то а МЖК «Надія», чи 
біжить у бібліотеку, чи 
що кудись. .А потім —- 
додому, де чекає дружи
на, донька. Дружина, ко
ли обрали делегатом на 
пленумі Кіровоградсько
го міськкому комсомолу, 
лише й запитала: «думаєш( 
тобі вдасться щось змі
нити в спілці?».

Тоді він не відпозіа ні
чого. Що казати: зміню
вати треба не лише з 
спілці, а й спілку.

Як?
Олександра Возного за

стала на роботі. Як на- 
зло — нікого з пацієнтів, 
Відмовлятися зід пропо
зиції посидіти з ліку
вальному стоматологіч
ному кріслі теж на ста
ла, А коли а руках ліка
ря присвиснула бор-ма- 
шинз і щось заторохтіло 
в роті, єдине бажання бу
ло, щоб чимшвидше за
кінчилася ця неприємна 
процедура — лікування 
зуба. Зрештою, через дві 
хвилини все минулося.

— Кожен пацієнт, — 
гозориз Олександр, — 
боїться лікуватися. Так і 
комсомол, боявся назва
ти свою хворобу. Тепер І 
з нього діагноз встанов
лений. Залишається вилі
кувати минулі прорахун
ку а потім, вже здоро
вому, робити свою спра
ву. Яку? На з’їзді комсо
молу України вирішимо, 
їх у нас багато.

Подумавши трохи, до
дав:

— Думаю, варто чітко 
визначити функції і зав
дання комсомолу. Тому, 
що за мого перебування 
в спілці чим зона тільки 
не займалася. Треба ви
значитися.

Олександр категорично 
проти опіки комсомолом 
усієї молоді. В школі, як 
він виступав на засіданні 
дискусійного молодіжно
го політклубу, комсомол 
бере під свою опіку мо
лодь. Впливає на неї, так 
би мовити, «аинянчує», А 
через якийсь десяток ро
ків — випускає ту молодь 
зі своїх лав.

— У нинішній ситуації,— 
міркував О. Возний, — це 
виглядатиме надто сміш
но: комсомол готує фак
тично юнаків І дівчат для 
подальшого вступу а 
якусь партію. А чи не 
краще бути комсомолу 
України самому — окре
мою молодіжною пар
тією? Чітко сформувати 
свою мету, завдання, 
функції. Мати Програму і 
Статут. На сьогодні — це 
головне питання.

Про те, що Олександр 
Возний відстоюватиме 
свої думки, пропозиції,— 
нема ніякого сумніву. 
Принаймні, так думають 
його колеги-комсомольці 
в обласній стоматполік- 
лініці, так думають і чле
ни МЖК «Надія», які зна
ють його як людину прин
ципову. Залишається ли
ше побажати, щоб про
позиції були почуті, вті
лювалися в наше комсо
мольська життя.

Л БІЛОВОЛ, 
член Кіровоградсько
го міськкому ЛКСМ 
України.

Фото 3. ГРИБА,

іНавіщо такий апарат ЦК? НАЗУСТРІЧ XXVI

Тетяна Горислааець, завідуюча зідділом комсомоль
ських організацій Олександрійського міськкому комсо
молу спочатку на інтерв’ю не погоджувалася. Мотиву
вала: мовляв, сама штатний міськкомізський працівник, 
а про надії на спілку повинна висловитись, так би мо
ви ги, рядова молодь. Коли ж мова зайшла про «рядо
вих» і «нерядових» комсомольців, заявила, що їде на 
з’їзд з надією, що такого поділу не буде,..

КОР.: Він, отакий поділ, хіба є? Завжди чуємо, що 
апарат і члени первинних невіддільні...

Т. Гл Це намагалися доводити і, здавалось, декому 
здавалося. Особливо старалися працівники ЦК, як рес
публіканського, так і союзного. Аякже, їм так хотілося 
бути біля тих, для кого вони ж творили найрізноманіт
ніші постанови, рекомендації.

СЮР.: Чиє «творіння» було лагубнішмм: союзного 
ЦК чи нашого, республіканського ЦК комсомолу?

Т. Гл Я б не сказала, що з даних документах прико
вувалась пагубність. були і є ряд досить цікавих, розум
них пропозицій, які знайшли не лише підтримку, а й 
прижилися а первинних. Але на їх фоні дещо вигля
дало аж надто смішним. Все залежало зід значення 
проблеми.

КОР.; Особливо, якщо ті проблеми вивчали люди, які 
«9 лише віком, а й світоглядом різнилися,

Г. Г.ї Я за омолодження працівників апарату. Ще на
голошуватиму на непотрібності такого великого апарату 
ЦК комсомолу.

КО?.; Як же так!..
Т. Г.: Розумію, що зараз почнеш, мовляв, ми, апарат 

на місцях, мовчали, навіть у тих випадках, де не варто, 
аплодували. Але ті часи пройшли.

КОР.і ЯкЗ ж наступним!
Т. Г.: Після союзного з'їзду від квітня пройшло не 

так багато часу. Та саме він, на мою думку, став по
штовхом до можливих перемін.

КОР.: Яких?
Т. L: Знову ловиш мене на слові, мовляв, до з’їзду 

вичікували. Можливо дехто так і робив, але не олек- 
свндрійці. Це знають усі. Вважаю: те, що ми навіть не 
мовчали, мали сміливість говорити думки, це було на
шим, олександрійським, стилем. З’їзд ВЛКСМ не те що 
дав поштовх, а відкрив можливості багатогранної робо
ти. Приміром, у себе, на Україні, ми вперше обгово
рюємо проект Статуту і Програми комсомолу респуб
ліки, вносимо свої зміни, пропозиції. Для республіки 
це нерядоза подія.

КОР.: Кажеш, Тетяно, з’їзд ВЛКСМ дав можливість 
до більш продуктивної роботи. Тоді чи потрібний рес
публіканський комсомольський з’їзд!

Т. Г.: Навіть необхідний. Хто за нас буде вирішувати 
суто республіканські проблеми? Тх ж® з один десяток 
навіть не вбереш.

КОР.; Раніше модно було запитувати тих, хто навіть 
9 не думав слова сказати, а сидів тихенько в залі, ян 
мишка, таке: «коли б виступав, про що говорив бик. 
Вважай, я це запитую.

Т. Г.: Якщо я не виступатиму, це ще не значить, що 
мої зауваження, пропозиції не набудуть гласності. Не 
з’їзді будуть утворені робочі групи з вивчення найріз
номанітніших проблем. Свої пропозиції обов’язково 
передам на їх розгляд.

КОР.: 0 багато їх у тебе?
Т. Г.: Вистачав. Це —; заміна апарату ЦК радою сек

ретарів або радою представників, федеративна будова 
комсомолу. I, звичайно, чіткий розподіл функцій. Бо 
комсомол сьогодні береться асе і розпорошує свої 
сили.

КОР.: На що ж він повинен їх цілеспрямовумти!
Т. Гл На утвердження комсомолу як молодіжної 

партії.

м. Олександрія.
Розмову зі* Юрій ЭРОЗИЙ. Г|
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Обласний оргкомітет з проведення Республі
канського фестивалю української сучасної 
пісні та популярної музини «Червона рута» в 
складі Комітету молодіжних організацій Кі
ровоградської області, молодіжного об’єднан
ня «Діалог». Кіровоградського обкому ЛКСМ 
України, обласного управління культури, об
ласного Товариства охорони пам’яток Історії 
та культури вирішили провести обласний тур 
фестивалю 15 грудня 1990 року в місті Кіро
вограді з приміщенні обласної філармонії.

Фестивальний конкурс проводиться за таки
ми жанрами: естрадна музика (пісня), вклю
чаючи українську пісню-романс та обробку 
української народної пісні; авторська пісня, 
включаючи пісню на чужий текст; рок-музика

Кірово
градська 
«Червона

рута»

(виконання власних творів, можливо на чужий 
поетичний текст).

До конкурсу приймаються пісні лише з тен
етами українською мовою.

У конкурсі можуть взяти участь професійні 
та самодіяльні виконавці віном до тридцяти 
дев’яти років. Кожен з учасників зобов’язаний 
подати на конкурс одну нову пісню (новий му
зичний твір) молодого композитора та поета.

Документи та заявки на окремих виконавців 
та ансамблі надсилаються на адресу: 316050, 
м. Кіровоград? вул. Жовтневої революції, 5В, 
КМО Кіровоградської області. Тел. 3-60-97. До 
заявки (з обов’язковим зазначенням віку учас
ників) додаються дві фотокартки розміром 
6x9 (для солістів) аьо дві групові фотокартки

розміром не менше 9x12 (для ансамбл(в), стис- І 
лі біографічні довідки про виконавців, тексти > 
пісень в трьох екземплярах, ноти клавіру мя < 
партитури для аранжування. <

Прибуття учасників на конкурс здійснюється < 
згідно з викликом обласного оргкомітету фес
тивалю. Прийом заявок до 15 листопада -999 
року.

Дипломанти та лауреати обласного фестивалю 
нагороджуються цінними подарунками та на
правляються для участі в Республіканському 
фестивалі. <

Ю. ШЕПОТ1ННИК, І 
референт з питань культури КМО Ні- ! 
ровоградської області.



ГОВОРИМО
ВІДВЕРТОВІЛЬНА УКРАЇНА-МОЖЛИВА

Увага народів республі
ки прикута до залу сесії 
Верховної Ради УРСР. 
Стоїмо на краю безодні 
економічної, культурної, 
політичної. У тому залі— 
наша остання надія.

На площі перед Вер
ховною Радою теж вирує 
життя. Ось молодий ба
тюшка православної церк
ви, високий, стрункий, 
весь у чорному, та літній 
греко-католик ведуть мир
ну, аргументовану диску
сію. Монашка з Еванге- 
лієм у руках, розгорнув
ши його, розказує, що 
Бог вчив любові і терпи
мості. Дуже багато си
ньо-жовтих прапорів. Тут 
же група кримських та
тар із своїм національ
ним прапором (голубе 
полотнище, на якому зо
бражено знак, що озна
чає рівновагу добра й 
справедливості). Трохи 
збоку на лавці розташу
вались збирачі підписів 
проти порушення кримі
нальної справи Бердника 
й Духовникова, членів 
СНУМу, які поклали до 
пам’ятника Леніну вінок 
із колючого дроту. А ось 
жителі Дніпропетровська 
демонструють фотостенд, 
який розповідає, як хлоп

ці у військовій формі по
били місцевих активістів 
Руху.

Початок перерви. Лю
ди збираються біля тур
нікету, з’являються плака
ти: «Вимагаємо реєстра
ції Української республі
канської партії», «Волю 
Україні!». Депутати, що 
першими виходять на пе
рерву, йдуть в протилеж
ний бік, до натовпу не 
підходять. Люди сканду
ють: «До на-ро-дуі».
Скандування припиняє
ться, коли між депутата
ми і групами посланців 
від областей зав’язуються 
розмови, дискусії. Тут 
передають листи, скарги, 
вимоги, телеграми, заяви.

Кілька запитань до на
родного депутата УРСР 
В. Є, Панченка.

— Чи працюють кірово
градські депутати як ці
лісна територіальна гру
па!

— Ні. Я взагалі проти 
поділу на групи за тери
торіальною ознакою. Ко
жен депутат повинен 
представляти інтереси 
своїх виборців, керувати
ся їх думкою і своїми пе
реконаннями. Наша депу
тація дуже неоднорідна, 
дуже важко виробити 
спільну точку зору.

— Чи не вважаєте ви 
перші дні роботи сесії 
даремно витраченим ча
сом!

— Затяжки, ’звичайно, 
були. В першу чергу, це 
результат гострої політич
ної боротьби. Президія 
допускала промахи, від
чувається її невміння во
лодіти аудиторією. Дає
ться взнаки й відсутність 
досвіду парламентської 
роботи. Багато 
прийшли в цей 
тингів і’ще не 
од того стилю 
Але поступово 
згладжується.

— Всі пам’ятають ту

депутатів 
зал з мі- 
відійшли 
виступів, 
все це

кризу/ що настала, коли 
мова зайшла прд' звіт 
уряду і вибори нового го
лови Президії Верховної 
Ради. Цікаво, як голосу« 
вали кіровоградські де« 
путати!

— Я не можу сказати 
про всіх. Я, Шишкін, Пав
ленко, Ігнатенко голосу
вали за те, щоб спершу 
прозвучав звіт уряду й 
відбулося обговорення. 
За інших не знаю.

— Яке, на ваш погляд, 
найважливіше питання, що 
його мас розглянути се
сія!

— Важливих питань ду
же багато. Але, ма*буть, 

треба починати з фунда
менту. А це — суверені
тет республіки. Україна, 
в результаті суперцентра- 
лізації, стала абсолютно 
безправною в економіч
ному, політичному, та й в 
культурному плані. В пер
шу чергу треба прийняти 
Декларацію про сувере
нітет. Хотілося, щоб це 
було не просто проголо
шення, а закон. Потрібно, 
щоб республіки розро
били якісь основні прин
ципи стосунків між со
бою.

Ленін в останні дні сво
го життя висловився за 
Союз тільки військовий і 
дипломатичний. Таку си
стему ми сьогодні нази
ваємо конфедерацією. 
Модель Союзу я бачу 
комбінованою — якісь 
республіки входитимуть 
на основі федерації, ін
ші — конфедерації, ще 
інші вийдуть взагалі.

— Всі ми чуємо, що се
сія проходить в основно
му на українській мові. 
Чи не є це дискриміна
цією російськомовних де
путатів. Як себе, зокрема, 
почуває В. І. Шишкін!

— Віктор Іванович ос
таннім часом намагається 
говорити українською мо

вою. Сьогодні, перед по
чатком робочого дня у 
вестибюлі продавали ро
сійсько-українські та ук
раїнсько-російські слов
ники. їх буквально розме
ли. А це я розцінюю як 
дуже обнадійливе явище.

— Які ваші стосунки з 
Демократичним блоком!

— Маємо з ним прямий 
контакт. Але ми з Шишкі- 
ним займаємо більш по
мірковану, врівноважену 
позицію. Входимо в гру
пи «Конструктивність» і 
«Права людини». Ми за 
те, щоб виступи депута
тів були максимально ін
телігентні, конструктивні, 
аргументовані.

— Що сталося Із В. І. 
Желібою!

— Він був головою Сек
ретаріату. Там дуже на
пружена робота. Він про
сто перегорів на ній. Во
лодимир Іванович лежить 
зараз у лікарні Феофанії. 
Ми з Шишкіним ще не 
встигли його відвідати.

— Ми пам’ятаємо гаря
чу дискусію про встанов
лення в залі державної 
символіки. Багатьох зди
вував виступ О. Г. Тара- 
сенка з цього приводу.

— Я думаю, що пропо
зиція про внесення дер

жавного прапора була 
непродумана. Вона ство
рила конфронтаційну си
туацію, якої можна було 
уникнути. Раніше ніколи в 
залі не встановлювалась 
державна символіка. Ми 
маємо її на будівлі Вер
ховної Ради, маємо чер
воно-сині значки. Кірово
градська депутація нема
ла з цього приводу од
ностайної думки.

— Біля Верховної Ради 
постійно збираються лю
ди. Як ви до цього стави
тесь!

— Мені не подобають
ся вигуки «Ганьба!», «Жан
дарми!», які чулися в пер
ші дні. Зараз цього нема. 
Люди приходять сюди 
різні. Когось веде сюди 
остання надія знайти прав
ду, хтось іде, щоб висло
вити свої погляди. Учора 
я бачив хлопця років 
18—19, який тримав ма
линового, козацького пра
пора. Жінка якась каже:

— Я росіянка, але я 
прийшла сюди, бо хочу, 
щоб на Україні був укра
їнський дух, мова, куль
тура.

— Бажаємо вам успіхів 
у парламентській роботі.

