«ГУМОР І НЕ

лауреатів конкурсу гумо
ру. Чого там тільки не бу
де!.. Не буде А. Пугачової
й
М. Боярського, але з
Г. Хазановим ви зможете
поговорити по
телефону.
Вас ченає зустріч із коман
дами КВВ
Інститутів об
ласного центру, циркови
ми артистами,
авторамивиконавцями й танцюваль
ними колективами.
Прозвучать
нові
композиції
поп-грули «Близнюки», ви
побачите також пародійні
номери шоу-групи
«Флю
гер».
Прибудуть, ясна річ, і
гості. Придбавши квиток,
ви зустрінетесь Із кіногеВоями
І. Старигіна
та
. Крачковської...
УСІ
ДОВІДКИ
І ЗАЯВ
ИМ — ЛИШЕ ТЕЛЕФОНОМ
4-73-52.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Якщо ви з якихось при
чин не зможете побувати
цього року в Одесі на Дні
гумору — не впадайте в
розпач. Ще є можливість
потрапити на І Кіровоград
ський фестиваль
гумору,
який проведуть КМО
об
ласті та молодіжне об’єд
нання
«Союз» в залі об
ласної філармонії 31 бе
резня та 1 квітня.
В останній день кварта
лу о 18 годині для всіх ба
жаючих розпочнеться кон
курс гумористів I сатири
ків «Смієшся сам — сміши
інших». Професійне й глядацьке жюрі визначать во
лодаря «Широкої
усміш
ки». 1 квітня о 18.30 стар
тує велика концертна про
грама
«Ха-ха»
показом
найсучасніших мод
(зал
філармонії). О 19.00
роз
почнеться
гала-концерт

ТІЛЬКИ»

«МОЛОДОМУ
КОМУНАРУ»-

26 БЕРЕЗНЯ — ВИБОРИ НАРОДНИХ
ДЕПУТАТІВ СРСР
Зразок

50
ТАК,
ДОРОГИЙ
ЧИТАЧУ,
НИНІШНЬОЮ
РОКУ
ТВОЇЙ
«МОЛОДІЖЦІ» ВИПОВНЮЄТЬ
СЯ
50.
П’ЯТДЕСЯТ
РОКІВ
ЧАСОПИСУ. І ВСЕ Ж, НЕЗВА
ЖАЮЧИ НА ВІК, ГАЗЕТА ЗА
ЛИШАЄТЬСЯ МОЛОДОЮ.
ГА
ЗЕТА — МОЛОДІ І ПРО МО
ЛОДЬ. КОЖЕН її НОМЕР
ЦЕ
РОЗПОВІДЬ ПРО
НИНІШНІЙ
ДЕНЬ КОМСОМОЛИ, ЮНАКІВ І
ДІВЧАТ ОБЛАСТІ. З ПЕРШИХ
СВОЇХ НОМЕРІВ
«МОЛОДИЙ
КОМУНАР» СТАВ БОЙОВИМ
ПОМІЧНИКОМ ПАРТІЇ І КОМ
СОМОЛУ У РОЗВ’ЯЗАННІ ВАЖ
ЛИВИХ ЗАВДАНЬ
ВИХОВАН
НЯ, ІДЕЙНОГО ЗАГАРТУВАН
НЯ ПІДРОСТАЮЧОГО
ПОКО
ЛІННЯ.
І СЬОГОДНІ ГАЗЕТА
СЕРЕД
АКТИВНИХ
БІЙЦІВ
ПЕРЕБУДОВИ,
ОНОВЛЕННЯ
НАШОГО СУСПІЛЬСТВА.
«МК» — 50. ДАВАЙТЕ РАЗОМ
ПЕРЕГОРНЕМО І ПОЖОВКЛІ
ВІД ЧАСУ АРХІВНІ СТОРІНКИ
«СТАЛІНСЬКОЇ ЗМІНИ»
(ТАК
ПОПЕРВАХ НАЗИВАЛАСЯ ГА
ЗЕТА), І «МОЛОДИЙ
КОМУ
НАР» 60-Х, 70-Х РОКІВ. АДЖЕ
ІСТОРІЯ ГАЗЕТИ - ЦЕ НАША
З ВАМИ ІСТОРІЯ, ЯКУ МИ,
ЖУРНАЛІСТИ,
ПОЗАШТАТНІ
АВТОРИ, ЧИТАЧІ ПИШЕМО З
ВИХОДОМ У СВІТ КОЖНОГО
НОМЕРА. ПРО ЩО ПИСАЛА
ГАЗЕТА 50, ЗО, 10 РОКІВ ТО
МУ? ЩО ХВИЛЮВАЛО
МО
ЛОДЬ ОБЛАСТІ НА ЧАСІ ЖИТ
ТЯ? ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШУ
ВАЛИСЯ? ГАДАЄМО, ЧИТАЧАМ
ЦІКАВО БУДЕ ЗАГЛЯНУТИ В
ІСТОРІЮ ЧАСОПИСУ.
ОТЖЕ,
ПРО ЩО
ПИСАЛА
ГАЗЕТА
У СВОЇХ
ПЕРШИХ
НОМЕРАХ? ПРЕМ’ЄРА РУБРИ
КИ «МК»~50» — НА 2 СТОР.

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
по виборах народного депутата СРСР
26 березня 1989 р.

національно-територіальний виборчий округ № _____ Української РСР
Викресліть прізвища кандидатів у депутати, проти яких голосуєте^

КАНДИДАТИ У ДЕПУТАТИ:
бригадир тракторної бригади колгоспу «Перемопр
Новослободського району, який проживає в с. Іва
нівна.

ІВАНЧЕНКО
Іван Григорович

'

ЯШ». І

слюсар-складальник машинобудівного заводу,
проживає в смт Адонівка.

яким

к.. ......
і

Виборчий бюлетень, у якому при голосуванні залишено більше
одного кандидата, визнається недійсним.
ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ ВИБОРЦІ ОДЕРЖАТЬ ВИБОРЧІ БЮЛЕТЕНІ ТАКОГО
ТИПУ ЯК ПОДАНИЙ ВИЩЕ ЗРАЗОК. НАГАДУЄМО ЩЕ РАЗ: НА ВИБОРАХ ТРЕБА
ВИКРЕСЛИТИ В БЮЛЕТНІ ОДНОГО КАНДИДАТА, ЧИЯ ПРОГРАМА ВАС НЕ ВЛАШ
ТОВУЄ. ДОКЛАДНІШЕ ПРО ЗАВТРАШНІ ВИБОРИ ЧИТАЙТЕ В ІНТЕРВ’Ю 3 СЕКРЕч
ТАРЕМ
ОБЛВИКОНКОМУ
ДОЛИНЯКОМ (З СТОР.).
В. А.

— Читав — «час ікс» гряде?
— Читав... — відповідаєш якомога скептичніше (чо
го, мовляв, 7ам, «за пагорбом», тільни не придумають).
Вдивляєшся в обличчя, милуєшся першими, несмі
лими порухами весни І розумієш: тани справді це ви
гадки — всілякі потопи й катаклізми, життя ж вирує,
ось воно перед тобою.
Не будемо гадати, яку мету ставив перед собою наш
фотокореспондент Василь ГРИБ, відправляючись на
вулиці Кіровограда. Та, здається, йому вдалося вихо
пити найхарактерніші фрагмёнти сьогоднішнього дня.
Власне, з них і зітнане наше життя — бурхливе, пов
не сподівань, загадок І протиріч.
Ось працівниці фотоательє № 6 Лідія ЛУНЬСВА І
Тетяна ВЕРБИЦЬКА (3 стор.). Настрій у них радісний,
піднесений. Зрозуміло: весна!

У гості до нареченої приїхав прапорщик Григорій
СТОНОЖКО (5 стор.). Можливо, саме сьогодні
вирі
шиться його доля, адже відпустка закінчується...
Зустрілися бабусі (6 — 7 стор.), гомонять про своє.
Не думаю, що про сталінізм І доцільність повернення
до непу, про небачені гонорари «народного» сатирика
Жванецького. У них локальних проблем вистачає: ку
ца пенсія, самотність...
В об’єктиЬі, як у кривому дзеркалі, зафіксувалася
одна з характерних принмет сьогоднішнього дня. Хо
чеш дихати - плати, ще кудись хочеш — плати. .
Співає музичний нерівний дитячого садка X? 67
«Дельфін» Надія МАЛИШЕЗСЬКА - (12 стор). Для себе, для дітей. Хай співає - весна жи
Фото В. ГРИБА.

.

XII з’їзд Споживчої кооперації СРСР
У виконанні ефективної аграр»
мої політики, здійснення якої дасть
змогу розв’язати завдання стало
го продовольчого постачання краї
ни, величезна роль належить Спо
живчій кооперації СРСР.
Ця велика громадсько-госпо
дарська організація об’єднує у
своїх рядах близько 60 мільйонів
пайовиків. Від її торговельної, за
готівельної, виробничої діяльності
великою мірою залежать праця і

побут мільйонів жителів сільської
місцевості.
КПРС вважає розвиток Спожив
чої кооперації на демократичних
засадах важливою ланкою перебу
дови та якісного оновлення ра
дянського суспільства.
Центроспілка, споживчі спілки і товари
ства на місцях мають великі мож
ливості в організації сучасного
обслуговування, в розв’язанні зав
дань швидкого нарощування ре-

сурсів продовольства для кращо
го забезпечення ними жителів се
ла, міст і промислових центрів.
20 березня в Москві, у Велико
му Кремлівському палаці, відкрив
ся XII з’їзд Споживчої кооперації
СРСР.
Оплесками делегати і гості зу
стріли товаришів Горбачова М. С.»
Воротникова В. І., Зайкова Л. М.»
Лигачова Є. К., Медведева В. А.,
Рижкова М. І., Слюнькова М. М„

Чебрикова В. М.г Шеварднадзе
Е. А., Бірюкову О. П., Маслюкова
Ю. Д.г Разумовського Г. П„ Тализіна М. В., Язова Д. Тм Баклано
ва О. Д.
У президії також голова Комі
тету партійного контролю при ЦК
КПРС Б. К. Пуго, перший заступ
ник Голови Ради Міністрів СРСР
В. С. Мураховський, відповідальні
працівники ЦК КПРС, керівники
міністерств і відомств, передови-

ки Споживчої кооперації та сіль«
ського господарства.
На з’їзді
присутні зарубіжні
гості «=» представники кооператив
них організацій багатьох країн,
міжнародного
кооперативного
альянсу, міжнародної організації
праці.
Затверджується порядок робо,
ти з’їзду. Делегати мають заслу
хати й обговорити звіт про роботу
(Закінчення на 2-й стор.).

