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На Кіровоградщині захоплюються карате десь з тисячу юнаків 1... дівчат, Олександра наш фотонор Василь Гриб сфотографував зразу ж, коли він
у обласному центрі любителів цього виду спорту — чотириста. Однак, не повернувся з Японії з міжнародного збору, де пройшов атестацію на 1 Н’ю 
І?ЄІ вони досягли такого успіху, як Олександр КУЗЬМІН (на фото). У зма- (учнівський пояс). Сьогодні О. Нузьмін знову готуються в заморські крав 
ганням 1990 року на кубок СРСр з карате до нноиушин він зайняв перше брати участь у різноманітних змаганнях. До речі, за його словами, досягти 
місце. таких успіхів зможе кожен, хто присвятить себе карате.

9 СЬОГОДНІ-ДЕНЬ ФІЗКУЛЬТУРНИКА



ФУТБОЛ В ОЛЕКСАНДРІЇ
Люблять, шанують, поважають футбол у Олександрії. 

Місцева команда «Шахтар», наприклад, збирає чимало 
своїх прихильників на стадіоні. Та це, так би мовити, 
сьогоднішня гра. Завтрашня, думається, буде ще краща. 
Адже у спортивних змаганнях на приз ЦК ВЛКСМ «Шкі-

ряний м’яч», команда «Космос» середнього віку грав
ців стала.-, чемпіоном України!

Справді, перше місце вибороли олександрійці. Спо
чатку у місті, потім в області здобули першість. Обком, 
Олександрійський міськком комсомолу благсслоаили 
наших земляків у далеку дорогу. Зігравши у регіональ
ному турі з Одесою (2:0), Харковом (2:0), Вінницею 
(2:0), добралися до півфіналу, де перемогли команду з 
Києва (1:0). Фінал — і. чемпіонський м'яч Андрія Неру- 
ха вивів команду у фінал СРСР (м. Муром Володимир* 
ської області).

Тренер «Космосу» Сергій Бойко, коли запитали, зав
дяки чому стали чемпіонами республіки, відповів, що— 
завдяки комсомолу!

Постійна допомога, як моральна, так і матеріальна да
вала змогу повністю віддаватися грі. Звичайно, комсо
молу, як організатору, ці слова чути приємно. І тим па
че, що відмінну оцінку цим турботам дали тренер 
спортклубу «Кристал» Євгеній Абрамович і пєдагог-ор- 
ганізатор команди Віталій Голосенко. їхня команда мо
лодшої групи посіла друге місце в республіці.

А тепер залишається назвати кращих гравців «Космо
су» — Андрій Нерух, Сергій Сігіда, Сергій Донцов, 
Павло Кадіров. У «Кристалі» — Богдан Босецький (кра
щий нападаючий турніру), Анатолій Петренко, Влади- 
слав Гелеверя, Сергій Кирєєв, Віталій Дядюра.

Запам’ятаймо ці прізвища, адже цілком ймовірно, що 
років через десять вони звучатимуть на чемпіонаті сві
ту з футболу. І ще запам’ятаймо, що відкриз їх ком
сомол.

До речі, на знімку ви бачите, як Людмила Єгельська, 
секретар Кіровоградського обкому комсомолу вруча« 
цінні подарунки членам футбольних команд «Космос» 
і «Кристал».

Р. 5. Редакція вітас любителів спорту, всіх шануваль» 
ників «Молодого комунара» з сьогоднішнім Днем фіз
культурника. Щастя, здоров’я, успіхів вам, наші друзі!

ХРОНІКА ТИЖНЯ

ЮНАКИ

У дитсадок з басейном— без черги
Усе найкраще — дітям! 

Ці звичні гучні слова сприй
маються як аксіома — без 
доказів. А як насправді, зо
крема, в селі? Недавно я 
Завітав до новозбудованого 
дитсадка у Рівному.

— Як з’явився такий гар
ний двоповерховий дитса
док? — запитую у завідую
чої Катерини Леонідівни 
Колесник.

— Це ініціатива директо
ра нашого дослідно-експе
риментального заводу Вік
тора Сергійовича Неділька, 
який пішов назустріч поба
жанням своїх працівників. 
Люди здячні йому. Адже 
тепер всім, хто проживає у 
цьому, так би мовити, «мік
рорайоні», не треба водити 

дітей аж у центр села чи в 
якийсь інший дитсадок, — 
говорить моя співрозмов
ниця.

А що батьки?
— Ми раді, що наші діти 

ходять у цей садок. Тепер 
на роботу і з роботи при
ходимо вчасно, він — по
ряд, не треба вести дитину 
так далеко, — каже Галина 
Іванівна Гущина

— Як тебе звати? — за
питую на майданчику шес
тирічного хлопчика.

— Серьожа Мельниченко, 
— відказав мені.

— Тобі подобається □ 
дитсадку?
- Так.
— А що саме подобаєть

ся?

— Тут нас навчають спі
вати, грати на піаніно, ра 
хувати, малювати...

У новозбудованому са
дочку вихователями працю
ватимуть Н. Коробка, Г. Ліс- 
нича, Н. Піткевич. Всі во
ни — випускниці Олександ
рійського педучилища. Влас
ними силами працівники 
садка зробили ремонт. Пе
рефарбували підлогу, па
нелі, вікна, дзері. Завідую
ча потурбувалась про ко
льоровий телевізор, магні
тофон, баян. Музкерівника, 
правда, ще немає — на піа
ніно поки що грає вихова
телька із старшої групи.

Дитсадок ще повністю 
неукомплектований: потріб
но набрати три групи. Тож 

чому не потурбуватись го
лові правління колгоспу 
«Рассвет», щоб діти його 
трудівників теж ходили сю 
ди. Адже колгоспний са
док знаходиться далеко не 
у кращому стані: приміщен
ня потребує ремонту, ма
люки там рідко бачать мо
локо чи масло. Не все га
разд і з санітарією. От і во
зили б із «Рассвета» дітей 
до заводського дитсад
ка, де є гарні ігрові май
данчики з накриттям, гой
далки, різноманітні іграш
ки і навіть плазальний літ
ній басейн з підігрівом во
ди. Тут справді: усе найкра
ще — дітям!

Л САВИЦЬКИЙ.
Новоукраїнський район.

ЖНИВУЄ
ОНУФРІЇВНА

сам рай- 
жнивує. Be* 
в цьогоріч

Вірніше — нв 
центр, а район 
село жнивує. Є
ній кампанії свої передови
ки, свої лідери. Нас, як 
раніше, радують повідом
лення з місць.

Рік два тому була добра 
традиція —- працівники рай
комів комсомолу зв’язува
лися по телефону з редак
цією і передавали про ус
піхи молоді. Працював «га
рячий» телефон у редакції.

Нині, як і раніше, « в «Мо
лодому комунарі» сектор 
сільської молоді. Є там і 
телефон (номер 2-04-84), 
але дуже рідко по ньому 
дзаонять комсомольці. 1 для 
нас було приємною нози- 
ною минулого понеділка 
почути голос інструктора 
Онуфріївського райкому 
комсомолу Василя Харків
ського:

— Редакція? Прийміть, 
будь ласка, інформацію 
про жнива з району.

Записали.
Ми були приємно зди

вовані, що з районів нам 
знову почали давати «сві

І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ЖИГИ й ПРАЦЮВАТИ 

В ОДНОМУ З НАЙКРАСИВІШИХ МІСТ У СВІ
ТІ — СТАРОВИННОМУ КИЄВІ - ВАШІ МРІЇ 
МОЖУТЬ ЗДІЙСНИТИСЯ!

ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ЗА
ПРОШУЄ ВАС НА РОБОТУ 1 ГАРАНТУЄ ПО
СЕЛЕННЯ В БЛАГОУСТРОЄНІ ГУРТОЖИТ
КИ, ПРОПИСКУ В м. КИЄВІ 1 ТЕ, ЩО ВАС 
ПОСТАВЛЯТЬ НА КВАРТИРНИЙ ОБЛІК.

СОЛІДНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЗРОБИТЬ 
ВАС МАТЕРІАЛЬНО НЕЗАЛЕЖНИМИ. У ВАС 
БУДУТЬ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНИТИ ПОДО 
РОЖ1ЛО РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ І ПОБУВА
ТИ ЗА КОРДОНОМ. ВІДПОЧИТИ В ЗАВОД
СЬКОМУ ПРОФІЛАКТОРІЇ І ПАНСІОНАТІ, 
ЗАЙМАТИСЯ СПОРТОМ У ЗАВОДСЬКОМУ 
СПОРТКОМПЛЕКСІ І СПОРТЗАЛАХ. ЯКІ Є 
ПРИ КОЖНОМУ ГУРТОЖИТКУ.

БУФЕТ, ЇДАЛЬНЯ, МАГАЗИН-САЛОН, СТІЛ 
ЗАМОВЛЕНЬ ВИВІЛЬНИТЬ ВАШ ЧАС І ПО 
ЗБАВИТЬ ВІД ПОБУТОВИХ ТРУДНОЩІВ.

ДЛЯ ТИХ. ХТО НЕ МАЄ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. 
ОРГАНІЗОВАНО КУРСИ ПРИ ЗАВОДІ. КО 
ЖЕН З ВАС МАЄ МОЖЛИВІСТЬ ВЛАСНОРУЧ 
ПОБУДУВАТИ СОБІ ЖИТЛО І ЗНАЙТИ СВОЄ 
МІСЦЕ В СТОЛИЦІ УКРАЇНИ — МІСТІ КИЄВІ 

-ЛАША аД>₽ЕСА: 25215.5. КИЇВ-155. ВУЛ. ЛУ- 
ГОВА-13, ЗЗБВ, ДБК-4. ТЕЛ. 430-94-96; 430-96-73.

жі» інформації, що знову 
будемо мати матеріали прі 
жнива. З радістю відзначи
ли, що онуфрії’вцї першими 
відновили прекрасну тради- 
цію, бо останній рік щось 
«не ладилося» у нас з таки
ми повідомленнями. Триро- 
ки тому, коли газета вихо* 
дила три рази на тиждень-* 
ой, як ладилося! Не забува* 
ли ми про людей. Встигали 
і райкомівці, і журналісти.

Тож, не шукаючи винних, 
давайте повернемо розум
ну й прекрасну традицію і 
повернемося до людей. До 
тих, які сьогодні жнивують. 
Давайте разом писатимемо 
про нас з вами, про бурх
ливе життя.

От, приміром, про ком
байнера Віктора Боцула з 
колгоспу «Україна», котрий 
на своєму «Доні» намоло
тив 18412 центнерів зерна.

Микола Васильківський з 
колгоспу «Зоря» комбайном 
СК-5 намолотив 13192 цент
нери хліба. Найвищі ре
зультати на перевезенні 
зерна серед молодих шо
ферів у Віктора Зодєєва з 
колгоспу імені Ілліча, кот
рий автомобілем ГАЗ-53 
перевіз 14814 центнерів 
зерна.

Ю ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

Козацькому роду—нема переводу
У Дніпропетровській і 

Запорізькій областях 2— 
5 серпня проходили Дні 
козацької слави, присвя
чені 500-річчю україн
ського козацтва- У святі 
взяла участь і делегація 
від Кіровоградської об
ласті.

Це було не просто 
грандіозне свято — перш 
за все політична акція, 
направлена на здобуття 
незалежності і держав
ності України.

У Нікополі проходила 
наукова конференція з 
історії козацтва. В бага
тьох містах Придніпров'я 
мітинги збирали тисячі 
людей. Відбулося освя
чення могили І. Сірка та 
могили Пам’яті під се
лом Капулівкою Дніпро
петровської області. На 
багатотисячному мітин

гу, який почався після 
освячення могили І. Сір
ка, виступили народні 
депутати УРСР Д. Паа- 
личко, В. Яворівський, 
І. Драч, М. Горинь. Ма
ли слово також народ
ний артист УРСР А. Мо- 
кренко, гості з Торонто, 
представники різних ре
гіонів України,

3-го серпня сотні авто
бусів з учасниками свя
та їхали у напрямку За
поріжжя, де відбулися 
демонстрація і мітинг. 
Колона людей, що при
були з усієї України (не 
було жодного обласного 
центру, звідки б не при
їхала делегація) розтяг
нулась на кілька кіло
метрів. Зробивши коло 
пошани на острові Хор
тиця, колона рушила до 
центру міста. Чотири го

дини продовжувався по
хід. Йшли козаки з бу
тафорними шаблюками, 
кубанські козаки, дівча
та й жінки у національ
ному одязі рівних ку
точків України, січові 
стрільці, навіть діти бу
ли вбрані в національ
ний одяг — хлопчики,як 
козаки, а дівчатка з ві
ночками і стрічками на 
голівках. Над колоною 
маяли тисячі і тисячі 
прапорів, хоругв У цен
трі Запоріжжя відбувся 
величезний мітинг.

Завершилося свято за
паленням ватри на мо
гилі Пам’яті та мітингом- 
клятвою.

Більш детальну роз
повідь про цю подію 
читайте в наступному 
номері «МК».

Наш кор.

ТЕРМІНОВО
Завершується збиран

ня зернових на полях 
Світлозодського району. 
Плідно працюють моло
ді механізатори. У ра
йонному змаганні, яке 
проводить міськком ком
сомолу, першість тримає 
Олег Гончаров з кол
госпу «40 років Жовтня» 
— комбайном СК-5 він 
намолоти® 8131 центнер 
зерна.

На другому і третьо
му місцях комбайнери 
Михайло Потапов (кол
госп імені Чапаеве), Олег 
Башняк (колгосп імені 
Гагаріна), які зібрали 
відповідно 6688 і 5838 
центнерів зерна.

В. КОСТЕНКО, 
інструктор оргвідді
лу Світловодського 
МК ЛКСМУ (МДС). 

(Телефоном, Т.Є8 90 р.)



фабриці не так і 
за чотири місяці 
року з конвейєра 

11112 дизанів,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІ МЕБЛІАКТУАЛЬНО Ш

Під час фа< 
окупації про

вояк. Після 
Олександрії 

вигОтовля- 
пврти для 

дитсад- 
1960-го 

артіль переходить 
виділені

Навіть ще в ті часи, 
коли в меблевих магази
нах був вибір, коли 
примхливий покупець пе
ребирав імпорт, вироби 
Олександрійської мебле 
вої фабрики не залежу 
валися. Про день сьо 
годнішній не розписува 
тимемо — на ці меблі 
приміром, у Кіровограді 
існує черга, А роблять 
їх на 
мало: 
цього 
зійшло 
11000 крісел.

— Можна й більше ви
готовляти, •— говорив ди
ректор підприємства Іван 
Павлович Гарно, — 
пробуксовує в нас 
конструкція.

Не мають 
її робітники 
ки, скільки 
Все йде на і 
держзамовлень, 
но, в області 
десь половина 
Хоча могло б І більше.

Іван Павлович дуже 
просив, щоб наприкінці 
матеріалу дописав я два 
речення. Про те, що всі 
документи на проведен
ня реконструкції підго-

на фабриці 
меблів стіль- 
їм потрібно, 

виконання 
Звичай- 

лишається 
і виробів.

товлені, що до неї готові «Я розумію, яка склад- 
й виробничники, але... на ситуація в області з 
нема підрядника. будівництвом, — зітхав

але...

отримавши квартиру, 
жен хоче туди поставити 
й м’який куточок (диван- 
ліжко, два м’які крісла, 
журнальний столик)».

Погоджуємося — ко
жен хоче, а найбільше, 
мабуть, хоче молодь. 
Особливо та, яка після 
довгих поневірянь по 
гуртожитках, чужих квар
тирах отримала свою за
конну і яку б обставити...

З 1974 року фабрика 
не розбудовується. Після 
реконструкції виробів ви
готовлятиметься на 6 
мільйонів карбованців 
більше, ніж на сьогодні, 
і це — крок до попов
нення ринку товарами.

Думають робітники (і 
покупці теж), що новий 
склад обласної Ради на
родних депутатів теж 
зрозуміє, що реконст
рукція для олександрій
ських меблевиків, для 
нас з вами, шановні чи
тачі, це — вихід із скрут
ного становища дефіци
ту меб^в. І ще про од
не хочеться сказати: 
можливо ті, за кого від
давали свої голоси під 
час виборчої кампанії до 
Рад, знайдуть якийсь ви
хід? Бо так вже хочеть
ся колись побачити їх

у вільному продажу, оті ві
сім виробів, з яких важ
ко виділити кращий, бо 
асі вони покриті одним 
словом «дефіцит».

Цілком природно зву
чали слова Йосипа Рома
новича Дасевича, техно
лога, про те, що Украї
ні потрібна економічна 
реконструкція. Запам’я
талося з відвідин фабри
ки і обурення, що тран
сляцію сесії нашої рес
публіки на заводі підмі
нили трансляцією з’їзду 
Рад Росії; що шанують 
тут мову прадідів — не 
те, що нею розмовляють, 
а й усі 
шуться 
Ольга 
ченко, 
кадрів, 
довше 
розповіла про історію під
приємства.

До Жовтня 1917 тут 
розвивався промисел гос
подарськими товарами, а 
в 1929 році утворилася 
артіль «Червоний тес- 
ляр», де трудилися сто
лярі, теслярі, майстри з 
живопису. ~ 
шистської 
стежувався «сундуковмй» 
напрям —- гітлерівці при
мушували виготовляти 
скрині, в яких відправляли

ділові папери пи- 
— українською. 
Пилипівна Крав- 
начальник відділу 

яка чи не най- 
за всіх працює,

награбоване. А ще в ті 
роки, особливо під ні
мець 1943, робили спец- 
замовлення — труни для 
гітлерівських 
визволення 
від фашистів 
лися діжки, 
шкіл, меблі для 
ків. З 1 жовтня 
року 
у виділені приміщення 
недобудованої птахофаб
рики колгоспу імені Ле
ніна. Відтоді вона й пе
рейменувалася на Олек
сандрійську меблеву фаб
рику-

Т. ГОРИСЛОВЕЦЬ, 
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

м. Олександрія.

Р. З. Ці фото
графії нам переда
ли на фабриці. 
Можливо, ті, хто 
вирішує її долю, 
подивляться, по
бачать, що олек
сандрійські меблі 
нічим не гірші від 
інших і допомо
жуть із початком 
реконструкції?

• •••••• •••••••••••••••••«€ ДВОЛИКІ, ПРИСТОСУВАНЦІ
Пошта сектору комуністичного виховання за остан

ні місяці, за висловом одного з наших авторів, за
свідчила, що «за молодь треба братися». Власне, від 
самої молоді листів надійшло не густо. Але знову 
«порадували» невтомні борці за ідейну цнотливість 
газети. Практично весь творчий склад редакції пере
рахувала Л. Козур (ми не впевнені, що ім’я не вига
дане), звинувативши газетярів у «жовтоблакитницьких 
симпатіях». Правда, почавши з «Молодого комунара», 
авторка переключилася на «Кіровоградські новини» і 
поставила рішучу вимогу опублікувати прізвища «усіх 
семи чоловік, які там працюють». Мотивувала цю ви
могу вона досить своєрідно: «Тоді ми точно взнаємо, 
чи ви «жовті», чи «жовто-блакитні...».

Втім, були й листи іншого плану. Зокрема, пізнаваль
ний матеріал «Визвольна місія Радянської Армії» за
пропонував кандидат історичних наук І, Т. Артемен
ко. € в ньому і рядки, присвячені воєнним подіям, 
пов язаним з Кіровоградщиною, але все ж переважає 
науковий аналіз ходу війни. Такий матеріал, звісно,
більше пасував би до спеціального видання, а не до 
молодіжки. Про перебіг боїв за визволення Куцево- 
Ліеки розповів у своєму листі полтавчанин І. І. Міняй
ло, Харків янин Д. О. Метелиця — прохкомсомольське 
підпілля у Вільшанському районі...