Розмову вела С. ОРЕЛ.ЯК Я СВЯТКУВАВ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ С. ПЕТЛЮРИ
Я був запрошений на засідання Головної ради Това

риства української мови ім. Тараса Шевченка, яке від
булося 12 травня. Основним питанням порядку денно
го було ставлення до Закону про мови в СРСР. У Києві 
краєм вуха почув про те, що в Полтаві 13 травня від
будеться санкціонований мітинг. Оскільки найактуаль
нішим в цей час було ставлення до Закону про мови 
в СРСР, то я вирішив, що мітинг відбудеться з приво
ду цього. Крім того, я знав, що в Полтаві мають 
бути Шевченківські читання. Організувати такі читан
ня в Кіровограді біля пам’ятника Кобзареві — то моя 
давня мрія, і я, з метою запозичення досвіду, вирішив 
повертатися додому через Полтаву. Я ніколи не був у 
Полтаві, і ці дві обставини та наявність у ній пам’ятни
ків та музеїв, обіцяли зробити поїздку дуже цікавою. 
(Так воно і вийшло!).

Вже перед Полтавою я помітив на станціях велику 
кількість міліціонерів.

— Мабуть, хтось втік з тюрми, — подумав я.
На Київському вокзалі Полтави міліціонерів було чи 

не більше, ніж пасажирів. Крім того, була велика кіль
кість «людей у цивільному». Хтось із них відеокамерою 
знімав всіх, хто виходив з поїзда.

Міліціонери та «люди в цивільному» час від часу 
затримували когось із прибулих. Це були молоді та 
літні люди із сумками, дипломатами та чемоданами.

— Мабуть, це операція проти наркоманів чи контра
бандистів, — майнула у мене думка.

У такій колотнечі було краще не затримуватися, і я 
сів у перший же тролейбус і поїхав до міста.

Поснідавши, вирішив, що не варто ходити по місту з 
портфелем та сумкою, треба здати речі до камери 
схову. І я знову поїхав на Київський вокзал. Обстанов
ка там була вже значно спокійніша і я без перешкод 
зайшов до будівлі вокзалу.

Розмінюючи гроші для автоматичної камери схову, 
я почув, як позаду мене якась жінка сказала:

— Там, при вході, міліція оточила львів’ян. Кажуть, 
що вони націоналісти.

Я поклав речі до камери схову, вийшов і побачив 
таке: біля входу з міста до вокзалу міліція подвійним 
кордоном оточила велику групу людей.

— Ми у ваш автобус сідати не будемо! —» заявив се
реднього віку чоловік.

— Це їхній руководитель! — сказав підполковник 
майорові.

— Набйом морду, та й і всеї — відповів майор.
Міліціонери схопили під руки когось із групи і по

тягли до дверей автобуса. Зсередини теж двоє були 
напоготові. Чоловік пручався, і тут підбіг п’ятий мілі
ціонер з гумовим кийком І почав з усієї сили обіруч, 
лупцювати цього чоловіка по чім попало.

По дорозі від Київського вокзалу до центру міста 
майже на кожному перехресті стояли одна, а то й дві 

поліцейські машини. Час від часу проїжджали автобу
си, заповнені міліціонерами, «людьми в цивільному», 
та з маскувальній формі, очевидно це були омонівці. 
Ніколи не бачив фронтового міста в мирний час, але, 
здається, Полтава в той день була саме такою.

— Невже це з приводу Закону про мови? Адже мі
тинг санкціонований! — подумав я. — А може це по
чалося те саме «закручування гайок», про яке говори
ла наша славетна співачка Л. Зикіна під час зустрічі 
М. С. Горбачова з ветеранами 8 травня?

В районі ринку я побачив оголошення: «О 12-й го
дині біля пам'ятника Шевченкові відбудеться мітинг».

— Що ж, піду послухаю, подивлюся, раз вже тут, == 
вирішив я.

Розпитаоши дорогу, я пішов. Чим ближче до пам’ят
ника Кобзареві, тим густіше було міліціонерів та «лю
дей у цивільному». Вживаю цей термін тому, що неві
домо хто це: співробітник КДБ чи дружинники. Для 
співробітників КДБ вони були аж надто непрофесійні, 
дружинники ж, (а я сам багато років був членом ДНД) 
мали б бути з пов’язками та значками.

Несподівано для мене біля пам’ятника Шевченкові 
не було жодної душі, хоча годинник показував вже 
11.50. Метрів за 80 від пам’ятника я побачив як з трьох 
сторін до мене кинулись четверо міліціонерів та троє 
«цивільних».

— Ви куди йдете? — навперебій почали запитувати 
вони.

— Куди? Просто йду собі.
— Ні! Кажіть куди! А то ходять тут! Хіба ми не ба

чимо як ви ходите! Один з «цивільних» був особливо 
настирливий.

— Молодий чоловіче, я вас не знаю, не заважайте 
мені. Все це відбувалося на ходу. Мої попутники взяли 
мене в «коробочку», і так ми просувалися далі. Сірою 
плямою проплив мимо мене Кобзар. Не дали навіть 
подивитися. Зате я побачив на протилежному боці ву
лиці будинок з написом «Краєзнавчий музей». Це мені 
теж треба. «Почесна варта», провівши мене загалом 
метрів 150, нарешті відстала, і я, пройшовши трохи, 
зупинився.

— Треба відвідати краєзнавчий музей, адже це по
руч! — подумав я, і пішов у цьому напрямку. Та тут 
десь узялися двоє міліціонерів та троє «цивільних» і, ні 
слова не кажучи, схопили мене під руки і силоміць по
тягли до машини, яка спинилася поруч.

«Двое в синем, двое в штатском 
Черный воронок»

згадалися слова В. Висоцького, але замість «воронка» 
була «Волга», хоч і не чорна. Хлопці були дужі. І, ма
буть, цю операцію сьогодні проробили не раз, та все ж 
мені вдалося на якусь мить стримати їх і вигукнути:

— За що? Люди, дивіться, що робиться!

Чоловік із тридцять перехожих, і серед НИХ ДІТИ, 
зупинилися, і спостерігали цю сцену.

— На публику работаешь, подлец! — просичав один 
з «цивільних», і вони запхали таки мене до «Волги» і 
тут же поїхали.

Будинок РВВС (здається Жовтневого, їхали ми хвилин 
три) гудів як вулик. У кожній кімнаті когось допитува
ли, вилучали велику кількість значків, газет, прапорів. 
Мене допитали як і чому я опинився в Полтаві. Я роз
повів, і старший лейтенант заніс це до протоколу. По
тім мене повели на інший поверх. Мене завели до кім
нати, де було чоловік 25, очевидно затриманих раніше.

— Порушена соціалістична законність, — заявив я. 
Адже я був з паспортом, і мене не мали права затри
мувати. Крім того, я нічого не зробив, не сказав навіть, 
у мене не було ні значків, ні газет, ні прапора. Вима
гаю розмови з начальником РВВС!

—‘Какой нахал! Да ты до сих пор не снял значок с 
Петлюрой! — сказав один з міліціонерів.

— Який Петлюра? — я, мабуть, почав заїкатися. — 
Подивіться!

Міліціонер підійшов ближче, подивився і сказав:
— Действительно, Леся Украинка!
О, Полтаво! Мабуть, тільки тут можлива комбінація 

німої сцени з гоголівського «Ревізора» з нестримним 
сміхом Котляревського! Бо якраз тут заніміли праців
ники МВС, а республіканці (колишні угаесівці) та сну- 
мівці (а виявилося, що це були саме вони) нестримно 
розреготалися. Отже, мене було схоплено (не можу 
вжити іншого слова) тільки за те, що хтось переплутав 
Лесю Українку з Петлюрою! Тут би працівникам МВС 
вибачитися, і відпустити мене на всі чотири сторони. 
Звідки ж я міг знати, що 13 травня Республіканська 
партія вирішила святкували у Полтаві день народження 
С. Петлюри?

Та де там! Мене, як і всіх, перевезли автобусом у 
приміщення якогось опорного пункту ДНД (бо в буди
нок РВВС привозили все нових і нових «порушників»). 
При цьому один з «цивільних» підло штовхнув мене в 
спину. Протримали як і всіх загалом 3,5 години, і тіль
ки після багаторазових протестів начальник РВВС прий
няв рішення: відправляти затриманих групами на вок
зал, і висилати за місцем проживання. Що й було 
зроблено.

Так з ласки МВС (а можливо й КДБ) я прийняв участь 
у святкуванні дня народження С. Петлюри!

Р. Б. А Полтавський краєзнавчий музей все ж відві
дати хотілося б. Тільки для цього треба уважно вивчи
ти календар.

ж В. ЗАГАЦЬКИЙ,
робітник, член президії Кіровоградської обласної 
ради Товариства української мови ім. Т. Шев
ченка.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» • 2 ЧЕРВНЯ 1990 РОКУ • П’ЯТА СТОРІНКА



з Щіітиої

99

і і

роки 
його

Русі 
тая

с
Р 
б 
ті

не 
хри- 

початку 
предки

ренонструйо-
£рамічних виробів 

далеких предків, 
------- ка

Ьі,‘які свідчать про різний

Щб СХбВАЛ

виховання не просто нищилася осно
ва, на якій тільки й існує творчість 
народу — участь у ньому всіх, а за
охочувалися ябедництво, доноси
тельство... Звісно, «святу вечерю» 
продовжували носити, але вже хо
ваючись від учителів і товаришів. За
мість того, щоб об’єднувати, участь 
в древньому, ще дохристиянському

дення фольклорних свят засвідчили, 
що у нас часто плутають грішне з 
праведним: вікові обряди перероб
ляють на свій смак, руйнуючи тим 
самим живу тканину народної тра
диції. Треба навчати вчителів.

Н. МЕЛАНЧУК: Але й нині інтерес 
до цієї справи пробудився далеко не 
а усіх. Приміром, на недавній семі-

В опублікованому в чеТ<* 
вертій книжці журналу 
«Дніпро» унікальному про
читанні «крамольної», на 
думку деяких наших істо
риків, «Влес книги»,~є один 
надзвичайно цікавий у кон
тексті наших роздумів мо
мент. У «дерев’яних пись
менах» ідеться про віки 
нашої історії, що переду
вали хрещенню Русі, і ось 
натрапляємо в них на таке: 
«...Зела бо знали і творити 
сосуди печені в огнищах, а 
були гончарі добрі, землю 
орати, а ті скот розводити 
бо розуміли... Такі отці на
ші суть», були то часи, ко-

життям розмаїтих 
^ь/урнйх груп і етнос».

^здується розмова з 
Олександрівської 
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кане віками невпинної Пр. 
ці поколінь уявлення пЪл 
красу й доцільність фор^ 
чи не найважливіше й сь7 
годні для виховання єсть 
тичних смаків як творцд 
так і поціновувана мистЄц. 
тва. Давайте ж спробуй 
пошукати «невловного 
разу» ідеалу і в профілях 
традиційної ЦЯітнянсько: 
кераміки. Звісно, не 
на різко поділяг’ підсіі. 
доме й свідоме, ^скільки 
вони знаходяться у СТвн 
нерозривної єдності й 
модії. Але весь секрет 
тому, Г‘* 
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Закони природи вічні й справедли
ві — хоч би того ми з вами, читачу, 
й не хотіли визнавати. Так само вічні 
й справедливі витворені у повній гар
монії з цими законами явища фольк
лору. Народ наш, споконвічний хлі
бороб, свідомо чи підсвідомо втілив у 
своїх міфах, казках, легендах, ри
туалах не лише неповторність своєї 
душі, але й художньо закодовані 
знання про світові взаємозв’язки й 
занони... Ця теза й стала вихідним 
пунктом розмови, що відбулася в об
ласному інституті вдосконалення вчи
телів. У «круглому столі» про стан і 
сучасні проблеми культурного ВІД; 
родження (фольклорно-традиційний 
аспент та міфологія) взяли участь 
працівники «Молодого комунара» 
О. Босий, П. Селецький, викладачі му
зики А. Чепурко (Олександрія, СШ 
Кг 6), Т. Дубіна (Кіровоград, СШ № 17), 
С. Івасенко (м. Знам’янка, СШ К? 2), 
0. Лимар (емт Молодіжне Долинсьно- 
го району) та інші, співробітники ін
ституту вдосконалення вчителів 
Н. Меланчун, Л. Боса. Як і слід було 
ченати, розмова но обмежилася суто 
фольклорною темою, а неминуче пе
рейшла на речі, які сьогодні так чи 
інанше впливають на перебудову 
шноли. Які саме — про це читайте 
нижче.

Н. МЕЛАНЧУК: Коли заходить сьо
годні мова про фольклор на Кірово- 
градщині, то багато хто розводить 
руками — де він, мовляв, той фоль
клор, давно вже маємо інші обряди. 
Для нас це означає найперше ви
знання того, що давня й багата об
рядність етнічної спільності, яку 
складає сьогодні населення нашої 
області, переживає не кращі свої ча
си.

Л. БОСА: Разом з тим в інших ра
йонах республіки, де живуть україн
ці (на Кіровоградщині це теж основ
на маса населення), можна спостері
гати бурхливе відродження вікових 
народних традицій, що є, як мені 
здається, головною умовою культур
ного ренесансу взагалі.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ: Труднощі цього 
ренесансу породжені . перш за все 
занедбаністю фольклористики в на
шому краї. Втім, це було б не надто 
велике лихо, якби народні свята та 
обряди передавалися нині з поко
ління до покоління, від дідів і бать
ків до синів та внуків. Але ось при
гадується мені 25-літньої давності 
сценка із власного шкільного життя. 
Після зимових шкільних канікул 
класний керівник збирав нас, третьо
класників на позакласну годину й по
чинався суворий допит: «Так, хто цей 
раз носив вечерю?». У відповідь, 
звісно, мовчання. Тоді вчителька пи
тала: «А хто бачив, що інші носи
ли?..». Ясно, що вчителька вела «ді
знання» не для того, щоб заохотити 
нещасного юного «грішника»... В 
процесі такого, з дозволу сказати,

ритуалі розводила спадкоємців ет
нічної самобутності (правда, доволі 
саркастично звучить це визначення в 
контексті змальованої ситуації?. А 
про те, щоб заспівати щедрівку чи 
колядку в школі —і мови не було, 
на таке міг зважитися тільки неви
правний зірвиголова... Тепер може
мо назвати речі своїми іменами: під 
знаком боротьби проти «релігійного 
дурману» ціла система шкільного ви
ховання працювала на культурне са
мознищення.

Сьогодні ми знаємо, що народні 
свята й обряди виконували функцію 
не стільки орнаментальну, скільки 
життєдайну: не може не дивувати 
дивовижна узгодженість прадавніх 
обрядів і свят (нагадаю, що народи
лися й утвердилися вони задовго до 
християнізації Русі) із ритмом життя 
природи, астрофізичними процесами. 
Так праслав’янсьне свято Великої 
Лади (Великдень, Паска) дивним чи
ном збігається з моментом гармоній
ності рівноваги й поєднання магніт
них полів сонячної системи і галак
тики. Сучасна наука знає ще один 
аналогічний за своїм астрофізичним 
змістом момент року; він припадає 
на Різдво (у дохристиянський час — 
Коляда або Мала Лада). Обидва ці ка
лендарні цикли (від Малої Лади до 
Великої й навпаки) є взаємозворот- 
ним явищем світотворчого процесу 
пульсації космосу. І ножне язицьке 
свято (яке зовні набрало у нас в силу 
Історичних обставин християнських 
ознак) гармонійно вписується у спо
конвічний ритм Всесвіту. Так що всі 
дохристиянські боги і божки — не що 
інше, як образні втілення станів і за
конів руху матерії у річному косміч
ному циклі. Це несподіване відкриття 
змушує нас принципово по-новому 
глянути на саму народну обрядність, 
супроти якої ми так безславно, хо
ча й успішно боролися. А заодно зга
дати один із втілених у «Велесовій 
книзі» (див. журнал «Дніпро» Кэ 4 за 
ц. р.) заповітів прабатьків (подається 
в переспіві М. Шудрі): «Браття, гур
туйтеся родом і племенем — з віку 
до віку! Землю свою бережіть, мов 
зіницю в очу...».

О. БОСИЙ: Хочу наголосити й на 
тому, що дивитися на народні свята 
й обряди, як на щось абсолютно за
стигле й нерухоме — це значить не 
розуміти їхньої суті. Маючи в своїй 
основі відшліфовані у'художньому 
плані до рівня шедеврів пісні, танці, 
ритуали, ці обряди дають необме
жені можливості для самовиявлення 
й самовдосконалення людини. Ми 
вже писали в «Молодому комунарі», 
що у віковій обрядності заховано 
своєрідний -алгоритм образного мис
лення нашого етносу. Я це відчув на 
власному досвіді, заглибившись у 
світ уявлень наших предків. Найпер
ше вражає у ньому налаштованість 
на високий лад і приховані в чергу
ванні свят глибокі космологічні знан
ня. Загалом же світ міфопоетичних 
уявлень наших предків настільки ба
гатий і неповторний, що доводиться 
лише жалкувати з приводу занепаду 
вікових традицій у народі, а так са
мо й про те, що сьогодні шлях до 
знань про нього вимагає неабияких 
зусиль і наполегливих пошуків у мо
рі інформації...