XII з’їзд Споживчої кооперації СРСР
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
правління
Центроспілки і зав
дання по дальшому розвитку Спо
живчої кооперації СРСР у світлі
рішень XXVII з’їзду партії,
на
ступних Пленумів ЦК КПРС і XIX
Всесоюзної партійної конферен
ції, звіт Ревізійної комісії Центро
спілки, прийняти примірні Статути
кооперативних організацій і Цен
троспілки, обрати народних де
путатів СРСР, Раду і Ревізійну ко
місію Центроспілки.
З доповіддю виступив голова
правління Центроспілки П. С. Федірко.
Звіт Ревізійної комісії Центро
спілки подав її голова В. О. Гудін.
Потім почались дебати. У пер
шій половині дня виступили: О. В.
Завізіон — голова правління Стародерев’янківського
сільського
споживчого товариства Канєвського району Краснодарського краю;

ХРОНІКА ПОДІЙ

«ГУД БАЙ,
АМЕРИКА’»
В американському місті
Ферфакс (штат ВірджіііІя) зібралися всі кольори
сучасної світової спортив
ної гімнастики. Досить на
звати таких відомих спорт
сменів, як Лі Нін з Китаю,
Д. Тасков із Болгарії, іта
лієць 10. Черні... Серед жі
нок особливу увагу при
вертала до себе господар
ка помосту Б. Джонсон—
п’ятий призер сеульської
Олімпіади
в опорному
стрибку.
Але й на такому фоні
«зірок» від кіровоградської
динамівки Олесі Дудник
чекали результату. І він
прийшов. 39,337 бали —
такий здобуток
Олесі.
Кращий лише у тієї ж
Джонсон
(39,649),
яка
перемогла в трьох з чоти
рьох видів програми. І все
ж друге місце в розиграші
«Кубку Америки» — ваго
ме досягнення 14-рІчної
кіровоградки.
Серед чоловіків переміг
19-річний одесит В. Мариннч
завдяки
складним
композиціям і особливо на
брусах та перекладині.

Н. Гайдученя
Гайдученя —
— заготівельник
чАготівельник
С. Н.
Маловисківського районного спо
живчого товариства Кіровоград
ської області; В. Ф. Єрмаков —
голова правління райспоживспілки; С. Ж. Сайранова — голова
Галгарського міського споживчого
товариства Алма-Атинської облас
ті; С. В. Литвиненко — голова
правління
Української споживспілки та інші.
У практичному здійсненні по
ставлених березневим (1989 р.)
Пленумом ЦК КПРС завдань по
перетворенню села велика роль
Споживчої кооперації. Це
усві
домлюють делегати XII з’їзду,
який 21 березня продовжив робо
ту в Москві, у Великому Кремлів
ському палаці.
Оплесками зустріли делегати і
гості товаришів Воротникова В. І.,
Лигачова Є. К„ Сг.юнькова М. М.,
Лук’янова А. І., Тализіна М. В.
У президії також перший за
ступник Голови Ради Міністрів

відпо- вищення
вищення ..
Діпшення
О&Р°..\ умов їїхх життя.
СРСР В. С. Мураховський, відпо
життя.
відальні працівники ЦК КПРС, ке людей, полі
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е
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СРСР°
рівники міністерств і відомств, пе
редовики Споживчої кооперації вИП;оВг5Х'ки
передвиборної
та сільського господарства.
ЗЙЖЇЇ“1 спіл
У діловій обстановці обговорю
ються конкретні шляхи і заходи
дальшого розвитку,
перебудови ки споживчих товариств СгСг
роботи Споживчої кооперації на А. Д. Коробкін.
демократичних засадах, на основі
22 березня у Великому Кремлів
досягнень науково-технічного про ському палаці в.дбулося заключне
гресу в інтересах нашого суспіль засідання з’їзду. Було продовже
ства.
но дебати.
У дебатах, які розгорнулися на
Із заключним словом виступив
звітні доповіді правління і Реві П. С. Федірко.
зійної комісії Центроспілки, са
Приймаються постанови з їзду
мокритично оцінюється стан тор по звітах про роботу правління і
говельної, заготівельної і вироб ревізійної комісії Центроспілки.
ничої діяльності на селі, йде мова
Потім з доповіддю ВІД КОМІСІЇ
про необхідність зробити Спожив
по розгляду поданих
з їздові
чу кооперацію ефективним ін проектів Статутів виступив заступ
струментом втілення в життя рі ник голови правління Центроспіл
шень XXVII з’їзду КПРС, XIX Все
союзної партійної конференції, ки М. А. Лупей.
З урахуванням пропозицій ко
вирішення насущних завдань під-

місій і зауважень, висловлених у
дебатах, з’їзд прийняв нові СтаДе6а
тути кооперативних організацій |
Центроспілки.
Слово від виборчої КОМІСІЇ пр®
результати проведених 21 берез
ня на з’їзді виборів народних д®.
путатів СРСР від Споживчої КОе
операції надається А. Д. Коробки
ну. Він повідомив, що всі сорок
кандидатів обрані народними д®.
лутатами СРСР.
З’їзд приймає постанову «Пр®
накази народним депутатам від
Споживчої кооперації СРСР».
Делегати прийняли
постанову
про листи,
адресовані з'їздові.
Правлінню Центроспілки доруче
но розглянути їх і виробити необ
хідні заходи щодо реалізації про
хань, пропозицій і зауважень.
На з’їзді обрано раду, правлін
ня і ревізійну комісію Центро
спілки.
На цьому з'їзд завершився.
(ТАРС).
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«МОЛОДОМУ КОМУНАРУ» - 50

НА ЧЕСТЬ ДНЯ СТА
ЛІНСЬКОЇ КОНСТИТУ
ЦІЇ
Широко
розгорнулося
соціалістичне змагання в
честь
Дня
Сталінської
Конституції між молодими
колгоспниками артілі імені
Чапаева, Златопольського
району.
Комсомольці тт. Д у дей
ко М., Жижко П. на очист
ці насіння виконують ден
ні норми на 150—200 проц.
На вивозці буряка постахаповському працюють
їздові тт. Литвина, Шев
ченко О., Сергатий К., які
на 200 і більше процентів
виконують свої норми.
К. ДУДЕНКО.
*

*

*

ВИГРАШ В 1000
КАРБОВАНЦІВ
По 13-му тиражу пози
ки «Друга п’ятирічка» (ви
пуск
четвертого року)
ощадкаса Маловисківсько
го райцентру виплатила
виграшів на суму 7197 крб.
Начальник 17-ї дистанції
шляху тов. Шевченко на
свою
облігацію виграв
1000 крб.
(Обл. РАТАУ|.
* * *
ЛІ? 3. 10 грудня 1939 року
ПОЛІТИЧНІ ДІЯЧІ ЛЕ
НІ НСЬКО-СТАЛ 1НСЬКОГО ТИПУ
Завтра минає два роки
з дня виголошення яскра
вої промови вождя трудя-

щих усього світу товари
шем Сталіним на передви
борних зборах виборців
Сталінського
виборчого
округу м. Москви. Ця про
мова залишила незабутній
слід в серцях всіх радян
ських людей. Вона була, є
й залишиться програмою
для кожного виборця, для
кожного обранця народу.

ПІДТЯГНУТИ
ВІДСТАЛИХ
Компаніївський райком
ЛКСМУ виділив 232 кра
щих комсомольця, які пра
цюють агітаторами. Това
риші Царенко Л. (колгосп
ім. Жданова), Шеремет Н.
(колгосп ім. 5-го з’їзду
Рад), Лозінська О. (кол
госп
ім. XVIII з’їзду
ВКП(б)) і багато інших
проводять масово-агітацій
ну роботу на високому по
літичному рівні. Вони ве
дуть широку агітацію за
висунутих кандидатів у
депутати місцевих Рад.

* * *
МОЛОДІ ПАТРІОТКИ
Багато дівчат нашої об
ласті ділом відгукнулися
на заклик знатних тракто
ристок країни — вчитися
керувати трактором.
Першими по області без
відриву від виробництва,
опанували
тракторною
справою 18 дівчат Петрівського МТС, Олександрівської МТС, Олександрівського району. Найкращі

КОЛИ ПТАХИ
ІЗ ВИРІЮ
приходить і до нас справжня вес
на. Недарма в народі кажуть:
птахи весну на крилах принесли.
Саме нині, навесні проводиться і
День птахів — свято, яке симво
лізує людську турботу про пер
натих.
Охороняти їх — це значить охо
роняти наших надійних помічни
ків у охороні лісів, полів та лук
від комах-шкідників, мишей тощо;
це значить 'також і дбати про збе
реження й примноження збідні
лого за останні десятиліття дико
го тваринного світу, немалу част
ку якого у нашому краї склада
ють саме пернаті.
Охороняти птахів — це значить
запобігати необережному
втру
чанню у їхнє життя в природному
середовищі, дбати також і про
збереження самого цього середо
вища. Кожному під силу виготов

оцінки під час Іспитів одер
жали
комсомолка Ніна
Любіч і Наталка Доро
шенко.
412 молодих патріоток
області вже одержали пра
во сісти за руль сталевих
машин.
Я. ЧВЕРТКІН.