Кореспондент газети «Металл и люди» (Світло* 
водськ) докладно розповідає про діяльність клубу 
воініе-інтернаціоналістів «Побратим», який немало ро
бить для військово-патріотичного виховання юних с«іт- 
ловодців. У листі члена обласного літературного об’
єднання С. М. Бонфельда йдеться про святкову зуст
річ ветеранів колишньої Першої гвардійської армії у 

єрмігові, в якій брав участь і автор.
е може не зачепити нас, сьогоднішніх мешканців 

області, пист-прохання з Устинівського району. За-

••••••Й НАВІТЬ •••••••РУХІВЦІ...» ••••••••ОГЛЯД ЛИСТІВ
ленінського шляху. При цьому 

що молодь часом «боїть- 
непевність, 

«рядкам

загальне: «Уч- 
піднімаються 

Криворізького 
загрожуй ди- 

— про це «МК»

стоїтьна жаль,
зате проблеми 

дуже гострі. Йдеться про будівництво 
гірничозбагачувального комбінату, що 
митрівцям (як, до речі, й усій області ■ 
вже писав) різким погіршенням екологічної ситуації. 
«Захистіть нас, врятуйте!» — такими словами закін
чується лист. Очевидно, що газета тут не може вдія
ти багато. Ми, як і учні, чекаємо відгуку новообраних 
органів влади на наші недавні критичні публікації з 
приводу проблеми будівництва КГЗКОРу.

Дещо несподіваний аспект екології зачеплено 8 
листі з Верховної Ради СРСР за підписом голови під
комітету з екологічної освіти й виховання Л. Кузне
цова. Йдеться про лист від групи школярів Кірово- 
гредщини: «Лист свідчить про недостатню практичну 
й інформаційну роботу, пов’язану з охороною тва
рин (у тому числі й домашніх), на території області... 
Уявляється доречним на основі листа організувати 
публікації в місцевій пресі з піднятих питань, повідо
мити, що роблять у цьому напрямі органи держохо- 
рони природи, громадські організації, школа й поза
шкільні заклади» Що ж, спасибі голові Л Кузнецову 
за цінні вказівки. У листі ж, про який він згадує, йде
ться про проблему бездомних тварин. І навряд чи 
вирішать її усі названі аж із Москви організації, як
що не набудуть у нас дальшого розвитку процеси 
гуманізації суспільства, а з ними — не зміниться й 
ставлення до «братів наших менших». Бо що говорити 
нині про них, коли часом не вистачає 
співчувати своєму ближньому,..

«Не буду називати всіх. Є дволикі, є 
й навіть рухівці, яні почали рухатися в 
бік», —- пише з цього приводу й ветеран П. С. Ура- 
нов. Павло Степанович закликає редакцію, в з нею й

мість прізвищ у ньому, 
ні Димитрівсьмої СШ»,

ЛЮДЯНОСТІ по-

пристосуванці 
протилежний

читачів, не звертати з 
ветеран стверджує навіть, 
ся вимовити слово «Ленін», і висловлює 
чи залишиться поет В. Гончаренко вірним,., 
свого вірша про В. І. Леніна». Що ж, така недовіра і 
до поета, й до молоді взагалі навряд чи робить честь 
будь-кому, а тому числі й шановному П. С. Уранову.

А ось В. А. Калашник і К. Я. Залюбовська висловлю
ються у своїх листах і з приводу Руху, й з приводу 
тих перемін, які відбуваються в суспільстві, куди при
хильніше: «Вважаємо, що перебудова, гласність, де
мократія — це дуже хороша справа» (В. А. Калаш» 
ник); «Часто нами керували люди недалекі, бездушні, 
люди, які дбали більше про свій добробут... Я — за 
багатопартійність» (К. Я. Залюбовська). Кіроеоградкв 
О. І. Крижанівська вважає, що закостенілість ідеоло
гії, нетерпимість до всього нового якраз і породжує 
такі відносини між людьми, копи голова колгоспу по
чинає дорікати письменникові ^легким хлібом» і ви
магати, щоб той ішов «розгружати вагони», бо тільки 
так зможе «пізнавати людей». Авторка висловлює 
жаль із приводу того, що професіоналізм у нашому 
суспільстві часом нічого не важить, його легко кида
ють на поталу начальницьким амбіціям...

Що ж, велика розбіжність думок, яка виявилася в 
сьогоднішньому огляді, свідчить не скільки про від
сутність достославної єдності нашого суспільства, як 
про наявність великого розмаїття оцінок і суджень. А 
це, що б там не говорили прихильники ідейної сте
рильності, явище позитивне. Бо тільки чесна бороть
ба думок, а не бездумне повторення завчених гасел, 
і може породити нову якість і в нашому розумінні 
життя, і б самому цьому житті.

С. ПЕТРЕНКО.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР» е п СЕРПНЯ 1990 РОКУ ТРЕТЯ СТОРІНКА



♦ * *

Ю И ХОЧЕТЕ приємно відпочити під час 
відпустки! Не роздумуйте навіть! По

спішайте! Привабливі, інтригуючі, захоп
люючі маршрути сам запропонує тільки 
«Супутник». Скористайтеся його послугами.

КРУЇЗ КОРАБЛЕМ
5—0 вересня. ЛЕНІНГРАД — ОСТРІВ 

ВАЛААМ — ОСТРІВ КИЖІ — з чотири- 
денним перебуванням у Ленінграді. Про
живання в готелі. Екскурсії: Петропавлов
ська фортеця, Піскарьовське кладовище, 
Потродворець, Ермітаж. І, звичайно, — 
триденний круїз на теплоході «А, С. По
пов» на острови Валаам і Кижі з огля
дом музеїв, пам’яток архітектури.

★ * й

бюро міжнародного молодіжного ту
ризму «Супутник» запрошує на внутріш
ньосоюзні маршрути

ЛЕНІНГРАД 4—10
14—18
13—23 аересня,.

Проживання — а Будинку молоді.
Програма п’ятиденного перебування а 

Ленінграді включає екскурсії з Петропав
ловську фортецю, Павлозськ — з відві
данням Павлозського палацу-музею, Пет
родворец«, Ермітаж.., а також — теат
рально-розважальні заходи.

СІМФЕРОПОЛЬ 10—14 вересня.
У програмі перебування — відвідини 

музеїв Севастополя і Бахчисарая, Ялти і, 
звичайно, відпочинок на Чорноморському 
узбережжі.

ТАШКЕНТ — САМАРКАНД — БУХАРА 
12—24 вересня.

Перебування по 4 дні з кожному місті. 
Проживання — в готелях.

У Ташкенті — екскурсії на ВДНГ, відві
дини музеїв мистецтв, Дружби народів-

У Бухарі — відвідини архітектурних па
м’яток міста: ханської в’язниці Зіпдан, 
східного базару, карбівної майстерні.

У Самарканді — огляд обсерватор!ї і 
музею Улугбека, комплексу мавзолеїв 
Шахі-Зінда, архітектурного ансамблю «ге- 
гістан», мавзолею Гур-Емір, різноманіт
ні вечірні заходи.

САМАРКАНД — КАРЩИ — БУХАРА 
2—11 жовтня.

МАРШРУТИ
ВИХІДНОГО дня

ЛЬЗІЗ 23—10 вересня.

Після відвідин старовинного і прекрасно* 
го сьогодні міста Львова у вас залишаться 
приємні спогади про Олеський замок, опер
ний театр, музеї релігії і атеїзму, меблів 
і фарфору, українського мистецтва, а та
кож від побачених скель Довбуша.

* * *

«СУПУТНИК» ПРОПОНУЄ АВТОБУСНІ 

МАРШРУТИ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ. Один 
з них — ТИРАСПОЛЬ — КИШИНІВ — ОДЕ
СА.

Кишинів запрошує відвідати свої музеї, 
ВДНГ республіки. Тирасполь покаже вам 
свої визначні пам’ятки, побузаєге також і в 
місті Бендери.

«Супутник» організовує вечірні культур
ні заходи, навіть... екскурсію на вино- 
коньячний завод з дегустуванням ма* 
рочнмх аин і коньяків, прогулянки по рі
ці Дністер.

прекрасний в’Дпо-
«ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ

і «Волга» зі всіма 
харчування — в ресторані 
чекають автобусні поїздки 

Ростов-Великий, Суз-

«Супутник» організує 
чинок за маршрутом 
РОСІЇ».

Проживання в Г°У^ 
зручностями, 
«Русь». На вас 
в міста Ярославль, І*-------- і, ’г
даль поїздки в Щелково (музеи-запозід. 
ник О М Островського), Плес (музей Ле- 

(музей-заповідмик Не
красова;. незаиуюі враження чекають І 
після прогулянки на теплоході по Волзі.

* * *

вітана), Карабаху 
трасова). Незабутні

ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ:
5—7-деині поїздки ■ Прибалтику V 

маршрутами:
1) ВІЛЬНЮС — КАУНАС “ Т****Й;
2) РИГА — ЮРМАЛА — СИГУЛДЯ;
3) КЛАЙПЕДА — ПАЛАНГА.

Ай*

Бажаєте здійснити поїздки в КИЇВ,
ПОЛТАВУ« 

ЗАПОРІЖЖІ 
ВІННИЦЮ,, 
ЧЕРКАСИ, 

КАНІВ

— ззергайгеся з «Супутник».
* * *

За довідками звертайтеся за адресо^-м 

316002.
м. Кіровоград, 
вуя. Фрунзе, 1Q,
БММТ «Супутник».

Тел.: 2-95-26
2-89-67
2-89-83/

Вас запрошує «ОРБІТА»
У магазині-са- 

лояі ви зможете 
не тільки одержа
ти цікаву інфор
мацію про теле- 
радіоапаратуру, а 
й придбати гай- 
різноманітн і ш і 
кишенькові ра
діоприймачі «І му
ла», «Селена РП- 
401», «Меридіан 
РП-408», Мериді
ан РП-401»,«Вега 
РП-341-1». Ціна 
доступна кожно-

му — від ЗО до 
40 карбованців.

Найліпше при
красить 
квартиру,

-втому, 
настрій магніто
фон « програвач 
«Дует - ПМ - 8101 
стерео», ціна яко
го 175 крб., ва
га — 0,5 кг, пра
цює від елемен
тів живлення 
кПрима 316, 343», 
«Оріон-373».

вашу 
зніме 

піднесе

Так само зруч
на, проста в екс
плуатації магні
тола «РМ-301» 
третьої групи 
складності. Вона 
забезпечує при
йом передач на 
хвилях діапазо
нів СХ; ДХ; УКХ, 
проводить моно- 
фонічний , запис 
фонограм із вмон
тованого мікро
фону і радіоприй
мача.

Шановні кіро- 
воградці та гості 
міста!

Вас запрошує 
«ОРБІТА>. Будь
те певні — за
йшовши в мага
зин, ви зробите 
потрібну недоро
гу покупку!

«О РБ І ТА», 
м- Кіровоград, 
пл. Дружби на
родів, 7. Тел.: 
4-62-22.• •



Народ, ший по-грецьки звався: «кіммер» ІСТОРИЧНА 
ПАМ’ЯТЬ

Р* ТЕПОВІ кургани збері- 
гають пам’ять і та

ємниці історії як без
іменних народів, так і 
тих, чиї наймення дійш
ли до нас із глибин ти
сячоліть. Одна з таких 
могил — поховання кім- 
мерійця — було дослід
жене в травні минулого 
року археологічною ек
спедицією Кіровоградсь

кого краєзнавчого му
зею під час охоронних 
розкопок курганів біля 
с. Лозуватка Компаніїв- 
ського району. Кімме
рієць був похований у 
кургані, спорудженому 
ще племенами ямної 
культури близько п’яти 
тисяч років тому; кімме
рійці населяли степи Пів
нічного Причорномор’я 
близько трьох тисяч ро
ків тому.

Використання одного і 
того ж кургану як похо
вальної споруди народа
ми, можливо, різноетніч- 
ними, час існування яких 

розділяють сотні років, 
було обумовлено тради
цією сприймання курган
них пагорбів як своєрід
них кладовищ, що існу
вала протягом тисячо
літь у народів, які насе
ляли степи сучасної Ук
раїни.

Кіммерієць — доросла 
людина, похований у ямі 
з підбоєм, вхід до якої 

було перекрито дерев'я
ними плахами та бутовим 
каменем із берегів Інгу
лу, що протікає непода
лік. Він лежав у скорче
ній позі на лівому боці. 
•Можливо, таке розташу
вання померлого імітува
ло позу сплячої людини. 
На правій руці кіммерій- 
ця покладено невеликий 
бронзовий ніж-бритву, а 
голову, очевидно, при
крашала «діадема» — 
шкіряна чи тканинна по
в’язка (органічна основа 
якої не збереглася) з 
двома височними кільця
ми, зробленими із золо

тої фольги, та бронзовою 
бляшкою на лобній час
тині. Ліворуч від похова
ного знайдено також 
кістки вівці чи кози — 
залишки тризни.

Наявність у похованні 
прикрас, ножа та реш
ток їжі свідчить про ві
ру древніх кіммерійців в 
потойбічне життя. За 
даними порівняльної ет

- .о
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нографії, і речі, і їжу в 
поховання клали не тіль
ки «для небіжчика», яко
го ховали, а й для давно 
померлих його родичів 
та одноплемінників, вва
жаючи померлого за 
посла до них.

Завдяки знахідкам діа
деми і бронзового ножа 
вдалося з певністю дату
вати час поховання кім- 

мерійця біля с. Лозува- 
ка: X століття до н. е.

Це не перше кімме
рійське поховання, знай
дене на території Кірово
градської області. Вони 
були виявлені при до
слідженні курганів в Но- 
воукраїнському районі 
біля сіл Помічної та За
харівни (1989 рік), в До- 
линському районі біля 
с. П ятихатки, в Компані- 
ївському — біля с. Со- 
фіївка; серед речей у 
цих похованнях знаходи
лася дуже своєрідна ке
раміка сірого з лоще
ною поверхнею — оче
видно, призначена для 
жертовної їжі чи напоїв, 
камінний брусочок із 
шліфованого твердого 
каменю, що використо
вувався для гостріння за
лізних кинджалів та ме
чів.

Дно кожної могили 
обов якзово було покри
те залишками якогось 
органічного матеріалу, 
морської трави і, крім 
того, посилане з риту
альною метою крейдою. 
Біла крейда для древніх 
асоціювалася з водою, 
тому, посипаючи крей
дою дно ями, вони на
магалися «обмити» (очис
тити) майбутнє місце по
ховання.

Кіммерійці — досто
вірно відомий народ, що 
проживав на території 
сучасної України в 1 тис. 
до н. е. Античні автори 
їх описують як войовни- 
ків, що жили воєнним 
промислом, грабунками у 
сусідів, розведенням ко
ней. Згадуються кімме
рійці і в Біблії під наз

вою народу Кіммер, а 
також, як вважає біль
шість сучасних дослідни
ків, серед союзників 
троянців у Гомеровій 
«Іліаді» — під назвою 
«гіппемологів (молоко- 
їдів), бідних і найспра- 
ведливіших людей». У 
VII) столітті до н. е., як 
повідує Геродот, кімме
рійці під тиском скіфів 
були змушені залишити 
степи Північного Причор
номор’я. Тим же часом 
датуються археологами 
також розмаїті похован
ня кіммерійців на тери
торії сучасної України, 
зокрема, — Кіровоград- 
щини.

Кіммерійці зникли, а 
пам’ять про них живе. В 
античні часи кіммерійсь
кими називалися різні 
селища та урочища схід
ної частини Криму; це і 
Боспор Кіммерійський, і 
два поселення по його 
берегах, мис Кіммерій 
біля гирла Кубані та ін
ші назви, які через дав
ньогрецьких істориків та 
географів дійшли до нас.

Від кіммерійців похо
дить -знання протослов'я- 
нами металургії заліза; 
та й походження таких 
слів, як «бог», «могила», 
«ховати» та багатьох ін
ших пов’язане з впливом 
на слов’янське коло 
культур іраномовних пле
мен кіммерійців, а потім 
і скіфів, сарматів.

М. ТУПЧІЄНКО, 
завідуючий сектором 
археології обласного 
краєзнавчого музею. 
На знімках: загальним 

вигляд поховання; речі з 
кургана.

А В СЕРПНІ СХОДИЛА ЗОРЯ..
Цією публікацією ми продовжуємо серію статей про 

походження й астральний (зоряний) смисл дохристи
янських обрядів наших далеких предків Обряди ці 
дійшли до нас в дещо зміненому вигляді майже цілком 
або у фрагментах; завдання цієї публікації — не лише 
констатація наявного, а й спроба реконструкції уяв
лень протослов’ян, а серед них — і попередників та 
предків нинішніх українців.

Як уже мовилося, цілком земні справи, відбиті в 
календарних обрядах наших предків, були певною мі
рою узгоджені із рухом небесних світил. Так і пра
давні свята Перуна (Іллі) та Велеса (Власія) мали пев
ні ключові «точки відліку» в ряду астрономічних про
цесів, які доволі просто спостерегти. Печальне свято 
Перуна, яке відбивало непідробну тривогу хліборо
бів за долю ниви, відбувалося саме тоді, коли люди 
напружено гадали: чи ж не загине урожай від него
ди? Свято це ще й об’єднувало людей між собою, 
було для них певною нагодою відчути взаємозалеж
ність між собою й природою. Очевидно, що й пізні
ші, вже християнські «хресні ходи» та моління «на 
урожай» були .своєрідним продовженням давнішої 
традиції. Тривога за долю врожаю була така велика, 
що люди за дохристиянських часів приносили у жерт
ву грізному «дядькові богів» Перунові навіть тварин 
(а в якісь часи, можливо, й людей), що було загалом 
нехарактерно для інших обрядів наших предків. Це мо
же бути й непрямим свідченням того, що на якомусь 
етапі формування суспільства давніх землеробів Пе
рун був «привнесений» до пантеону місцевих богів 
якимсь прийшлим народом. Втім, по версії, яку не 
відкидають О. Знойко чи Б. Рибаков, Перун також 
вважався батьком «зоряної тріади» — Сонця, Місяця, 
Зорі, а це якраз заперечує припущення, що Перун — 
«пришелець».,.

Нині день Іллі (давнього Перуна) припадає на поча
ток серпня. Давні землероби, не маючи, звісно, те
перішніх календарів, визначали цей день за станом 
місяця. «Новий місяць» появляється на нашому небо
схилі, приміром, у 1990 році 22 липня. «Серпик» моло
дика и означав початок місяця серпня. Це й був день 
зажинок.

Зажинки починалися з обряду зажинання першого 
снопа, званого «воєводою». Це робила, як правило 
найкраща жниця, чим виражалася велика повага до 
«Дідуха» (сніп, який називався так, потім урочисто 
ставили в хаті на покуті). Зажинкові пісні, виконувані 
при цьому, величали вправних жниць, перший сніп 
бажали зачину роботи в добрий час: «Говорила нивка’ 
щоб не боліла спинка. Ні спинка, ні голова, щоб бу
ла ціле літо здорова...». 1

Далі починалися жнива. їх супроводили жниварські 
пісні, що складали наступний цикл, пов’язаний зі зби
ранням хліба. Характерно, що в жниварських піснях 
переважають сумні мотиви, нарікання на втому. Ціка

ва особливість: настроєво пісні, які виконувалися під 
час жнив, дуже співзвучні з тими почуттями, які опа
новували хлібороба на древньому сумному святі вша
нування Перуна. Отож, припадання церковного свята 
Іллі на 2 серпня, якраз посередині «першої чверті» 
нічного світила, не випадкове й цілком відповідає 
змістові свята. Очевидно, обряд мав «допомогти» Мі
сяцеві дійти повні. А повний Місяць на нашому небі 
постає, як підказують астрономи (дані взято з масо
вого «Настільного календаря на 1990 рік») 6 серпня.