А. ЧЕПУРКО: Мені здається, що 
всі присутні добре розуміють при
чини такого стану. Волюнтаризм у 
системі шкільного виховання, як І в 
цілому суспільстві, розквітав у нас 
досі пишним цвітом. Не можу сказа
ти, що нині все вже минулося. Із 
цього приводу я від імені своїх ко
лег хочу висловити рішучу підтрим
ку прагнення редакції «Молодого 
комунара» зробити посильний вне
сок у пробудження в молоді істо
ричної пам’яті, відродженні фольк
лорної спадщини. Завдяки цьому, 
на мою думку, значно зросла попу
лярність газети серед школярів..

Т. ДУБІНА: Перші спроби прове-
••••»••••••••••••є

нар по фольклору Й народознавству 
ми запрошували ЗО учителів, а при
їхало 13...

О. БОСИЙ: Фольклор — це перш 
за все спосіб буття народу. Зникне 
цей спосіб — зникне і його само
бутність. У нашій області є чим три
вожитися. Недавно мені довелося 
бути делегатом першого з’їзду май
стрів українського ужиткового мис
тецтва. Враження гіркі: жодного на
родного промислу в його традицій
ній формі на території Кіровоград- 
щини не збереглося, хоч раніше 
край наш славився і вишивками, і 
килимарством, і гончарством.

О. ЛИМАР: Ми розуміємо й поді
ляємо цю тривогу. Але нам ясно й 
те, що відродити занедбане, не 
вклавши в нього й копійки державних 
чи громадських коштів — це значить 
приректи справу на провал. Мені 
здається, що залишковий принцип 
фінансування культури — теж одна 
з причин тривалого її занепаду.

С. ІВАСЕНКО: Добре було б, якби 
ми могли залучати до фольклорних 
занять бабусів і дідусів, відроджую
чи тим самим обірваний ланцюг пе
редавання традиції. Але річ у тому, 
що і їм би було не зайве оплачувати 
навчання з державної кишені. Спра
ва ця має стати ще й престижною. 
А сам підхід забезпечить відрод
ження й продовження існування ав
тентичного фольклору.

Не останньою видається і справа 
видання методичного посібника для 
тих, хто має навчати дітей основ 
фольклористики. А загалом сьогодні 
можна лише констатувати: україн
ську пісенність відроджувати дуже 
важко.

О. ЛИМАР: Зараз ми багато гово
римо про вільну людину, про право 
на свободу вибору. Учитель, вибач
те за прямолінійність, теж має бути 
вільною людиною. А він стане та
ким тоді, коли буде матеріально за
безпеченим, коли одержуватиме 
стільки, скільки заробить. Існуюча 
система оплати праці такої можли
вості не дає. З незрозумілої причи
ни позакласна робота оплачується 
нижче всякої критики. А саме цей 
час можна було б присвятити най
перше фольклорові.

Т. ДУБІНА: Так, проблем багато— І 
тут і методика, й адміністративна за
лежність учителя, стереотипи став
лення до народної творчості, й від
сутність якісних музичних інстру
ментів.

С. ІВАСЕНКО: Наостанок — про про
граму викладання музики в школі. 
Нині вона є більш гнучкою, ніж була 
досі. Але деякі програмові твори ви
кликають хіба гіркий усміх: співає
мо за програмою: «Лучше школы на
шей нет*, —- а о мене штукатурка а 
класі зі стелі сипеться... Не вистачає 
сил душі для таної програми. А е ній 
Же є твори, позначені не лише від
вертим несмаком, а й «зірочкою» — 
тані твори заміняти не можна!

Н. МЕЛАНЧУК: Наша розмова, як 
мені здається, відобразила певною 
мірою реальний стан речей у вихо
ванні підростаючого покоління. Те, 
що ми закінчили своєрідним «за упо
кій» — теж, на жаль, гірка законо
мірність. Але сьогодні принаймні ба
чимо шлях відродження і намагає
мося знайти засоби, аби долати йо
го. Хочеться вірити, що справа ця 
нам виявиться під силу. Адже від
родження народу означає торжество 
справедливості. Отже, закон спра
ведливості — на боці цього відрод
ження

1 то чаеи, КО- «сплески» можливі лище оСнови «V-- ж ••Зва

„Сто ІНШІЇ.! 
кшталт«?« 
Ще раз про витоки самобутност] й ранимість к^ьтури

за умови співпадання при- наших прямих предків, на- 
роди свідомого творчого лежала Д° густомаселених. 
пориву з підсвідомим есте- Втім, еражає не тільки гус- 
тичним ідеалом. До споїв гота, але й розмаїття куль- 
буде сказати, що в роки гурних типів. Найцікавіше, р 
сталінської розправи над що в одному культурному * 
традиційним народним ми- шарі тут можна знайти ре- 
стецтвом «вектор» ЛЮДСЬКО! 
свідомості гончара (як І рівень культури (скажімо, 
всякої іншої людини) було поряд із гончарним ліл- 
спрямоваио в бік, проти- ' * ‘
лежкий підсвідомому по
тягові до прекрасного. 
Просто кажучи, мистецтво 
«робилося» всупереч при
родним законам краси; чи 
ж доводиться за цих умов 
дивуватися появі унікаль
них з технічної точки зору, 
але мистецьки абсолютно 
неспроможних 8ЄЛ І- . 
ських керамічних ваз —- 
як та, що, облямована не
оковирними глиняними «ко
смічними ракетами», збері
гається в шкільному музеї 
середньої ШКОЛИ 8 Цвітно
му...

Якщо сприйняти думку 
академіка Б. Рибакоеа про 
поділ історії праслов’ян, 
починаючи з XV—XII сто
літь до н. е., на п’ять ета
пів, то мусимо взяти до 
уваги й високорозвинуту 
трипільську культуру мов
них предків слов’ян, які на
селяли територію сучасної 
України ще з IV тисячоліт
тя до н. е. Про трипільців, 
одну з найдавніших куль
турних землеробських спіль
ностей, нині заговорили на
решті так, як вонці 'ого за
слуговують. Трипільці скла
дали собою надзвичайно 
потужне в культурному від
ношенні й високорозвине- 
не за рівнем своїх міфо- 
поетичних уявлень етнічне 
явище. Можна сміливо ска
зати, що саме вони відігра
ли вирішальну роль у фор
муванні естетичного ідеа
лу, до якого причетні через 
віки й ми з вами. Але му
симо не забувати й про те, 
що поряд Із цим головним 
культурним потоком і сну
вало безліч самобутніх 
джерел і струмочків, тво-

ли, за свідченням тієї ж 
«Влес книги», предки наші 
«боролися з Київської зем
лі за побережжя морські і 
степи», бо перед тим була 
то споконвічна земля 
і «так стояла земля 
п'ятсот літ...».

Про те, що задовго 
лише до утвердження 
стиянства, а й до 
нової ери далекі 
наші, попри інші свої вмін
ня, «були гончарі добрі», 
свідчать дані археології. 
Мимоволі закрадається 
думка (з точки певної час
тини наших науковців — 
така ж «крамольная, як і 
«Влес книга»): а чи не вар
то пошукати в розмаїтті ар
хеологічних знахідок кера
міки на території нашего 
краю і в традиційних гон
чарних виробах тієї ж Цвіт- 

спорідне- 
законами 
с порідне-

ної генетичної 
ності? Адже, за 
простої логіки, 
ність ця у більшій чи мен
шій мірі має бути присут
ня?

На думну І. К. Кузьмиче
ва, автора книги «Лада» про 
естетику Київської Русі, 
три найважливіших факто
ри наперед визначили фор
мування естетичної свідо
мості наших предків: тра
диції язичників, що сяга
ють корінням у десятирічні 
часи; християнський есте
тичний ідеал; власна на
родна художня й естетична 
самосвідомість, найповні
ше виражена в художньо- 
побутовій практиці ножно
го конкретного часу. Ко
ротко ці фактори можна 
означити, на мою думку, 
так: ПІДСВІДОМЕ ВІДЧУТТЯ 
ПРЕКРАСНОГО: ЦЕРКОВ-.
НО-ВІЗАНТІЙСЬКИЙ КА
НОН; СВІДОМА ТВОРЧІСТЬ. 
Найживучішим (бо найтри
валішим у часі й найпри- 
роднішим) уявляється пер
ше із тріади. До того ж ни
ні його значення особливе, 
ще й тому, що церновно-аі- 
зантійський канон нині для 
пересічної людини є чи
мось абсолютно далеким і 
нереальним; так саме й 
стан щоденної творчості є 
абсолютно нехарактерним 
для людини технізованого 
суспільства (приклад — хоч 
би й те ж машинне штам
пування горщиків під ва
зони у Цвітнянсьному гон
чарному цеху).

Отже, підсвідоме, випле-

ний посуд)* Але загалом і 
типи. і кількість кераміки 
місцевого походження свід
чать про віковий розвій 
гончарних промислів. Роз
маїття ж реагентів куль
турного процесу було, оче
видно, одним із стимулюю
чих факторів.

Давайте, придивимося до 
фото 
ванн, 
наших .... .
^Найдених на території ... 
іиої області, м порівняємо 
їх із профілями традиційної 
цвітнянсьної кераміки, зраз
ки якої ще зберігаються у 
краєзнавчому музеї в рай
центрі (див. малюнок 1). Всі 
ці вироби, на жаль, давно 
вже не виготовляються в 
Цвітній, хоча секрети й тех
нологію їхнього виробни
цтва. очевидно, можна вря
тувати. Треба тільки дуже 
ПОСПІШИТИ. »3 розмови з 
Н. Г. Бондаренко, інструк
тором райвідділу культури, 
якій на той момент було 
«доручено» (а точніше — 
нав’язано) музей, нам ста- 

що навіть 
Районний музей — приста 

для збережених 
Цаїтнямсьиих зразків меду- 
оай«Н№йлЄ' ААже нікому в 

*ахово займатися 
оовГ^ ..П₽аеда- дойн’ > аи' 

Чвітнянців <у тому 
в н;„1УДОв" • манці) «осіли» 

кіровоградському облає 
їентпі н^Уново-методимному 
Та Л«/ на Р°Дно» творчості, 
осідок "** *ам уявляється, 
ніж »яйіІЇ менш надійний, 
Нй 5>»?ЗКІІМИИ МуЗЄЙ1 < КІЛЬ- 
лаг>-?а1Н у ^ртинній га- 
зберігати -ж усе^гвнині сяіаІ.И ,,“5танн' аатантич- 
дицг",ди »Р]тнянсьної гра- 

1-ої І еХиГ,отужно'- позло- 
на асю П°АНІ-

: лишаться Цб "Они.що
' р°змо8а, 6вз «'ЛПОВ'ДІ. 

ним На новопризнвче- 
ціонеОом°1^ОМЄН-Т Функ* 
зації Ра*>онноі органі-

вариства охорони

зразки гончарних виробів Сабатинівсько'в



ста- 
роки 
його

рених життям розмаїтих 
культурних груп і етносів.

Пригадується розмова з 
учителем Олександрівської 
СШ НІ 1 І. Д. Петренком, 
невтомним збирачем 
ровини. За останні 
юні краєзнавці під
керівництвом не лише зби
рали розсипані на місцях 
колишніх поселень та по
ховань предмети побуту 
чи культу давніх племен, а 
й склали унікальну карту 
таких поселень. Територія 
Олександрівського району 
з часи, коли закладалися 
основи естетичного ідеалу

ВЕНЕВ*

іимість культури
наших прямих предків, на
лежала до густонаселених. 
Втім, вражає не тільки гус
тота, але й розмаїття куль
турних типів. Найцікавіше, 
що з одному культурному 
шарі тут можна знайти ре
чі, які свідчать про різний 
рівень культури (скажімо, 
поряд із гончарним — ліп
ний посуд). Але загалом і 
типи, і кількість кераміки 
місцевого походження свід
чать про віковий розвій 
гончарних промислів. Роз
маїття ж реагентів куль
турного процесу було, оче
видно, одним із стимулюю
чих факторів.

Давяиту придивимося до 
фото * ренонструйо-
аани, ірамічних виробів 
наших далеких предків, 
^Найдених на території на
шої області, й порівняємо 
їх із профілями традиційної 
цвітнянсьної кераміки, зраз
ки якої ще зберігаються у 
краєзнавчому музеї в рай
центрі (див. малюнок 1). Всі 
ці вироби, на жаль, давно 
вже не виготовляються в 
Цвітній, хоча секрети й тех
нологію їхнього виробни
цтва. очевидно, можна вря
тувати. Треба тільки дуже 
поспішити. ІЗ розмови з 
Н. Г. Бондаренко, інструк
тором райвідділу культури, 
якій на той момент було 
«доручено» (а точніше — 
нав’язано} музей, нам ста
ло зрозуміло. що навіть 
районний музей — приста
новище для ще збережених 
Цвітиянських зразків не ду
же надійне. Адже ніному в 
районі фахово займатися 
музеем. Правда, деякі з ви
робів цвітнянців (у тому 
числі чудові .манці) «осіли» 
° кіровоградському облас
ному науково-методичному 
центрі народної творчості. 
'а.Це. як нам уявляється, 
осідок ще менш надійний, 
ник районний музей. Є кіль- 
иа зразків у картинній га- 
л«реї. Де і кому ж усе-таки 
зберігати останні автентич- 

с?’Ди цвітнянсьної тра- 
КОЛИСЬ, як ми вже 

ГОвОрилн, потужної, РОЗЛО
ГО’ і славної на всю Подні
прянщину?

Мигання це поки що за
лишається без відповіді. 
<°ЗМ08д з новопризнече- 

на той момент функ- 
Ц^нером районної органі* 

Товаристве охорони

пам яток історії та культу
ри Г. Д, Здоровцовою теж 
не обнадіяла. Як Ганна 
Дмитрівна призналася ціл
ком щиро, досі вона пра
цювала в комсомолі, а іс
торією й краєзнавством ні
коли не займалася та й ке 
надто цікавилася, — так що 
навряд чи найближчим ча
сом здійснить перевороте 
організації музейної спра
ви в райцентрі...

Отже, незважаючи на те 
слабеньке, але живе на
родне джерельце, яке за
било в Цвітній в образі ди
тячого гуртка гончарного

мистецтва, підстав для оп
тимізму щодо долі єдино
го поки що діючого в об
ласті (хоч і в дещо спотво
реній часом та обставина
ми формі) осередку на
родного ужиткового мис
тецтва обмаль. Не виклю
ченим здається, що справа 
відродження Цвітної як 
важливого осередку гон
чарного мистецтва наро
ду, заснована поки що пе
реважно на ентузіазмі ок
ремих людей (хоч би й на
ділених певною владою — 
як от директор світлозод- 
ського заводу «Скло«), мо
же врешті-решт без дер
жавної підтримки заглухну
ти. І що тоді — «збідніє
мо? — запитає який-небудь 
недоброзичливо налашто
ваний читач (хоч таких нині 
ніби й негусто).

Так, збідніємо. Точніше, 
вже збідніли духовно. І для 
принладу наведу бувальщи
ну. В одній із шніл Кірова- 
градщини учні писали пе
реказ із російської мови на 
теми мистецтва. В тексті 
згадувалася й скульптура 
«Венера Капитолийская», 
визначна пам’ятка антично
го мистецтва. Дехто з учнів 
перехрестив її у своєму пе
реказі на «Капиталистичес
кую», інші — нарекли «На- 
питоличесной»...

Що ви заводите мову, ска
же читач, про античне мис
тецтво, це ж десь далеко, 
не у нас. Хай би воно було 
й таи, та й рідніше нам, 
знаємо часом не ліпше ан
тичного (теж не надто да
лекого —- згадайте про ан
тичні поселення греків При
чорномор’я}. Ситуація май
же як у славнозвісного мис
лителя античності: «Знаю 
тільки те, що нічого не 
знаю». Але ж, врешті-решт, 
не можна філософські ме
тафори трактувати бук
вально! Біймось нічого не 
знати, тим більше — не зна
ти свого народу, його мину
лого, його коріння. Біймося 
житейської порожнечі. І не
хай вибачить мені зичливий 
читач однозначність цих 
слів,

С, ПЕТРЕНКО.