СЕМІНАР СЕКРЕТА
РІВ комсомольських
ОРГАНІЗАЦІЙ
Днями Петрівським рай
комом ЛКСМУ був про
ведений трьохденний семі
нар секретарів первинних
комсомольських організа
цій.
Учасникам семінару бу
ло прочитано ряд лекцій,
серед яких — лекції про
вибори у місцеві Ради де
путатів трудящих.
*Р. ПОПОВИЧ.

* * *

№ 272. 23 липня 1941 року
ВІД РАДЯНСЬКОГО
ІНФОРМБЮРО
Протягом 21 липня роз
вивались вперті бої на По
лоцько-Невельському, Смо
ленському і Новгород-Волинському напрямах...
Берегова батарея стар
шого лейтенанта Космачева виявила ворожий тран
спорт і відкрила артиле
рійський вогонь. Фашист
ський корабель загорівся І
на повному ходу висадив
ся на скелю.
Услід за транспортом
червонофлотці цієї батареї
потопили катер і тральщик
противника.

ляти годівниці, штучні гнізда та
розвішувати їх у пору прильоту
пернатих у садах, парках, лісо
смугах.
Для того, щоб турбуватися про
птахів, їх треба знати. Цій справі
й має послужити вікторина, яку
редакція «Молодого
комунара»
проводить спільно з президією
обласної організації Українсько
го товариства охорони природи.
Умови цього змагання: проводи
ться воно в один тур; на пере
можців чекають три «Бібліотечки
природолюба» та пам’ятні грамо
ти редакції; при підбитті підсум
ків особлива увага надаватиме
ться точності, стислості відповідей
та якості художнього оформлен
ня їх. Додаткові бали нараховува
тимуться за повідомлення
про
те, як готуються до цьогорічного
Дня птахів у вашій школі, ваших
місті або селі; найцікавіші пові
домлення будуть надруковані в
газеті окремо — це дасть ще
одну надбавку балів.

it * *

мотополк противника, за
хопивши 400 машин, 300
мотоциклів, 2 бронемаши
ни, 25 гармат, 8 мінометів
та інше озброєння.
Наша авіація протягом
23 липня завдавала масо
вані удари по моточасти
нах противника і авіації на
його аеродромах.
* * -к

СТАЛІН — СИМВОЛ
НАШИХ ПЕРЕМОГ
З почуттям величезного
задоволення зустріли червонозорівці
звістку про
призначення вождя наро
дів товариша Сталіна На
родним Комісаром озброє
них сил країни соціалізму.
В цехах заводу відбулися
з цього приводу багато
людні мітинги...
* * ★

РАЗОМ БУДЕМО КУ»
ВАТИ ПЕРЕМОГУ НАД
ВОРОГОМ
Серед густих зелених де
рев, там, де Червоний Тащлик ширшає в своїх бере
гах.
розкинулися землі
колгоспу ім. Чапаева. Буй
но зеленіють тут хліба, ста«
ранно посіяні колгоспника*
ми, дружно зростає горо»
дина. Весело і заможно
живуть чапаевці.
...Хороший врожай тре
ба швидко і якісно зібра
ти. Енергійно взялись кол*
госпники за справу. Що
дня перевиконують вона
норми покосу і складання
хліба. А жаткарі тт. Мудрьоха і Погрібний викону
ють свою норму на 150 ^
160 проц.
Нещодавно артіль від
ряджала на фронт своїх
кращих молодих товари
шів. Колгоспник стахановець Никонор Олексієвич
Кригінін відправляв в Чер
вону Армію четвертого си
на...

ВПЕРЕД, ДО ПЕРЕМОГИ

Під керівництвом вели
кого Сталіна ми побудува
ли
соціалізм,
щасливе
життя в нашій країні. 1 в
грізні дні вітчизняної вій
ни керує товариш Сталін.
Де Сталін — там пере
мога...
Б. ХІНКІС, О. ПРОЦЕНКО, П. КОСТРОКОВ, Г. ДЯКОВ — учи
телі шкіл міста Кіро
вограда.
* * *
Л& 273. 25 липня 1941 року
ВІД РАДЯНСЬКОГО
ІНФОРМБЮРО
(Вечірнє повідомлення
23 липня <941 року).
Протягом 23 липня про
вадились вперті бої з про
тивником на
ПолоцькоНевельському,
Смолен
ському, Житомирському І
Бесарабській ділянці фрон
ту.
В одному з пунктів Бесарабської ділянки фронту
наші частини розгромили

А ТЕПЕР — ЗАПИТАННЯ
ВІКТОРИНИ
1. Такої незвичайної форми пта
шиний будиночок нечасто поба
чите у нашому краї. Які птахи
найчастіше селяться у ньому?
2. Серед численного птаства
Кіровоградщини є вид, занесений
до Червоної
книги УРСР. Одна
з його особливостей: він, як ка
жуть, «не має голосу». Що це за
птах, чим він цікавий?
3. Запитання дещо інтригуюче:
в яких диких птахів самці значно
поступаються перед самками і
силою, і «статурою» (тобто —
розмірами)?
4. Всі пам ятають дитячу лічи«
лочку: «Сорока-ворона кашку ва
рила, діткам ділила...». А тим ча
сом сорока і ворона — це не од
не й те ж. Зокрема, гнізда для
своїх діток-пташенят вони мостять
різні. Які саме?
5. Ми звикли, що зозуля — «ле
дащиця», «недбайливиця». Це у
фольклорі. Та саме зозуля є най-

Г. ДРАНЕМКО.

більшим ворогом ОДНОГО Із ЦІКІДо
ників, який називається...
6. Є пернаті, які не в’ють гнізд.
Що це за птахи?
Відповіді на запитання нашого
бпіц-конкурсу просимо надсилати
ие пізніше 1 квітня 1989 року за
поштовим штемпелем.
ЖЮРІ,

• ® • • • ••••••

ПІД ЗНАКОМ ЄДНАННЯ

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

Т5 березня 1989 р.

Все
прогресивне
люд
ство готувалося до відзна
чення 175-річчя з дня на
родження геніального ук
раїнського поета,
худож
ника,
ресол юціонера-демократа Т. Г. Шевченка.
Про те, як це відбувалося
в Радянському Союзі,
у
нашій чехословацькій пре
сі
писалося багато.
Ми
знаємо, що в столиці Ук
раїни було створено
рес
публіканський комітет, до
складу якого увійшли про
відні
вчені,
літератори,

діячі культури Радянської
України. Комітетом
були
затверджені
заходи
по
підготовці,
святкування
ювілею Великого Кобзаря.

Братіславі, у школі,
яка
носить ім’я Т. Г. Шевчен
ка, відбулася
передача
14 картин.

До відзначення ювілею
Т. Г. Шевченка готували
ся і трудящі Чехословаччини, де живе немало ук
раїнців. Уже на початку
січня цього року в голов
ному. місті Словацької Со
ціалістичної
Республіки

У рамках ювілею Феде
ральне міністерство зв’яз
ну ЧССР випустило марну
з портретом Т. Г. Шевчен
ка, автором якої став сло
вацький художник І. Шриман.
Українське
населення
Чехословаччнни. яье
в
більшості живе на сході

Словаччини, теж готуваїтп

Р

ських
селах ■ і Штеч'
ках
Східної
Счойччч?.’
НИ Відбулися Літе РИТУ чі
ні'читанЛ'1^ і,1теР^ур

«Репертуарний збірник»
Василь ВДНИК,
громадянин Чехословаччини.

’

8. Учора,

24 берез-

’ ж .. МУЗЄ1*заП0ВІДННКу
шерифе,в на Хуторі Надія
відкрито виставку «Твоон
•• І • Шевченка та І. К.
Карпенка-Карого на сце
нах Львівського україн
ського академічного драм
театру імені Марії Заньковецької та Пряшівськоіо українського національ
ного театру».

ОТЖЕ, ЗАВТРА 3 7-ої ДО 20-ої...
Як проходитимуть вибори? На це запитан
ня, з якого почалася розмова кореспонден
та «Молодого комунара» із секретарем обл
виконкому В. А. Долиняком, звісно, не
можливо було одержати вичерпну відпо
відь: вибори народних депутатів СРСР ма
ють проходити завтра. Тож у розмові йшло
ся в основному про організаційну роботу
окружних та дільничних виборчих комісій,
партійних, радянських органів, покликану
створити оптимальні умови для участі ви
борців у виборчій кампанії.
КОР.: Володимире Андрійовичу, нині, в
момент нашої розмови, виборча кампанії
ще знаходиться на агітаційному, так би мо
вити, етапі. Що можна сказати про хід зма
гання кандидатів!
б. ДОЛИНЯК: Нинішні вибори не схожі на

жодні попередні. І не лише тому, що
прийнято новий Закон про вибори, — змі
нилися самі люди. Наші виборці вже не хо
чуть голосувати «за» і «стоячи» за кандида
та, якого їм запропонують. Вони хочуть
обирати, причому обирати кращих.
До нинішньої кампанії, як відомо, питан
ня підготовки й проведення виборів були
прерогативою партійних і радянських орга
нів. Нині це — компетенція окружних ви
борчих комісій і широкої громадськості. На
Кіровоградщині після окружних виборчих
зборів, які пройшли у національно-терито
ріальному № 48 та територіальних вибор
чих округах №№ 476, 477, 479, за депутат
ські мандати продовжують змагання 9 кан
дидатів. На момент нашої розмови відбу
лося понад 160 зустрічей кандидатів з ви
борцями, на яких висловлено немало кон
кретних наказів майбутнім депутатам...