Характерно, що пов’язані з культом Місяця мотиви 
відлунюють і в деяких піснях:

Недалечко до межі,
Варенички у діжі
Ой нумо, припильнуймо!
Як не будем пильнувать,
Так тут будем ночувать.
Ой нумо, припильнуймо!..
Широковідоме національне блюдо —• вареники — 

це ще й прадавня ритуальна їжа, що відтворює ви
гляд місяця у пору його першої чверті, коли, як нині 
кажуть, вирішувалася доля врожаю. Очевидно, по
їдання такої їжі мало дати женцям «місячну» силу 
(Місяць сходив уночі, коли люди відпочивали).

Жнива закінчувалися, як правило, вже після свята 
Перуна (Іллі), але, певно, не пізніше 13 серпня, коли 
наставала остання чверть (тобто, Місяць починав 
«худнути», що символізувало й великі втрати врожаю, 
якби хліба ще залишалися на полі нескошеними й не- 
складеними в копи). Очевидно, й обжинки відбували
ся тоді, коли «місяць уповні»; це за календарем 1990 
року — не пізніше 12 серпня. Після пишних обжинок 
наставав, як правило, піст (що збереглося і в христи
янстві). з його початком співпадає і день Маковія, 
коли, за свідченням етнографа минулого століття 
В. Ястребова, в наших селах святили мак, васильки, 
соняшники, ломане зілля, ласкавець, петрів батіг, щоб 
потім вживати все це як ліки; у цей же час «Із маків
ки дитину напувають, як не спить». Закінчується пра» 
слов’янський серпень (якщо накласти його на ниніш
ній календар 1990 року) 20 дня серпня теперішнього.

Обжинки у праслов’ян дохристиянського періо
ду — це ще й свято Велеса. Воно різко відрізнялося 
від свята Перуна, відображаючи зовсім інший настрій:

Ой весело, господарю, весело,
Що ми віночок несемо...
Ідучи з поля, женці співали. При цьому господаря 

порівнювали з «ясен місяцем», а господиню та дітей — 
із зірками. Женці вели з собою дівчину у вінку (об
ряд зустрічається практично в усіх регіонах України, 
•від Волині до Полтавщини), співаючи:

Наші женчики з поля йдуть,
На двір голосок подають:
То не голосок — то женці 
Привели дівоньку й у вінці...
...А починалися обжинки з вижинання останнього на 

полі, снопа («осталець», «дід»), який перев'язу« а ля 

стрічкою й теж несли із собою в село. На полі лиша
ли трохи невижатого збіжжя, яке називалося «боро
дою», «козою», «перепілкою» (це «збіжжя» прикра« 
шали квітами, стрічками. Колосся заламували до зем
лі, зерно з нього вилущували на землю, клали хліби- І 
ну й ставили воду. При цьому співали: «Оце тобі бо
рода...»).

Дівчина, яка несла на собі віночок, мала бути моло« 
денькою (ім'я їй, доньці Перуна, в сиву давнину бу« 
ло: Зоря). На ній, як співали учасники обжинок, «віно
чок золотий», «із золота». Це теж натяк на те, що 
дівчина символізує новонароджену богиню Зорю (на 
небесному небосхилі не випадково саме в цю пору 
року появляється яскрава Венера — її на Україні й 
донині називають Ранковою Зорею). А чому свято 
називалося святом Велеса! Відповідь на це проста: 
небесна Зоря сходила в сузір’ї, яке було втіленням 
бога Велеса (Волоса); народ і нині називає зоряне 
скупчення в сузір’ї Тельця Волосожаром. Обжинкове 
дійство, відбуваючись у кожному селі чи містечку, ма- 
ло в своїй основі ті видимі процеси, які відбувалися 
в зоряному небі. Тобто — обряд, як це вже ми на
голошували й раніше, відтворював у міфопоетичних 
образах споконвічний рух космосу, світової матерії і 
відбувався у повній згоді з цим рухом

До цього лишається додати, що на території Ук
раїни виявлено дуже багато археологічних знахідок, 
які свідчать про першорядне значення Велеса (Воло
са) ще в пантеоні богів хліборобів-трипільців. Одним 
із імен цього божества було: Тур. Таким чином і зо
бражували його інколи — у вигляді бика. У давніх 
греків небесне сузір’я Тельця теж вважалося одним 
із найголовніших, так само як і зоряне скупчення 
Плеяди (українські назви — Баба, Стожари, Квочка)« 
До речі, в жовтні, коли вперше сходить Баба, проля
гає часова межа між стародавніми «половинами ро« 
ку». Літня «половина» закінчується, зимова — почи
нається. Від назви зоряного скупчення (Баба) й похо
дить споконвічний вислів: «бабине літо». За свідчен
ням В. Ястребова, ще в минулому столітті жінки на 
території тодішнього Єлисаветградського повіту від
значали це «своє» свято. Вони збиралися десь на 
траві; при цьому інколи пили горілку, настояну на де
ревієві. 7 *

Очевидно, не випадково знаходимо на зоряному 
небі наших предків поруч із Волосожарами й Козу 
(другу за яскравістю зірку на північній півкулі небо* 
схилу, «грецька» назва Капелла) та Плуг «Оріон». Ми
моволі таке сусідство наводить на думку про «козу», 
яку ми зустрічали в обжинковому обряді, і на пору 
осінньої оранки плугом, яка настає вслід за жнивами. 
Плуга, за давніми уявленнями наших предків, дав лю
дям сам Сварог... Зайвий раз дивуєшся стрункості й 
багатству міфопоетичних та космогонічних уявлень на
ших предків-аграріїв

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
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обещаньем меня 
не желаю верить 
не шучу, я давно 
буду жить только так,

мовчати — > була найбільша 
більша за щиглі, якими його 

старші учні в коридорах 

заспокоював його дідовими1 
солдати не плачуть, але

СОЛДАТИ НЕ ПЛАЧУТЬ

Орли!

S

На-

председатель 
кожного ону-
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лутьовку в жизнь давав. Хоро- 
був парень — роботяга і хоро- 
предсєдатеяь тепер. Розумним,

солдатом

НЕПРАВДА! ТАКИХ
Я хочу висловити свою думку з приво

ду листа невідомого Сергія «Таких — на
валом».

Неправда! Таких дуже мало! І це не 
просто слова. Якщо цей Сергій вважає, 
що дівчата всі однакові, він глибоко по
миляється. Сергій, мабуть, не має нічого 
особливого, особистого — він просто шу
кач сексуального задоволення. Я хочу

а а

(

ДУЖЕ МАЛО! РЕЗОНАНС

захистити Сергіеву колишню подругу — 
вона молодець. Адже, коли той же Сер
гій буде вибирати собі дружину, він же 
не одружиться з такою «пацанкою», а бу
де шукати собі чистеньку- А такі, як ця 
«пацанка» просто ганьблять нормальних 
дівчат, яким гидкі такі стосунки між юна
ками і дівчатами.

А кохання все ж є! Але його ніколи не

буде в таких Сергіїв і апацанок». Хочу 
чесно признатись — я ненавиджу таких 

. хлопців. Якби мій друг запропонував мені 
те, що запропонував Сергій своїй колиш
ній подрузі, я, мабуть, убила б його. Мо
же,'це, звичайно, й занадто, але все ж 
відповісти йому достойно змогла б!

ЛІЛЯ.
. м. Кіровоград.

ТИ ЗНАЄШ СВОЇ ПРАВА?
Ми сьогодні говоримо про побудову право- 

вої держави. Про міжнародні права людини, 
про те, як вони виконуються у нас. Серед різ
них міжнародних документів прав людини є й 
Конвенція про права дитини, прийнята Гене
ральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 
року. Сьогодні ми публікуємо основні прин
ципи Конвенції, опустивши преамбулу. Давай
те подивимось, як ці права гарантуються ді
тям у нашому суспільстві, і задумаємось, чо
му ж наші діти іноді такі неслухняні, 
керовані.

Принцип 1. Дитині повинні належати 
зані в цій Декларації права. Ці права 
визнаватися за всіма дітьми без будь-яких ви
ключень і без дискримінації за ознакою раси, 
кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних 
чи інших переконань, національного чи соці
ального походження, майнового стану, народ-

злі, не-

®сі sxa- 
повинні

ження чи іишої обставини, що стосується ди
тини або її сім'ї.

Принцип 2. Дитині законом та іншими засо
бами повинен бути забезпечений спеціальний 
захист, надані можливості і сприятливі умови, 
що дозволяли б їй розвиватися фізично, розу
мово, морально, духовно, здоровою в соціаль
ному плані, в умовах свободи і достоїнства.

Принцип 3. Дитині повинно належати з на 
родження право на ім’я та громадянство.

Принцип 4. Дитина повинна користуватися 
благами соціального забезпечення. їй повин
не належати право на здоровий ріст і розви
ток; з цією метою спеціальний догляд і охо
рона повинні бути забезпечені як їй, так і її 
матері, включаючи належний дородовий і піс
ляродовий догляд. Дитині повинне належати 
право на харчування, житло, розваги і медич
не обслуговування.

Принцип 5. Дитині, котра неповноцінна у

фізичному, психічному чи соціальному плані, 
і режим, 

з огляду на її осо-
повинні забезпечуватись спеціальний 
освіта і турбота, необхідні 
бливий стан.

Принцип 6. Для повного 
витку особистості, дитина

і гармонійного роз- 
потребує любові і 

розуміння. Вона повинна рости під 
відповідальністю своїх батьків, в 
любові і моральної та матеріальної 
ченссті. Малолітня дитина не повинна, 
тих випадків, коли існують виключні обстави
ни, бути в розлуці зі своєю матір’ю. На су
спільстві і на органах влади лежить обов’язок 
здійснювати особливу турботу про дітей, які 
не мають сім’ї, і про дітей, які не мають до- 
статних засобів до існування. Бажано, щоб ба
гатодітним сім’ям надавалась державна або 
інша допомога для утримання дітей.

Принцип 7. Дитина має право на одержан
ня освіти, яка повинна бути безплатною і обо-

опікою й 
атмосфері 

забезпе- 
крім

в’язковою, хоча б на початковій стадії. їй по
винна даватися освіта, що сприяла б її куль
турному розвитку і завдяки якій вона могла 
б, на основі рівності можливостей, розвинути 
свої здібності і особисту думку, а також сві
домість моральної та соціальної відповідаль
ності і стати корисним членом суспільства.

Найкраще забезпечення інтересів дитини 
повинне бути керівним принципом для тих, на 
кому лежить відповідальність за її освіту і на
вчання — ця відповідальність лежиті перш за 
все на її

Дитині 
вість ігр 
спільство 
зусилля до того, щоб сприяти втіленню вказа
ного права.

Принцип 8. Дитина повинна бути за всяких 
обставин серед тих, хто першим одержує за
хист і допомогу.

батьках.
мас бути забезпечена повна можли- 

і розваг, що сприяли б освіті. Су- 
і органи влади повинні прикладати’

Принцип 9. Дитина має бути захищена від 
усіх форм зневажливого ставлення, жорсто
кості і експлуатації. Вона не повинна бути об - 
єктом торгівлі у будь-якій формі.

Дитина не повинна прийматися на роботу до 
досягнення належного вікового мінімуму, їй 
ні в якому випадку не можна доручати або 
дозволяти роботу або заняття, котрі шкідливі 
для її здоров’я або освіти чи перешкоджали 
б її фізичному, розумовому або моральному 
розвитку.

Принцип 10. Дитина повинна оберігатися від 
практики, що заохочує расозу. релігійну чи 

,• будь-яку іншу дискримінацію. Вона повинна 
виховуватись в дусі взаєморозуміння, терпи
мості, дружби між народами, миру і всесвіт
нього братства а також а повній свідомості, 
що її енергія і здібності будуть використані 
служінню на користь інших людей.

Марія БАЛАШОВА

беруть, багато. А може ® бухгалтерії 
ошибаються, бо я чув є якісь яьготи.

— Зараз ми, Федоре Івановичу, все 
підрахуємо, — сказала бадьоро жін
ка. — Дізнаємося про сукупний при
буток сім’ї, розділимо на кожного чле
на.

— Це скільки грошей полупається в 
мене разом? Не дивіться в бумажки, я 
вам сам скажу: сто двадцять рублів 
маю пеенсії за роботу « гарячому це
ху, та ще по шістдесят 
райісполхома додає на 
ка.

$
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і
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Діду, Роман плаче.
Ай-я-яй? А казав, 

будеш. Хіба ж солдати плачуть?
— Романе, не бери такий оберемок 

дров — перечепишся, впадеш, плака
тимеш.

— Солдати не плачуть! Колька тоже 
багато дров накладає на ряднину.

— Діду, а Колька не буде солдатом: 
ліжко своє не застелив!

— Зате я з дідом подвір'я підмш, 
поки ти вилежувався.

— Діду, а Вовка не віре, що ти 
' свої медалі 'повіддаєш, коли ми 
виростаємо і станемо солдатами...

* * »

/ старого чоловіка сісти. «Які величезні 
І лінзиЬ> — подумала, ковзнувши втом- 
І пеним поглядом по відвідувачеві, що 
І довго тупцювався біля стільця, зсідаю

чись.
Старий поклав собі на коліна сітку 

із невеличким газетним згорточком, з 
якого виглядав край свіжо? хлібини. 
Повільними рухами правої руки витяг 

;із лівої внутрішньої кишені поношено- 
. Гл пїллилил лиетяйпп складені папіпііі.

— Де батьки дітей? — запитала. — 
Сироти?

— І сирости, і не сироти. Батько по
мер, а мати десь повіялася по світу. 
Председатель райисполкома знає про
це — допоміг вибити доплату.

— Прямо сам голова райвиконко
му? — перепитала, непомітно всміх
нувшись про себе.

— Поручи® певно комусь із подчі- 
кьонних, — відповів, відчувши І» запи
танні жінки недовіру. Він мене добре 
знає: колись разом в цеху робили, я 
ЙОМ4' 
ший 
ШИЙ ..............
робочої, нашої закалки чоловік.

— Якщо до шістдесяти карбованців 
на одного члена сім 7 припадає, то 
діти утримуються в дитсадку безкош
товно, —• пояснила, —• у -вас більше.

Ждль, жаль!
ви опікун дітей? — запитала 
криючи цікавості.
дні Ось документ. Старий заг 
шукати документ.
треба шукати, вірю! —• сказа-

уже не
~Да, 

ходиася
-■Не . -

ла жінка. Хто ж з вами ще жив$?
-—Троє: двоє онукі® і *>
— А дружини немає?
— Немає жінки. Три годи як поховав. 

Померла, коли старшому було півтора 
року, в менший тільки-но народився.

— Годов? Годов багато, дочко. 
Варвари буде сімдесят два.

— Сімдесят два?! — здивувалась жін
ка і так співчутливо подивилася на від
відувача, що всі присутні колеги я 
кімнаті затихли.

— Жаль. Дуже жалко, що немає 
льготів, — порушив мовчанку відвіду
вач. Хай би ту десятку лишню на вну
ків поклав, поки ще живий... Жаль! 
Значить, і не ошибаються і правильно 
беруть з бухгалтерії...

— Федоре Івановичу, — запропону
вала, аби чимсь зарадити, — давайте 
ми вам допоможемо ваших внучат в 
дошкільний дитбудинок влаштувати. 
Тут, у нашому місті є хороший дит
будинок. Внуки будуть доглянуті і вам 
легше буде, а на вихідний заберати- 
мете додому.

— Боже мійі — образився стар** 
Який ерам ви мені предлагаете! Щоо 
оиє мої гвардійці на казенних харчах 
сиділи в дєтдомі!? При живрму Д’ДО- 
ві? Та хай мені руки повсихають, як
що я туди заявлєніє напишу.

— Мені жаль Стйло вашого віку, — 
стала жінка ййп дозуватись п€Ре^ 
відвідувачем. Запс^йяла, що то н 
об о в язок бути уважною і допомогти 
люд мла, і що він дар&мно так образив
сь.

Старий задумався на мить, а потім 
сказав:

—• Такий мій хрес дочко! Мушу йо
го нести на собі і^^станигу. 8 тому, 

що дочка така і моя вина: не догля
діли десь її з жінкою — весь час бу
ли зайняті роботою, а вона спуталась
з поганою 
хлопців на 
віддати.

— А більше у вас дітей немає? — по
цікавилась.

— Був син. Робив у шахті. Привали
ло його, перед самим весіллям погиб. 
Хороший був син. Путящий був, не пкв, 
МЛ» Йлллиййґй. А дочка ... дрянь! Зять

На путь під забор,.. Думаєте каялась? За
брала останній раз мою пенсію і ди
тячі гроші... і знову по миру повіяла
ся — ні слуху, ні духу!

— А онучата слухаються вас, 
ре Івановичу? — запитала, аби 
вести мову на інше і відірвати 
від важких думок.

— Слухаються! Хороші внуки!

роки хлопців, обох 
... Івановича, Миколу і 

Романа оформили в сирітську школу, 
рівно через тиждень після похоронів 
діда. Не хотів старий, щоб внуки їли 
казенний хліб, але довелося — мати 
так і не з'явилася додому. Велися роз
шуки, але то була марна справа.

Директор школи-інтернату привітно 
зустрів обох, посадив на стільцях нав
проти себе.

Ну, хлопці, будемо знайоми
тись’ — весело сказав, погладжуючи 
чорні козацькі вуса. Розговорились. 
Старший, 'Микола, більше мовчав. Мо
лодший, балакучий, тримаючи в руках 
Д’а/ >ае доміно, розглядав кабіно’

— Вмієш грати в домі-но, Ром»
— Ага.
— Ну і як? Хто ж вигравав?
— Зр»зу дід Федя, а потім і я.

компанією... Мушу жити — 
ноги поставити, в солдати

віть сухого давав, — похвалився.

— Отої — засміявся директор. — А 
тм, Миколо? — перепитав стари- .

Він не любе в доміно: грає 
шэхмати, — хутко відповіе за бра

та Роман.
— В шахи? Хто ж навчив? — допиту

вався Миколу, але той мовчав.
— Сусід наш Вовка-фізкультурник,— 

знову прохопився менший.
—'Молодець! Спортсмен, виходить, 

ваш сусід?
— Він у інституті на фізкультурника 

вмиться. Казав, що приїжджатиме до 
мас з 'Миколою. Помовчавши мить до
дав:

— Ото ж і я так думаю, але чомусь 
мовчить. І табель успішності в нього 
гарний, а в тебе, Романе, трійок бага
то.

Микола вдав, що не чує. Зиркнув на 
циферблат годинника так, щоб дирек
тор побачив. Директор змовчав, знав: 
у спадок від діда обом внукам зали
шилося по годиннику. Старшому дід 
наказав взяти після його смерті з дар
чим написом: «Федору Івановичу __
ветерану праці, в честь шістдесятиріч
чя». Меншому, Роману теж із дарчим 
написом: «Федору Івановичу — вете
рану Великої Вітчизняної війни, в честь 
40-річчя Перемоги».

Хлопців відвели в різкі класи, але 
спали вони разом: ліжко до ліжка у 
довгій, з вузькими вікнами спальні, 
яка вміщувала п’ятнадцять дитячих лі
жок.

Вечорами хлопці довго шептались, 
слідкуючи за вхідними дверима, куди 
міг заглянути черговий вихователь, 
якого всі боялися. Роман плакав у по
душку від образ старших інтернатівців, 
у нього поцупили дідове доміно і на
казали 
з образ, 
частували 
школи.