висвітлю- 
якось однобоко. 

) слов’янські

і/ АЛЕНДАР року. Що воно за ди- 
11 во таке, як появилося, розвива
лося? Чому в сучасних місяцях не
однакова кількість днів, чому рік 
складається саме з 12 місяців, а 
тиждень —• із 7 днів? Ці та інші пи
тання в нашій періодиці 
ють, як правило, 
Згадавши коротко про 
назви місяців, автори переключаю
ться на римський календар, із якого 
виводять сучасні російські назви... 
Мимоволі складається враження, що 
^аші предки свого календаря ніколи 
й не мали, а ті слов'янські назви, які 
означували місяці — то взагалі якесь 
непорозуміння, скасоване завдяки 
мудрим указам російських само
держців: згадаймо хоч би досто
славного імператора Петра І, який 
«сміливо» ввів на території держа
ви літочислення і відлік початку ро
ку за єдино правильним європей
ським (читайте — римським) кален
дарем.

Не заперечуючи права сучасного, 
заснованого на давньоримському 
календарі літочислення, разом з тим 
спробуємо внести ясність у дане пи
тання. Для цього, за прикладом ви
датного науковця-фольклориста О. М. 
Афанасьева (див. його книгу «Живая 
вода и вещее слово») мусимо загли
битися в часи доісторичні. Щойно 
людина усвідомила циклічність усіх 
явищ природи, найперше вона, оче
видно, поділила рік на дві полови
ни— літню й зимову. Живучи в при
роді у повній єдності з нею, предок 
наш не міг не помічати циклічних 
перемін і всередині кожної «поло
вини» року. Враховуючи те, що від 
знання цих перемін залежало саме 
виживання людини, можна собі уяви
ти, з якою увагою й надією вона
придивлялася до явищ природи, як 
намагалася їх осмислити й закарбу
вати «на пам'ять».

Очевидно, описане вище було ха
рактерним для всіх без винятку пле
мен та етносів на зорі їхньої еволю
ції; так само й наші найдавніші пред
ки — носії трипільської культури, 
які сягнули небувалого розвитку, по
чинали з цього. У Київському істо
ричному музеї представлено чимало 
археологічних знахідок, на ямих на
ші далекі попередники прагнули від
бивати циклічні процеси в природі, 
пристосувати їх до своїх потреб і 
способу життя. Споконвічні землеро
би, до яких протягом тисячоліть на
лежало основне населення сучасної 
України, звісно, намагалися записати 
явища рону таним чином, щоб Із най
більшою користю використати у сво
їй господарській діяльності.

При цьому ми мусимо врахувати, 
що для трипільця, приміром, його 
господарювання не було чимось 
окремішнім від календарних обря
дів. Більше того, все це являло со
бою єдине ціле: обряди діялися за
ради доброго урожаю, удачі в спра
вах, сімейному житті. Так що куль
тура древніх (у теперішньому розу
мінні) не була, як тепер, додатком 
до «трудової діяльності»; ні, вона 
була необхідною складовою цієї ді
яльності, способом життя давнього 
землероба. Через те можемо собі 
припустити, що календар відбивав 
не лише і не так утилітарні госпо
дарські потреби, як служив для по
значення священних ритуалів, які ми 
нині називаємо календарними обря-
дами.

Маємо чимало непрямих свідчень, 
що предки наші вели також лік ро
кам (згадаймо хоч би «Віки Трояні», 
«Часи Вусові» у старокиївських літо
писах, тощо). Але нині нас цікавить 
найперше річний цикл. У тому ж Ки
ївському історичному музеї пред
ставлено вазу або «чару», (звідси, 
певно, й «чародійство», «чарувати»), 
на якій по колу з 12-ти прямокутних 
рамках зображено таємничий орна
мент. Вазу із с. Лепесівка на Волині 
(знайдена під час розкопок святи
лища черняхівської культури, датує
ться II—IV ст. н. е.) вивчав академік 
Б. О. Рибакоз. Він і довів, що на ва
зі зображено не що інше, як кален
дар (див. малюнок). На ньому, за 
висновком ученого, позначено стро
ки язицьких свят, молінь по дощах, 
строки збору врожаю. На жаль, ми 
не можемо зараз встановити, які са
ме ритуали з використанням дослід

жуваної «чари» діяли черняхізські 
язицькі жерці, але форма календаря 
засвідчує межі й велике розмаїття 
та багатство аграрних інтересів чер- 
няхівців. Календар виконано у певних 
символах, які ми тут і спробуємо 
«прив'язати» до тих чи інших відо
мих свят, спираючись на відомі на
уці символи.

Отже, на нашому малюнку рік по
чинається з березня. Він позначений 
на відтвореному тут календарі «зна
ком Сонця» — язицьким хрестом. 
«Зарубка» обіч хреста позначає, пев
но, момент весняного рівнодення. 
Далі на календарі йде квітень (дав
ньоукраїнський цвітень); його аграр
ний зміст визначається символічни
ми зображеннями «рала» та ораної 
землі. «Наральники» зображено
го рала теж, певно, позначають 
«ключові дні» місяця. Аналогіч

ним чином у травні позначено час 
появи сходів і позначки пов’язаних 
із цим відрізком аграрного циклу 
свят та обрядів. Подвійний «знак 
Сонця» позначає нинішній червень, 
де лінія дотикання символів указує 
на момент літнього сонцестояння. 
«Змійка» знизу позначає воду. Мо
мент повороту сонця «на зиму» 
святкували як свято Купала; у цей 
день сонячний бог Сварог єднається 
із богинею води Даною... Липень — 
час дозрівання хлібів (у фазі молоч
ної, воскової стиглості здійснюзали- 
ся моління, аби «впрохати» богів на 
добрий урожай). У серпні дозріва
ють ярова пшениця й овес (їхні сим
воли є на схемі), проводяться жнива 
і пов’язані з цим ритуали. Вере
сень — то пора боронування поля, 
складання урожаю в копи і здійс
нення обрядів подяки богам за доб
рий урожай нині й замовляння на 
майбутнє. У жовтні — нові турботи, 
нові обряди... Обірвемо на цьому 
розгляд календаря з «чари», давши 
можливість читачам самим подумати 
над розшифруванням решти знаків, 
виходячи з уже сказаного та з про
понованих тут розшифровок.

Чому ж рік ділиться саме на 12 мі
сяців? Це пов’язано із циклом нічно
го світила (до речі, це проявилося і в 
ідентичності назв нічного світила та 
відповідного його чотирьом фазам 
відтинку часу). Загалом же аграрний 
календар був, без перебільшення ска
жемо, геніальним винаходом древніх 
язицьких знатців. Бувши об’єктив
ним наслідком глибинного осмислен
ня ритму життя природи, календар 
цей витримав натиск християнства, 
носії якого в пору свого утверджен
ня на Русі, переконавшись у непо
ступливості народу щодо своїх тися- 
новітніх свят, зуміли знайти компро
місний, як тепер кажемо, варіант: 
пристосували обряди на честь язиць- 
них богів до вшанування християн
ських святих. Тан Перун став святим 
Іллею, Велес — святим Власієм і т. д. 
Пропонуємо увазі читачів скла

дений нами короткий календар 
головніших язицьких свят, прив’яза
них до нині діючого календаря.

Березень. Масляна — проводи Зи
ми, закликання Весни. На Масляну 
запалювали на високому місц.« вогни
ща (зближення небесного і земного 
вогнів, прискорення приходу Весни),

- - - - - - ВІДРОДЖЕННЯ

посередині яких знаходилися стовп 
із палаючим колесом (символ Сон
ця). День весняного рівнодення — 
початок року, зустрічання весни.

Вербна неділя (за тиждень до Ве
ликодня). Верба — символ пробуд
ження природи, джерело сили і кра
си людської.

Великдень (Паска). Виготовлення 
ритуальних хлібів, магічні дії із кра
шанками — символом зародження 
нового життя, святкові обряди: хо
діння по колу, гойдалки, співи, ігри.

Проводи (поминальний тиждень). 
Через тиждень після Великодня. По
минання покійних родичів на цвин
тарі, прибирання могил, ритуальний 
обід пов’язані із культом Рода і Род- 
жаниці.

Русальний тиждень (клечальна не
діля). Кінець травня — початок черв
ня. Проводжання русалок.

Свято Ярила (нинішня Трійця), По
в'язано з культом рослинності, ри
туальними діями на честь того, хто 
дає зелень і приплід, прагне про
довження роду.

Петрівка. Відзначається у час, ко
ли «ночі найкоротші» (тобто — перед 
Купайлом).

Купайло. Літне сонцестояння, по
ворот Сонця на зиму. Культ світла, 
всього живого, свято «єднання» сон
ця і води в час їхньої найбільшої 
сили.

Свято Перуна (святого Іллі). Най- 
сумніше свято, пов’язане з культом 
грому і грози. Драматизм його по
роджений страхом за майбутній уро
жай. Святкувався без хороводів, ве
селих ігор, був сповнений містично
го страху перед можливою суворіс
тю бога-громовика.

Свято Велеса (святого Власія). Об
жинки. Обрядові дії з «останніми ко
лосками», «духом зорна», втіленим в 
образі Діда, Дідуха (останній сніп, 
запорука щедрого нового урожаю).

Коляда (свято Малої Лади, пово
рот сонця на літо). Об’єднує відзна
чення Різдва, Василя, Водохрещі. По
чаток припадає на час зимового сон
цестояння.

Звісно, запропонований тут кален
дар далеко не повний, фрагментар
ний. Докладніше вивчення його і по
дальша реконструкція вимагають 
від зацікавленого сучасника заглиб
лення о світ міфологічних уявлень і 
знань наївно-мудрих предків, нового 
й ширшого узагальнення старих на
укових досліджень, взагалі вищого 
рівня осмислення фольклору в кон
тексті світовому. Сподіваємося, що 
час для цього ерешті-решт настає.

О. БОСИЙ, 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

м. Кіровоград.



ГОЛГОФА ШЛЯХ ДО ЛІВОРНО
ДЛЯ КОМЕНДАНТА

Зустріч на Курілах
Палестинець Хадер МАЖДІ здобуває в інституті 

спеціальність інженера-нонструктора.

І СТАРШІ

Сьогодні у нас в гостях — бага 
тотиражна газета Кіровоградсько 
го інституту сільгоспмашинобуду 
вання «Студентський вісник».

Газета молода — виходить з ве 
ресня 1989 року, долаючи «хвороби 
росту», шукаючи своє обличчя, 
здобуваючи авторитет. Побажаймо 
ж їй успіху!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ»

У Кіровоградському інституті сільськогосподарського 
машинобудування щороку навчаються десятки студен
тів з братніх соціалістичних країн. Деякі з них повер
таються в нашу країну посланцями своїх фірм і компа
ній, що беруть активну участь у створенні спільних під
приємств. Про одного з них моя розповідь.

Уперше з Во Ань Мінем, старшокурсником КІСМу, ми 
зустрілися в цехах об’єднання «Червона зірка». Кіногру- 
пв колишньої Держсільгосптехніки УРСР робила тут 
невеликий кіносюжет для УТ, і потрібно було коротке 
інтерв'ю зі студентом-практиком. Нагодився цей смаг
лявий юнак із В’єтнаму. Ми записали невеликий кіно- 
синхрон, в якому студент говорив про свій дипломний 
проект, про допомогу інженерів, про те, як його че
кають у рідному Хошіміні. Подія рядова, і про неї не 
варто б згадувати, якби не та обставина, що несподі
вано ми зустрілися знову.

Цього разу не в Кіровограді, а в місті Курільську на 
острові Ітуруп,

— Що сіятимеш, сівачу? — питаю після традиційних 
привітань

— Не сіятиму, — всміхнувся Мінь, — приїхав холо
дильник будувати для риболовецького колгоспу «Запо
віт Ілліча».

Слово за словом дізнаюся, що у 1984 році юнак одер
жав диплом інженера-механіка, і, оскільки у В’єтнамі 
на той час потрібні були спеціалісти у рибообробну га
лузь, а не в 
на роботу в 
ознайомив з 
лодильників 
них, показав 
роботу.

Фірма виявилась не суто в’єтнамською, а створеною 
на паях з відомим австралійським концерном «Лобана», 
з яким охоче співробітничають японські фірми «Май
ком», «Янмар», південнокорейська «Корасія» та інші. 
Вимоги до конструкторської документації дуже високі, 
але молодий інженер із радянським дипломом під
твердив ділом ті високі оцінки, які одержував в інсти
туті. За плечима залишилися великі холодильні комп
лекси у портах Хайфона, Дананга, Ханоя.

Так спливали роки, аж пішла чутка, що буде створю
ватися на Далекому Сході спільне в’єтнамо-радян- 
ське підприємство «Сібатехнік». А потім, коли були 
підписані перші документи про співробітництво, між 
інженерами оголосили конкурс: переможець їхав із 
першою партією спеціалістів на Сахалін. Мінь увійшов 
у число переможців — допомогло знання російської 
мови.

...Охотське море мирно котить біля наших ніг свої 
води. Над головами кигичуть чайки. В бухті Бєлавіна 
невластива цим місцям тиша. Згадуємо 
його алеї, квітники, вечірній гомін, і не 
минуло уже сім років з тієї кінозйомки.

— А у В’єтнамі знімався?
— Не фотогенічний, — сміється Мінь,

сільське господарство, то його направили 
технічний відділ фірми «Сіпродеск». Шеф 
основними принципами конструювання хо- 

і контрольно-вимірювальної апаратури до 
вільний кульман, і хлопець включився в

Кіровоград, 
віриться, що

Мудра людина колись сказала: добрими намірами 
встелена дорога в пекло. І хто ж заперечуватиме, що 
будівельники тресту «Кіровоградбуд», які спорудили 
дев’ятиповерховий гуртожиток № 4 КІСМу, не бажали 
світлого і щасливого майбутнього своєму «дітищу»? 
Але, як водиться, народити-народили, а далі — «хай 
виховує держава». А те, що «дитя», незважаючи на 
свій досить привабливий зовнішній вигляд, виявилося 
хронічно хворим, — «татусів» і «хрещених батьків» не 
обходить.

Тому й вийшло на ділі, що споруда, яка повинна була 
стати рідною домівкою для студентів нашого вузу, пе
ретворилась на своєрідний пам’ятник знайомому до сліз 
«Хто поспішить...». Але чомусь ніхто не сміється, а най- 
сумніше першому комендантові гуртожитку № 4 В. П. 
Мірошниченку. Особливо, коли він згадує перші дні 
своєї роботи. Йому одному (замість 18 працівників за 
штатом, на зарплату яких не вистачило фондів) дове
лося відповідати і за численні недоробки будівельни
ків, і за влаштування побуту студентів.

— Я як людина військова, думав, що зможу навести 
лад у своєму господарстві, — розповідає Володимир 
Прокопович. — Але мені це виявилося не під силу. 
Студенти, звичайно, допомагали... Та коли, наприклад, 
завозили меблі, багато чого не дорахувалися... А про
контролювати стан справ на дев'яти поверхах — річ 
просто нереальна.

Та справжнім «вихователем» у всій цій історії стала... 
звичайнісіньна вода. Адже гуртожитон здавали в екс
плуатацію всуху, і ось так відразу дати воду на поверхи 
було великою необачністю. Бо потекла з дев’ятого по
верху аж по перший, і чомусь не по трубах, (цікаво, а 
вони є взагалі?), а просто через стелю, і як образно ви
словилася новий комендант гуртожитку В. І. Полтораць- 
на, «кімнати зацвіли чорним цвітом». Стеля відсиріла І 
шматками падає на голови інтернаціональної студент
ської родини, яка мешнає в гуртожитку № 4. Та міцні 
студентські голови, можливо, і витримають, а от чи не 
спалахне одного погожого дня приміщення через від
сутність теплоізоляції проводки? І як пояснити інозем
ному студентові, який взагалі-то добре володіє росій
ською мовою, що споруджене нашими будівельниками 
косметичному ремонту не підлягає? Потрібен капіталь
ний і, можливо, не один.