ставляють кандидатів і їхні програми. До
речі, листівки ці віддруковано за єдиним
зразком, що є зайвим свідченням рівно
правності усіх кандидатів... Кожен з них
має, до речі, по десять довірених осіб. А
на виборчих дільницях працюють люди
(один — обов’язково звільнений), які мо
жуть проконсультувати з приводу тих чи
інших тонкощів Закону про вибори народ
них депутатів СРСР, а також про особли
вості передвиборних програм кандидатів у
депутати.
КОР.: Можливий і такий варіант: чоловій
>а клопотами не встиг уточнити, де знахо
диться його виборча дільниця..,
В. ДОЛИНЯК: На виборчих дільницях

складаються списки виборців. Напередодні
виборів дільнична комісія розсилає запро
шення своїм виборцям, у яких вказує час і
місце проведення виборів. Виборчі дільниці
можуть сповістити про це виборців і якимсь
Іншим способом, — приміром, виготовляти
плакати, які наклеюють у під’їздах будин
ків...

КОР.: Отже, завтра...
В. ДОЛИНЯК: О 7-й годині ранку розпо

чинаються вибори народних депутатів СРСР
(як бачите, тут теж є певні зміни: раніше
вибори розпочиналися о 6-й ранку). При
цьому всім, хто братиме участь у виборах,
слід урахувати, що напередодні здійснює
ться перехід на літній час. Все буде зроб
лено для того, аби забезпечити добровільне
волевиявлення радянських людей. Це перш
за все стосується забезпечення анонімності
й таємності голосування. Незрячі, або негра
мотні, скажімо, якщо такі є, мають право
взяти із собою для голосування людину,
якій довіряють (крім члена виборчої діль
ниці). Решта громадян можуть голосувати
лише за себе. Буде забезпечено широку
гласність і при відкритті урн та підрахунку
голосів: тут можлива присутність представ
ників засобів масової інформації, громад
ських організацій. Закінчуться вибори о
20 годині. Отже, чекаємо усіх, хто має пра
во голосу, завтра на виборчих дільницях.
Вів розмову С. ПЕТРЕНКО.

КОР.: По національно-територіальному та
трьох територіальних округах у нас за
реєстровано по два кандидати, а в Добровеличківському територіальному — одного.
Чи не означає це, що не всі кандидати зна
ходяться в однакових умовах!
В. ДОЛИНЯК: Справа в тому, що це не су

Поїздка
до УНР

перечить Закону. Особисто я вважаю, ще
процедура ця демократична. Але от що
стосується підрахунку голосів на окружних
передвиборних нарадах при відкритому го
лосуванні, то він продуманий недостатньо
й потребує вдосконалення, так само, як і
окремі положення Закону про вибори.
Що ж до рівноправності кандидатів, то
вона і в тому, що і кошти на проведення
передвиборної кампанії виділяє держава.
Про те, щоб тут якийсь із кандидатів мав
переваги, з огляду на посаду чи які інші
обставини, і мови бути не може. Більше
того, окружні виборчі комісії мають здійс
нювати контроль за організацією та прове
денням передвиборних заходів. Усякі захо
ди, які ставлять суперника в нерівноправне
становище (приміром, кандидат — дирек
тор великого заводу і може залучити до
даткові кошти до проведення передвибор
ної кампанії), визнаються неправомірними.
Приклад іншого порядку: прихильники од
ного з кандидатів мали намір провести
22 березня маніфестацію вулицями міста з
метою пропаганди програми свого канди
дата. Оскільки це передбачалося зробити
у будень, до того ж завадило б нормальній
роботі транспорту в центральній частині
міста, дозволу на проведення заходу не бу
ло дано.

Нещодавно з Угорської
Народної Республіки по
вернулася група журна
лістів «Молодого кому®
нара», яка перебувала
там у відрядженні. В
процесі двосторонніх пе
реговорів між редакцією
газети «Баттонські нови
ни», гімназією міста Баттоня і редакцією газети
«Молодий комунар» було
укладено договір
про
творче співробітництво,
обмін інформацією. Мета
договору — запозичення
прогресивного досвіду.

Публікації про пере
бування
журналістів
«Молодого комунара» в
УНР читайте під рубри
кою «З УГОРСЬКОГО ЩО’
денника».

КОР.: На зустрічах із кандидатами, як ми
знаємо, побувало кілька десятків тисяч ви
борців. А як бути з рештою!
Б. ДОЛИНЯК: Ті, хто з якихось причин
не зміг довідатися про програми кандида

тів із преси, радіо й телебачення, має мож
ливість зробити це на виборчих дільницях,
яких діє в області 950. Там є виготовлені
друкарським способом листівки, які пред

НАЗУСТРІЧ
ВИБОРАМ

Плакат художника М. УСОВА.
Видавництво «Планат».

РЕДСТАВИМО їх: Микола їларіонович ОСТАШКО — дру
гий секретар
Онуфріївського
райкому партії, Любов Григорів
на РІЗНИЧЕНКО — секретар
парткому колгоспу імені Кірова,
Олександр СИСОЙ — перший
секретар райкому
комсомолу.
Місце дії — село Мар’ївка Онуф
ріївського району, колгосп іме
ні Кірова.
М. І. ОСТАШКО: До приходу
в райком я працював секрета
рем парткому в одному з благо
получних господарств. Не раз
чув з трибун, бачив і на власні
очі: процес міграції з села (так
ми сором’язливо називали це
явище) набув загрозливого ви
гляду. Та навіть тоді не міг спов
на оцінити справжні масштаби
біди (так, так, я не перебільшую),
що нависла над землею-годувальницею...
Л. Г. РІЗНИЧЕНКО: Думаю,
для повної ілюстрації досить
прикладу нашого колгоспу. До
недавна його економіка животі
ла лише завдяки всіляким цент
ралізованим позичкам і дота
ціям. Та вони, ледь-ледь три
маючи господарство на плаву,
не могли замінити головного —
перспективи зростання наших
сіл. Дійшло до того, що деякі
населені пункти практично пере
стали існувати. Ні, на карті райо
ну вони залишилися, але як
згадка, не більше.
М. СИСОЙ: Маєте на увазі Набадівку? Але ж зараз, здається,
вона відроджується...
Л. Г. РІЗНИЧЕНКО: Я б не спі
шила з висновками. Поки що
мова йде про появу на місці
колишнього села з кількома де
сятками будівель нового вироб
ничого
підрозділу колгоспу.
Орендного.
Ланка з п’яти чоловік на
чолі з Анатолієм Петрусевичем
на базі старої ферми вирощує
свиней. Результати має вражаю
чі. Скажімо, позаторік хлопці
здали 34,5 тонни м’яса, зароби
ли 29 тисяч карбованців, торік—
здали 54 тонни свинини і отри
мали за неї 44 тисячі карбован
ців. Такою була доплата за кін
цевими результатами праці, не
рахуючи компенсацій за корис
тування приміщенням і придбан
ня кормів, виплачених оренда
рями.
М. і. ОСТАШКО: Мимоволі ми
підійшли до питання, яке не дає
господарникам спокою впро
довж останніх років. Одні без
найменших сумнівів приймають
оренду, наполягають на широ
кому її впровадженні, інші —
вагаються... Хто правий? На мій
погляд, оренда потрібна, саме
вона може і повинна стати тим
важелем, котрий у найкоротші
строки вирішить чи послабить

П

АКТУАЛЬНО

СОЦІАЛЬНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ
«ОРЕНДА»

М. І. ОСТАП!НО: «...Орен
да потрібна, саме вона
може І повинна стати тим
важелем, котрий у найкоротші строни вирішить
чи послабить проблеми
Оз забезпеченням
насе
лення продуктами харчу
вання».

Л. Г. РІЗНИЧЕНКО: «При
їжджайте в Мар’ївку, не
пошкодуєте!».

проблеми Із забезпеченням на
селення продуктами харчуван
ня. Але процес цей повинен від
буватися органічно, без примусу
і компанійщини. Тільки повна
віра хліборобів у те, що нові
господарські відносини беруть
ся на озброєння всерйоз і на
довго, може привернути їх до
оренди.
Л. Г. РІЗНИЧЕНКО: Саме це я
й мала на увазі — щоб всерйоз

зації, навіть, персональний ком
п’ютер. Він старанно вболіває за
господарство, але жили, як на
ші
хлібороби-індивідуали,
не
рве. Тобто, тривалий час людину
можуть
приваблювати
лише
творча, цікава робота, хороші
житлові умови, ряд інших по
слуг, без яких, на привеликии
жаль, наші села обходяться.
М. 0. ОСТАШКО: Індивідуаль
ні косарки для невеликих діля

Свиней та чабани, не відмовимо
ся також від послуг економіс
тів, працівників бухгалтери та
інженерної служби,
культпрв.
Ц'розумік>, що всі*
умови переселення. Ми може
мо запропонувати нов. будинки
З усіма господарськими прибу
довами. Розраховуватимуться з«
них майбутні господарі на піль
гових умовах. У Мар ївщ нещО

ТАК ОДНОЗНАЧНО ВИСЛОВИЛИСЯ УЧАСНИКИ сьогоднішньо
РОЗМОВИ.
і надовго. Наші ж4 орендарі при
їхали з Полтавщини, назавжди з
рідних місць зриватися не зби
раються. Попрацюють, продук
цію, звичайно, дадуть,
добре
зароблять і, скоріше всього, по
махають рукою. А земля, як і
раніше, залишиться без госпо
даря.
Колгоспників недарма це тур
бує. На центральній садибі гос
подарства є ще один орендний
колектив на чолі з Наталею Куроп’ятник, теж добивається хо
роших результатів, але, як не
важко здогадатися, складається
з людей приїжджих.
О. СИСОЙ: Здається, ми й пі
дійшли до головного: виробни
цтво виробництвом,
заробітки
заробітками, а люди прагнуть
жити в хороших умовах, корис
туватися благами цивілізованого
суспільства. Чим
відрізняється
канадський чи австралійський
фермер від сьогоднішнього на
шого орендаря? Тим, що окрім
землі, будинку він має і сучас
ну техніку, засоби малої механі