Микола 
словами: 
щось заподіяти Романовому горю не' 
міг, бо Рижого бог^ся всі третьо
класники. А це саме'він наказав мов-класники. А це саме'в'ж наказав 
чати про зникле доміно.* ★ *

Незабаром після того, 
вперше покуштували казенного 
школа святкувала День Радянської Ар
мії. До дітей прийшли воїни з місце
вого гарнізону, Діти—першокласники, 
де вчився Роман обступили гостей з 
усіх боків, обмацували кожен солдат
ський значок, зазирали їм у вічі, тули
лися до їх рук. Молоді воїни, що впер
ше переступили поріг підшефної ШКО-

Я не шучу
ПІСНЯ ДЛЯ ВАС

Група «Міраж»

Я хочу тебе сказать,
Я не стану больше лгать: 
Нам с тобой не по пути — 
Я хочу уйти.
От сомнительных затей,
От бессмысленных идей, 
От забот и глупых слов, 
Стен и потолков-

ПРИПЕВ:

Я
Я
и 
я 
я 
я
Вы понимаете это друзья? ' 7 
Мне надоело слово «нельэях>.
Ни обид и мелких ссор
Не прошу я с этих пор. 
Нал* давно ие по пут — 
Я должна уйти.
Надоело мне молчать,
Дверь закрыть и не стучать. 
Наяву или во сне думать о тебе.

не шучу, я теперь не шучу, 
буду делать так, как хочу.

не поймать, 
и ждать.
не шучу.

, как хочу, 
.я?

ПРИПЕВ.



плаче.
казав, що солдатом 

будеш. Хіба ж солдати плачуть?
— Романе, не бери такий оберемок 

дров — перечепишся, впадеш, плака
тимеш.

— Солдати не плачуть! Колька тоже 
багато дров накладає на ряднину.

— Діду, а Колька не буде солдатом:
і ліжко своє не застелив!
І —Зате я з дідом подвір’я підмїв, 
І поки ти ‘вилежувався.

І —Діду, а Вовка не віре, що ти нам 
• с»о, щодалі коли ми ло-
/ іиросгАСмо і станемо солдатами.., 
і * * •

І Жінка відклала папери, запросила 
І старого чоловіка сісти. «Які величезні 

лінзи!» — подумала, ковзнувши втом-
I леним поглядом по відвідувачеві, що 

довго тупцювався біля стільця, всідаю
чись.

Старий поклав собі на коліна сітку 
із невеличким газетним згорточком, з 
якого виглядав край свіжої хлібини. 
Повільними рухами правої руки витяг 

•із лівої внутрішньої кишені поношено
го піджака вчетверо складені папірці, 
почав їх розгортати.

— Хочу взнати, чи правильно беруть 
з мене гроші за детскіє яслі?

— За дітей?
— Да. В мене двоє онуків і за 

ного платю дванадцять рублів і 
дєсят копійок, а разом двадцять

— Діду, Роман
— Ай-я-яй! А

Сироти?
— І сирсхгн, і не сироти. Батько по

мер, а моїй десь повіялося по світу. 
Председатель райіслолкома знає про 
це — допоміг вибити доплату.

— Прямо сам голова 
му? — перепитала, 
ну вийсь про себе.

— Поручи® певно комусь із прдчі- 
ньонних, — відповів 
танні жінки недовіру. Він мене добре 
знає: колись разом в цеху робили, я 

путьовку е жизнь давав. Хоро- 
шиіГ був парень — роботяга і хоро
ший председатель тепер. Розумний, 
робочої, нашої закалки чоловік.

‘ —Якщо до шістдесяти карбованців 
ми счдл/ого члена сім'ї ирипадзе, то 
діти утримуються в дигсдАку безкош
товно, — пояснила, — у більше.

— Жаль, жаль!
-»'...А

уже не
— Де, 

ходився
— Не ...........

яа жінка. Хто ж з вами ще ЖИРО?
— Троє: двоє онуків і я.
— А дружини немає?
— Немає жінки. Три годи як поховав. 

Померла, коли старшому було півтора 
ро«у, а менший тільки-но народився.

— І оце ви самі виховуєте таких ма
лих дітей? — запитала співчутливо.

— Що вдієш. Сам, уже три года сам. 
Добре, що хоч детсад через дорогу: 
утром заведу, вечором — забираю, так 
І хазяюємо втрьох.

Жінка мовчки слухала старого. За
питала, скільки йому років?

райвиконком 
непомітно всміх-

відчувши в запи-

дошкільний дитбудинок влаштувати. 
Тут, у нашому місті є хороший дит
будинок. Внуки будуть доглянуті і вам 
легше буде, а на вихідний забаряти
мете додому.

— боже МІНІ
Який ерам еи мені предлагаете! Щоб 
оце мої гвардійці 
сиділи в дєтдомі!?
аі? Та хай мені руки повсихають, 
що я туди заявлєніє напишу,

— Мені йсйЛь £тйло вашого віку, 
стала жінка вйпц дозуватись перед 
відвідувачем. Запь .яла, що то її 
обов’язок бути уважною і допомогти 
людям, і що він даремно так образив*« 
ся------1.------ - -------

Старий задумався
сказав:

— Такий мій хрівг" 
го нести на собі » 
що дочка така і моя вина: ие 
діли десь її з жінкою — і 
лм зайняті роботою, а вона спуталась 
з поганою компанією... Мушу жити — 
хлопців на ноги поставити, в солдати 
віддати.

— А більше у вас дітей немає? — по
цікавилась.

— Був син. Робив у шахті, Привали
ло його, перед самим весіллям погиб. 
Хороший був сни. Путящий був, не пив, 
не волочився. А дочка — дрянь! Зять 
теж непоганий був, тільки болів, рак 
крові його бідного з’їв.

— Дочка взагалі не цікавиться діть
ми?

— Які там діти! Одні гульки і гру
зини 8 голові. Чого тільки ми не пере
жили. Побиту, бувало, та п’яну підки-

образився старий,

Иа казенних харчах
При живому діде-

як-

на мить, а по-тім

дочко? Мушу йо- 
□станку. В тому, 

догле- 
весь час бу-

казенний хліб, але довелося - - мати 
так і не з’явилася додому. Велися роз
шуки, але то була марна справа.

Директор школи-інтернату привітно 
зустрів обох, посадив на стільцях нав
проти себе.

— Ну, хлопці, будемо знайоми
тись! — весело сказав, погладжуючи 
чорні козацькі вуса. Розговорились. 
Старший, ‘Микола, більше мовчав. Мо
лодший, балакучий, тримаючи в руках 
дЦ'.івє доміно, розглядав кабі-нг*

— Вмієш грати в доміно, Ром? ЙЯ 
—- Ага.
— Ну і як? Хто ж вигравав?
— Зразу дід Федя, а потім і я. На

віть сухого довгиз, — похвалився.
-—-Ого! — засміявся директор. — А 

ти, Миколо? —
Вій не любе 

км шахмат и, — хутко відповів 
та Роман.

— В шахи? Хто ж навчив? — 
вався Миколу, але той мовчав.

— Сусід наш Вовка-фізкультурник — 
знову прохопився менший.

— (Молодець! Спортсмен, виходить, 
ваш сусід?

— Він у інституті на фізкультурника 
до

ДО-

довгих,
засміявся директор.
— перепитав стари1 

в доміно: грає

40-річчя Перемоги».
Хлопців відвели в різні класи, але 

спали еони разом: ліжко до ліжка у 
довгій, з вузькими вікнами спальні, 
яка вміщувала п’ятнадцять дитячих лі
жок.

Вечорами хлопці довго шептались, і 
слідкуючи за вхідними дверима, куди І 
міг заглянути черговий вихователь, І 
якого всі боялися. Роман плакав у по І 
душку від образ старших інтернагівців, І 
у нього поцупили дідове ДОМІНО І HÖ- і 
казали мовчати — була найбільша І 
з образ, більша за щиглі, якими його J | 

частували 
школи.

Микола
словами:

старші учні 8 коридорах

От звОот и глупых слов,
Стек и П0Т0ЛК06

ПРИПЕВ:

Я не шучу, я теперь не шучу.
Я буду делать так, как хочу.
И обещаньем меня не поймать.
Я не желаю верить и ждать.
Я не шучу, я давно не шучу, 
Я буду жить только так, как хочу. 
Вы понимаете это друзья!
Мне надоело слово «нельзя».
Ни обид и мелких ссор 
Не прошу я с этих пор, 
Нам давно не по пути —• 
Я должна уйти.
Надоело мне молчать, 
Дверь закрыть и не стучать, 
Наяву или во сне думать о тебе.

ПРИПЕВ.

заспокоював 
солдати 

щось заподіяти 
міг, бо Рижого 
класники. А це 
чати про зникле

Незабаром після того, 
вперше покуштували казенного 
школа святкувала День Радянської Ар
мії. До дітей прийшли воїни з місце
вого гарнізону. Діти—першокласники, 
де вчився Роман обступили гостей з 
усіх боків, обмацували кожен солдат
ський значок, зазирали їм у вічі, тули
лися до їх рук. Молоді -воїни, що впер
ше переступили поріг підшефної шко- 
ли-інтернату, втирали вологі очі: жаль 
було малечі. Малий Роман не вірив 
своїм 
личчі 
через 
старшокласниками в останніх рядах:

— Колька! Солдати плачуть!

йогр дідовнааи 
нс плачуть, але 

Романовом у горю ие 
боремся всі третьо- 

само аги наказав мов- 
доміно.

Прибиральниця

не винна

приводу
публікацій. Дуже важко

справед-

[, скільки ці- 
«стигнути.

вона 6у- 
рішенкя 

було го-

хо- 
ка-

крикнув 
сидів із

допиту-

кож- 
п'ят- 
п’ять

різних вчень, 
в різних ре-

як брати 
хліба,

ви опікун 
криючи цікавості, 
да! Ось документ. Старий за
тукати документ.
треба шукати, вірю! —• сказа-

вірив 
очам, помітивши сльози на об- 
кількох танкістів. Він 

увесь зал брату, що

t РШ- 
за бра-дітей? — запитала

До редакції завітала Потапова Те
тяна Василівна, прибиральниця Диків- 
ської середньої школи Зиам’ямського 
району. Про неї йшла мова в замітці 
'«боюсь прибиральниці», яка була 
опублікована у минулому випуску «Віт
рил». А почалася ця історія з листа до 
редакції. Учні школи написали про те, 
ЩО прибиральниця їхня веде себе гру
бо, б’с, ображає дітей. Ми надіслали 
лист на розслідування в районний від
діл народної освіти. Через деякий час 
надійшла відповідь. Про це ми й пові
домили своїх читачів. У листі було вка
зано, що факти образ, побиття може 
підтвердити учень Ю. Яковенко. Тетя
на Василівна заперечує, що ображала 
дітей. Ю. Яковенко, як розповіла жін
ка, десятикласник (перейшов б оди
надцятий} ударив сина Тетяни Василів
ни, Сашка, (перейшовв у сьомий). Т. В. 
Потапова представила медичні довід
ки, де засвідчується, що від удару 
Юрія Сашко мав легкий струс мозку і 
параліч центрального нерву лівого 
ока. Лікарі радять проконсультуватися 
в Києві. А жінка ударила Юрка в по
риві гніву, ніяких пошкоджень у Ю. Яко- 
венка немає. Директор школи Василь 
Іванович Полобок, пенсіонер за віком, 
являється родичем Юрка. На зборах, 
де відбувалось обговорення скарги уч
нів школи на Т. В. Потапову, багато ви
ступаючих говорили, що цей лист нав
ряд чи написали учні, визнавали, що 
вчинок Тетяни Василівни можна зрозу
міти, він неправомірний, але 
ливий.

Т. В. Потапова свідчить, що 
ла присутня на зборах і за 
про суворе попередження не 
посування, отже воно не могло бути 
прийняте.

Редакція висловлює подив і обурення 
З приводу дивної поззиції н. М. Коваль 
та Н. П. Морговської, які підписали 
відповідь в редакцію, де говориться про 
винесення суворого попередження.

З 1-го серпня вступає в силу Закон 
СРСР про пресу, згідно якого подібна 
«інформація» може розцінюватися як 
карний злочин.

СЕКТОР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ.

вчиться. Казав, що приїжджатиме 
нас з 'Миколою. Помовчавши мить 
дав:

— Дід Федя казав, що Володька 
роший хлопець, На лісапеті давав 
татися, футбола з нами грав.

Директор звернувся до мовчазного 
Миколи. Запитав, чи він вміє говори
ти? А Роман тут як тут:

— Вміє!

«ДАЙТЕ ВЧИТЕЛЮ
БУТИ ЛЮДИНОЮ...»

У 57-му номері «Радянської освіти» (13 
липня ц- р.) було опубліковано інтерв’ю з 
головою Постійної комісії з питань науки і 
освіти І. Р. Юхновським. Він висловив досить 
новий погляд на розвиток освіти. Це і думка 
про те, що школа повинна бути самостійною, 
мати свої рахунки в банку, щоб відмінити 
інспекторський нагляд з боку райвно, міськ
вно. Го/юва постійної комісії віддає пріори
тет гуманітарним наукам, навчанню в ліцеях, 
вважає, що школа повинна бути відділена 
від політики, хоче організувати позаполітич- 
ну дитячу організацію — український скаут, 
впевнений, що військова справа у школі, 
це — анахронізм. Замість однозначного ви
вчення марксизму-ленінізму Ігор Рафаїлович 
вважає за потрібне виховувати в учнів філо
софську культуру на основі 
І. Р. Юхновський допускає, що

З*«: ? • '•

г-іонах України програми шкіл можуть від
різнятися.

Наскільки реальні ці ідеї? Чи готова до них 
сьогоднішня школа? З таким запитанням ми 
звернулись до вчительки української мови 
і літератури Кіровоградської середньої шко
ли № 32 М. І. Чернак.

— В цілому концепція І. Р. Юхновського 
мені здається прогресивною. Але не бачу в 
ній, як і в програмах нашого Міністерства, 
реального підходу до вчителя. У Китаї в кла
сі 10 учнів, вчитель має 6—7 годин на тиж
день, хто досвідченіший — 9. А в нас? Із за
мінами буває 10—12 годин щодня! Де тут як 
слід підготуєшся, звернеш увагу на кожну 
дитину*

Ті, хто розробив ці нормативи, мабуть, ні
коли не працювали в школі. Вони не врахо
вують, що ми, вчителі, ще и мами й дружи
ни. Особливо зараз, коли з являється скіль
ки творів, раніше замовчуваних, скільки ці
кавих

Щодо того, що школа повиннЬ стояти поза 
політикою я згодна, треба вихрвувати вічні 
поняття — любов до батьків, до рідної зем
лі, чесністть, порядність, культуру.

Вважаю необхідним відділити класне ке
рівництво і викладання. За класне керів
ництво ми одержуємо копійки, а воно вима
гає дуже великої віддачі. Поєднати високо
якісне викладання предмета і ідеальне клас
не керівництво просто неможливо.

Підтримую ідею диференційованого на
вчання, ліцеїв. Діти різні. От хай і будуть 
різні рівні навчання. Початкову освіту треба 
дати всім, а потім для тих, хто не може далі 
вчитися, треба організувати трудову школу, 
де б вони набували професій. Бо інакше ді
ти, що відстали, й іншим заважають, і ба
жання працювати у них відпадає. Ми виро
щуємо баласт для суспільства.

Шановні друзі! А що думаєте ви з 
зміни нашої системи освіти?

БОЛГАРСЬКІ 
УСМІШКИ

Перед іспитом про
фесор сказав студен
там:

— На іспиті — наче 
в театрі. Ви актори, а 
я — глядач.

— От і чудової 
вигукнув студент. 
У театрі мас бути 
суфлер.

Професор-астроиом: 
Тепер я вам покажу 
зірку, світло якої до
ходить до нас за де
сять днів.

Студент: Прошу про
бачити, професоре, це 
цікава, але я не лг 
жу чекати так довго.

в гмо-Весело влітку дітворі 
перському тборі імені Гагар і на 
працівників місцевої промисло
вості і комунально-побутових 
підприємств.



••••••«•••••Є ЗА МЕЖЕЮ ЗВИЧНОГО @©©@@©®®®о©| ЗОМБІ-ВОСКРЕСЛІ ПОКІЙНИКИ?
Жителі маленького таї

тянського села були о

НОВА ГІПОТЕЗА ПРО ПРИРОДУ ОДНОГО 
ДИВОВИЖНОГО ЯВИЩА

паніці: вулицею йшов
Клервіус Нарсіз — той 
самий, котрого вони ві
сімнадцять років тому 
поклали у свіжовистру
гану дерев’яну труну і

І ось він — 
посивілий, 

але живий, справжнісінь- 
кий! О великий боже 
Вудуне, на нашій вулиці 
зомбі — воскреслий по
кійник!

поховали, 
постарілий,

Випадків, схожих на 
цей, в історії Гаїті без-

ФАНТА
СТИКА

 • ГІПОТЕЗИ • ВІДКРИ
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ліч, багато з них описані 
дослідниками і мандрів
никами, але пояснення 
феномену до цих пір не 
знайдене.

Нову гіпотезу запро
понував американський 
етнооотанік Вейд ^Дей- 
віс, котрий недавно ви
дав книжку про зомбі.

Дейвіс, порівняно мо
лодий вчений і вже по 
пулярний письменник- 
популяризатор, переко
наний, що зомбі не міф, 
не галюцинації, не яви
ща масового психозу і 
не фокуси, подібні до 
йогівських. Причиною 
всього він називає ре
човину тетродотоксин, 
котра міститься у рибі, 
що живе в місцевій ак
ваторії Риба ця відома 
в Японії, там її назива
ють «фугу». Страву із 
неї готують тільки дуже 
досвідчені кухарі. Лю
дина, в організм якої 
потрапляє тетродоток
син, впадає у стан, схо
жий на гой, який буває 
під сильним наркозом.

оарто сказати, що сам 
Дейзіс ніколи не бачив 
зомбі, Але протягом 
майже двох років він 
досить близько спілку
вався з одним таїтян
ським чаклуном, який і 
розповів йому про деякі 
свої професійні секре
ти. Зокрема, що риба 
«фугу» використовується 
як важлива складова 
частина під час приготу
вання спеціального «по
рошка зомбі». Цей по
рошок давали людям, 
котрі порушили свя 
щенні закони бога Ву- 
дуна».

Як вважають досвід
чені фармацевти, зокре
ма, пан Као із Медично
го центру Нью-Иорксько- 
го державного універси
тету, тетродотоксин мо
же викликати у людини 
стан, схожий на смерть, 
а інколи й призвести до 
загибелі. До речі, той 
же вчений вважає, що 
страви із «фугу» є при
чиною у крайньому разі

сотні смертельних ви
падків в Японії щороку.

У жертв, які вжили 
смертельну дозу тетро- 
дотоксину, слабшає ди
хання, і незабаром на
ступає загальний пара
ліч. Більш слабка доза 
отрути породжує схожі 
симптоми, але людина 
залишається живою і 
знаходиться у повній 
свідомості, '■незважаючи 
на параліч, однак, зви
чайно, не може вступа
ти в контакти з іншими 
людьми. Після вживан
ня протиотрути вона ви
дужує без особливої 
шкоди для здоров’я.