— Після початку роботи в цьому гуртожитку я забу
ла, що таке спокійне життя, — ділиться наболілим Ва
лентина Іванівна. — Постійно в нервовому напруженні, 
адже ніяк не сподівалася, що на мене звалиться такий 
тягар. Звичайно, намагаюся робити есе можливе для 
покращення становища. Та, на жаль, не все залежить 
від мене. Невідомою залишилася причина затримки 
пуску ліфта, вже й прибрали там разом зі студентами, 
і ліфтера знайшли... А з іншого боку, де гарантія чіт
кої його роботи, якщо протягом місяця гуртожиток 
жив без світла? Студенти висловлюють справедливі 
претензії, відмовляються допомагати впорядковувати 
гуртожиток. І що гріха таїти, в такій обстановці іноді і 
голос підвищиш. Скоро мене вже Бабою-Ягою назива
тимуть...

Це й справді, мабуть, було б дуже образливо, якби 
не було так сумно. Бо вищезгадана казкова героїня зі 
своєю мітлою І ступою за мить би облетіла всі дев'ять 
поверхів, а Валентині Іванівні доводиться докладати 
чимало зусиль, щоб якось контролювати вируючий сту
дентський побут і вирішувати нелегкі його проблеми.

Отже, після вищесказаного хотілося б узнати при
наймні дві речі, коли ж нарешті поїде ліфт і як ся ма
ють ті відповідальні товариші, що поставили у своїх не 
менш відповідальних паперах «галочку» проти рядка 
«гуртожиток здано»? На мою думку, замість галочки 
' ---------- \ вмістити — ?И Виглядає не так ка-

І

— Не фотогенічний, — сміється Мінь, — так, при
наймні, сказали наші дівчата, коли дивилися той кіно
сюжет в інституті.

Цього разу він приїхав із власною кінокамерою. Кра
са кругом. Чого варті тільки вулкани, над вершинами 
яких то тут, то там куриться сизий дим. Та і море не 
поскупилося на обстругування кам янистого узбережжя 
в химерні «скульптури», які скидаються то на ведмедя, 
то на слона. З-під землі б’ють гарячі гейзери, в гір
ських річках хлюпочеться горбуша, що прийшла на не
рест -

У цьому році при допомозі тільки фірми Міня на 
Сахаліні будуть побудовані холодильники в колгоспах 
Холмського і Долинського районів. Наступного року 
спільними силами виростуть ще 4 аналогічних споруди.

О. АПОСТОЛЮК.

буде справедливим 
зенно, чи не так?

С. ТРЕНИЧ.

Якщо ви ще не знайомі, дозвольте представи
ти: Костянтин Мандрик, студент групи ТМ 86-6 
механіко-технологічного факультету, майстер 
спорту міжнародного класу зі стендової стріль
би, чемпіон республіки, Радянського Союзу, во
лодар Кубка Європи, переможець першості сві
ту в особистому та командному заліках...

— Костянтине, уявімо собі, що ти стоїш на вог
невому рубежі і повинен зробити найскладніше—, 
ПОВНІСТЮ підкорити себе лише ОДНІЙ думці: ВЛУХЗ 
ЧИТИ в мішень, яка летить у повітря з великою 
швидкістю...

— Це дуже складно — внутрішньо настроюва
тися на кожний постріл, — підтримує мої мірку
вання Костянтин Мандрик. — Якась зайва думка, 
миттєва невпевненість у собі — і промах. А зі
брати свої нерви в кулак треба ні більш ні менш 
як сімдесят п’ять разів підряд.

Стендову стрільбу у нас популярною не на
звеш. По-перше, це дуже дороге обладнання 
тирів (такі ж, до речі, «дорогі» ще кінний спорт 
та гребля). А, по-друге, те ж нервове переван
таження, тренування, які забирають майже весь 
час.

— Але ти все-таки обрав собі це дороге задово
лення — ян у прямому, так і в переносному ро
зумінні цього слова. Звідки все почалося?

— Мій батько — мисливець, тож зі зброєю я 
здружився ще років з десяти. Спочатку просто 
розважався — стріляв по камінцях та цеглинах, 
а згодом прийшов спробувати свої сили у сек
цію стендової стрільби до тренера Івана Карпо
вича Вільного. Авторитет Івана Карповича, його 
фанатична залюбленість у спорт, глибока поряд--/ 
ність, принциповість і чесність в усьому зіграли 
величезну роль.

— Коли до тебе прийшов перший серйозний 
успіх?

— У 1984 році виграв першість СРСР серед 
юніорів. Наступного року мене включили до 
складу молодіжної збірної і ось уже два роки, 
як я виступав за дорослу збірну.

— Ти вже кілька разів виступав за кордоном, 
зокрема, на чемпіонаті світу в Італії. Як там став
ляться до спорту і зокрема до стендової стрільби? 
Яні твої враження від цієї країни?

— Від цих подорожей у мене залишилися най
кращі спогади. Італійців відрізняє розкутість і 
невимушеність у поведінці. Нас постійно оточу
вали усміхнені обличчя, і взагалі радянська 
команда відчувала дуже приязне ставлення до 
себе, непідробний інтерес до всього, що відбу
вається в нашій країні. Ставили багато запитань— 
про наше життя, перебудову або, наприклад: 
хто кращий — Брежнєв чи Горбачов?

— Костянтине, згадай, будь ласка, змагання, на 
яких перемога тобі дісталася особливо важно.

— Такі моменти не забуваються. Коли двоє 
спортсменів однакового класу змагаються аГУ 
першість, то тут усе залежить від того, у кого* 
міцніші нерви. Хоча не можна відкидати й еле
мент везіння. Я вже згадував чемпіонат СРСР 
1988 року.

Поєдинок із Дмитром Монаковим був винятково 
напруженим, я випередив його лише на одну мі
шень. Не можу забути й Кубок Європи, який ро
зігрувався в Москві 1980 року. Тоді доля звела 
мене на вогневому рубежі з американцем Шоном 
Бреком. Тільки в третій серії мій суперпик не ви
тримав, і хоча я теж зробив один промах, амери 
капець помилився двічі

— Ти пам’ятаєш, як поводив себе в хвилини 
найвищої напруги?

— Просто відвернувся з думкою: що буде, те 
буде. Не залишалося ніяких сил спостерігати за 
тим, що відбувалося на стрільбищі...

Т. СВ1ТЛАНОВА.
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»І!

її довелося пройти сліпому інвалідові, аби примусити 
нарешті, звернути на себе увагу. Р У ’

«Жильцам -от начальника ЖЭКА» - вже 9((ОТре 
звучить із телеекрана добре відома гумореска ленін
градського сатирика Семена Альтова і видно, що гля
дачі в залі аж заходяться від реготу, слухаючи поо мар
ні спроби мешканців будинку № вирішити на ‘ різних 
рівнях питання із трубою, з якої з підвалі безупинно 
тече вода. Не знаю, чи сміявся б, почувши цю розпо
відь кіровоградець А. П. Коваленко. Мені, здається, ц АО П АV Ынавпаки.,.

V НИНІШНІЙ бурхливий час уже нікого не здивуєш 
повідомленням про те, що хтось, доведений ' до 

відчаю чи не згодний із рішенням певних органів, ви
рішив, обгородившись плакатами, усістись посеред 
центральної площі або ж пікетувати котрийсь із пар
тійних чи виконавчих КОМів. Причини, як правило, бу
вають різними. Починаючи від політичних переконань 
(тепер за це, хвала оновленому мисленню, не лоси- 
лаю»ь довбати північну мерзлоту чи зводити нові ка- 
иали) і закінчуючи, часом, найбуденнішими життєвими 
дрібницями, від вирішення яких, проте, відпихаються 
всі, хто мав би зробити це, не доводячи справу до 
конфлікту.

Справді, начебто,

І

смішно оголошувати голодовку
й ><£д обкомом партії через те, що у вашому туалеті, ви- 
’ бачте, протікає каналізаційна труба і від цього в квар

тирі відчувається певний дискомфорт. Воно-то так, 
але, коли з цієї труби систематично тече невмолимий 
струмочок із далеко небожественним запахом, утво
рюючи на підлозі таке собі невелике стокосховище, а 
з відповідної контори не поспішають зарадити вашій 
біді, то це було б смішно, як кажуть розумні люди, 
якби не було сумно.

Анатолій Петрович Коваленко на повному серйозі 
збирався сісти на східцях обкомівського будинку і си
діти там доти, поки цю кляту трубу з його квартирі не 
відремонтують. Бо, обходивши по колу немало ін
станцій, із жахом зрозумів, що нікому, крім нього, як 
кажуть, за комір не капає і якщо не зважитись на рі
шучий крок, то його сім’ю чекають непривабливі пер
спективи.

Більш аніж впевнена, що чимало з тих, хто почав 
читати , цей матеріал, сподіваючись на якусь сенсацію, 
розчаровано гмикнуть: подумаєш, та з кожній надця- 
тій квартирі якась труба протікає. І дешевше для себе 
та власних нервів було б полагодити її, а не оббиаати 
пороги високих начальників. Анатолія Петрозич теж 
так вважає, та його бажання розходяться з можливос
ті Д бо як неможливо грати на фортепіано безруко
му, так і братись за ремонт йому, сліпому.

Здавалось би, прописна істина: той, хто відповідає 
за цю справу (а конкретно начальник ЖеДу № 10 (те
пер уже колишній) Зоя Федорівна Янке), повинен був 
би послати до Коваленкіз майстрів, аби полагодити ту 
злощасну трубу, врятувавши сім’ю Анатолія Петрови
ча і сусідки поверхом нижче зід імпровізованих па- 
водків. Та й по всьому. Навіть якби щось не виходило 
і неможливо було направити ремонтників негайно, ду
маю, чисто по-людськи треба було б тримати їхню 
скаргу на особливому контролі. Образно кажучи, від
крити очі й подивитись, що допомоги просить подруж
жя сліпих, яким не так легко, прочекавши марно 
вкотре обіцяних сантехніків, регулярно навідуватись 
до ЖЕДу аби почути врешті-решт від роздратованої 
Зої Федорівни: «Вам не зробили нічого? Пишіть скар
гу». Якби ж тою скаргою можна було заліпити дірку в 
трубі, то зона й згодилась би. Та папір, на жаль, для 
цього діла непридатний, тому довелося братись за 
Дитинину руку « вирішувати проблему каналізаційно» 
труби на рівні ЖЄО міськвиконкому, обласного комі
тету партії, Кіровських райвиконкому і райкому парті, 
облвиконкому, редакцій обласних газет : облтелера- 
Діокомітету. .

На всі телефонні дзвінки з високих керівник устано, 
3. Ф. Янке без тіні сумніву відповідала, що з квартирі 
Коваленків ремонт уже проведений, мовляв, нічого і 
робити, то й ходять. Майже щасливі Анатолій не.ро- 
аич^Любоа Минаджеївна, почувши про це, поспішали 
Додому, та, відчинивши двері і влозизши уже з*аио 

^мий запах, розуміли, що і цього разу діло лр2пм’.
Каналізаційна одіссея сліпих інвалідів тривала 

ко місяця. За цей час у квартиру двічі на8,д>гв^,с? 
представники міської аварійної служби (викликань

Ф РЕТЬОГО травня вранці в редакційному кабінеті він 
* уже вкотре розповідав про всемогутність Зої Фе
дорівни Янке, котрій каналізаційні струмочки в його 
квартирі абсолютно до лампочки і не знав, що за неви
конання службових обов’язків й інші грішки вона вже 
звільнена з роботи. 8 той же день після обіду, як ска
зала по телефону в. о. начальника ЖЕДу № 10 Є. І. 
Арделян: «у вісімдесят третій квартирі ми все зроби
ли, тепер труба не тече». Заради такої радісної звіст
ки сліпій людині довелося ходити з кабінету п кабінет 
довгих п’ять тижнів.

. За .весь цей час Анатолій Петрозич так і не зрозумів, 
за що ж його незлюбила Зоя Федорівна і чому на те
лефонні дзвінки з міськ- і райвиконкомів, райкому 
партії, міської аварійної служби вона, не кліпнувши 
оком, відповідала, що ремонт проведений, аж поки 
н® спіймалась на брехні. Тоді попросту кинула трубку 
і більше її не піднімала.

Не могли цього зрозуміти й ми, аж поки, йдучи слі
дами конфлікту, не з’ясували один невеликий штри
шок. будинок, у якому мешкають Коваленки, обслуго
вується сім’єю, котра взяла його на підряд., Тобто Во
лодимир і Ольга Падурці виконують у ньому абсолют
но всі роботи, одержавши за це службову трикімнат
ну квартиру і непогану зарплату. У квітні, саме тоді, 
коли тривала ця малолриємна історія, вони одночасно 
пішли у відпустку, залишивши більш як на місяць бу
динок напризволяще. Звичайно, право на відпочинок, 
гарантоване у нас Конституцією, та в такому випадку 
підрядники повинні були домовитись з ЖИДІВСЬКИМИ 
сантехніками чи слюсарями, аби ті відгукувались на 
заявки мешканців і виконували необхідні роботи, Чис
то по-людськи — це абсолютно зрозуміла річ,

Не знаю, чи домовлялись Падурці з ЖЕДізськими 
майстрами. Не змогла цього з’ясувати. Триразові відві
дини шістдесятої квартири, де живуть Ольга й Володи
мир, закінчились безрезультатно — двері переді мною
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певно, кимось із високих керівників після чергових 
візитів і нагадувань Анатолія Петровича, що труба як 
текла, так і тече), прискіпливо обдивлялись «винувати
цю» спокою і розводили руками: «Це — не по нашій 
лінії. Звертайтеся в ЖЕД». Із житлової дільниці ремон- 
тузати не поспішали. Щоправда, якщо вже бути об’єк
тивним до кінця, то за словами господаря, ще на по
чатку поневірянь двічі приходили і з ЖЕДу. Перший 
раз — майстер із слюсарем, котрий, оглянувши місце 
події, зробив висновок,, що сам він тут не справиться, 
потрібен ще один слюсар, другий раз — двоє ремонт
ників, які поставили точніший діагноз — тріснув ком
пенсатор — і повідомили господарям квартири, що 
погрібна заміна, а в них такого нема. Більше вони не 
з'являлися, з усякому разі, аж до того часу, поки зне
вірившись у існуванні будь-яких порядків і з комуналь
ників, і в тих, хто їх контролює, не прийшов Анатолій 
Петрозич до редакції.

Привела його дочка. її ж рукою у чималенькому лис
ті були описані місячні батькові митарства. Гірко і со
ромно було слухати цю сліпу людину, яка, вимагаючи 
елементарної уваги до своєї біди і не дочекавшись ні
якої допомоги з житлової дільниці, вимушена була під
ключити до вирішення труборемонтного питання уста
нови, які займаються далеко не каналізаційними проб
лемами. Причому, не просто підключити, а ходити, на- 
гадузати, і чого гріха таїти, набридати телефонними 
дзвінками.-

Здавалось би, яке відношення до ремоту якоїсь там 
труби має обком партії? З принципі, ніякого, а от до
велось його праціаникозі М. П. Михайленку виходити 
на першого секретаря Кіровського райкому партії 
8. Є, Олександровича і колишнього голову райзикон-

не відчинились. По телефону зв’язатись теж не має 
змоги — мікрорайон космонавта Полова тільки теле
фонізується. Єдине, що зрозуміла — їх тут недолюб- 
люють. Може й не зсі, але в усякому разі ті, з ними го
ворила, цього не заперечують. Про причини можу 
тільки здогадуватись, хоча дізналась, що вони були 
протеже Зої Федорівни, і та робила їм деякі послаб
лення.

— Я 5 не сказалз, що Ольга й Володимир геть по
гані люди, — говорить в. О. начальника ЖЕДу № 10 
Є. І. Арделян. — Бувало, звичайно, всяке о роботі, бо й 
діти маленькі — з ними клопоту багато. Хіба ж ми не 
люди, розуміємо. Та головне, що не можуть їм про
бачити — погано приховану зверхність, а то й зневаж
ливість у ставленні^ до інших. Роботяги для них як 
нижча раса. Звичайно, сфери, в яких вони працювали 
до цього і колишнє оточення суттєво відрізняється від 
нинішнього. Але вважаю, треба миритись з обставина
ми. Скажіть, знайдете ви в місті роботу, де вам відра
зу б надали трикімнатну квартиру?