нок, комп’ютери колгосп імені
Кірова сьогодні орендарям на
вряд чи запропонує. А щодо
житла, об’єктів культурного при
значення, то тут за останні роки
сталися помітні зрушення на
краще. Гадаю, що Любові Гри
горівні є чим поагітувати віро
гідних орендарів за переїзд до
Мар’ївки.
Л. Г. РІЗНИЧЕНКО: Якщо не
заперечуєте, я скажу кілька
слів про економічні показники
господарювання за минулий рік.
Загальна рентабельність у нас
становила 54,6 процента, чистий
прибуток — 1 мільйон 14 тисяч
карбованців. Маємо 3269 гекта
рів сільськогосподарських угідь,
тримаємо 300 корів, 1700 овець,
2000 свиней.
Ясна річ, що для успішної ро
боти на землі, догляду за тва
ринами потрібні
кваліфіковані
кадри. У нас їх не вистачає. Пе
релічу лише окремі категорії
колгоспників, у яких відчуваємо
потребу. Це доярки, механіза
тори,
водії,
відгодівельники

давно відбулося кілька новосіль.
Ключі від квартир одержали міс
цеві мешканці Микола та Люба
Клименки, Світлана та Сергій
Дерев’янки. А з районного цент
ру переїхали Микола та Віра Бо
родаї. Він працює трактористом,
вона — фельдшером.
Поліпшуються в господарстві
І умови праці. Після зведення
нового автогаража вся техніка
зберігається в зручних боксах.
Там же є Ленінська кімната, по
бутові приміщення.
Нинішнього
року
плануємо
заасфальтувати центральну ву
лицю села. На ній, до речі, роз*
містився й новий універсальний
магазин, який стане до ладу оеь
вже скоро, напередодні
свята
Першотравня.
У Мар’ївці є восьмирічна шко
ла, дитсадок, їдальня. Та голов
ний наш козир, котрий, переко
нана, зацікавить багатьох —•>
природний газ. Він буде незаба
ром, газорозподільник поблизу
села вже будується.

Отже, приїжджайте в Мар’ївиуг не пошкодуєте^

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Олександр
СИСОЙ:
«...Заробітки заробітками,
а люди прагнуть жити в
хороших умовах, корис
туватися благами цивілі
зованого суспільства».

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
25 березня 1989 р.

Господар... На селі цим словом
з давніх давен називали лише лю
дей вмілих, трудолюбивих, еко
номних. Тепер, після березневого
Пленуму ЦК КПРС, господарем
може стати кожен, хто пов’яже
свою долю з рідною землею, пра
цею на ній. «Ми повинні відкрити
широку дорогу найрізноманітні
шим формам господарювання, —
сказав у доповіді «Про аграрну
політику КПРС у сучасних умовах»
Генеральний секретар ЦК нашої
партії М. С. Горбачов. — І колгос
пам, і радгоспам, I агрофірмам, і
агрокомбінатам, І селянським, І
особистим підсобним господар
ствам...». І далі: «Одним з най
важливіших, а можливо, на даному
етапі й вирішальних шляхів пере
будови відносин соціалістичної
власності с розвиток орендних від
носин на селі. Саме через оренду
можна найповніше реалізувати
ленінську ідею активного вклю
чення особистого інтересу, по
вернути людині почуття господа
ря, стимулювати її творчі можли
вості».

Отже, оренда. На неї
покладає найбільші на
дії партія, в неї вірять
учасники нашої сьогод
нішньої розмови. Ві
рять і всіляко стимулю
ють нову справу. На
цьому знімку ви бачите

групу людей. То оренд забезпечило всім необ
ний колектив у складі хідним для майже про
Миколи Довгого, Мико мислового виробництва
ли Ворони, Анатолія свинини. ! результати не
Петрусевича,
Василя забарилися: нині оренІванова та Василя Кри дарі-відгодінельники ма
венка. їм правління кол ють найвищі прирости
госпу імені Кірова ство живої ваги тварин в ра
рило відмінні умови, йоні, господарство ус

пішно виконує плани по
продажу м'яса державі.
_ Та, зацікавити людей
тільки матеріально —
сьогодні мало. Чи не то
му й говорила з болем
секретар парткому Любов Г ригорівна Різни*

ченко про почуття тим
часовості, що виникає в
не» при згадці про цей
колектив. Здається, в
господарстві вже зна
йшли правильний шлях
для вирішення Цієї про
блеми. Ви бачите на
знімку вгорі будинки. То
не безвідносне фото.
Такий вигляд має нова
вулиця Мар’ївки ~ Мо
лодіжна. Мешканцем її,
а, значить, і орендарем
чи членом будь-якого
виробничого підрозділу
колгоспу може стати ко
жен, хто вміє і хоче
працювати на землі.

Про честь мундира і не тільки
Що значить нині для військо
вослужбовця «честь
мундира»?
Яке сучасне його трактування?
Дивні запитання? Не думаю.
Згадати офіцерів царської ар
мії простіше всього. Там і кину
та в обличчя рукавичка — виклик
на дуель. І кодекси офіцерської
честі були в дії. Тільки спробував
би тоді офіцер не прийти на до
помогу іншому офіцерові, який
потрапив у біду, — і від нього
відвернулися б усі, давши зрозу
міти, що він осквернив честь мун
дира! А зараз? Зараз, на жаль, це
словосполучення має інше смис
лове навантаження.
Саме «честь мундира» не до
зволяє сучасному курсантові, офі
церові дати відсіч будь-яким по
сяганням на їхню честь, на честь
офіцера. Парадокс? Ні! Знаєте чо
му сьогодні той самий курсант чи
офіцер може зробити вигляд, що
не бачить, як ображають його ж
колегу, чому не заступиться? Та
тому, що будь-якому курсанту,
який уліз в бійку (справедливо!),
скажуть: зловживання силою! Так
що: б’ють — терпи. Завжди кур
сант буде винним, чим би він не
пояснював свої дії. Ось і дово
диться хлопцям краще відійти від
зіткнення, як би їх не ображали.
Що від царських часів у нас
прийнято вважати, що брати участь
е бійці не личить військовому, на
віть якщо він її і не затіяв пер
шим. Можливо, це йде від того, що
раніше найбільш затятому хуліга
нові не прийшло б в голову напас
ти на військового. Тан уже було
закладено о нашій свідомості: вій
ськовий — ідеал сили, майстер
ності і, водночас, тактовності і
культури. Але... Все змінюється.
( отой парадний галас недавніх ча
сів торкнувся І військових. Проб

лем в армії — море. А преса й ін
ші засоби масової інформації про
довжували інтенсивно ідеалізува
ти Збройні Сили, розповідаючи ли
ше в мажорних тонах про армій
ську службу. Зрештою, писати бу
ло про що. Завжди, ноли треба бу
ло кому-небудь допомогти (здати
кров, наприклад), першими відгу
кувалися курсанти. Негативні сто
рони військового життя ретушу
валися чи просто замовчувалися.
Щоправда, тепер преса кинулася
в іншу крайність — пише пере
важно лише про негативні сторо
ни. І в читача нині виникає прямо
протилежне уявлення про армію.
Тому і починають молоді хлопці
плювати услід людині у формі.
Прагнуть наперед
відшкодувати
свої страх і злобу на курсантах —
їхніх майбутніх командирах — за
приниження і образи, які, на їхню
думку, чекають в армії. І киплять
кулачні бої...
А педагоги майбутніх офіцерів,
судячи з позицій свого часу, ко
ли навколо звання «курсант» був
своєрідний священний ореол, су
воро наказують підопічних, замі
шаних в будь-яких зіткненнях з
цивільними. При цьому найгрізнітим доказом бувають слова про
заплямування честі мундира...
Ось і прагнуть курсанти краще
«нічого не бачити». Ліпше стерпі
ти приниження, вважають вони,
ніж прийти з синцем, а потім тер
піти ще більш принизливі розслі
дування: до, при яких обставинах
дістав. А потім ще кілька місяців
не випускають в місто з однієї
причини: «Ти в нас не користуєш
ся довір’ям. Як би чого не трапи
лось!».
Невже справді після таких зви
нувачень хтось із нас захоче всту
питися за чиє-небудь достоїнство,
захистити кого-небудь. Ні! Кра
ще — моя хата з краю!
І доводиться курсанту
добре

зважити всі «за» і «проти», перш
ніж вступити з кимось в єдино
борство. Лише тоді, коли військо
вий бачить, що перед ним явний
злочинець, він не вагаючись засто
сує свої знання і вміння. Так було
з Гаррі Янбсковим. Побачивши на
асфальті мужчину і жінку, які ле
жали в крові, а вдалині дебелу фі
гуру, він без роздумів кинувся на
здоганяти злочинця. Гаррі вико
ристав прийоми рукопашного бою
і оборони за допомогою пасна. Че
рез декілька хвилин вбивця лежав
зв’язаним. За мужність і героїзм
старшина був нагороджений цін
ним подарунком. Але якби перед
ним був не явний злочинець, а
хуліган, котрий би «просто» обра
жав перехожих, дуже сумніваюся,
що Янбеков (та й не тільки він)
діяв би так само сміливо І рішуче.
Швидше всього він пройшов би
мимо, керуючись суворим
нака
зом командира: «Нікуди не вмішу
ватися ні за яких обставин!». От
не так давно було. Йдучи у звіль
нення під час підвищеної агресив
ності київських пацифістів і підлаштованих під них любителів
бешкетувати, курсанти отримали
від свого командира наказ по тем
них кутках не ходити, відпочивати
тільки по три-чотири чоловіки, як
що будуть вимагати гроші — да
вати трояка, але не йти на конф
лікт! Тан спокійніше.
Так яке ж повинно бути в нас
розуміння «честі мундира»? Честь
в тому, щоб відхилитися від за
хисту себе і когось, чи навпаки?
Поки що ми розуміємо однознач
но: перше! I хоча душа потребує
іншого, ми змушені в більшості
випадків чинити саме так, як ка
жуть «верхи».
Але не можна звужувати по
няття «честь мундира» лише до
бійок. Це словосполучення сто
сується і багатьох інших проблем
і питань в армії і на флоті... Як
часто вихованців військових учи
лищ використовують як дешеву
робочу силу на всіляких роботах,