Така в загальних рисах 
фармакологічна гіпоте
за про природу дивного 
таїтянського феномена. 
Однак, опоненти Дейві- 
са вважають її недостат
ньо переконливою через 
відсутність експеримен
тальних даних, котрі під
тверджують правильність 
цього припущення. Як 
відповідний аргумент 
Дейвіс навіз повідомлен-

ня (правда, посилаючись 
на приватну бесіду) спів
робітника однієї з нью- 
йоркських лікарень Ле
она Ройзіна, який давно 
займається досліджен
ням впливу різноманіт
них ліків на нервову си
стему людини і тварин. 
У 1982 році Ройзін про
водив досліди на пацю 
ках і мавпах із порош
ком, який надав йому 
Дейвіс. Деякі із тварин, 
котрим у їжу поклали 
тетродотоксин, впадали 
в коматозний стан, зали
шаючись паралізовани
ми протягом доби, але 
потім видужували без 
будь-яких наслідків от
руєння.

«Очевидно, ефект зом
бі зустрічається не так 
уже й часто, — вважає 
Дейвіс. — Чаклунам Га
їті необхідно вносити 
точно визначену кіль
кість тетродотоксину, 
аби довести жертву до 
специфічного сп’яніння, 
але не до смерті. Таким 
чином, «оживлення по-

кійників» зміцнює вплив 
і владу місцевих чаклу
нів»-

Автор гіпотези відзна
чає, що лід час приготу
вання «порошка зомбі» 
помічники чаклунів вжи
вають захисних засобів, 
затикають носи ватою, 
одягають щільні шапки 
та одяг із товстої міш
ковини. Якщо ж асистен
ти працюють без таких 
засобів, то їм дають
протиотруту.

Таким чином, згідно з 
гіпотезою Дейвіса, «вос 
креслий» Клервіус Нар
сіз, як і інші зомбі, — 
тільки епізод у гігант
ській потайній роботі по 
зміцненню могутності 
«служителів бога Буду
ча» на острові.

Олексій КАЗАКОВ. 
(За матеріалами 

зарубіжної преси].
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Але опоненти Дейвіса 
знову наполягають на 
проведенні експеримен
тів, у першу чергу фар
макологічних.

Ц И МОЖЕ людина загля-
■ нути в своє майбутнє? 

Скажімо, дізнатись, які 
хвороби їй на роду напи
сані? Раніше це , робилось 
просто: позолоти руку ци
ганці — і вона тобі про все, 
що чекає попереду, розка
же. Але ворожіння — за
няття хоч і захоплююче, та 
як джерело інформації ду
же сумнівне. От якби під 
ці прогнози підвести на
укову основу-.. Фантастика?

•— Зовсім ні, — вважає 
доктор медичних наук, 
професор М. Цирельни- 
ков. — Наша лабораторія 
фето-плацетарної патоло

гії, якою я керую, якраз і 
займається науковими пе
редбаченнями.

Лабораторія з такою на
звою у країні єдина. Ство
рена вона в інституті клі
нічної і експериментальної 
медицини Академії медич
них наук СРСР. «Фето» в 
перекладі з латині озна
чає плід, плацента ж — 
унікальний орган, сполуч
ний ланцюг між матір’ю і 
дитям, котре формується в 
її утробі.

— Ось цей орган і замі
нює нам карти для воро
жіння, кавову гущу, астро
логічні календарі, — про-

довжує Микола Іванович.— 
Якщо добре над ним по
чаклувати, то можна про
никнути в багато таємниць 
людського здоров’я. Адже 
плацента — єдиний свідок 
всього внутріутробного 
життя плоду, його вірний 
ангел-хранитель- Через де
кілька хвилин після народ
ження дитини з’являється 
на світ і вона. Для нас це 
паспорт і минулого, і май
бутнього життя людини. У 
ньому і «проштамповані» 
всі хвороби, якими дитя 
перехворіло до народжен
ня і які його ще чекають 
попереду.

СЬОГОДНІ НА СТОРІНКАХ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» — | 

МАТЕРІАЛИ, НАДРУКОВАНІ В ДОДАТКУ «НЕ МОЖЕТ | 

БЬІТЬ’І» ДО ГАЗЕТИ СОЮЗУ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ «ПО- |

БРАТИМ». ІНФОРМАЦІЯ ВЗЯТА З ПОТОЧНОЇ ПЕРІОДИКИ. 

ПОЗИЦІЯ РЕДАКЦІЇ НЕ ЗАВЖДИ СПІВПАДАЄ З ПОЗИЦІЄЮ 

АВТОРІВ. ВАША РЕАКЦІЯ НА ПРОЧИТАНЕ... ЗАЛИШАЄТЬСЯ

ВАШОЮ.
Яким же чином ученим 

вдається зчитувати інфор
мацію? Щоб розібратися в 
цьому, треба зрозуміти, 
що являє собою плацента— 
багато в чому загадковий, 
ще дуже погано вивчений 
орган.

Його можна порівнювати 
із фабриною-кухнею, тур
ботливою нянечкою, з тран
спортною артерією. Як помі
дор на гідропонній грядці, 
плацента тисячами «корін
ців» занурюється в мате
ринську кров і викачує 
звідтіля поживні речовини. 
Але попадають ці ласощі 
майбутньому маляті не від
разу: спочатку плацента
готує з них різноманітні 
коктейлі, суміші. Причому 
робиться все це за надзви
чайно точною рецепту
рою — стільки-то вітамінів, 
амінокислот, мікроелемен
тів.

— Плід ніби замовляє 
меню за своїм смаком, — 
розповідає М. Цирельни- 
ков, — а плацента як по
служливий офіціант, поспі
шає випередити будь-яке 
побажання клієнта. Між 
ними постійно йде жвавий 
діалог. Наприклад, плід 
сигналізує — «Мені неви- 
стачає того й того!». Пла
цента фіксує цю інформа
цію і поспішає виконати 
наказ. Якщо це не в її си
лах — бути біді. Адже во
на не тільки годує немов
ля, котре дозріває в мате
ринській утробі, але й по
стачає його організм «бу
дівельним» матеріалом. 
.Скажімо, залізо йде на 
формування кровотворної 
системи, фосфор і каль
цій — на розвиток кістко

вої, амінокислота оксипро- 
лін необхідна для з єдну- 
вальних тканин- Якщо 
трапляться перебої хоч в 
одному з таких ланцюжків, 
дитина з’явиться на світ 
хворою, Правда, це не 
завжди вдається виявити у 
перші дні, і навіть у перші 
роки життя людини — за
таєна недуга повільно, але 
безупинно робить свою 
чорну справу. І, буває, роз
пізнають її надто пізно, ко
ли медицина допомогти 
уже безсила...

— Тут і приходить на до
помогу плацента, — гово
рить Микола Іванович. — 
Справа в тому, що орга
нізм матері не здатний са
мостійно захистити плід ні
від внутрішніх, ні від зов- 
нішних шкідливих впливів. 
Скажімо, породілля не 
дуже здорова — і її хво
роби, як правило, переда 
ються малюкові. Працює 
на загазованому підпри
ємстві, живе в екологічно 
неблагополучному середо
вищі — і знову страждає 
від цього в першу чергу її 
майбутнє дитя.

Вчені провели такий до
свід: отруїли вагітну сам
ку пацюка невеликою до
зою тетрахлорметана. Цей 
органічний розчинник -ви
користовується на багатьох 
хімічних підприємствах
країни. Так ось — через 
добу отрута із крові тва
рини повністю «вивітри
лась», а у новонароджених 
пацюченят сталися необо
ротні зміни в функціях пе
чінки, і більшість із них за
гинула.

Механізм розвитку па
тології дуже простий: от
руєна материнська кров 
постачає неякісний про
дукт плаценті, в та у стані
шоку порушує задану ре
цептуру і готує некондицій- 
ні поживні суміші. У ре
зультаті плід не одержує 
речовин, необхідних для 
його нормального розвит
ку. І всі ці процеси чітко 
фіксуються В «пам’яті» 
плаценти. Як'тільки вона
попадає в руки вчених, від
разу проводиться її ана
ліз^ — структурно-біохіміч
ний, стереометричний, ра- 
дюімуннии. Якщо з ясову- 
ється, що плацента, напри
клад, погано постачала плід 
киснем — значить у крові 
людини не буде вистачати 
гемоглобіну. Якщо блоку
вала подачу амінокислоти 
кірозин будуть поруше
ні функції щитовидної за
лози.

Здавалось би, навіщо 
знати свої майбутні боляч- 

~ ЛмГШЄ Ж,сід цього не 
стане. Не зовсім так. Сна-

жімо, аналіз плаценти вн^ 
явив схильність дитини до — 
цукрового діабету — вона 
відразу ж переводиться на 
спеціальну дієту. З її ра
ціону стараються виключи
ти каші, солодощі, їх замі
нюють білковою їжею —- 
м’ясом, соєю. Розвиток хво
роби загальмовується.

— Плацента, як вірний 
охоронець, першою попа
дає під будь-який удар, 
призначений плодові, — 
продовжує вчений. — По
стійно контролюючи її 
стан, можна сміливо склас
ти список протипоказану 
для будь-якої конкретної 
породіллі. Ось тільки як 
це зробити? Адже попадає 
плацента до нас у руки 
тільки після пологів. Вияв
ляється — вихід є. Проана
лізувавши материнську кров 
і навколоплідну рідину, 
можна досить точно визна
чити зміни в функціях цьо
го органу, його реакцію 
зовнішні і внутрішні ПО/ 
дразники. Уявляєте, які від-' 
криваються перспективи? 
Медики зможуть корегува
ти розвиток дитини ще в 
утробі матері. Скажімо, не 
вистачає в її організмі яки
хось речовин, необхідних 
для плоду, — і плацента 
відразу ж сигналізує про 
це. Ми приймаємо сигнал 
і вводимо породіллі потріб
ні компоненти. Виявлено 
надлишок якогось продук
ту, і лікарі поспішають 
зменшити його дозу. Тобто 
в принципі навіть хвора 
жінка зможе народити аб
солютно здорову дитину.

Звичайно, поки що це 
сміливі плани. Але чим 
швидше вони будуть реалі
зовані, тим міцнішим І здо
ровішим буде підростаюче 
покоління. I відкладати ви
рішення цього питання на 
завтра просто недопусти* 
мо: сьогодні дві із трьо^е 
вагітних жінок страждають 
якимось захворюванням. Де 
гарантія, що у них народя
ться здорові діти?

— Дитина ще в утробі 
матері повинна стати пов
ноправним пацієнтом ліка
ря, — говорить Микола Іва
нович. — Це моє глибоке 
переконання. На жаль, не 
всі це розуміють — деліль- 
ка ромів тому в одній із ди
тячих лікарень Новосибір
ська закрили ледве не єди
ний в країні кабінет, де 
якраз і велись спостере
ження за плацентою і пло
дом. В результаті наша ла
бораторія залишилась на 
голодному пайку — без 
будь-якого практичного ма
теріалу...

Тим часом за кордоном 
створюються великі центри 
по вивченню плаценти. Не
вже знову будемо розка
чуватись, а потім — дога
няти! •

І Ігор БОКОВ.



Наша молодіжна газе* 
та рідно пише про 
реньких людей. І, 
буть, даремно. Адже ба- 

з нас страждають 
від нерозуміння нас 
старшими. А чи розу
міємо ми їх! Чи знаємо, 
що зробило їх такими, 
які еони є! Хто цікавить
ся їхнім минулим, у то
го й ставлення інша. 9 
погляди на життя, ма
буть, теж...

— То як, Дмитрику, ие 
сняться тобі ті карасі, 
що ловив із дідом Ла- 

/і^ном на Висі? — з тел- 
- ».5 усмішкою завжди 

питає мене бабка <Ма- 
ланка, коли навідуюсь 
до не? я Іванівну,

—! карасі, бабцю, ї 
калина... Тільки от ді
дуся немає.

— Немає, — 1 схли
пує. — Вже чверть віку 
як немає. Ще жчз би, та 
німецьких газів наков
тався ще з імперіалістич- 

1 ну.
! Одна
I С^'ЮГО 

лзсь. У 
в’яносто один доля від
пустить. Сама ще на го
рище за цибулею підій
мається. 8 городі трохи 
порається. Козу догля
дає. Правда, з паличкою 
дибає. Ноги вже не три
мають. І трохи недочу
ває. Позаминулої осені 
у 22й* туфлі замовила. 
:^ВїХ ІЗ ПеК.уЧИМ болвМ 
^душі. Не тому, що гро
шей шкода. Які там гро
ші? Останню копійку від
дав би, аби була жига- 
здороза...

— Не нагадуйте, бабко, 
про смерть, — кажу. — 
Живіть, поки живеться,

— Вік такий, — відпо
відає. — Хочеш чи не хо
чеш. а збиратися час. 
Отут я вам із дядьком 
розписала, що до чого. 1 
всім запаслася. Може, 
забереш із собою оцю 
віиону?

Зітхає. Знає, що не за
беру. І не в тому річ, 
шо партійний. Просто ні
де діти, а до колекцій 
«петро» байдужий. У ба- 
буні ікон аж дві. Одну 
батьки подарували, коли 
заміж за діда Ларіона 
йшла, другу дідові бать
ки принесли, коли були 
І**'* жни у нову хату, яку 

Допомагали ставити ро
дич« молодим. А щоб зо-

СТ1* 
ма-

зона у мене зі 
кореня лиши- 

нозому січні де

іІ Перемоги

шому. Прорахувалися там 
ціною 

народ за 
самозаспокоєння керів
ників і свого любимого 
вождя.

У село ввірвалися чу
жинці. Ведуть себе нахаб
но. Її випхали з влас
ної хати, точніше, від
тиснули до комірчини. 

. Тепер там поселився ні
мецький офіцер, якому 
повинна варити їсти. 
Спробуй не погодитись, 
коли з хліві під стійлом 

- корови у ямі переховую
ться двоє синів, котрих 
хотіли завербувати в Ні
меччину. Осінньої до
щової ночі додому до
брався старший. ’ Добре, 
що на той час не було 
німців. Змарнілий, боро- шо: п ятирічки. ддтий Ледь упІзнала/

Шкодує що бракувало _ 8аня! _ аж обімли 
ос-аїти. Далі церковно- - л 
приходської школи не 
пішла. З семи років —» ■ 
гуси, потім до корів. Умі
ла не гірше чоловіків 
справлятися з кіньми. 1 
Жала серпом, снопи в’я- • 
зала, громадила сіно. 
Навчилася виготовляти 
полотно, вишивати руш- • 
ники. Не перелічити всіх 
селянських наук, які 
знала. Що тобі універси
тети! У 30-1 роки при
значили завідуючою мо
лочнотоварною фермою. 
Нелегко було справляти
ся з цими обов’язками 
Маланії Іванівні: І досві
ду бракувало, 1 освіти, а 
вдома 
дітей, 
батько 
був призваний на 
нову службу, одним 
перших 
шистами 
кордоні країни.

У спекотливому червні, 
коли напали вороги, ;Мэ- 
ланія Іванівна зібрала 
дівчат і молодиць і вия
вила бажаючих рятувати 
худобу. Вирішили гнати її 
вглиб країни. Близь
ко тисячі голів перепра
вили за Дніпро. Натер- ‘ 
пілася лиха від нальотів 
фашистських бомбарду
вальників, уперше поба
чила, як нізащо гинуть 
люди. Повернулася на
зад. Гадали, що все обі
йдеться, адже й у пісні 
спіааяося, що наша ар
мія всіх сильніша, бо її 
в бій веде сам товариш 
Сталін. Склалося по-ін-

• на коли молилась богу— тими міліціонерами Над- і
» такого й не пам’ятаю! лана ганявся по ярах за угорі. Дорогою
• —Задурили еони на- недобитками різномас- розплачувався і

род, — розповідав. *—
► Понавидумували попи вся

ких святих та їздили од
не ДО одного, щоб пити 
горілку! До Наддана ко
лись з’їжджалися ба
тюшки
Миколу літнього і

і нього, у 
стантина 
з Єлисаве7грздку — на 
Івана богослова, на 

і хайла — у Потоки.
велося так, що ні в 
ні в дідовій родині 

і Гн не визнавали. Підтри
мували, бо не було куди 
дітись. Через того попа, 
у нас із дідом ладь ве
сілля не розладналося. 
Дід Ларіон ща парубком 
п’яного батюшку, який 
спав біля хати з саду під 
яблунею, з ліжком у річ
ку заніс. Він його й про
кляв із амвона. А коли 
ми збиралися одружува
тися, довелося твоєму 
прадіду Миколі нести ба
тюшці порося г 25 кар
бованців, щоб відмолив 
гріхи і допустив до він
чання.

Бабка 'Маланія зі зви
чайної селянської 
ни. Пригадує, як 
революції СПЗЛИ 
хаті покотом на 
встеленій соломою, 
ку тут знаходилося 
ягнята. На вулицю 
дили рідко, бо на 
трьох — одні чоботи. Зі
брався батько позезти 
дітей до церкви у сусід
нє село на «велиндень, то 
взуття з усього кутка у 
сусідів позичали. Підшу
кали чобітки й 'Маланці, 
та такі гарні, що з до
розі з них очей не зво
дила! А як позернулись 
додому, зіскочила з во
за та й тікати: не хотіло 

назап повертати 
Скільки сліз 

коли діти на- 
її і силоміць 
чобітки з ніг...

з’їжджалися
з матушками на 

зим- 
Іввнівху на Кон- 

і Воздзиженів,

Ми- 
По- 

моїй, 
релі-

роди- 
іще до 
зони в 
долівці,

Узим- 
теля.
аихо- 
дзох-

дівча 
взузачку 
пролила, 
здогнали 
стягнули

Побралися 'Маланка з 
Ларіоном. Почали заво
дити господарство. По
дарував дід Іван їм ^ко
ня, та не було чим його 
годувати. Підірвався.
Махнув рукою Ларіо-н на 
господарство, подався 
червоні партизани 
Таращі, де Боженко свій 
загін формував, боровся 
за владу Рад із 
різцями.

З
ДО

нетлю-
Разом з пер-

тих банд, які на той час 
грабували селянство.

Коней на польозі робо
ти не вистачало. Доводи
лося у плуг запрягати ко
рів.

— Це вдень, — прига
дує бабка Маланка, — а 
вночі' запрягали ми • на
ших молочниць у бідарки 
і навантажували зерном. 
Треба було кілометрів за 
двадцять до ранку встиг
нути на станцію Ерки — 
здати хліб державі. В 
дорогу брали дрючки. 
Коли спускалися з горба, 
гальмували ними колеса, 
під гору підштовхували 
воза гуртом. Такі були 
перші червоні валки пар

ня. Тягнуло його в до
рогу. До поїздів. Куди 
рвався, невідомо, а ос
танню хвилину знайшов 
бідолашний коло Дні
пропетровська під коле
сами автомобіля.

Все це треба було пе
режити. Каже старенька, 
навіщо так багато їй від
міряно, можливо, й на 
кілька доль вистачить. А 
вантаж один. Його тре
ба нести.

Декотрі називають її 
іванівською Загладою. 
Особливо ті, хто до чу
жого і 
охочий.
поясню.
му, коли 
ноги, виходила на тік, на 
городи чи до колгоспно- 

якусь 
Не 

очах

легкого хліба ’ 
А чому так — 
Років сім то

що носили

підростало троє 
Старший — мій 
Іван — першим 

війсь- 
із 

зіткмузся з фа- 
на західному

ла.
— Мамо, — розлозі- 

відає, — притиснули нас 
німці. Під Корсунь-Шев- 
ченківським оточили. По 
городині танками ганя
лись за червоноармійця- _ 
ми. Хлопці беззбройні. 
Вийшли боєприпаси. 'Ме
не осколком зачепило. „ 
Очухався. Чужинці під
хопили. Зігнали таких, як 
я, сотень дзі. Погнали 
через якесь село. Вирвав
ся я з колони — і тікати. 
Якась жінка встигла хуст
ку на голову накинути.