—— Цілком розумію наших сантехніків, — продовжує 
Єлизавета Іванівна. — Бачачи таке ставлення до себе, 
зони й не хочуть іти в той будинок, мозляз, він на 
підряді і його повністю зобоз’язвні утримувати ті, хто 
одержує за це гроші. Повірте, що якби до них ' по- 
людському, вони б не відмовили. А так — найшла 
коса на камінь. х

^Найсумніше, що крайніми з цій ситуації виявились 
абсолютно безвинні мешканці, яким немає ніякого ді
ла до ЖеДізських міжусобиць і з ясування стосунків. 
У дань мого приходу на дільницю ремонт я квартирі 
Коваленків був уже зроблений (лишилась невелика 
дрібниця). Виконали його сантехніки ЖЕДу, котрі піс
ля довгих вмовлять Єлизавети Іванівни, згодились від
ремонтувати злощасну трубу. Причому, зробили на 
совість. Якби ж то місяцем раніше.

Сантехнік Толя по дорозі до двадцять першого бу
динку, де ми зсі разом іще раз вирішили перекона
тись, що з трубою, нарешті, покінчено, незлобливо 
лаявся, звертаючись до Є. І. Арделян, мовляв послухав 
вас, а тепер ще й крайнім залишився. Треба було но 
йти.

Єлизавета Іванівна у відповідь на його буркотіння 
м’яко заперечувала:

кому 8. Г. Мухіна, аби хоч ті змогли примусити вперту 
ЖЕДізську начальницю виконувати свої службові обо
в’язки.

Час ішов, труба текла, а питання про її ремонт все 
ще перебувало а стані дискусії. Прочеказши марно іще 
десять днів (перший візит А. П. Коваленко наніс з об
ласний комітет партії 20 квітня) і, зневірившись у мож
ливостях навіть такої високої інстанції протистояти 
створенню у квартирі імпровізованого стокосховища, 
Анатолій Петрович продиктував дочці спомини про 
місячне поневіряння і, закінчивши їх уже згаданою 
фразою про намір голодувати під обкомом, поки йому, 
нарешті, не допоможуть, відніс листи до редакцій, в 
облтелерадіокомітет і облвиконком.

що й до чого...
старого керівництва питати,

а

— Чим же люди винні, що так склалось? Ми й так 
«слави» собі зажили... Примусили он людину ходити 
скільки, поки розібрались,

— Треба було про це в 
не а нас...

|СТОРІЯ, яка б мала за логікою речей і не почина-
1 тись, нарешті закінчилась. Пристрасті навколо тру

би вщухли, у квартирах Коваленків і сусідки поверхом 
нижче спокійно зітхнули, із ЖЕДу у високі кабінети 
полетіли заспокійливі відповіді. Тепер уж® достовірні. 
На загальних зборах мешканців будинку N3 21 було 
прийняте рішення просити керівництво ЖЕДу про ро
зірвання договору з сім'єю Падурців на підрядне об
слуговування будинку. Як таких, що на справились зі 
своїми обов’язками, що й. привело врешті-решт до 
малоприемного інциденту. Якщо питання вирішиться 
позитивно, їм доведеться залишити службову нвар- 
тиру...

Правда, як мовиться, зосторжесгвуаала. Та чомусь 
зовсім не хочеться радіти з цього приводу. Бо немає 
ніяких гарантій, що сьогодні чи завтра ще якомусь 
маленькому чи великому начальникові не захочеться 
«показати» свою владу. Забувши при цьому, що не лю
ди для нього, а він — для людей. Особливо гірко, як
що збиткується цей бюрократ над тим прохачем, кого 
й так доля а певній мірі обділила.

Збайдужівши до чужої біди, такий чинуша, сам того 
не помічаючи, теж перетворюється а свого роду інва
ліда. Інваліда по совісті. І тут ще можна поспереча
тись, що страшніше — мати сліпі очі чи сліпу душу.

— Що ви робитимете наступного разу, коли, не дай 
боже, у вас знову трапиться якась оказія, приміром, з 
тою ж таки грубою? — запитала на прощання А. П. Ко
валенка.

— Тоді відразу сяду під пам’ятником Кірова. Йти по 
другому колу у мене вже сил не вистачить.

В принципі, це варіант, але чи найкращий? І чи требе і 
до цього доходити?

і 
і<

м. Кіровограді
О. ПИЛИПЕНКО,

ДЕВ'ЯТА СТОРІНКА
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СПОРТ

і Паломництво до священного Шалбрдагу | ВРАЖЕННЯ
З АЛЬПІНІАДИ

Із 27 квітня по 10 трав
ня в районі аулу Куруш 
Ахтиського району (Даге
стан) пройшли сходження 
кіровоградських альпі
ністів на навколишні вер
шини у залік традицій
них обласних змагань на 
честь 45-ї річниці Пере
моги у Великій Вітчизня

ній війні радянського на
роду. У цьому районі 
1942 року велася підго
товка альпійських підроз
ділів Радянської Армії. 
На той час це було ду
же важливо, бо значна 
частина радянських аль
піністів загинула у пер
ший же рік війни на різ
них фронтах. А треба 
сказати, що перевали Пів
нічного Кавказу тримала 
лише добре підготовлена 
німецька рота капітана 
Гротта, для забезпечення 
якої зв’язком, харчуван
ням, озброєнням та спо
рядженням використову
вався допоміжний нор
везький полк,

Аул Куруш знаходить
ся на висоті 2600 метрів 
над рівнем моря, на ви
сокому пагорбі туляться 
один над одним неве
личкі кубики глинобитних 
будиночків, Колись се- 
лянам-лезгінцям ; 
лося тікати сюди, 
внизу 
ставав 
народ 

Колись 
доводи- 

!7 КОЛИ 
феодальний гніт 

нестерпним. Живе 
тут лише тварин-

ництвом: коні, корови та 
численні вівці пасуться на 
зовсім не розкішній навес
ні рослинності гірських 
схилів Шалбуздагу — свя
щенної 
племен.
ження 
давніми 

гори валахських 
Триразове сход

на цю гору, 
місцевими

р’ями, дорівнює одному 
паломництву до Мекки. 
От на цю гору, а також 
на Яридаг, Сєльди та 
Базар-Дюзі й підіймали
ся наші альпіністи.

Зауважу, що люди з 
обпеченими гірським
сонцем та вітрами об
личчями, котрі тут жи
вуть, досить гостинні, 
щирі, завжди готові при
йти на допомогу. Для 
гірських народів добрі 
традиції —- це питання 
виживання. Хліб тут, на
приклад, не продається, 
не прийнято. Якщо по
просити у будь-якій до
мівці — дадуть скільки 
треба. Школа з 1975 ро
ку 
то.

середня, дітей бага- 
У таких маленьких 

селах на Україні навіть 
восьмирічка не завжди 
є, Ось у такому собі ау
лі, у будинку місцевого 
поштового службовця 
Хасаєва й жила команда 
КВЛУЦА, голова Кірово
градського вльпклубу

кандидат у майстри спор
ту й кандидат математич
них наук П. М. Денисен
ко, лікарка Женя Пацюк 
та ваш кореспондент.

Поки рахуються очки, 
пишеться доповідь у Фе
дерацію альпінізму СРСР, 
вирішується розподіл 

місць, які посіли коман
ди міськради ВДФСТ, 06л- 
агробуду, КВЛУЦА, ПКТІ 
«Грунтомаш», «Гідросила», 
КІСМу чи ТОМу, гіодаємо 
деякі враження.

Не настільки вже важ
ливо, хто сходив більше 
гір, треба було мати до
статньо мужності вже для 
того, щоб приїхати сю
ди. ВДФСТ профспілок 
альпінізм як вид спорту 
взагалі не цікавить: якій 
команді вдається «виби
ти» з профспілкової ор
ганізації свого підприєм
ства кошти на поїздку — 
тій, вважайте, щастить.

Більшість людей розта
шувалася нижче аулу, у 
долині невеличкої гірської 
річки Чехичай, де постійно 
туман І сирість. У наметі 
просто прожити в умо
вах вологи й холоду біль
ше трьох днів не так-то 
вже й легко, але пере
важна більшість людей 
протримались до 9 трав
ня.

Територія, де стояли 
альпіністи, прилягає до 
імпровізованого альпта- 
бору радянсько-англійсь
кого кооперативного під
приємства (м. 'Махачка
ла), одним із видів зби
рання грошей якого € 
створення у цьому райо
ні так званого контроль
но-рятувального пункту, 
який чомусь до Федера
ції альп-н зму СРСР від
ношення ю мас. Не за
безпечуючи ні радіо
станціями, ан'» рятуваль
ним загоном, не маючи 
навіть лікаря, ці сучасні 
рекетири намагаються ви
магати від команд альпі
ністів по 50 коп, на добу 
з учасника лише за сим
волічну реєстрацію.

На жаль, начальник ря
тувального загону кірово- 
градців А. Щерба теж 
чомусь не надто вправно 
керував взаємодією груп. 
Але особливих усклад
нень не було, хоча з по
годою не дуже щастило: 
у перші ж дні внизу про
йшов дощ, а нагорі в 
цей час розсікав обличчя 
шалений сніговий вітрю
ган. Отже, живучи в 
більш-менш людських 
умовах, найбільшу кіль
кість маршрутів змогла 
ходити група з КВЛУЦА. 
Трохи важче морально і 
фізично довелось коман
дам, які стояли внизу, 
хоча вони й трималися 
мужньо (у команді КІСМу 
з 6 чоловік четверо 
новачки).

Викликає щире захоп
лення інструкторська пра
ця завзятого П. М. Дени- 
сенка, котрий незважаю
чи на втому та примхи 
погоди майже щодня во
див на маршрути групи 
молодих альпіністів.

Треба віддати належне 
зв’язці молодого кірово
градського інструктора 
К. Харитоненка та херсон
ця О. Колдурова, яка 
«піймала» негоду та три 
доби провисіла на стіні 
маршруту 5-Б категорії 
складності до вершини 
Яридагу.

Взагалі ж виїзд можна 
вважати загальною пере
могою, як і кожну гору 
в цьому нелегкому виді 
спорту, котрий демонст
рує іноді незвіданий за
пас людських можливос
тей,

А може варто ходити 
в гори, щоб бачити ча
рівні проліски, які про
биваються до сонця на 
схилах гір, як тільки сні
гові язики відповзають 
вгору від денного тепла? 
Ті проліски, при погляді 
на які Петро Миколайо
вич Денисенко згадав: 
«Колись і в міському са
ду в Кіровограді так са
мо багато пролісків з’яв
лялось навесні. А тепер 
здебільшого — лише ас
фальт та собаки,..».

Та, мабуть, найголовні
ше в горах — це люди. 
Серед альпіністів багато 
цікавих людей, 
у стиснутому 
можна взнати 
більше, ніж з 
томів розумних 
Адже більшість 
мають вищу освіту та гі- 
пертрофоване почуття 
гумору, багато серед них 
людей мистецтва й 
ки.

Не забуваються й 
річі із місцевими і 
канцями за чашкою 
який виставляється 
низенький

від яких 
вигляді 

набагато 
багатьох 
книжок, 
із них

зуст- 
меш- 
чаю, 

і на 
чотирикутний

нау-

мудрість та жва- 
розуму, попри су- 
навколишню приро-

широкий стіл перед їжею 
(віками випробуваний за
сіб від обезводжування 
організму). До похилого' 
віку зберігають гірські 
жителі струнку горду ста
туру, 
вість 
вору 
ДУ-

Приїздіть у гори! Во- 
величні і прекрасні.

Т. ЛЕОНїДОВ, 
учасник сходжень. 

Фото автора, 
В. ГІЖБА.

НИ

ВІД РЕДАКЦІЇ: за той 
час, коли цей матеріал 
готувався до друку, була 
одержана інформація про 
розподіл призових місиві 
між командами згідно а 
найбільшою кількістю сч-

місце — команда Кі
ровоградської мі

ськради ВДФСТ;
Іі — «Гідросила»; 

ПКТІ «Грунто- 
маш».

СТАРТ ТУРИСТСЬКОГО СЕЗОНУ
Два дні поблизу с. Колонтаїв Світловодського райо

ну команди Кіровоградщини виборювали першість XIV 
обласних змагань Із пішохідного туризму. Одночасно 
станція юних туристів області провела семінар почат
кової суддівської підготовки організаторів туристсько- 
краєзнавчої роботи в школах.

Змагання були аабезпечені суддівською бригадою, 
учасники ж семінару отримали наочний урок високої 
майстерності пішохідників, дістали орієнтири е розвит- 
ку дитячого туризму.

Команди напружено боролися за перемогу у скла
дових видах «магань: на смузі перешкод та у крос-по- 
уоді Учасникам доводилось демонструвати не тільки 
технічну, а й тактичну майстерність, вибравши з 22-х 
довільних етапів на свій розсуд 10. Нелегку перемогу 
здобула команда Кіровоградського машинобудівного 
технікуму (В. Ткаченко, О. Щерба, В. Горб, Г. Добер
ман Є. Геращенко, В. Габінет). Другими були «Зірки 

СЮТур», третє місце завоював олександрійський 
«Скіф».

На цьому огляд змагань можна було б І закінчити. 
Однак із «сухого» протоколу першості випливають не 
дуже втішні висновки. При вростаючому інтересі кіро- 
воградців до піших подорожей та походів прикрим є 
факт, що у змаганнях взяли участь аж... 12 команд. З 
них 10 — з м. Кіровограда, дві з м. Олександрії. Жо
ден район області «не наважився» перевірити себе на 
туристську зрілість І взагалі голови райспорткомітетіа 
а «холодком» ставляться до подібних заходів.

І ще. Серед усіх представлених команд — 5 дитячих. 
Те, що діти, змагаючись, навчаються у дорослих това
ришів, заслуговує схвалення. Але коли все менше під
приємств та навчальних закладів звертають увагу на 
туризм, заняття улюбленим захопленням у майбутньо
му для них проблематичне.

У чому ж причина такої диспропорції? Десятки тисяч 
кіровоградців відправляються у подорожі та мандрів» 
ки, а по-справжньому спілкуватися з природою іімі< 

невелика кількість’ жителів області. Збірна Кіровоград
щини досить успішно виступає на республіканських 
змаганнях (завдячуючи справжнім ентузіастам туриз
му), з ТЕВО «Кіровоградтурист» фактично усувається 
від проведення обласних першостей. На цих змаганнях 
навіть лікар був відсутній.

Чи не в тому головна причина слабкого розвитку ма
сового туризму, що ВДФСТ профспілок (т. Махно Ю. І.) 
ке надає належно! підтримки КФК підприємств, на
вчальних закладів?

Туристський сезон відкрито. Відпочинок принесе не 
тільки радість відпочиваючим. Якщо зараз ми не почне
мо змінювати своє недбале ставлення до стосунків з 
навколишнім середовищем, то ще більше забруднимо 
долини річок, лісові галявини. Природа ж відсість 
нам новими травмами, екологічними захворюваннями. 
Давайте навчатись примудростям справжнього туриз
му— вірного друга природи.

А. ВОЙНИЙ.
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V

4 ЧЕРВНЯ
▲ ЦТ (1 програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «А 
Чехову вірити треба». Докумен
тальний телефільм. 9.05 — Кон
церт ансамблю пісні і танцю Чер- 
вонопрапорного Туркестанського 
військового округу. 9.25 — «Лікар
ня на околиці міста». Художній 
телефільм. 1 і 2 серії. 11.10 —
«Мийдодір». Мультфільм. 11.30 — 
У світі тварин. 12.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 16.00 —ТСН.
10.15 — і пісня російська зву
чить. Співає і. Банновський. 16.30
— Дитяча година. З уроком ні
мецької мови. 17.30 — Пульс-90. 
Ми і економіка. 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 19.00 — 
Мультфільми. 19.25 — «Лінарня
на околиці міста». Художній теле
фільм. З і 4 серії. Прем’єра. 21.00
— Час. Телевізійна служба новин.
21.40 — Камера дивиться у світ.
22.40 — Колаж. 22.45 — Літера
турно-художня програма «Слово*. 
0.45 — ТСН. 1.10 — «Професія — 
слідчий». Телефільм. 1 серія. 2.16 —

Кіровським РВВС Міста Кі
ровограда розшукується без
вісти пропалий Муленко Пет
ро Макарович 1922 року на
родження, уродженець села 
Н ово- М и кола ї в ка 3 и ам ’ я нс ь к □- 
го району Кіровоградської об
ласті.