починаючи з
сільськогосподар
ських і закінчуючи будівельними.
Але честь мундира не дозволяла
про це голосно говорити. Тим па
че — писати в пресі...
Поки існують кордони, потріб
на буде військова професія. А
робота офіцерів не така вже й лег
ка, як думають цивільні. І в учи
лищах вчитися непросто. Зростає
об'єм знань, треба бути фізично
витривалими, додайте до цього
ще суворий порядок денний.
Ми розуміємо: престиж військо
вої професії впав, бажаючих вчи
тися у військових училищах мен
шає. Ось вам і зачароване коло:
з одного боку —- вимоги до вій
ськових зростають, а з іншого —
талановита молодь рідко «рве
ться» до військової професії. А з
середніми здібностями,
погодь
теся, важко стати хорошим офіце
ром.
Треба розірвати це ноло. А для
цього слід писати ПРАВДУ
про
військове життя, не варто кидати
ся з крайності в крайність. Чому б,
наприклад, не проводити у
вій
ськових училищах дні відкритих
дверей? Невже це військова таєм
ниця? Нехай всі знають, що там
займаються не тільки «стройо
вою» і «метанням гранат», але
проводять і важкенні математичні
олімпіади, серйозно
займаються
музикою, літературою. Серед кур
сантів багато талановитих хлоп
ців: поетів, художників, музикан
тів...
Так як же бути з честю військо
вого мундира? Перш за все п тре
ба берегти, а точніше — вже від
чищати її від плям, відчищати,
відкрито і гласно обговорюючи на
ші проблеми, а не замовчувати.
Сергій ВОЄЙКОВ,
курсант Київського вищого
військово-морського політич
ного училища.

8 міліцейської
хроніки

УВАГА: ПОШУК!
На території 11 районів Чернігівської області в роки Великої Вітчизняної війни загинуло 28 вій
ськовослужбовців, яких призивав військовий комісаріат Кіровоградської області. Ці люди
проходили службу у 19 з^єднакнях і окремих військових частинах, 6 з них померло в ліку
вальних закладах.
На жаль, тільки з сім'єю одного загиблого вдалося встановити зв'язки. Можливо, рідні за
гиблих на Чернігівщині нічого не знають про долю своїх близьких, котрі не повернули
ся з фронтів Великої Вітчизняної. Ми готові відповісти на всі листи, скільки б їх не на
дійшло.
НАША АДРЕСА: 250013, м. ЧЕРНІПВ-13, вул. СВЕРДЛОВА, 68,
ОБЛВІЙСЬККОМАТ,
ШТАБ «ПОШУК».
В. ДРАГУНОВ,
полкоеник у відставці, начальник Черні
гівського обласного штабу «Пошук».
СПИСОК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З КІРО
ВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ. НА
ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Алексеенко Григорій Олександрович, Оленсандрівський район, 280 є. д., загинув 17.09.1943
року в с. Блудше Козелецького району.
Антонов Іван Семенович, 1901, Кіровоград
ський РВК, 74 с. д., загинув 12.09.1943 року в
с. Оболоньї Коропського району.
Береза Павло Іванович, 1906, Бобринецький
РВК, 12 гв. с. д., загинув 24.09.1943 в с. Сибереж
Репкінського району.
Брайко Іван Дмитрович, 1899, Олександрівський район, 143 с. д., загинув 13.10.1943 в
с. Косачівка Козелецького району.
Волосян Михайло Степанович, 1917, Олександрівський район, загинув ...03.1944 року,
селище Куликівка Куликівського району.
Гришин Дмитро Микитович, 1904, м. Знам’ян
ка, 280 с. д., загинув 04.10.1943 року, с. Карпилівка Козелецького району.
Дихтерьов
. . .
Борисович, 1899, Олек
сандрійський район, 148 с. д., загинув 22.09.1943
року в м. Чернігові.
Дорошенко Єрофей Романович, 1905, сели-

ще Голованівськ, 60 с. д., загинув 06.10.1943 ро
ку, с. Клубівка Репкінського району.
Захарченко Микола Данилович, 1918, Добровеличківський РВК, 259 о. т. п, загинув 11.11.1945
в селищі Радуль Репкінського району.
Карпенко Іван Іванович, 1917, Новоархангельський район, 102 с. д., загинув 20.09.1943
року в м. Семенівка Семенівського району.
Корнієнко Іван Іванович, 1910, Новоархангельський район, 59 омсб., загинув 23.09.1943
року в м. Семенівка Семенівського району.
Котюжан Никифор Андрійович, 1910, Гайваронський
район,
19 ождбр, загинув
22.08.1941 року в. с. Неданчичі Репкінського
району.
Кривуля Іван Іларіонович, 1922, Олександрівський район, загинув 13.08.1942, селище Хол
ми Корюковськово району.
Крячко Іван Андрійович, 1914, Олександрій
ський район, 15 гв. кд, загинув 10.11.1943 р. се
лище Куликівка.
Литвинов Федір Миколайович, 1924, Новомиргородський РВК, 8 с. д., загинув 15.09.1943
року в селі Лиса Гора Коропського району.
Миць Вячеслав Олександрович, 1908, м. Кі

ровоград, 55 с. д., загинув 21.09.1943 року в
с. Олешня Репкінського району.
Омельченко Григорій Парфентійович, .1918,
Олександрійський район, 12 гв. с. д., загинув
12.10.1943 року в селищі Любеч Репкінського
району.
Орлов Григорій Миколайович, 1923, Долин*
ський РВК, 12 гв. с. д., загинув 29.09.1943 року
в селищі Любеч Репкінського району.
Орлов Леонід Тимофійович, 1919, Голованівський РВК, 132 с. д., загинув 16.09.1943 року в
с. Григорівка Ніжинського району.
Пащенко Михайло Федотович, Олександрівський район, 16 гв. к. д., загинув 19.09.1943 ро
ку в селі Гусавка Менського району.
Педченко Валентин Петрович, 1921, Кірово
градського РВК, 102 с. д., загинув 13.09.1943 в
м. Н.-Сіверський.
Перлов Леонід Мойсейович, 1904, м. Кірово
град, загинув 04.10.1943 року в с. Миси Реп
кінського району.
Перов Віктор Анатолійович, 1923, Знам’янський район, 7 гв. мк, загинув 16.09.1943 року в
с. Червоні Партизани Носовського району.
Скалецький Олексій Андрійович, 1917, РВК
не вказаний, 81 с. д., загинув 08.10.1943 року в
с. Коробки Репкінського району.
Суркан Павло Григорович, 1925, РВК не вка
заний (с. Одинське), 15 гв. кд, загинув 30.10.1943
року в селищі Куликівка.
Фітенко Борис Сергійович, 1920, Новоукраїнський район, 299 шад, загинув 04.10.1943 року
в м. Ніжині.
Чередниченко Микола Федорович, 1912,
Олександрійський район, загинув 02.04.1944 ро
ку в м. Ніжині.
Шпилько Марк Іванович, 1915, Олександрівський район, 69 с. д., загинув 25.11.1943 року
в с. Олешня Репкінського району.

*

Відділом карного рез«
щуку УВС облвиконкому
розшукуються зниклі ді
ти.
21 червня 1986
року
© 14 годині Наталя Біла,
1975 р. н., учениця 4-го
класу СШ № 9 м. Кіро«
вограда, взявши у бать
ка 3 крб., пішла в парк
імені 50-річчя
Жовтня.
Додому більше не по
вернулася.
її прикмети: ріст —«
120 см, худорлява, об
личчя овальне, губи тон
кі, очі карі, волосся світ
ло-русяве.
23 травня 1986 року
близько 21 години ма
ленький Олег Сухарев,
1981 р. н. із села Созонівка
Кіровоградського
району пропав безвісти*
Його прикмети:
ріст
110—115 см., худорлявий*
кругловидий, блідий, очі
блакитні, волосся світлорусяве, пряме. Одягне
ний у червоний костюм
чик, шорти, гольфи, сан
далії коричневого ко
льору.
Громадяни,
допомо
жіть знайти дітей. Кому
щось відомо про їх де
лю, просимо повідомити
у чергову частину УВС
по телефонах
97-3-02в
97-7-02.

Фотографує
Василь
ГРИБ

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
25 березня 1989 р.

ЯКІ УМОВИ
ОДЕРЖАННЯ
КРЕДИТУ?
Молоде
подружжя
Шевчуків з смт Олек
сандрівни звернулося до
редакції з таким лис
том: «Зараз державою
прийняті відповідні нор
мативні акти, що новин-'
ні допомогти
молодій
сім’ї
збудувати
собі
житло власними руками.
Вирішили побудуватись
I ми. Підкажіть, будь
ласка, якими пільгами
користується
молода
сім’я забудівельників при
виплачуванні кредиту?