Тоді батькові пощастило. 
Не пощастило за тиждень 
до Перемоги. Поклав го
лову на Дунаї недалеко 
від чеського міста Брно., 

. коли підвозив медика
менти до медсанбату. За
лишилися від нього лис
ти. Один із них у кол
госпній кімнаті-музеї се
ла Надлак. Писав солдат, 
щоб моя мама зберегла 
мене для мирної праці, 
бо відновлювати після 
такої жахливої війни до
ведеться нам багато.

На 2-му Українському 
фронті воювали дід Ла- 
ріон, дядьки Альоша й 
Володя. Повернулися во
ни додому. Не 
бабка Маланя 
втрату старшого 
тяжко захворів 
Далася взнаки 
голови. Скільки не їздила 
з ним по лікарнях, .нічо
го не допомогло. Відхи
лення у психіці виклика
ло манію переслідуван

встигла 
оплакати 
сина, як 
Альоша. 
контузія

го саду, щоб хоч 
користь принести, 
доведи кому на її 
поцупити відро яблук або 
лантух кукурудзи, то так 

> довго 
І нині 
людські 
душу.

березі 
скаржи- 
може.— 

плодоно- 
Краще б оті хащі 

Ну, що вже 
треба? Повний 

свині. Коли 
тягли, 

замогоричив 
стовп із

Вже листів од неї до 
мене приходить есе мен
ше й менше. Але врізує
ться І 
Якось 
кості 
ЖИ8СЯ 
ні аж 
свою нікчемність.

«Не скній, онучок, — 
писала вона. — Й твоя 
неділя прийде. У тебе 
тих турбот, як колись у 
нашого шинкаря Йосипа. 
Збирається на ярмарок 
до Бердичева — на ву
лиці тепло, вітер з Оде
си. Вертається додому-— 
замерз, 
кається, 
зодяг з 
ступного , „ 
бу, повертається мокрий, 
як хлющ, од поту. Про- 
8ОЗИЗ 
Тільки 
ки!».

Ще читає помаленьку 
книжки. Передплачує ра
йонну газету. Все зидиз- 
ляється, що про колгосп 
«Зоря комунізму» 
шуть. «От якби хто опи
сав моє життя, —• 
хається, — паперу в дру 
карні не вистачить!».

Щороку з День Пере
моги бабка Маланія, дя 
дько Володя і я прибу
ваємо до Надлака на 
урочисті торжества, при
свячені пам’яті селян 
полеглих на фронтах Ве 
ликої Вітчизняної війни. 
Кладемо квіти до під
ніжжя стели, на якій фо
токартка із зображен
ням обличчя завжди 
річного батька.

— Викапаний 
схлипує вона 
не. — Добре, 
лишився 
нього...

А то, забувши, називає 
мене Ванею. Може, й на
вмисне. Щоб 
свій корінь,

0 пам’ять кожний, 
у хвилину слав

на щось поскар- 
і Їй. Написала, а ме- 
і соромно стало за

як цуцик, 
що шубу 
економії, 

разу -вдягає шу-

5ід- 
не 

На-

даремно шубу, 
з нею й моро-

відчихзостить, що 
пам’ятати буде! 
несправедливі 
діяння ятрять її

— Сусіда на 
грушу спиляв, — 
ться кому тільки 
Ще СКІЛЬКИ б 
сила.
винищив, 
людині 
двір качок, 
електрики стовпи 
когось замогоричив І 
йому стовп із ліхтарем 
пряме у двір поставили. 
Це б він краще дояркам 
дорогу освітлював, які 
вдосвіта на ферму йдуть. 
Та й енергію у держави 
краде.

Якось застав її за не
звичним заняттям. Си
дить і на папері, вирва
ному зі шкільного зоши
та, каракулі виводить.

— На партійну конфе
ренцію пишу. До Горба
чова. Нехай подбають 
про таких нікудишніх 
людей у нашому районі, рід< Завжди

коли нудьгую 
домівкою, 
Виссю, слова отієї пісні, 
що наспівувала бабуся 
Маланка:

Візьми, мамо, піску
жменю

Та посій його на камені. 
Поки оцей пісок зійде, 
Тоді синок в гості 

прийде.

Д. ГАНСЬКИЙ, 
член Спілки журна
лістів СРСР.

Нозоа'рхангельський 
район.

таких, як я. У мене хоч 
хата. А інших є. що й 
діти позиганяли. Або оди
нокі. Для них якийсь при
тулок треба.

Років п’ять тому пред
ставник з обласного бу* 
динну народної творчос
ті у Іванівну приїжджав. 
Народні пісні збираа. То 
йому бабка Маланія де
сятків зо два на магні
тофон наспівала. І та
ких, що сьогодні мало 
хто їх знає. У якийсь 
академічний збірник їх 
вставити мудрують.
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картингістів
маленьких

Нещодавно у Приморському парку нашого 
міста пооходила першість Кіровоградсько, об- 
лас^ з картингу. 8 змаганнях «яли участь 14 
команд міст і районів області. Серед 
команди Кіровограда, Олександрії, ■Знам янии 
Світловодська, Новоукраінки, Малої Виски 
те ін.

„„„ «... ік «6- “^.7 х 6ї„ в„и. 
т7 оме"™ цих мГліньких мужчин, котрі ще 
не навчилисі приховувати радість перемоги та 

Г'РЗмагання почалися під яскравим е0“^' 
вже пеоед п’ятим заїздом почав накрапати 
дощ, і фінал проходив майже під суцільною 
зливою.

Були зіткнення, були сходження з траси, бу
ли поломки. Але з великою мужністю, ви
тримкою, знанням своєї справи та техніки аи- 
ходили хлопчаки з складних ситуацій.

Наша команда зі Світловодська виявилася 
на сьогоднішній день найпідготоаленішою та 
найзгуртоазнішою, вона й посіла перше місце. 
Треба оцінити велику роботу, проведену тре
нерами клубу В. 8. Сазоновським, 8. І. бзхма- 
том, С. А. Казановим.

На друголлу місці команда Палацу піонері® 
м. Кіровограда, на третьому •— спортсмени з 
Гайворона.

В особистому заліку у класі-машин 125 куб. 
см кращий результат був у А. Мосаликіна з Кі
ровограда (тренер В. П. Третяк).

У класі машин 50 куб. см перше місце У

пи-

ЗСМІ

24-

Ваия, 
біля 

що 
паросточок

ме- 
хоч 
од

не забував 
селянський 
пригадую, 

за рідною 
хатою над

Циканоза з Компаніїаки (тренер А. В. Касти- ® 
рін)‘ . І

Наймолодший учасник змагань, одинадцяти- & 
річний Сергій Туз із Малої Виски показав від- & 
мінну школу технічної підготовки, золю до пе- Й 
ремоги. І ось результат — дев’яте місце з об- Й 
ласних змаганнях. (;<

Хороший, мужній вид спорту. Хлопчаки сю* й 
ди йдуть із задоволенням, незважаючи на & 
сувору дисципліну, на те, що асе доводиться 
робити своїми руками, що тут під контролем » 
1 ЇХНЯ УСПІШНІСТЬ. V 1111/ЛПІ. I®

і І

об-

на

і їхня успішність у школі.
Команда Світловодська взяла участь у рес

публіканських змаганнях, які відбулися в місті 
Києві.

с. КРЙЧКО
м. Сзітлоаодсьн
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НА РІЗНІ
ТЕМИ

Якось я познайомив
ся з Сергієм Болгаром, 
молодим шліфуваль
ником з «Гідросили». 
Цьому худорлявому, 
смуглявому хлопцю 
тридцять три роки, але 
скільки вони вмістили...

Він бачив смерть. Во
на чатувала на нього 
на далекій непривітній 
землі Афганістану про
тягом двох років. Йому 
двічі було подаровано 
життя. Один раз маті
р’ю, як і всім нам, а 
другий — командиром 
роти. Спекотного 22 
червня 1984 року їхня 
рота вирушала на бо
йове завдання, а його 
і ще кількох залишили 
в таборі рити тран
шею. Роту розстріляли 
в ущелині з гранатоме
тів. Потім душмани хо
дили між палаючими 
БТР і добивали поране
них. В табір не поаер- 
нувся жоден. Ті хлопці 
йому сняться й досі...

А потім помирав йо
го дворічний син Ілля. 
Відлуння Чорнобиля — 
білокрів’я. Хвороба три
вала вісім місяців. За 
кордоном дитину мог
ли б вилікувати, але 

треба було 70 тисяч 
доларів. А де їх взяти? 
У Києві сказали: «Шу
кайте спонсорів». По
ки писали в міжнарод
ний «Червоний хрест», 
в інші установи... Ось 
коли помирала дитина, 
і трапилась ця історія.

Покійна теща Сергія 
мала задушевну подру
гу по роботі Віру Ти- 
хонівну. Вони дружили 
сім’ями. Дітей у Віри 
Тихонівни не було і 
вона ставилась до дру
жини Сергія, Наталки, 
як до рідної доньки. 
Бачачи, в якому скрут
ному становищі опини
лись молодята з двома 
хворими дітьми, запро
понувала їм з’їхатись: 
«Зараз я зможу вам 
допомогти, пізніше, 
можливо, ви допоможе
те мені».

Весною минулого ро
ку вони написали ого
лошення про обмін. Не
вдовзі по оголошенню 
відгукнувся Микола Фе
дорович Горб. Він, чо
мусь, мріяв поміняти 
свою трикімнатну квар
тиру в центрі міста на 
таку ж в районі Попо
ва чи Пацаєва. Тож і 

запропонував Горб по
трійний обмін. Проте 
домовленість не реалі
зувалась, так як Мико
ла Федорович змінив 
свої наміри.

На деякий час Сергій 
з Наталкою забули про 
обмін. Тяжко хворіла 
дитина. Але восени їх 
знову знаходить Горб і 
знову пропонує вже но
вий потрійний обмін. У 
листопаді минулого ро
ку було оформлено всі 
формальності з новими 
ордерами, пропискою. 
Сім’я з району Попова 
роз'їхалась в квартири 
Сергія і Віри Тихонів
ни. Горб одержав клю
чі від їхньої квартири в 
омріяному районі, але...

Наталка лежала в лі
карні з помираючим 
сином, Сергій теж з 
маленькою Надюшкою. 
У неї було запалення 
легенів. Тут, в дитячій 
обласній лікарні, його і 
відвідала дружина Гор
ба і повідомила, що 
вони знову передума
ли і не мають наміру 
звільняти свою стару 
квартиру, з якої випи
сались . в якій, до речі, 
Сергій встиг уже про- 

®ести телефон, і за яку 
почав сплачувати кварт
плату.

Далі були похорони 
сина і тривалі перегово
ри з Горбом. Потім бу
ло два засідання суду 
Кіровського району. 
Обидва суди не знайш
ли підстав для визнан
ня обміну недійсним, і 
обидва рішення суду 
опротестовував проку
рор Кіровського райо
ну І. С. Вихров. Облас
ний суд залишив рі
шення районного суду 
із силі, проте судові 
виконавці не поспіша
ють звільнити квартиру 
Сергія від сторонніх 
людей.

Чим же мотивує Горб 
відмову переїздити і 
чому так ревниво охо
роняють його інтереси 
не тільки колишній на
чальник відділу юсти
ції облвиконкому, а те
пер захисник А. Т. Тер- 
но (зрештою, це його 
робота), але й сам про
курор?

Не дозволяє Горбу 
завершити обмін квар
тирами його совість. 
Горба насторожило, чо
му це чужі люди з’їжд- 
жаються. З точки зору 
його — Горбової — мо
ралі це недопустимо, 
адже в байки про ми
лосердя Микола Федо
рович змалку не вірив. 
Далі більше. Виявилось, 
що 64-річна жінка, яка 
з’їжджалась з сім’єю 

" Сергія, вибралася зі 
своєї квартири не на 
вокзал, чи на вулицю 
(квартиру ж Микола 
Федорович не звіль
нив), а до тестя Сергія. 
Отже вони з тестем... 
«Живуть» разом!!! Крім 
того,, уявляєте, тесть 
Наталці зовсім і не 
батько, а вітчим. З 
якою сімейкою зв’язав
ся! Не інакше лихий по
плутав. Ні, звичайно, 
поки що Микола Фе
дорович в чорта не ві
рить. А ось у Кашпіров- 
ського вірить. І това
риш Горб так і заявив, 
що Сергій навів на ньо
го якусь оману. Гіпноз 
зник лише тоді, коли 

він, Горб, одержав клю
чі від нової порожньої 
квартири. І що ж вияви
лось. А виявилось 
страшне! Хіба міг то
вариш Горб уявити, що 
в будинках в районі По
пова і Пацаєва воду 
подають за графіком, 
що взимку е квартирах 
буває дещо прохолод
но, що ліфт може не 
працювати, а вентиля
ція в туалеті може ви
явитися недостатньою. 
О, де були його очі? 
Крім того, перед тим, 
як вселитися, в квар
тирі потрібно зробити 
ремонт. І якщо спочат
ку Микола Федорович 
оцінював його десь 
карбованців у чотирис
та, то зараз, як твер
дить Сергій, з ураху
ванням інфляції, він 
може обійтись в де
кілька тисяч. Але, якби 
Сергій фінансував той 
ремонт в розмірі, ска
жімо, п’яти тисяч, бу
ло б непогано. Пла
тить же хлопець вже 
більше півроку за квар
тиру, в якій живе Горб, 
то чому б на майбут
ній ремонт йому не роз- 
кошелитись?

Звичайно, про Кашпі- 
ровського і про гроші 
товариш І. С. Вихров у 
своїх протестах на ріЧ 
шення судів писати не 
став, але все інше (і 
вентиляція в туалеті, і 
перебої з водою, і не
достатність температу
ри в зимовий період, Т 
поламки ліфту) не про
йшло повз прискіпливу 
увагу принципового про
курора.

Керівництво обкому 
партії, куди звертався 
С- Болгар, телефонувало 
® суд, цікавилось цією 
справою, проте допомог
ти Сергію вселитись в 
квартиру, де він пропи
саний, і за яку сплачує 
квартплату вони не мо
жуть.

Не ті зараз часи. 
Будь-хто з нас має пра
во судитись з ким схо
че і не виконувати рі
шення суддів. Він має 
право бути прописаним 
за однією адресою, а 

жити в чужій, кимось 
оплачуваній квартирі. 
Він може дозволити 
собі публічно висувати 
різні припущення 
приводу цнотливості 
64-річної жінки. Йому 
нічого не варте розго
лосити таємницю удо
черіння, погрожувати 
Сергію розглядом його 
нахабства (бажає, ба
чите, жити в своїй 
квартирі) на засіданні 
Ради трудового колек
тиву заводу.

— Що ж ти думаєш 
робити? — запитую Сер
гія.

—Судова тяганина 
при такій солідній під
тримці мого опонента, 
хоча його претензії'Аб
солютно безпідставні, 
може тривати вічність. 
Горб буде висловлюва
ти все нові й нові вер
сії, які не мають ні
якого відношення до 
справи, про те, примі
ром, що мій тесть ран
ками жадібно п’є воду 
і палить «Приму» (де 
бере?). Або заявить, 
що я телепат і екстра
сенс, або, навіть, 
планетянин і цей 
він робив у нестямі. 
Можна говорити про 
негативне електромаг
нітне поле 8 НОВІЙ 
квартирі, або, що в ній 
проживає якась не
чисть. І по кожній ви
гадці запопадливий
прокурор, невтомний 
борець проти попрання 
прав все слатиме і сла
тиме в суди протести, 
аж поки у суддів не 
здадуть нерви. Адже 
відмовилась аД^Окат 
Е. І. Смілянська напе
редодні першого суду 
захищати мої інтереси. 
А мені сплачувати за 
квартиру, в якій я не 
живу, признатися, на
бридло. Мабуть, дове
деться розбити намет 
біля обкому партії чи 
облвиконкому і там жи
ти, поки тепло. / “о,
якщо це НІЯК не 
лять судові виконавці, 
візьму хлопців-афган- 
ців і винесу зі своєї 
квартири чужі речі.

В. ПОСТОЛАТІЙ.

[Продовження. Початок у №НЄ 29—33).
НІЧ ЦИНТІЇ, ПОДАРОВАНА ПРОПЕРЦ1Ю. Про те, чо

го Овідій наже додумувати, говорить Проперцій («Еле
гії»):

«Ніч щаслива і щасливе ложе моїх розкошів! Скіль- 
ни ж ми вимовили слів при світлі лампи, а скільки бу
ло сваволі після того, як її згасили.

Вона або змагалася зі мною з оголеними грудьми, 
або творила перешкоди, прикриваючи їх тунікою.

Марно сон зводив мої повіки, відкрилися вони знову 
під дотиком її уст.

Ян ти можеш — сказала — байдуже спати?
У тисячні сплетіння єднаймо наші руки, хам уста 

тішаться довгими поцілунками!
Темнота не сприяє розкоші: говорять, що очі є про

відниками кохання. Паріс запалав почуттям, бачачи 
гарну Елену, котра нага вийшла з ложа Менелая, Ен- 
діміон своєю нагістю очарував невинну Діану і боги
ня згодом нагою спала біля нього.

У ліжку не занривай своїх поваб, бо власноручно 
пошматує на тобі ненависні шати. А якщо гнів понесе 
мене далі, мати твоя помітить його сліди на твоїх пле
чах.

Дозволь мені цілувати твої пружкі груди. Поки доля 
сприяє, хай очі наші насичуються ноханням. Живим 
чи мертвим належатиму тобі.

Янщо погодишся на такі ночі, один рік для мене ста
не довшим від самого життя. Не жалій для мене їх, І 
стану я безсмертним у твоїх обіймах. Що кажу, одна 
ніч Із тобою може створити з мене бога, з мене, най
меншого з-поміж людей.

РОЗДІЛ 1-Б. ЖИТТЯ СВІТСЬКОЇ І ЗАМОЖНОЇ людини
Поза домом. Релігійні свята. У деякі вдалі дні зби

раються любителі мистецтва у святині богині СарасватІ 
(покровителька мистецтв).

Там слухають співців, котрі щойно прибули до міс
течка. Наступного дня їм щось платять, а тих, хто спо
добався. залишають на довше.

Члени товариства любителів мистецтва чинять так 
у смутні й приємні хвилини.

Вони приязно настроєні щодо іноземців, які прибу« 
ли на зібрання.

Такі збори відбуваються також під час святкувань 
на честь якогось Іншого божества.

Прогулянки до садів і публічних лазень. Мужчини 
відвідують їх гарно вдягненими у товаристві куртиза

нок, з чисельною челяддю. В таких умовах три типи ч 
чоловіків роблять послуги багатим особам та куртизан
кам.

10 Пітхамарда. котрий не солодіє нічим, опріч свого 
таланту; може зробити все і всьому навчитися.

2о Віта є таким, хто втратив свій маєток, але через 
освіту й давні приятельські стосунни в цій місцевості 
має доступ до багатіїв та нуртизанок і живе з того, що 
вміє від них витягнути. Це — офіційний дармоїд.

Зо Відушака є різновидом придатного блазня. Ним 
завше є брамін, котрого всі цінять за гумор і влучні 
жарти.

Цих людей використовують для того, щоб поєднува
ти багатіїв із куртизанками. Вони мають також слугу- 
ватнся жебрачками, жінками з виголеними головами 
(вдовами) й колишніми куртизанками, що мають до 
цього хист.

Товариські зібрання. Мужчини одного віку, уподо
бань, освіти збираються у гроні знайомих або у знаних 
нуртизанок, або в домі одного з них розмовляти, скла
дати вірші, спілкуватися.