7 травня 1990 року пішов з 
дому і не повернувся. До цьо
го часу рідним і близьким про 
нього нічого не відомо. При
кмети пропалого: зріст 170 см, 
худорлявий, плечі опущені, 
обличчя прямокутне, смагляве, 
ніс середній, брови низькі, ще
тинисті, очі блакитні, глибокі, 
губи тонкі, підборіддя висту-

Кіноафіша. 3.16 — «фрагменти од
нієї біографії». Фільм-балет. 
А УТ

9.00 — Новини, 9.20 — «Пере- 
чінсьне весілля». Вокально-хорео
графічна композиція. 9,50 —«Киць- 
чин дім». Лялькова вистава. 10.40
— Програма Англійської фірми 
«Шелл»>. 15.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 15.50 — Новини. 16.00
— Дні Великобританії в СРСР. 
18.00 — На сесії Верховної Ради 
УРСР. 20.00 — Актуальна камера.
20,30 — На добраніч, діти. 20.45 — 
На сесії Верховної Ради УРСР.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —Фільм
— дітям. «Як я був вундеркін
дом». 1 серія. 9.20 — Джерела. 9.50

Прем’єра документального філь
му «Хай живе жінка». 10.10 —
Р. Штраус. Симфонічна поема «Дон 
Жуан». 10.30 — Мультфільм. 10.50
— Прем’єра документального 
фільму «Шлях до останнього при
станища». 11.20 — «Сердце моє 
ларец, и положена была в него ра
дость». Про творчість письменни
ка Б. Шоргіна, 17.00 — Телестудії 
міст РРФСР. «Пам’ять про нього 
живе». (Барнаул). 17.30 — Теніс. 
Віднритий чемпіонат Франції.
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперекладом). 19.00 — 
Інформаційна програма. У перер
ві — 20.00 — Вечірня казка.

5 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Пре
м’єра документального телефільму 
«Асим-Ана». 8.55 — У нас в студії 
Антон-квартет. 9.10 — «Лікарня 
на околиці міста». Художній теле
фільм. З і 4 серії. 10.45 — Це бу
ло... було... 11.05 — Мультфільм.
11.25 — Дитяча година. З уроком 
німецької мови. 12.25 — Колаж.
12.30 — Час. Телевізійна служба 
ноеин. 13.00 — Живи, Земле! 16.00 
— ТСН. 16.15 — Музична скарбни
ця. В.-А. Моцарт. Симфонія № 39.

КАРНИЙ РОЗШУК ПРОСИТЬ ДОПОМОГИ
паюче. вуха великі, відтопи* 
рені, волосся русяве з сиви
ною, пряме, коротке.

Мова невиразна. Страждає 
психічним захворюванням.

Був одягнений: пальто осін
нє темносинього кольору, шап
ка коричнева із штучного хут
ра, брюки сірі, піджак корич
невий. сорочка блакитна в бі
лу полосну.

Шановні товариші Допомо
жіть знайти людину. Можливо 
комусь відомо його місцезна
ходження, звертайтеся у най
ближчий відділі міліції або за
телефонуйте у Кіровограді: 
97-7-02 (чергова частина УВС 
області), 3-43-41 (чергова час
тина Кіровського РВВС), 3-41-45 
(карний розшук).

Пропалий може знаходитись 
у лікарні. Прохання до пра
цівників повідомити про це мі
ліцію.

II.
Органами міліції розшукує

ться злочинець Жуиенко Ми
кола Васильович. 1950 року на
родження, уродженець Бєлго
родської області, що в остан
ній час проживав у Кіровогра
ді і ось уже цільна років зна
ходиться «в бігах».

його прикмети: зріст 170— 
175 см, міцного тілоскладу, 
кремезний, обличчя прямокут
не, лоб середній, брови низькі, 
ДУГОБИДНІ, очі зелені, ніс се-

16.50 — Фільм — дітям. «Пригоди 
Електроніка». 1 серія. «Втеча». 
18.00 — Здрастуй, музико! Між
народний балетний табір. 18.30 - 
Час. Телевізійна служба новин. 
19.00 — Мультфільм. 19.10 — «Лі
карня на околиці міста». Худож
ній телефільм. 5 і 6 серії. Прем’є
ра. 21.00 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 21.40 — «Тан, пане пре
м’єр-міністр». Художній телефільм. 
Фільм 1. 22.20 — Актуальне ін
терв’ю. 22.30 — «Ці... три вірні 
карти». Художній фільм. Вперше. 
23.55 — Творче об’єднання «Прес- 
клуб» представляє «Справа май
стра боїться». 0.40 — ТСН. 1.05 — 
«Професія — слідчий». Телефільм. 
2 серія. 2.12 — Спортивна програ
ма. 2.42 — Навколо сміху.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — До уваги 
шніл. Випускний екзамен з ма
тематики. 9.35 — Доброго вам 
здоров’я. Щоб росли здоровими. 
10.05 — Концерт молодих виконав
ців. 10.35 — Програма Англійської 
фірми «Шелл». 15.25 — «Сонячне 
коло*. (Кіровоград). 16.00 — Нови
ни. 16.10 — Для дітей. «Веселка».
16.40 — «Якою бути національній 
школі». (Кіровоград). 17.00 — Дні 
Великобританії в СРСР. 18.00 —
На сесії Верховної Ради УРСР. 
20.00 — Актуальна камера. 20.30
— На добраніч, діти! Англійський 
мультфільм «Веприк ХакслІ». 20.45
— На сесії Верховної Ради УРСР. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фільм
— дітям. «Як я був вундеркіндом».
2 серія. 9.20 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.50 — «Артисти цирку Єрмо- 
лаєви >. Фільм-концерт. 10.35 —
«Бременські музиканти». Мульт
фільм. 10.55 — Концерт Держав
ного ансамблю пісні і танцю Та
тарської АРСР. 11.35 — Прем’єра 
документального телефільму «Чу
жа душа». 12.15 — Сеанс повтор
ного телефільму. «Державний нор
дом». Фільм 3 — «Східний рубіж». 
1 серія. 17.00 — Телестудії міст 
РРФСР (Владивосток). 17.30 —
Ритмічна гімнастика. 18.00 — Те
ніс. Відкритий чемпіонат Франції.
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперекладом). 19.00
— Інформаційна програма. У пе
рерві — 20.00 — Вечірня казка.

редній, губи товсті, вуха серед
ні, волосся темне, хвилясте, є 
лобні залисини.

На грудях татуювання у ви
гляді парусника, на кисті лі
вої руки татуювання сонця, 
що сходить, і напис «Коля*.

Може працювати на домов
леності в колгоспах і радгос
пах або найматися приватни
ми особами, також проживати 
під чужим іменем.

Увага! Не залишайтеся осто
ронь. Просимо повідомити у 
найближчий відділ міліції, як
що вам що-небудь відомо про 
злочинця.

6 ЧЕРВНЯ

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

записон провінціала». Докумен
тальний телефільм, 8.55 — «Ваш 
вихід, артисте». Олена Ласько. 9.20
— «Лікарня на околиці міста». Ху
дожній телефільм, 5 і 6 серії. 11.05
— «Ці... три вірні нарти». Худож
ній фільм. 12.30 — Час. Телевізій
на служба новин. 16.00 — ТСН.
16.15 — Мультфільм. 16.25 —
Фільм — дітям. «Пригоди Електро
ніка». 2 серія. «Таємниця 6 «Б».
17.30 — Дитяча година. З уроком 
англійської мови. 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 19.00 —
Хвилини поезії. 19.05 — «Лікарня 
на околиці міста». Художній те
лефільм. 7 і 8 серії. Прем’єра. 
21.00 — Час. Телевізійна служба 
новин. 21.40 — Колаж. 21.45 —
«Тан, пане прем’єр-міністр». Ху
дожній телефільм. Фільм 2. 22.15
— Актуальне інтерв’ю. 22.25 —
Празьна весна-90. Теленарис про 
сьогоднішній день Чехословаччи- 
ни. 0.25 — ТСН. 0.50 — «Професія
— слідчий». Телефільм, з серія. 
2.01 — «Марна». Телефільм. 3,06— 
Відгомін старовини. Музична пе
редача.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Концерт 
солістів Донецького театру опери 
та балету. 10.10 — Позивні сер
дець бойових. 15.00 — Дарувати
людям радість. (Кіровоград). 15.30
— «День за днем». (Кіровоград),
15.50 — Новини. 16.00 — Дні Ве
ликобританії в СРСР. 18.00 — На 
сесії Верховної Ради УРСР. 20.00
— Актуальна намора. 20.30 — На 
добраніч, діти! 20.50 — На сесії 
Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика, 8,15 — Фільм

— дітям. «Сто перший». 1 серія.
9.25 — Пісня далека й близька. 
10.10 — «Ми вийшли з блокадних 
днів». Документальний телефільм.
10.50 — «На честь танцю». Фільм- 
концерт. 11.30 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Наодин
ці з вічністю». 11.40 — Сеанс по
вторного телефільму. «Державний 
кордон». Фільм 3. «Східний ру
біж». 2 серія. 17.00 — Легка атле
тика. Міжнародні змагання. 17.40
— Хорові твори ф. Яуніна. 18.00 — 
Теніс. Відкритий чемпіонат Фран
ції. 18.30 — Час. Телевізійна служ
ба новин (з сурдоперекладом). 
19.00 — Інформаційна програма. 
У перерві — 20.00 — Вечірня каз
на.

7 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Пре
м’єра документального фільму 
«Червоний Ян». 8.50 — Виступ пі
сенно-інструментального ансамб
лю «Радунмця» м. Рязані. 9.10 — 
Прем’єра науково-популярного 
фільму «Загадка кам’яних лабі
ринтів». 9.30 — «Лікарня иа око
лиці міста*. Художній телефільм. 
7 і 8 серії. 11.25 — Дитяча година 
з уроком англійської мови. 12.25 
— Колаж. 12.30 — Час. Телевізій
на служба новин. 16.00 — ТСН.
16.15 — Передачі — призери І Все
союзного конкурсу телерадіолро- 
грам з безпеки дорожнього руху.

«Бої місцевого 16.35 —
Фільм — дітям. «Пригоди Електро
ніка». З серія. «Хлопчин з соба- 
ною». 17.40 — ...До шістнадцяти і 
старші. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 19.00 — «Лікарня 
на околиці міста». Художній теле
фільм. 9 і 10 серії. Прем’єра. 21.00
— Час. Телевізійна служба новин.
21.40 — «Так, пане прем’єр-мі
ністр». Художній телефільм, фільм 
3. 22.10 — Клуб любителів опери.
23.20 — Зустріч в Концертній сту
дії Останиіно з Іллею Глазуновим. 
0.50 — ТСН. 1.10 — «Професія — 
слідчий». Телефільм, 4 серія. Пер
ший і другий фільми. 3.02 — «Хо
роший настрій». Кіяоконцерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Пісні 

степового краю». (Кіровоград иа 
Республіканське телебачення). 9.40
— Мультфільм «Айболить і Бар- 
малеи». 9.55 — Фортепіанна музи
ка. 10.25 — Програма Англійської 
Фірми «Шелл». 15.50 — Новини. 
16.05 — Для дітей. «Веселка».
16.25 — Дні Великобританії в СРСР. 
18.00 — На сесії Верховної Ради 
УРСР. 20.00 — Актуальна камера.
20.30 — На добраніч, діти! Англій
ський мультфільм «Веприк Хакслі». 
20.45 — На сесії Верховної Ради

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

— дітям. «Сто перший». 2 серія.
9.25 — Концерт симфонічного ор
кестру Кельнського радіо. 9.55 — 
Ритмічна гімнастика. 10.25 — Кон
церт музичного фольклору БРСР. 
11.00 — «Слідами бременських му
зикантів». Мультфільм. 11.20 —
Виступ дитячого хореографічного 
колективу заводу ВЕФ і ансамблю 
«Кукушечка». 12.05 — Сеанс по
вторного телефільму. «Державний 
кордон». Фільм 4. «Червоний пі
сок». 1 серія. 16.20 — Легка атле
тика. Міжнародні змагання. 17.00
— На перехресті думок. 18.00 — 
Теніс. Віднритий чемпіонат Фран
ції. 18.30 — Час. Телевізійна служ
ба новин (з сурдоперекладом). 
19.00 — Інформаційна програма. 
У перерві — 20.00 — Вг/чірня наз- 
на.

іМтнищІ
8 ЧЕРВНЯ

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

фільм. 8.40 — ...До шістнадцяти І 
старші. 9.30 — «Лікарня на око
лиці міста». Художній телефільм. 
9 і 10 серії. 11.30 — Клуб мандрів
ників. 12.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 16,00 — ТСН. 16.15
— Науковий вісник. 17.00 — Якщо
вам після... 17.45 — Поради чем
піонів спортсмеиам-початківцям.
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 19.00 — В майстерні худож
ника. Олексій Кузьмич. 19.15 —
Урочисте відкриття чемпіонату 
світу З футболу. 19.45 — Співає 
В. Готовцева. 20.05 — «Лікарня на 
околиці міста». Художній теле
фільм. 11 серія. Прем’єра. 21.00 — 
Час. Телевізійна служба новин.
21.40 — Колаж. 21.45 — Брейн 
Ринг. «Що? Де? Коли?». 22.20 — Це 
було... було,.. 22.40 — Погляд. 0.25
— ТСН. 0.40 — «Старший син». 
Телефільм. 1 І 2 серії. 2.55 — «Що 
знає про кохання кохання». Кон
церт. 3.30 —«Наш древній Кремль». 
Документальний телефільм.

А УТ
9.00 — Новини. 9.30 Концерт ан

самблю пісні і танцю «Зоря». 10.20
— Народна творчість. 10.45 — Про
грама Англійської фірми «Шелл». 
15.10 — «Урок без дзвоника». (Кі

н
ровоград). 16.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 16.25 — Дні Велико
британії в СРСР. 18.00 — На сесії 
Верховної Ради УРСР. 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — Иа доб
раніч, діти! 20.45 — На сесії Вер
ховної Ради УРСР.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — У хо

роводі дружби. Концерт самоді
яльних художніх колективів на 
ВДНГ СРСР. 9.05 — Прем’єра до
кументального телефільму «Тау- 
шен». Про жінку-акина. 9.35 —
Фільм — дітям. «Шукачі потону- 
лого міста». 10.45 — Яка вона ■— 
Гжель? 11.30 — Грає лауреат
П Всесоюзного конкурсу їм. С. Рах- 
манінова А. Мордасов (перша пре
мія). 12.00 — Сеанс повторного те
лефільму. «Державний кордон» * 
Фільм 4. «Червоний пісок». 2 се
рія. 17.00 — Спортивне орієнту
вання. 21-і змагання на приз Держ
телерадіо СРСР. 17.15 — Що таке 
ДАРТС? 17.30 — Теніс. Відкритий 
чемпіонат Франції. 18.00 — Інфор
маційна програма. 19.30 — Вечір
ня казка. 19.45 — Футбол. Чем
піонат світу. Збірна Аргеитіни — 
збірна Камеруну. 22.00 — Інфор
маційна програма. По закінчен
ні — Теніс. Відкритий чемпіонат 
Франції.