ЗАПИТУЙТЕ —
Відповідаємо
Дати відповідь на ЦІ
чіпятання ми попросили
начальника
обласного
управління
Ощадного
банку СРСР О. і. БЕЗСОНОВА:
— Довгострокові кре
дити
на
будівництво
житлових будників з на
двірними будівлями ви
дається закладами Ощад
банку СРСР молодим
сім’ям на загальних основак.
Для цього всім, хто
державну
«хоче взяти
позику, необхідно пода
ти в місцеве відділення
Ощадбанку СРСР такі
документи:
1) довідку виконкому
місцевої Ради народних
депутатів про виділення
й земельної ДІЛЯНКИ
для
індивідуального
будів
ництва із вказаною кош
торисною вартістю забу
дови?
2) довідку з місця ро
боти про заробітну пла
ту ї суму щомісячних
відрахувань.
За користування кре
дитом громадяни щоро
ку сплачують проценти:
жителі сільської місце
вості — 2 проценти, а
мешканці міста і селищ
міського типу —- 3 про
центи від одержаної су
ми. При
використанні
позики не за призначен
ням банк має право до
строково стягти забор
гованість по ній Із нара
хуванням
12 процентів
річним.
(Інваліди й учасники
Великої вітчизняної вій
ни, сім’ї загиблих військоаослужійовиїв І при
рівняні до них особи
звільняються від сплати
. процентів за користуван
ня кредитом.
Вказані
особи, а також багато
дітні сім’ї погашають
кредит, починаючи з п’я
того року після його
одержання,

ч
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ДЯ ЕН! певний час довелося водити внучку в дитячий
садок. Ходили пішки навпростець повз будівельний
майданчик. Там гуркотіла техніка, стояв недобудований
багатоповерховий будинок. У ньому теж стукали — ма
буть, настеляли підлогу. Тут була колись околиця міста,
а на ній — кладовище. В одному кутку пустиря, в гу
щавині вишняку та бузку, ще й досі виднілося кілька
похилених хрестів, валялася конусна тумбочка із черво
ною зіркою на верхівці та цвіли півники на зарослих
горбочках.
Коло нового будинку, опираючись на ціпок, стояла
бабуся і дивилася на будинок.
Коли ми проходили повз неї, бабуся, не звертаючись
ні до кого, навіть не поглянувши на нас, сказала:
— Оце якра> на оцьому розі цього дому була могил*
кви мого синочка Стьопи... вигребли його кісточки та й
вивезли десь на смітник... Я завжди на проводки, н£

■ ,аатл СЮДИ ПрИЇЗДИЛа.... А ТвПвр КУДИ...
Паску... на вс< свята сюди пр
схожих на печені ябНа зморщених бабУс.и”’"*^ я пройшов мовчки. Та й
лука, тремтіли прозорі сльо’
про індуСТріалізачим міг розважити 6в6Ус*’п
'
тут будуть сучасні
цію, урбанізацио та ще ітро
мвив нв зрозу.
житла для людей. Ніко; нінопи нв зрОзумів
міс. На н місці я б теж ніко
до НОвОГо буПройшовши трохи далі, я
>
оходила якраз
динку прорили канаву для гРу _
■ ,9 ,лимі валялися
по ряду могил, і у викинутім
и.пів3ітліла тканина та
темні, трухляві дошки домовин, напівзітліла

людські кістки і черепи.
..
спитала чотирирічна
_ Що це за г°Р“<икиГ.-”Х ® Навіщо? У них же,
Машенька, — це хтось їх викинув, па «м

мабуть, росли квіти...
Темні провали очниць сумно
лись на білий світ. Мені думалося, щ

докором диви*
колись

люди. Живі. Жили, думали .
і плакали. Дихали повітрям ^или, раділи, сміялися
теплом, його світлом, меоаі Иа'влоджувалмсь’ сонячним
З літню спеку. Працювали
ХуГу зивмагдГіУ
Кожен із цих «горщечкі,»*
щось
корисне,
на землі. Залишив щось 1
1 лИШ** ЯКИИСЬ

дуть його згадувати добоцА°аго
Х^УвЖтоп7юїГб^
** б^АУжТпГ^

лясгим чи прямим чорним ,
ВОПОССЯЛА. т
споглямкшому на б.лий С|і,
пробами
а голубими, Сірими, чорнив ^коричневими очима
народилась думка так По.8г „ * *ому повестись
останками наших предкі, чи М0^С суч7асНиків?
Чи не в подібних «горщиках! нароя*я*£*' а потім

Ж ,х

ЦІНА ВИПИТОЇ ЧАРКИ

ии
Чи часто ми задумуємось над тим, яка вона ця ціна? I ЧИ
не сприяємо самі поблажливому ставленню до вчинків люди
ни у стані легкого сп’яніння, не думаючи при цьому про те,
що чимало таких людей мають водійське посвідчення з ки
шені. Схильність цієї частини населення випивати іноді перед
тим, як сісти за кермо, чарку вина чи навіть бокал пиаа обер
тається нерідко великою бідою і людськими трагедіями. Нам,
працівникам Державтоінспекції, часто доводиться констатува
ти тяжкі наслідки дорожньо-транспортних пригод, винуватця
ми яких стали захмелілі водії.
«Невинна» чарка вина, чарка горілки, випиті перед доро
гою — одне з найсерйозніших джерел небезпеки для всіх
учасників руху. В минулому році з вини нетверезих водіїв
сталося 99 ДТП, з яких 13 чоловік загинуло і 108 було пора
нено. За два місяці нинішнього року постраждало 11 чоловік,
четверо з них загинуло.
Найчастіше сідають за кермо напідпитку робітники вироб
ничого об’єднання по сівалках «Червона зірка», заводу «Гідросила», спеціалізованого АТП-1102 «Агропромтрансу», АТП13555, управління механізації будівництва тресту Кіровоградбуд».
Торік у нашому місті на адміністративних комісіях Держав
тоінспекції розглянуто 892 випадки, коли було виявлено, що
транспортними засобами керували водії «під градусом». 262 із
них позбавлені водійських посвідчень, проти 34 чоловік, 28 із
яких — власники індивідуального транспорту, котрі двічі про
тягом року затримувались за кермом напідпитку, були пору-

ЧОМУ я ПИШУ
СЛОВО «ВЧЕНІ»
В ЛАПКАХ
Я, учениця Ульяновської СШ М« 1, теж стурбована
долею Південного Бугу — ріки, яка протікає і через
наш район. Берегами Південного Бугу я не раз ви
рушала у похід з товаришами. Любувалася красою і
свіжістю цієї української ріки, з задоволенням зану
рювалася у И чисту воду... Для чого ж затівають на
ші «вчені» та господарники те, що тільки на шкоду І
річці, і людям) Бо що ж то за вода буде в Півден
ному Бузі, якщо він служитиме «охолоджувачем»
для АЕС!
До того ж, як видно з публікацій преси, лише
третина нормального стоку ріки буде доходити до
гирла... Не бачити нам тоді нашого Бугу, не купатися
в ньому! Зараз Південний Буг — відносно чиста ріка
України. Тут поки що водиться риба, якої не знайдеш
уже ні а якій іншій річці. А що ж буде, коли ця ба
гата на рибу вода буде «омивати» АЕС? Я не можу
уявити без болю, що згине і наша чудова ріка, і вс*
жива в ній. Я хочу, щоб Буг залишився не тільки нам,
а й нашим дітям.
Тому я прошу і вимагаю від тих, від кого залежить
доля Південного Бугу; зупиніться, схаменіться! Я ка
жу «ні» будівництву Олександрівського і Костянтинівського водосховищ. «Ні» — будівництву четвер
того блоку Південноукраїнської АЕС!
Недавно в школі, де я навчаюся, відбулася лінійка,
присвячена питанню охорони Бугу. І вчителі, і учні
проти планів «вчених». Ми вирішили написати листа
в Мінатоменерго СРСР і поставити під словами про
тесту свої підписи.

З повагою Олена ВАЛЬНО.
м. Ульяновка.
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шані кримінальні справи. Районними народними судами м. Кі-

р-'....
в мо„о.
Т.к, рові™««. К|Р°,”'рад"'’°Г°,Х“₽р"о6Р > .«Р.-У."»““
я ”"я.™ї.°;д.°в;™,7. л;гр"л.р«..;х- -збавлено прав на користування транспортними зас
,.;лнптри роки. Відповідно покарані і працівники олієекстр к
го заводу О. Дробот, виробничого об єднання « гропр

транс» О. Черняк та Інші.
. .
Користуючись повною безконтрольністю з боку
ції АТП-13527, водій М. Гудович, керуючи автобусом ЛА-З-бУЗ
(№ 19-66 КДМ) з нетверезому стані, у парші дні нового року
став винуватцем дорожньої аварії. На щастя ніхто не постраж
дав. При затриманні водій вчинив опір працівникам ДАІ і про
довжував бешкетувати а черговій частині. Довелося відпра
вити його до медвитверезника і позбавити водійських
прав
на гри роки.
>
24 лютого на перехресті вулиць Шевченка і Кірова облас
ного центру захмелілий головний зоотехнік колгоспу «Шлях
до комунізму» Добровеличківського району Г. Черемиський,
керуючи автомобілем ІЖ2715(№ 34-45 КДН), порушив правила
дорожнього руху і зіткнувся з трактором Т-150. Тільки випад
ково ця пригода завершилась без трагічних наслідків.
Однак не всі аварії на дорогах закінчуються відносно бла
гополучно. 26 лютого різноробочий колгоспу ім. Тельмана • одованівського району В. Запороха та учні Голоеанівського
СПТУ-38 М. Вержаковський та Ульяновського СПТУ-11 Д. Ли-

ЕСТЕТИКА...
В ТІСНОТІ
Нотно-музичний відділ існує
з обласній бібліотеці для дітей
імені Гагаріна з 1977 року. За
цей час налагоджено тісні кон^
такти з викладачами музичних,
учителями співу
загально-ос
вітніх шкіл міста, а з обласним
ляльковим театром існує навіть
договір про творчу співдруж
ність. В гостям у читачів не раз
бували актори-лялькарі, учас
ники дитячих гуртків при бу
динках піонері»,
самодіяльні
поети й композитори.