В останньому випадку жінки, котрі вирізняються 
вродою і мають подібні уподобання й таланти, можуть 
бути допущені до товариства й користуватися почестя
ми. —'

Часто розмови бувають виявами поетичних імпровіза
цій та зустрічних цитат із різних поетів. Для наочності 
ми склали такий діалог, використовуючи уривки з тво
рів поетів:

Учений брамін: — Хто придумав цей лабіринт непев
ності, цю святиню непристойності, це зібрання поми
лок, це засі не тисячею ошуств, поле, цю перешкоду до 
брам Небес, ці уста пекельного міста, цей кошик, на
повнений всілякими дурничнами, цю отруту, подібну 
до амброзії, цей ланцюг, що приковує смертних до 
цього світу, — чи не жінка?

Партизанка: «Ти, лицемірний мудрагелю, паплюжачи 
Жінок, ошукуєш себе й інших, бо плодом смертей є Не
бо, а воно тим, хто його досяг, дарує апсараси (німфи).

Брамін: —■ У жінок мед у словах, а отрута в серці, 
б’ють вони одночасно в груди краєм руни.

Куртизанка: — Глупці, котрі стороняться жінок, зри
вають самі лише кислі плоди; їхня власна глупота з 
богом кохання приготує їм заслужену кару. Того 
дня, коли благородні мужі пануватимуть над своєю жа
гою, гори Віндх’я вплав подолають онеан.

Брамін: — Тут на землі молодість є нічим іншим, як 
садом, повним отруйних квітів, воплстінням пристрасті, 
причиною прикрощів докучливіших од тих, які наказу
ють зносити сотні пекел, зерном шаленства, перешко
дою з хмар, яна приховує світло знання, єдиною зброєю 
бога нохання, смугою помилок всієї природи.

Куртизанка: — Ти старий, кривий і кульгавий, пар
шивий собацюро, на тобі залишилися самі шкіра та 
кості, а Писок твій скалічили вилизувані тобою шкара
лупи. Ти ж сам ще упадаєш за суками; бог любові по
ганяє всіх до сиону. Ледве ступня гарної жінни торк
неться дерева асіока, одразу зацвітуть всі його квіти.

Пристрасні жінки розпалюють серця своїми жагучи
ми принадами; з одним щебечуть, на іншого кладуть 
хитре око, а лише третій оволодіє їхнім серцем.

Брамін: — Той, хто, гамуючи свої почуття, поєднав 
свій розум із найвищим духом, — що вій може зробити 
зі щебетанням коханок, з медом їхніх уст, блиском їх 
обличчя, із зітханнями і любовними забавами, коли 
вони дозволяють стискати собі круглі перса?

Куртизанка: — Учені лікарі, котрим стале на устах 
слова святих писань, є єдиними з тих, хто упівгуби го
ворить про пожертву задля любові.

Але хто зміг втекти від стегон гарних дівчат, оздоб
лених поясами, що шурхотять, і з яких звисають роже
ві перли?

Сам Брахма не ладен протистояти тому, за що взя
лася охоплена чуттєвістю жінка.

Зрілий муж: — Чоловік не певен свого гонору, своєї 
чолоеічності, свого розуму, янщо його серце й рішу
чість певно не протистоять сіяному жінками псуванню.

Скільни ж то через них знайшло собі згубу — скарби 
всього світу можна було б купити за це!

Молодик: — Чий вигляд може бути найнращим? Ли
це дівчини, котра пломеніє коханням. .-

Який запах найприємніший? її солодке ди?^^ня.
Янии звук є наимилішим? Голос ноханої.
нни.и смам с найтоншим? Крапля роси, що зволо

жує іі уста.
Який дотик є найсолодшим? Дотик її тіла.
Яна картина наивідповідніша для думки? її поваби.
Усе в молодій дівчині повне принадності.
молодим поет: — Дівчина схожа на ніжну бруньку 

ще сплячої троянди. Росте вона невинною в сутіні бать
ківського гаю, схована від небезпек, віддалена від всі
лякої зневаги. Але як тільки її лоно відкриється для 
поцілунків запопадливого соловейка, вона одразу стає 
відірваною від материнського себла і безжально приєд
наною до трав, що їх топчуть ноги суспільства. Вона 
виявиться на публічному майдані, перед очима перехо
жих і зів’яне від тисяч нечистих поцілунків. І марно то
ді шукати її дівочу свіжість.

Інший молодик: — Легкий усміх на устах, погляд 
одночасно амбітний і полохливий, веселе щебетання, 
втеча и раптове повернення, лукаві тривалі забави — 
зелі?Є ССЄ НЄ € ™М СП0НУСЛИ0ИМ У Д>омат

Коли їх немає, ми прагнемо їх бачити. *
поли їх бачимо, нашим єдиним прагненням є поєдна

тися з ними в обіймах.
Коли ми знаходимося в їхніх обіймах, не можемо з 

них вирватися.
Молодий поет: — Для якого смертного призначена ця 

довершена краса, подібна у своїй свіжості до оксамит
но) квітки, чий аромат ще ніхто не вдихав, до крихкої 
я лну Не насмілився відділити від стебла без-
оожнии ніготь, до ще цнотливої перли, що перву.Хо спо
чиває в лоні скойки, де ся уродила.

[Далі буде).
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13 СЕРПНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — У 

світі тварин. 8.35 — Грає В. Селі- 
вохін (фортепіано). 8.55 — Доку
ментальні фільми «Останній 
крон», «Турбота наша така». 9.40 
— Кімопанорама. 11.10 — «Казна 
про загублений час». Мультфільм.
11.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 15.00 — ТСН. Телевізійна 
служба новин. 15.15 — «Великий 
секрет для маленької номпанії». 
Мультфільм. 15.30 — Коли танцю
ють ескімоси. 15.55 — Дитяча го
дина (з уроком французької мо
ви). 16.55 — Концерт. 17.15 — Ми 
і енономіка. Шляхи розвитку еко
номіки Росії. 18.30 — «Село Сте
панчикове і його мешканці». Ху
дожній телефільм. 1 серія. Пре
м’єра. 20.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 20.40 — Колаж.
20.45 — Прем’єра хронікально-до
кументального телефільму «Мі
сяць в Індії». 22.15 — Тільки одна 
зустріч. Пісні Ю. Антонова у вико
нанні автора. 22.55 — ТСН. Теле
візійна служба новин. 23.20 —
«Пригоди принца Флорізеля». Те
лефільм. 1 серія. 0.24 — «Граф 
Люксембург». Музична вистава.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — «Зу

стріч у Тралялінсьних». 16.50 — 
«Народовладдя». 17,20 — Фільм- 
балет. 18.00 — На київській хви
лі. 18.30 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.50 — Телефільм «За
повідник». (Кіровоград). 19.10 —
«Точна зору». В передачі бере 
участь перший заступник голови 
облвиконкому В. С. Кривий. (Кіро
воград). 19.30 — Актуальна каме

ПУТІВЦЯМИ З РЮКЗАКАМИПрихилений до берези велосипед, здавалося, ось-ось хрусне іп’д вагою туго напакованих тюків. Але нічого, витримав і п’ятеро чоло віків із синьо-жовтим прапором та мегафоном покотили ного від пам’ятника Шевченкові вулицями Кіровограда. Так почався 8 серпня ц. р. обласний похід «Дзвін». Ного учасники О. Геращенко. В. Бурков, М. Білоцерківський. О Підгорний і В. Бондар пройдуть пішки, ночуючи в наметах, селами і містами Кіровоградського, Знам’янського. Ояуфріївського, Світловодського районів, по дорозі до них приєднаються інші «дзвонівці». і закінчиться похід у Каневі, де відбудеться Всеукраїнське свято молоді. «Мета походу, -- сказав виконавчий секретар крайової організації Руху В. Бондар, — спробувати об’єднати громадян республіки під гаслом державної незалежності України. З’ясовуватимемо екологічні біди, проводитимемо соціологічні дослідження Приміром, поцікавимося, чи виправдали сподівання виборців народні депутати Панченко. Мусієнко. Мармазов, Павленко, Тарасен ко. Яворівський. У людей неоднозначне ставлення до національної символіки тож говоритимемо й ппп неї. Словом, це буде просвітниць кий похід»
Н. ЧЕРСЬКА.

ра. 20.00 — Чомпіонат СРСР з
футболу. < Шахтар ■ ^Металіст».
2-й ч »з м м. 20 Л5 — На добраніч, ді
ти! 21.05 неділю вранці». (Кі
ровоград). Повтор від 22 липня.
22.25 — Вечірній вісник. 22.55 — 
Музичний монітор квартет «Коло».

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 — «Са

мітник». Документальний фільм.
7.50 — Короткометражні художні 
телефільми зля дітей. «Стіна», 
«Жаба і едельвейс», «Літо Еміль- 
бена». 9.00 — Цей фантастичний 
світ. 10.20 — Сеанс повторного те
лефільму. «Наш умілець». 16.00 — 
Ь , поптрет польського ком
позитора Г. Бацевич. 16.50 — Зу
стріч з художником В. Артиковим.
17,30 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперекладом). 18.00 — 
Мультфільми «Срібний дзвіночок», 
«Журавлик». 18.25 — Колаж. 18.30
— Держтелерадіо БРСР (Мінськ).
19.00 — Вечірня казка. 19.15 —
Азербайджан. Літо 1990 року. 20.15
— Передача пройшла в ефір...
20.40 — 3 фондів ЦТ. «Склянка во
ди». Художній телефільм. 1 серія.
21.45 — Щоденник чемпіонату сеі- 
ту зі стрілецького спорту.

вівторок
14 СЕРПНЯ

А. ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.30 — «Се

ло Степанчикове і його мешкан
ці». Художній телефільм. 1 серія. 
9.00 — Клуб мандрівників. 10.00 — 
Це було... було. 10.20 — «Крила, 
ноги і хсости». Мультфільм. 10.25
— Дитяча година (з уроком фран

цузької мови). 11.25 — Колаж. 11.30
— Час. Телевізійна служба новин.
15.00 — ТСН. Телевізійна служба 
новин. 15.15 — «А хто чарівник?». 
Мультфільм. 15.30 — Мелодії і рит
ми Конго. 15.50 — Науковий віс
ник. 16.35 — Пакистан: через важ
ні будні до свят. 17.00 — Здрастуй, 
музико! 17.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 18.00 — Рух без не
безпеки. 18.30 — «Село Стеланчи- 
кове і його мешканці». Художній 
телефільм. 2 серія. 20.00 — Час. 
Телевізійна служба новин. 20.40 — 
Слоео. Літературно-художня про
грама. 22.40 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 23.05 — «Пригоди 
принца Флорізеля». Телефільм. 
2 серія. 0.09 — Спортивна програ
ма. 0.39 — «Юнона» і «Авось». 
Фільм-ви става.

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Все про 

кіно. 10.40 — Доброго вам здо
ров’я. 11.25 — Художній фільм

А. ЦТ <11 програми)♦ ІДІОТ». 13.25 — Твори українських 
радянських композиторі а. 1 
Конини, 16.70 Длл дітей.
на». 16.40 — Господарем на 
17.10 — Телефільм ' Інзслсда. Пчзе- 
леда». 17.35 — Сліпає В. Орлова.
18.00 — Телефільм «Світ у глині».
18.15 — Для дітей. Зустріч з май
страми мультиплікації. 19.30 —
Актуальна камера. 20.00 — Кон
церт. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — Говоримо українською.
21.20 — Художній телефільм «Уг- 
рюм-ріна». 1 серія. 22.40 — Вечір
ній вісник. 23.10 — Музичний мо
нітор. ФІльм-нонцерт.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.15 — Цирк 

звірів. 8.00 — Образ. Літературна 
передача для старшокласників.
8.40 — Радість Європи. Міжнарод
ний дитячий фестиваль у Югосла
вії. 9,10 — Фільм — дітям. «При
годи Арслана». 1 серія. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.45 —Сеанс 
повторного телефільму. «Сімнад
цять миттєвостей весни». 5 серія. 
16.00 — Співає А. Аблабердиєва.
16.30 — Прем’єра документально
го фільму «Ой, спасибі, лікарю..,».
16.55 — Ритмічна гімнастика. 17.30 
— Час. Телевізійна служба новин 
(з турдоперенладом). 18.00 — Бас
кетбол. Чемпіонат світу. Чоловіки. 
У перерві — 18.45 — Вечірня каз
ка. 19.45 — Колаж. 19.50 — «Треба 
пам’ятати...». Про філософа Л. Фло- 
ренського. 20.40 — 3 фондів ЦТ. 
«Склянка води». Художній теле
фільм. 2 серія. 21.45 — Щоденник 
чемпіонату світу зі стрілецьного 
спорту.

15 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Село 
Степанчикове і його мешканці». 
Телефільм. 2 серія. 9.05 — Співає 
К. Георгіаді. 9.30 — Слово. Літера
турно-художня програма. 11.30 — 
Час. Телевізійна служба новин. 
15.00 — ТСН. Телевізійна служба 
новин. 15.15 — «Огник». Мульт
фільм. 15.30 —- Дитяча година (з 
уроком англійської мови). 16.30 — 
Індія: непохитність у благочесті.
17.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 18.00 — Резонанс. 19.15 — 
Концерт Смоленського російсько
го народного оркестру. 20.00 —Час. 
Телевізійна служба новин. 20.40 — 
Колаж. 20.45 — «Острів». Худож
ній фільм. 1 серія. Вперше. 22.20 — 
Танці, танці, танці. Міжнародний 
конкурс винонавців бальних тан
ців. 23.05 — ТСН. Телевізійна служ
ба новин. 23.30 — «Пригоди прин
ца Флорізеля». Телефільм. З серія. 
0.34 — По сторінках передачі «На
вколо сміху». 1.49 — «Тане велике 
кохання». Концерт за участю 
В. Атлантова.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Музична 

програма. 11.50 — «Село і люди».
12.35 — Говоримо українською.
12.55 — Художній фільм «Пан 
оформлювач». 16.00 — Новини.
16.15 — «Сонячне коло». 16.45 — 
Телефільм «Зачерпни з рідного 
колодязя». 18.00 — На київській 
хвилі. Інформаційний випуск. 13.30
— «День за днем». (Кіровоград).
18.45 — «Щасливої дороги». (Кіро
воград). 19.00 — Усім миром. 19.30
— Актуальна намера. 20.00 — Між
народний турнір з хокею. Фінал. 
З період. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — Прем’єра фільму-кон- 
церту «Русалчин тиждень». 21.55
— Ренлама. 22.00 — Вечірній віс
ник. 22.30 — Художній телефільм 
«Угрієм піна“ 2 серія.

7.00 — Гімнастик^, 7.20 — Доку
ментальні фільми •'курортне міс
течко», «На дуду грець». 8.00 —
Здрастуй, музико! 8.45 — «Гидке 
каченя». Мультфільм. 9.05 — Фільм
— дітям. «Пригоди Аролана». 2 се
рія. 10.10 — «Кухонна розмова, або 
Монолог щасливої жінки». Доку
ментальний фільм. 10.30 — Сеанс 
повторного телефільму. «Сімнад
цять миттєвостей весни». 6 серія. 
16.00 — А. Шнітке. «Не «Сон літ
ньої ночі». 16.10 — Бар’єр. Чи по
трібна сила без розуму? 16.40 —
«Кличу на допомогу...». Доля од
ного хутора. 17.30 — Час. Телеві
зійна служба новин (з сурдопере
кладом). 18.00 — Баскетбол. Чем
піонат світу. Чоловіки. У перерві
— 18.40 — Вечірня мазка. 19.40 — 
Колаж. 19.45 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Вишні 
цвітуть...». 21.05 — Міжнародний 
естрадний фестиваль «Сопот-90». 
День перший. У перерві — 22.50 — 
Щоденник чемпіонату світу зі 
стрілецьного спорту.

че/пвец
16 СЕРПНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Ост

рів». Художній фільм. 1 серія. 9.15
— Грає квартет баяністів Київської
філармонії під керуванням М. Рі- 
золя. 9.25 — Людина. Земля. Все
світ. 10.25 — Дитяча година (з уро
ком англійської мови). 11.25 —
Колаж. 11.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 15.00 — ТСН. Теле
візійна служба новин. 15.15 — Му
зична скарбниця. Р. Вагнер, фраг
менти з опер. 16.10 — «Ромова лю
бов». Мультфільм. 16.35 — Пре
м’єра документального публіцис
тичного телевізійного відеофільму 
«Хочу зрозуміти...». Про наслідки 
Чорнобильсько? аварії. 17.30 —Час. 
Телевізійна служба новин. 18.00 — 
...До шістнадцяти і старші. 18.40 — 
Актуальний репортаж. 18.50 — Із 
золотого фонду ЦТ. Усні оповідан
ня І. Андроникова. 20.00 — Час. 
Телевізійна служба новин. 20.40 — 
За зведеннями МВС. 20.50 — «Ост
рів». Художній фільм. 2 серія. 22.30
— ТСН. Телевізійна служба но
вин. 0.00 — «Чорний трикутним». 
Телефільм. 1 серія. 1.05 — «По му
зеях і виставочних залах». Шедев
ри іспанського живопису в Моск
ві з музею Прадо. 1.40 — Вас за
прошує С. Ротару.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Художній 

телефільм «Угрюм ріка». 1 і 2 се
рії. 12.00 — «Пломінь». 13.20 —

«Пиво у спекотний полудень». 16.00
— Новини. 16.10 — Для дітей. «Ве
селка». 16.40 — Науново-популяр- 
ний фільм. 17.00 — «За заводською 
прохідною». (Кіровоград). 17.30 — 
Міжнародний дитячий конкурс 
бального танцю. 18.30 — Докумен
тальний фільм. 18.55 — Співає 
3. Бабій. 19.30 — Актуальна каме-. 
ра. 20.00 — Ренлама. 20.10 — Пре
м’єра телефільмів. 20.40 — Рекла
ма. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — Молодіжна студія «Гарт». 
У перерві — 22.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.15 — «Об

раз». Літературна передача для 
старшокласників. 8.35 — Прем’єра 
документальних фільмів «Шлях на 
Свине». «Східний Сибір». Кіножур
нал. 9.15 — Фільм — дітям. «Лиха 
боятися — щастя не бачити». 1 се
рія. 10.20 — Ритмічна гімнастика.
10.50 — Сеанс повторного теле
фільму. «Сімнадцять миттєвостей

весни». 7 сирій. 16.00 — ПІДРОА-
ження. дім«. 16.30 — Рні
мічна гІг^Игина. 17.00 — Пісні
Помор■ я. — Час. Телевізійна
служба нооин (з сурдоперекладом). 
18.00 — Баскетбол. Чемпіонат сві
ту. Чоловіки. У перерві — 18.40 — 
Вечірня казка. 19.40 — Колаж.
19.45 — Телевізійний музичний
абонемент. «Ієгуді Менухіи у Моск
ві і Ленінграді. Роки 1987, 1989...».
20.35 — Кінофестиваль. «Приз гля- 
дацьких симпатій». Прем’єра до
кументального телефільму «Танець 
з рожевою стрічною». 21.05 —
Міжнародний естрадний фестиваль 
«Солот-90». День другий. У перер
ві — 22.50 — Щоденник чемпіона
ту світу зі стрілецьного спорту.