9 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Ма
ма, тато і я. 9.05 — Пори року. 
Червень. 10.05 — «Лікарня на око
лиці міста». Художній телефільм. 
11 серія. 11.00 — «Бурда модем» 
пропонує... 11.30 — Співає Отелло 
Профаціо (Італія). 12.00 — Парт
нер. Комерційний вісник. 12.30 — 
Футбол. Чемпіонат світу. Збірна 
Аргентіни — збірна Камеруну.
13.30 — Меридіани дружби. II Між
народний фестиваль фольклору. 
Церемонія закриття 1 заключний 
концерт. 15.45 — Очевидне — ней
мовірне. 16.45 — «Весела кару
сель». Мультфільм. Випуск 1. 16.55

Політичні діалоги. 17.55 — Зем
ля — наш спільний дім. Фотокон- 
нурс. 18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 — Футбол. Чемпіонат 
світу. Збірна СРСР — збірна Ру
мунії. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.40 — Фільми ре
жисера К. КІйсна, «Шукач при
год». Вперше. 23.10 — Бал Олек
сандра Малініна. 0.20 — ТСН. 0.45
— «Не чекали, не гадали». Теле
фільм. 2.05 — Пісня-90.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Ритміч
на гімнастика. 9.45 — До рідної 
пісні, до рідної землі. 11.00 — Ре
зерв. 11.05 — До 150-річчя М. Л. 
Кропивницького. Зустрічі на хуто
рі «Надія». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 11.35 —
Співає 3. Бабій. 12.15 — Новини.
12.30 — Для дітей. Художній фільм 
«Витівки шибеника». 13.40 — Доб
рого вам здоров’я. Відповіді на 
листи телеглядачів. 14.10 — НІтра- 
ус. «Циганський барон». Вистава. 
17.00 — «Темп». 18.00 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети». Самоді
яльні художні колентиви Терно
пільської області. 19.15 — Доку
ментальний фільм «Перший стри
бок». 19.30 — Сатиричний об’єк
тив. 20.00 — Актуальна камера.
20.30 На добраніч, діти! 20.45 — 
Дні Великобританії в СРСР. 22.20
— Вечірній вісник.

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

кання полковника Шалигіна». Ху
дожній фільм з субтитрами. 9.40 — 

Концерт Черкаського державного 
заслуженого хору УРСР. 10.10 — 
Якщо вам після... 10.55 —- Колаж. 
11.00 — Відеоканал «Співдруж
ність». 14.30 — Російська мова. 
15.00 — Відеоканал «Радянська 
Росія». 17.30 — Теніс. Відкритий 
чемпіонат Франції. 18.30 — Під 
знаком «Пі». Частина 1. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Під знаком 
«Пі». Частина 2. 21.00 — Час, Те
левізійна служба новин (з сурдо- 
перекладом). 21.40 — Під знаком 
«Пі». Частина 3. 22.45 — Футбол. 
Чемпіонат світу. Збірна Італії — 
збірна Австрії.шш

Ю ЧЕРВНЯ

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

Ритмічна гімнастина. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — 3 рамку 
раненько. 10.00 — На службі Віт
чизні. 11.00 — Ранкова розва
жальна програма. 11.30 — Навн<> 
ло світу. 12.30 — Здоров’я. 13.15 
— Педагогіка для всіх. 14.15 —
П. Чайновський. «Лебедине озе
ро». Вистава Великого театру Со
юзу РСР. 16.40 — Сільсьна годи
на. Панорама. 17.55 — Екологіч
ний бумеранг. Публіцистична про
грама для юнацтва. 19.10 — «Лі
карня на околиці міста». Художній 
телефільм. 12 і 13 серії. 21.00 —
Час. Телевізійна служба новин.
21.40 — Думки про вічне. Неділь
на моральна проповідь. 21.50 —
Співає Карлуш ду Карму. (Порту
галія). 22.45 — Футбол. Чемпіона-»* 
світу. Збірна Бразіли — збірна 
Швеції. 1.00 — О. Гельман. «На
одинці з усіма». Філ ьм-вистава. 
2.55 — Це було... було... 3.25 — На 
струмах і клавішах. Естрадна про
грама.

А ут
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна 

гімнастика. 9.45 — У неділю вран
ці. 10.45 — Г. Рябкін. «Ніч у ку
пе». Вистава. В перерві — 11.50— 
Новини. 13.10 — Резерв. 13.15 — 
Для дітей. «Канал «Д». 14.45 — Се
ло і люди. 15.15 — Ви нам писали. 
16.00 — Служба солдатська. 17.00
— Телеспортарена. 17.40 — Кіно
фільм «Сезон безпеки на воді». 
18.00 — Молодіжна студія «Гарт». 
20.00 — Актуальна камера. 20.40
— На добраніч, діти! 21.00 — Він
ницький політехнічний запрошує. І
21.20 — «Візит до лікаря». 21.35 — 
Реклама. 21.45 — Екран зарубіж- І 
ного фільму. Художній фільм «Віл
ла «Орхідея». 23.15 — Вечірній 
вісник.

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

— Футбол. Чемпіонат світу. Збір- І 
на об’єднаних Арабських еміратів
— збірна Колумбії. 9.15 — «При- 
ватне життя». Художній фільм з І 
субтитрами. 10.55 — Кінопубліцис- І 
тика союзних республік. Прем’єра І 
документального телефільму «В І 
ім’я і на благо». 11.25 — Роби з І 
нами, роби як ми, роби краще за і 
нас. 12.25 — «Браво. Альеер Ло- 
ліш!». Художній фільм. Вперше. І 
14.00 — Земля тривоги нашої. І 
«Гребля». Документальний фільм. І
14.20 — Колаж. 14.30 — Відєока- І
нал «Радянська Росія». 17.00 — І
Планета. Міжнародна програма. І 
18.00 — Танцює «Горець». 18.30— І 
Вечірня казка. 18.45 — Футбол. 
Чемпіонат світу. Збірна США — В 
збірна Чехословаччини. 21.00 — І
Час. Телевізійна служба новин (з 
сурдоперекладом). 21.40 — Теніс. 
Віднритий чемпіонат Франції. І
22.40 — «Шкільні друзі». Худож- І 
ній телефільм. Прем’єра.



ЧАЙНВОРД
«колосок»

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПЕСНЮ

Мал. О. ГУЦОЛА.

нру- 
ро- 
Ю.

Це я «ламбаду» танцювала...

Андрій МИКОЛАЙЧУК

ПІДУ втоплюся
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Скінчилось кохання, скінчилося все. 
Заґлядує сонце у вікна осель,
Там люди щасливі, та сумно мені — 
Піду і втоплюся, спочину на дні.

ПРИСПІВ:
Піду втоплюся у річці глибокій. 
Шукати стануть — нескоро знайдуть.
Ти будеш плакать — спливатимуть роки. 
Мене до смерті не зможеш забуть. 
Життя, як той камінь, на груд* лягло. 
Зроблю, що надумав, Марічці незло. 
Прощай, мамо люба, і тату, прощай, 
Учителько, друзі, прощай, рідний край.

ПРИСПІВ.
А річка страшною, мов відьма була, 
І води з заводу у море несла.
Я річку шукати чистеньку піду. 
Шукатиму доти, поки не знайду.

ПРИСПІВ.

ОДЯГНІТЬСЯ зручно і вільно, включіть 
запис музики до танцю. Розставте 

ноги на ширині стегон, розслабте коліна; 
злегка їх зігнувши, і хитайте стегнами 
направо і наліво. Перед тим, ям вивчати 
основні па, тіло повинно засвоїти саме 
такі рухи.

Далі танець вивчають удвох. Партнер
ша спочатку хитає стегнами врізнобіч. 
Ліву ступню ставить навскоси назад, ко
ліна зігнуті. Праву ступню приставляє до 
лівої, стегна переводить у правий бік. 
Ліву ступню знову навскоси назад, стег
на — вліво. Повторює крок навскоси 
правою ногою вперед.

Партнер починає зразу правою ступ
нею навскоси вперед. Повторення — 
вліво назад. .

Партнер веде, партнерша піддається. 
Це був початковий крок.

Далі — вільний танець.
Партнер кружляє партнершу направо, 

підтримуючи правою рукою. Вагу тіла 
він переводить на праву ступню, ліва 
вбік, потім переносить вагу тіла на неї, 
потім знову на праву ногу.

Партнерша переносить вагу тіла на лі
вий бік, виконує півоберту направо. Пра
ва нога — невеликий крок назад. Пере
носить вагу тіла на ліву ступню (на міс
ці), півоберта наліво до наступної по
зиції.

Партнер починає правою ногою і тан
цює три частини вільного танцю.

Партнерша лівою ногою навскоси впе
ред, початок оберту вліво. Відводить не
зад праву ступню, ліву вперед і перено
сить на неї вагу. Вона опинилася в «кор
зинці» справа від нього. Щоб опинитися 
зліва, партнерша повинна закружляти 
вправо. Тому вона ставить праву ногу 
вперед до лівої партнера і виконує ще < 
півоберта. Тепер вона зліва від партне
ра. Щоб закружляти, вона виконує лівою 
ногею крок уперед, потім поворот налі- 
бо. Права нога назад. Тепер вони обоє 
стоять один напроти одного. Партнерша 1 
переносить вагу тіла на ліву ногу, вису- , 
нуту вперед. Далі вона танцює як на по
чатку; права ступня навскоси вперед.

Партнер і партнерка стоять обличчям 
один до одного. Її праве стегно між 
його ногами. Вона зігнутими колінами 
тримає його коліна, він — її коліна. Кру
тяться наліво чи направо. Партнерка 
рухає стегнами: направо, назад, наліво, 
вперед. Коли вона крутить стегнами на
зад, то вирівнює ноги доти, поки не ста
не на пальці. При цьому згинається над 
партнером, але не дуже низько, щоб не 
втратити рівновагу. Потім партнер зги
нається над партнеркою. Для цього вона 
виставляє стегна вперед, згинає коліна і 
прибирає назад верхню частину тулуба. 
Для одного оберту <— повільний ритм, 
для двох — швидкий.

бВРШЬИА КУШ
Серед багатьох національних кухонь, які 

мають поширення на території нашої нраі-
ни, помітне місце займає єврейська кухня.

У зв’язну з розселенням євреїв по різних 
країнах єврейська кухня, . крім власних 
традиційних особливостей, об’єднала в собі 
онремі елементи польської, німецької ку
лінари, а також кухонь караїмів, молдав
ських і бухарських євреїв, на які, в свою 
чергу, наклали сильний відбиток турецька 
та іранська кухні. Це особливо проявляє
ться при виготовленні борошняних конди
терських виробів.

Традиційна єврейська кухня сягає корін
ням у глибину століть і із багатьох випад
ках пов’язана з релігійними зЕичаями цьо
го старовинного народу. Релігія припису
вала євреям, як І арабам та мусульманам, 
не їсти свинини, а вживати лише яловичи
ну, баранину, домашню птицю — курей, 
гусей.

Пропонуємо вам кілька рецептів єврей
ської кухні.

САЛАТ ЗІ СВІЖИХ ОГІРКІВ 
З ГУСЯЧИМ ЖИРОМ

Свіжі огірки очищають від шн’рочни І 
нарізають тонними скибочками. Кладуть у 
салатник і посипають сіллю. Принрашають 
кружальцями крутих яєць, поливають роз
плавленим жиром і посипають нашинкова- 
ною зеленою цибулею.

Огірки — 75 г, яйця — 1 шт., зелена ци
буля — 15 г, гусячий жир — 20 г, сіль.

ФОРШМАК
Вимочене заздалегідь у кип’яченій воді 

або чаї з молоком філе солоного оселедця 
без кісток пропускають через м’ясорубку 
разом з білою черствою булкою, рубленим 
білком яйця, цибулею та яблунями. До цієї 
маси добавляють олію, оцет, розтертий із 
жовтнями, яйця, цукор, чорний молотий пе
рець, гірчичний порошок ї добре перемі
шують. Викладають у посуд, вирівнюють і 
посипають дрібно нарізаною зеленою ци
булею.

Оселедці — 50 г, хліб білий — 15 г (без 
скоринки), олія — 10 г, яйця — 1/2 шт., яб
лука 20 г, цибуля ріпчаста — 20 г, цукор — 
5 г. оцет — 10 г, перець, чорний молотий, 
цибуля зелена — 5 г, гірчичний порошок—’

1. Трав’яниста р 
лина родини »лано
вих, вважається свя
щенною в Китаї, 
2. Відповідальний для 
селянина час. 3. Спе
ціаліст сільського 
господарства. 4. Хар
човий продукт тва
ринництва. 5. Бага
торічний бур’ян ро
дини складноцвітим*. 
6. Російський вче- 
ний-ботанін. 7. Пів
денна кущова росли
на з плодами, зібра
ними в гроно. 8. Тов
ста жердина, прикрі
плена до передньої 
частини воза. 9. Кор
мова і почасти 
п’яна культура 
дини злакових. 
Знаряддя для зрізан
ня рослин. 11. Відхо
ди при обмолочуван
ні і очищенні зерна. 
12. Довгий мотузок, 
за допомогою якого 
ловлять коней. 13. Се
ло в Новоархангель- 
ському районі, в яко
му працює Герой Со
ціалістичної Праці 
Я. Й. Шліфор. 14. 
Сільськогосподарська 
машина. 15. Зерно со
няшника, гарбуза. 
16. Продукт птахів
ництва. 17. Найкращі 
рослини, що їх відби
рають з популяції 
для виведення нових 
сортів. 18. Кущова 
рослина з нисло-со- 
лодними 
ягодами.
на якій вирощують 
плодові дерева, кущі. 
20. Деталь лопати.
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ролі 13.30, 17,30 «Вимушена помста». США.

Бойовик. У головній ролі Ч. Норріс.
15.30 «Без компромісів», США.
19.30 «Президій». США. Бойовик.
21.30 «Клас». США.

СУБОТА, 9 ЧЕРВНЯ 
2і”з0 «Боні І Илайд по-італійсьни». 1_.1000 "Срібні Я«’₽У6«Й- США. Мульт^7^

НЕДІЛЯ, З ЧЕРВНЯ
10.00 «Том і Джері». У. Дісней. Ц 11.30 «Крул». США. Казка.
1330 «Молись про смерть». Японія. 

У ГСЛОЕНІЙ ролі Шо Коцугі.
15.30 «Борці за свободу». США. Бо

йовик.

■ 17.30 «Молись про смерть».
19.30 «Зоряні контакти третього сту- 

'Э пеня». США. Фантастика, Режисер Спіл
ці берг.

ПОНЕДІЛОК, А ЧЕРВНЯ
О 10.00 Мультфільми.

11.30 «Головний бій». США. Комедія, 
м В головній ролі Б. Стрейзанд.

13.30, 17.30 «Брейк, брейк». США. Бо- 
в йовик. У головній ролі Ч. Норріс.

1530 «Геркулес у Нью-Йорку». США. 
В головній ролі А. Шварценеггер.

19.30 «Напарники». США. Комедія.
21.30 «Клас-84». США. Бойовик.

ВІВТОРОК, 5 ЧЕРЕНЯ

10.00 Мультф1льми.
Ш 11.30 «Купер». США.

13.30, 1730 «Той, хт© йде крЬь

Ліум*я. США. Бойовик. У головній
Ч. Hopple.

15.30 «Чоловік, котрий біжить». США. 
Бойовик. У головній ролі А. Шварценег
гер.

19.30 «Поряд з мороком», США. Фан
тастика.

Італія. Комедія.
СЕРЕДА — ДЕНЬ ПРОФІЛАКТИКИ 

ЧЕТВЕР, 7 ЧЕРВНЯ
10.60 Мультфільми.

фільми.
1130 «Ревучий вогонь». Гонконг.
1330, 1730 «Око за оно». США. В го

ловній ролі Ч. Hopple.
1530 «Терміиатор». США.
1930 «Муха», США. Фантастика.

з психоаналізом».

ве-

Гонконг<,Б₽К>С Лї' ШвСЛІНЬ ’ Куиг 21.30 «Лікування
13.30, 17.30 «Вторгнення в США».СиА' К°МиЕпіпо

США. Бойовик. У головній ролі Ч, Нср- НЕДІЛЯ, 10 ЧЕРВНЯ
ріс. 10.00 «Подих зоряного крику». Мульт-

15.30 «Конон-варвар». США. Бойовик. Ф’льми- Фантастика.
У головній ролі А. Шварценеггер. 11130 «білий привид». Китай.

19.30 «Останній екзамен». США. Де- _ 13-3°, 17-30 «Людина-загін». 
тектив.

21.30 «Жагуча дівчина 8 прокурор».
США. Комедія.

П’ЯТНИЦЯ 8 ЧЕРВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Мафія проти НІнзя». Нитей.

13.30, 17.30 «Людина-загін». США. 
Бойовик. У головній ролі Ч. НоррІС.

15.30 «Командо». США. Бойовик. У 
головній ролі А. Шварценеггер.

19.30 «Смертельна красуня». США. 
Бойовик.

21.30 «Плоть 8 крое». США. Історич
ний фільм.

«Молодой коммуиаря — 
орган Кироаоградсного 
областного комитета 
ЛИСМ Украины,

На украинском языке
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