17 СЕРПНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Ост

рів». Художній фільм. 2 серія. 9.15
— Грає М. Вахутинський. 9.20 —
Усні оповідання І. Андроникова.
10.25 — Прем’єра документально
го телефільму «Неправдива кали
на». 10.45 — ...До шістнадцяти і 
старші. 11.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 15.00 — ТСН. Теле
візійна служба новин. 15.15 —
Мосновсьний конкурс дитячої 
пісні. 16.00 — Прем’єра донумен- 
тального фільму «Вільна імпрові
зація». 16.15 — Танці Індонезії.
16.45 — Діалог з комп’ютером.
17.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 18.00 — Зона. Важкий шлях 
ідей. Із циклу «Влада Радам». 18.30
— И. Гайдн. «Відлуння» для кла
весина і струнного орнестру. 18.45
— Актуальний репортаж. 18.55 — 
«Діти гріха». Художній телефільм. 
Прем’єра. 20.00 — Час. Телевізій
на служба новин. 20.40 — Колаж.
20.45 — В уряді СРСР. 20.55 — Це 
було... було... 21.25 — Спецвипуск 
програми «Погляд». «Російська 
Америка». 22.40 — ТСН. Телевізій
на служба новин. 23.10 — «Чорний 
трикутник». Телефільм. 2 серія. 
0.15 — Театр одного актора. О. Фі- 
ліпенко. Вечір радянської сатири.
1.30 — «На біс». КІноконцерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Для ді

тей. Канал «Д». 10.50 — Пам’яті
Утьосова. 11.35 — «Спадщина».
12.20 — Фільм-опера «Князь Ігор». 
16.00 — Новини. 16.10 — Для ді
тей. «До... мі... соль». 16.40 — «Сер
цем до рідної землі». 17.30 — Світ 
сім’ї. 18.00 — На київській хвилі.
18.30 — «День за днем». (Кірово
град). 18.45 — Земле моя. Пробле
ми збереження Південного Бугу.
19.30 — Актуальна камера. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — Худож
ній телефільм «Угрюм ріка». З се
рія. 22.05 — Вечірній вісник. 22.35
— «Козацькому роду — нема пе
реводу».

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 —С. Про- 

коф’єва, I. Тонманова. «Стріла Ро
бін Гуда». Фільм-вистава Цент
рального театру Радянської Ар
мії. 9.15 — Російські народні пісні 
виконує Я. Іванова. 9.25 — Фільм
— дітям. «Лиха боятися — щастя 
не бачити». 2 серія. 10.30 — Сеанс 
повторного телефільму. «Сімнад
цять миттєоостей весни». 8 серія. 
16.00 — «А нам допоможе ро
бот...». Мультфільм. 16.10 — Авто
портрет. Музична програма за 
участю В. Кривоноса. 17.30 —Час. 
Телевізійна служба новин (з сур
доперекладом). 18.00 — «Запам’я
тай пісню». Для дорослих і дітей.
18.15 — Кінофестиваль «Приз гля- 
дацьких симпатій». Прем'єра до-

кум .пл/іьниго юлеф іл ьиу «Бсч
спар.чоемця*. 18.56 — Колат. 1Э.УО 
— ЗІЙчІрня казка. 19.15 Пои^ор 
на саше прохання. Доброго аам 
здорои’п. Лікар Сарчук. 20.00 —
Прем’єра документального теле
фільму «Легко сказати». 20.20 —
Концерт органної музики. 20.50 — 
Спорт для всіх. 21.05 — Міжна
родний естрадний фестиваль «Со
пот-90». День третій. У перерві —
22.50 — Щоденник чемпіонату сві
ту зі стрілецького спорту.

сцбокіа
18 СЕРПНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — Мама, 

тато і я. 8.05 — Пори року. Сер
пень. 9.05 — Концерт Державного 
ансамблю лісні і танцю Татарської 
АРСР. 9.45 — НЛО: бельгійський 
трикутник. 10.15 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Душа, 
повстань, щоб потрудитись...».
10.55 — Партнер. Комерційний віс
ник. 1Ц25 — Під знаком «Пі».
12.25 — «Бурда моден» пропонує...
12.55 — Фільм — дітям. «Шлях до 
школи». Вперше. 13.25 — «...1 не 
обнрадати себе». Про Полтавський 
художній музей. 13.50 — Мульт
фільми. 14.30 — По сторінках аме
риканського кіно. КІноконцерт. 
Випуск 1. 15.00 — Хвилини поезії. 
15.10 — По сторінках американ
ського кіно. КІноконцерт. Випуск 2.
15.40 — Концерт Державного ка
мерного оркестру СРСР. 16.45 — 
Міжнародна панорама. 17.30 — На 
прохання глядачів. Художній те
лефільм «Пригоди Шерлока Холм
са і доктора Ватсона». «Скарби 
Агри». 1 і 2 серії. 20.00 — Час. Те
левізійна служба новин. 20.40 — 
«Дуже синя борода». Мультфільм 
для дорослих. 21.05 — Міжнарод
ний естрадний фестиваль «Сопот- 
90». Гала-нонцерт. У перерві —
22.50 — ТСН. Телевізійна служба 
новин. 0.30 — «Чорний трикут
ник». Телефільм. З серія. 1.38 — 
Ф. Зуппе. «Прекрасна Галатея». 
3.08 — Що таке цирн.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч

на гімнастика. 9.50 — Художній 
телефільм «Угрюм ріка». З серія.
10.55 — На автошляхах республі
ки. 11.10 — «Червоний кінь». Ви
става. 12.20 — Концерт державно
го орнестру народних інструмен
тів УРСР. В перерві — 13.30 — Но
вини. 14.55 — Доброго вам здо
ров’я. 15.25 — Вперше на екрані 
УТ. Художній фільм для дітей. 
«Таємниця золотого Брегета». 1 се
рія. 16.30 — Сатиричний об’єнтив. 
17.00 — Суботні зустрічі. 18.30 — 
У пам’яті і совісті в боргу. Пісні 
воїнів-«афганців». 19.30 — Акту
альна камера. 20.00 — «Каліме- 
рас» — здрастуйте». Зустріч з 
грецькими поетами та художніми 
колективами Донеччини. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — Худож
ній телефільм «Угрюм ріка». 4 се
рія. 22.15 — Вечірній віснин. 22.55
— Музичний монітор. «Співають 
«Краяни». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення).

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 — «Син 

Оки». 8.45 — У. Сароян. «Не йди 
розгніваним». Телевистава. Пре
м’єра. 11.50 — «Оленчине нурчат- 
но». Мультфільм. 12.00 — Баскет
бол. Чемпіонат світу. Чоловіки. 
Півфінал. 13.30 — Відеоканал «Ра
дянська Росія». 16.00 — Фільми 
студій союзних республік, «Дезер
тир». Художній телефільм. Пре
м’єра. 17.10 — Документальні філь
ми. 17.55 — Російська мова. 18.25
— Кінопубліцистика союзних рес
публік. Прем’єра документального

1 -(з су^эдо

-— ------------- -“і
18.65 ~ Колат. 1М.ОО - 8<-мір»п К
нйзиа. 19.15 — Коиїдирт групи *Но- 
иий день/. 20.00 МІЦЦ) Телешзій- І 
на служба ноиии (з су^рдопсрі-кла 1 
дом). 20.40 — Д. Ме хеш. «Балта- І
зар». Телевистава телебачення І 
Угорщини. Прем’єра. 21.35 — Що- І 
денник чемпіонату світу зі стрі- | 
лецьного спорту. 21.50 — Нічний І 
сеанс, «Загибель 31 відділу». Ху- І 
дожній телефільм. 1 і 2 серії.

19 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)

7.00 — Спорт для всіх. 7.15 —
Ритмічна гімнастика. 7.45 — Ти
раж «Спортлото». 8.00 — 3 ранку 
раненько. Передача для дітей. 9.00 
—- На службі Вітчизні, Ю.00 — Ран
кова розважальна програма. 10.30

— «Навколо світу». Альманах. 11.30 
і— Здоров’я. 12.15 — Педагогіка 
для всіх. 13.15 — «Цирк для моїх 
онуків». Художній фільм-моногра- 
фія. 14.25 — Прем’єра мультфіль
му «Тюк». 14.40 — Валерій Леон
тьев в Індії. 15.35 — Сільська го
дина. Панорама. 16.50 — У світі 
казок і пригод. «Легкі крони». Ху
дожній телефільм. Прем’єра. 18.25
— Виступ дитячого ансамблю
«Марімба Панес». (Японія). 18.55 — 
На прохання глядачів. Художній 
телефільм «Безіменний замок». 
1 серія. 20.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 20.40 — Футболь
ний огляд. 21.10 — Творчий вечір І 
народного арфста СРСР В. Ва
сильєва у Великому театрі СРСР.
23.35 — Слідство ведуть Знатоки». 
Телефільм. «Справа 21». «Без ножа І 
і кастета». 1.45 — Анна Герман» І 
Доля і пісні. І
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — «У недІ- І 
лю вранці». 10.20 — Ритмічна гім- І 
настика. 10.50 — Художній теле- І 
фільм «Угрюм ріка». 4 серія. 12.05 І
— Для дітей. Канал «Д». 13.35 — І
Новини. 13.45 — Музичиний фільм І 
«Ой, там, на товчку, на базарі». І 
14.10 — Для дітей. Художній теле- І 
фільм «Таємниця золотого брега- І 
та». 2 серія. 15.15 — Ви нам лиса- І 
ям. 16.00 — До Дня повітряного | 
флоту СРСР. 17.00 — «Кииївтпак- І 
тородетаяь пропонує». Реклама. І 
17.05 — «Село і люди». 17.35 — І
В українському фонді культури. І
18.30 — Концерт художніх нолек- І 
тивів. 19.30 — Актуальна камера. І 
20.00 — Телеспортапена. 20.45 — 11 
На добраніч, діти! 21.00 — Візит І 
до лікаря. 21.15 — «Класик-шоу». І 
Музична програма. В перерві — І 
22.05 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

7.00 — На зарядку ставай! 7Л0 І
— Земля тривоги нашої. Прем’єра І 
документального телефільму «Ва- І 
ріанти майбутнього». Фільм 5 із І 
циклу «Стратегія енергетики». І
8.30 — Науриз. 8.50 — Світ, в яному І 
ми живемо. Фільми режисера І 
L Беляева. «Ярмарок», «Дзвінка | 
сторона». 9.55 — Баскетбол. Чем- і 
піонат світу. Чоловіки. Матч за І 
З місце. 11.25 — «Баго іде до ба- | 
бусі». Мультфільм. 11.40 — Повтор І 
на ваше прохання. «КВН-90». Зу- І 
стріч команд Дніпропетровського І 
університету і Київського політех- І 
нічного інституту. 13.30 — Відео- І 
канал «Радянська Росія». 16.00 — І 
Планета. Міжнародна програма. І 
17.00 — Концерт баяністів і анор- І 
деоністів. 18.25 — Об’єктив. 19.00— і 
Вечірня казка. 19.15 — Колаж. І
19.20 — «...Будемо вірити, жити й І 
чекати». Про Б. Пастернака. 20.00 І
— Час. Телевізійна служба новин І 
(з сурдоперекладом). 20.40 — «Го- І 
ри димлять». Художній телефільм, ] 
1 і 2 серії. Прем’єра. 23.05 — Що- І 
денник чемпіонату світу зі стрі- І 
лецьного спорту.
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БОЛГАРСЬКІ СМІШИНКИ

И ШЧЪ, ДЛИСЙ

може 
наше

{«Сталкер»)
Вірші Сергія КОСТРОВА. 
Музика Андрія ДЕРЖАВША.

і назва 
дебатує«- 
місто ма-

(ЗАМІТКИ НА ПОЛЯХ 
ТРОЛЕЙБУСНИХ БІЛЕТІВ)

ло 170 років, ТОДІ як ім’я Зіибіз’свй 
носило лише 10 років, в Кірове — 55. 
Єлиспветгрвд був столицею нових 
земель, одним з найбільшим і най- 
культурніших повітових міст РОСІЇ і 
України. Кіровоград — пересічний 
провінційний обласний центр.

Тож питання про назву нашого 
міста заслуговує принаймні на те, 
щоб його обговорити. Що ж стосу*» 
ться самої назви, то хай вирішать са
мі

е’євськ мені здасться значно приваб
ливішою, ніж Кіровоград.

Крім того, історична назва нашого 
міста — Слисаветград — походить 
від назви фортеці святої Списавети. 
Зверніть увагу, святої, • не цариці 
Єлисавети Петрівни, яка була лише 
«божою помазамицею». Так що в цій 
назві більше божественного, ніж цар
ського. А оскільки ми зараз стали 
значно терпиміші до релігійних зви
чаїв /линулого, то, вважаю, і 
Єлисаветград цілком 
тись. Адже цю назву

Якщо порівнюва- 
слід зауважити, 
одним з най; 

Сталіна, тс Зі- 
ленінського ото-

і світового 
що назва Зіно-

я 
■ я

В

мешканці міста.

Віталій ПОСТОЛАТЇЙ.
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Не дай роги

Значок міського депутата 
Він. до білизни став чіпляти. 
Бог! Не цурайсь перестороги- 
Не дай же поросяті роги.

«Кривавий спорт». Бойовик. 
«Божевільний готель». Комедія,

Не знаю, що зробилось а Гнатом, 
Коли обрали депутатом.
(Не України, бога ради,
А нашої, міської влади).

Пройшов, задерши носа, мимо 
Свого сусіда дядька Клима;
Вже часто з ним таке буває — 
Товаришів не помічає.

11.30 «Останній зоряний воїн». США. 
Фантастика.

13.30, 17.30 «Почуття люті». Бойовик.
15.30 «Час насилля». Бойовик.
19.30 "
21.30

Є ЛИС АВЕТГР АД— ЗІНОВ’ЄВСЬК - КІРОВОГРАД
Громадськість порушує питання про скверів, площ. Тому це ім’я 

повернення історичних назв ряду 
міст, перейменованих у сталінські 
часи. !з карти Батьківщини вже зник
ли Ворошилоегрвд, Жданов, Орджо- 
нікідзе, Куйбишев та деякі інші міс
та, яким повернуто їхні історичні 
назви. Правомірним вбачається пи
тання про повернення своєї назви і 
нашому місту. Ім’я Кірова було тира
жоване в роки сталінщини у сотнях 
населених пункті®, у тисячах назв ус
танов, у Сотнях тисяч назв вулиць,

НІ.ВЄЛЮЄ 

неповторність нашого міста. Робить 
його схожим на своїх «тезок». Крім 
того, Кіров ніякого відношення до 
нашого міста не мав, тоді як Зінов’єв 
у ньому народився, 
ти ці дві особи, то 
що якщо Кіров був

і ближчих соратника 
исв'єе — людина з
чення, яку в свій час називали одним 
з вождів більшовизму 
пролетаріату. Так

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

Вот и все, вот и кончилось теплое лето. 
Вот и все.
Расставаться всегда тяжело, 
Расставаться с памятью екчуде, 
Зная, что его уже не будет.
И ты плачешь, а детство прошло.
ПРИПЕВ:
Не плачь, Алиса, 
Ты стала взрослой. 
Праздник наступил, 
И тебе уже 16 лет. 
Прощай, Алиса, 
Псгасли звезды, 
И глядит взрослой жизни 
Первый твой рассвет.
В первый раз
Ты гостей не встретишь у двери, 
В первый раз 
Равнодушна к улыбкам друзей.
И среди подарков — нет игрушек, 
И тебе никто сейчас не нужен.
Это праздник закрытых дверей, 
Это праздник вчерашних детей.

ПРИПЕВ:
Вот и асе,
Кружит ветер упавшие листья.
Вот.и все.
Но иначе и быть не могло.
Лето не всегда бывает теплым, 
Оставляет холод снег на стеклах, 
И ты плачешь, а детство прошло, 
И 1ы плачешь, в детство прошло...
ПРИПЕВ.

Через рік після одруження чоловік розмовляє — жінка 
слухає. Через два роки жінка розмовляє — чоловік слухає. 
Через шість років обоє розмовляють, а сусіди слухають.

А * *

Біля телефонного автомата зібралась черга, чекаючи, поки 
чоловік у будці закінчить розмову. Через двадцять хвилин 
хтось із черги, відчинивши двері, нервово каже:

— Прошу пробачення, ви ж не розмовляєте, а лише три
маєте трубку...

— Ви помиляєтесь, — відповів мовчазний чолозік, поклав 
ши трубку. — Я розмовляю зі своєю дружиною.

* * *
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— Питаєш, чому після розлучення з тобою я одружився з 
твоєю сестрою? Невже ти могла подумати, що я терпітиму ® 
ще одну тещу?
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££і Знав три ноти, та цього 
було достатньо, щоб жити при
співуючи.

Молодим скрізь у нас до
рого.

Ль Ми далеко підемо, якщо 
лапті не розлізуться.

Зробив розумне облич- 
чл — і на тому спасибі!

А Шлях один — путівники 
різні.

Здається все добре, пога
но одне — це тільки здається.

Злиття села з містом роз- 
ф почалося з черг в продоволь

чих магазинах.
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*10.00 турботливих ведмедів»-

поставив Чарлі Спенсера».
В

— Ой, — вигукнула молода жінка, — яка я безталанна! 
Тільки закохаюся, як ось тобі, маєш: або він одружений, або 
я заміжня...

* *

«Кіборг». Фантастика. 
«Жіночий клуб». Комедія.

СУБОТА, 18 СЕРПНЯ 
Мультфільми.

А. ВИСОЦЬНИЙ.

я '

лють». Фантас-

падіння Нью-

СЕРПНЯ

Бойо-

Фан-

А *

10.00 
1130

«Кобра»- Бойовик.
«Тигр карате». 1 частина.

• • • •

СЕРПНЯ

«Хелловин». 4 частина.
ЧЕТВЕР, 16 СЕРПНЯ 

«Супер кор». /Мультфільм- 
«Космічний мисливець».

«Ангел вогню». Бойовик- 
«Фатальні ігри». Детектив. <
«Хелловін». Бойовик.

СЕРЕДА, 16 СЕРПНЯ
«Аліса в країні чудес». Мульт-

м. Иїрсюград, вуп. Полтавська, і

НЕДІЛЯ, П
Мультфільми. 
«Молись про смерть»- Гонконг.

13.30, 17.30 «Космічна
тика.

15.30 «2019 рік після
Йорку». Фантастика.

ПОНЕДІЛОК, 13
10.00 «Спляча красуня». Мультфільми.
11.30 «Війна крижаних піратів». Фан

тастика.
13.30, 17.30 «Вбивці поліцейських». 

Бойовик.
15.30 «Космічна лють»- Фантастика.
19.30 «Коли не рятує сховище». Бойо

вик.
21.30 «Жінка е дзеркалі». Фільм для 

дорослих.
ВІВТОРОК, 14 СЕРПНЯ

10.00 «Олімпійські Ігри звірів». Мульт
фільми.

11.30 «Кінг-Конг гз Гонконгу», Фан
тастика.

13.30, 17.30 «Вбивці поліцейських».
2 частина.

Мал. В. ШИЛОВА.

10.00 
фільми.

11.30 «Робофорс». Фантастика.
13.30, 17.30 «Кіготь-вбивця наносить 

удар». Бойовик. —
15.30 " "
19.30

вик.
21.30

10.00
11.30 «Говард-начка». Фантастика.
13.30, 17.30 «Колеса у вогні».
15.30 «Поліцейський і бандит». Коме

дія.
19.30
21.30

10.00
11.30 

тастикв.
13.30, 17.30 «Майстер-бластер». 

вик.
15.30
19.30
21.30

10.00

«Синдром Омега». Бойовик.
«Тигр карате». З частина. (
«Людина з того світу». Комедія.

П’ЯТНИЦЯ, 17 СЕРПНЯ
«Піянокіол-

НЕДІЛЯ, 19 СЕРПНЯ
«Про

Боно- Мультфільм.
11.30 «Хто

Детектив. _
13.30, 17.30 «Смертоносні бійці Шаалі- 

ия». Бойовик.
15.30 «Воїни Бронкса 1919 р.».
19.30 «Орел». Бойовик.
21.30 «Хитрун». Фільм для дорослих.

«Молодой коммунаре —• 
орган Кировоградского Д
областного комитета <2
ЛИСМУ (МДС|.

На . ........... - «пьтно. г - ■
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