Нині, коли питання естетич
ного виховання вимагає лномо-

га більше уваги, функції назва
ного відділу значно розшире
но — його реорганізовано у
відділ естетичного виховання.
Тепер тут зосереджено літера
туру з усіх видів і жанрів мис
тецтва: про
музику, образо
творчу мистецтво, цирк7 кіно;
естраду тощо.
Любителі музики, наприклад,
знайдуть для себе книги про
життя і творчість видатних ра

(

здійснювались пла
пам'яток нвшоі &
духовних Цінностей
** ЦЯ байдужість
•ОДІ коли , ЧИ(
аїру, ■ потім. толи
«ості людей т „
їхніх,
спотмрили до чв
людина без вір,.
Авс. отаві 6*3
нікчеми, але золо?
иірські вддзівин
А ЧИ не зо-хуиіи
НЯ ЛЮДСЬКИХ осте
м ятний знак. де
Вказати дати. По

хг

сии серед ноч аикрдЛЙ заЛишений без нагляду мотоцикл
теля с. Красногірки р Пвресунька. За кермо сів нетверезий
до того ж без водійс^их Прає і певних навиків В, Диси.< По
дорозі із Красногірь;и о Голованівська він значно перевищив
швидкість і, не спра8н|иииСЬ 3 управлінням, налет.з ^а бетонну
огорожу моста. ГіаСдНир в. Запороха загинув.
За лютий місяць ц р працівники ДАі на вулицях обласного
центру затримали біг^е 300 водіїв, що сіли за кермо
«мухою». Особливо токвожить те, що добра частина серед
них керувала держез^м транспортом. Це В. Давидюк (кол
госпний ринок), В.Сур^цев (база культторгу), О. Паеленко (ли
варний завод) та інші] Про що свідчать ці випадки? На жаль,
про те, що боротьба любителями хильнути навіть на робот?
на деяких підпрвемсіаіх і в організаціях фактично не ведеть
ся. Певно, трудові колективи
зважають, що антиалкогольна
пропаганда і взагалі $в/ що пов’язане з боротьбою
ц:ео
згубною звичкою — то справа міліції. Нам же доводиться
мати справи з уже ^січними наслідками, до яких призво
дить триклята чарка Ліквідувати алкогольне зло у нашому
житті ми зможемо тільки всією громадою. Інакше не змен
шуватиметься число ДІЛ. в яких з вини підпилих водіїв калі
читимуться і гинутимуть люди — чиїсь батьки, діти, сусіди ко
леги. Де гараї
( що|завтр<
лихо обмине аас чи ваших
близьких? Одне .іинакіарка д. сКв
перекреслити не тільки
чиїсь плани і перспективи а часто й саме життя.

лящем. Передбачається про
ведення концертів для учні«
5—7 класів на різні теми..
Ті, хто захоплюється образо
творчим мистецтвом, знайдуть
для себе у відділі літератур,
про живопис, скульптуру, графіну; альбоми майстрів пенз>

І
і
І

А. ГОЛОВАХА,
ттрацівник обласної ДАі.

покликаним
проводити
есте
тичне виховання, стали на заваді юні художники. Чи, може,
все-таки не зони, а хтось інший, солідніший?

Л. КАЛИНКА,
головний бібліотекар від
ділу эстетичного аиховаймя обласної бібліотеки для
дітей «мені А. П. Гайдара.

ше
кумт
«Об

са».
діб*
рок
що{
не 1

дянських та зарубіжних
ком
позиторів і виконавців, про іс
торію музичних творів, музичні

ля, книги про картинні галереї
країни
й республіки, відому
серію «Музеї світу». Багато ці
кавого є і для любителів теат
ру, цирку, кіно.

інструменти, збірники пісень.
Вже кілька років працює у нас
музичний
лекторій
«Чарівна
нотка». Робота його вдоскона
люється. У наступному
році
через нього розпочнемо спів
робітництво з музичним учи-

ГАЗЕТУ ЧИТАЮТЬ
БАГАТО ДІВЧАТ...

А от із робочою площею, так
би мовити — проблема, якій не
один рін: більше десяти років
тіснимося у малесенькій не
зручній кімнатці. Все ченасмо,
коли місцеві власті нададуть
приміщення нашим сусідам міській художній школі. І от
який виходить парадонс — нам.

рах
четі
по/з
зло

«Молодий комунар»
одержун> перший рік і газета по
добається. Дуже гострі, сучас
ні проблеми висвітлюються на
сторінках «МК». І хочеться, щоб
У кожному номері було побіль-

*
зет.
рю
рет
Д» 1
ми
ста
сь*
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ВІДПОВІДАЮ Л. ГЛАЗОВУ
Шановна редакціє.
Прочитала я статті П. Мельника І Л. Глазова з
газеті за 11 березня і подумала? як жа тяжко
рідній мові утверджуватися і розвиватися на рід
ній землі!
У часи застою теж кричали: цвіте Україна! А
на ділі що вийшло? Та й не лише з Україною.
Отож і професор кафедри історії КПРС Л. Глазоа
вважає, що українська мова на Україні не відми
рає, підтверджуючи цифрами, мовляв, ось скіль
ки людей розмовляють по-українськи.
• • • •

Але ж це не так. Давайте пройдемося Кірово
градом і почуємо, якою мовою говорить насе
лення. , в магазинах, і з установах, і в школах...
9 основному російською. Це факт. Факт і те. ще
діти не можуть говорити українською, бо їх на
вчають російською.
Якщо із села студент вступає до інституту, він
попервах говорить по-українськи. І першого рочу
навчання йому доводиться важко. Зате протягом
4—5 років так вивчає російську, що розподіляв
ться на роботу з село і вже сам починає русист-

•••••• • • • • • • • »••••« •

населення. Бо так його вчилк
Ніхто не може заперечить, що за і
ражська мова заборонялася. Нею не і
писати. Тільки Жовтень проголосив р
З ДГап Кв надовго. бо вже незабаро
н ?
ен’на- А® він просив не русифіь
мовУ» слово «русифікація;- зз
вилучено.
люадй 3Т* ПІДСТУПНІ наміри і дії були
ямі
епохУ сталінізму І брежнєвіщ
Ш
ЛЮДИ, а не народ проте „

•••

І • • • • • *• •••
люди. Живі. Жили, думап
Ж
і плакали. Дихали повітря
г°в°рили, раділи, сміялися
Т«ПЛОМ, ЙОГО СВІТЛОМ м» М' НаСОлОДЖУВЯЛМСЬ сонячним
з літню спеку. Прац'оааР.3ли 8 эимозу *У* 1 знемагали
Кожен із цих «горЩвчкі'и> створами «ось корисне,
на землі. Залишив
Залишив. щОс ’ “ мислИв і лиши» якийсь слід
дути його згадувати добТакв' а® <4° ’ки,і ** ЯО8Г<> 5у~
байдуже аигоебли
вигоебли і3 зе
з- РИЛЛ
Р**л с
словом.
”овом А й
його
*го ©станки
останки
кожі, втоптують зВ багно
багно.МЛЦ
МП1’ ‘ бУЦаК>ть
УЦаК>» їх байдужі
бейдужі переУ якому ж живому кг’ол,.
------------------- Щ. Обтягну^'
_
^РЩику»
наповненому сірою
Р.МО.ИНОЮ,
нута^у рОж<і0Ю шкірою, з хвиЛЖТИМ чм прямим, чорним
ЧИ СВІТЛИМ ВОЛОССЯМ, ще
споглядаючому на вілмй
СВ»Т не прожнім* провалами,
а -олубими, сірими. »‘»Орними Чи коричневими очима,
народилась думка так
наших прадкі2°2блК>ЗНіР^ОМУ поввС?ТИСЬ *
останками
Чи на а подібних Тгоошн’ **=»«. і суиаснии'8?
нароцилнс^ а потім

ГОРЩИКИ для
здійснювались плани по знищенню
пам яток нашої багатовікові ґетХЛагатьох КУЛЬТУРНИ«
духовних ніимА^-*
ив’ковоі історії, матеріальних та
ки Ц байп
Наи,ОГО наР°ДУ? ' «де думалось: звід,
тое? кт^ДУ СТЬ'- ДУ*овна ницість У людейї Чи не звідвіоч і пп У НИХ ЗІД|бРали одну віру, а взамін дали нову
мості ™
КОЛМ Ч* МОВа В'ра Щ® нв зм'Чніла у свідошах їхнЬ.
"Є ВСОТалась- нв Укоренилась у крові і душах .хн.х, знайшлися —горщечки«, які цю нову віру
чзорили до невпізнанності, витоптали її в душах. А
людина без віри перетворюється в тварину. І сидять
Десь отакі без віри в душі, байдужі, бездуховні, ниці
Нікчеми, але володіють правом видавати безглузді блюз
нірські вказівки,
А чи не розумніше було б зробити перезахоронювання людських останків у загальну могилу.. поставити пам ятний знак,
— де
-- вказати назву -селища,71 села чи міста.
Вказати дати. По тому, як живі люди ставляться до мо-

гил собі подібних, теж визначається культура нації... Я
дивився, як проходили перехожі ПО83 людські кістки:
одні з подивом зиркали на них, інші спеціально насту
пали на черепи, щоб не забруднити у глину свої начи
щені черевики. Душа боліла — десь, мабуть, іще ось
так вигрібають ескаватором людські кістки і вони ва
ляються, обмиті дощами, відбілені сонцем та вітрами, а
їх втоптують у багно байдужі люди, в яких за душею не
ма нічого святого.
Тією дорогою я більше не ходив. Та есе одно, мабуть,
ніколи не забуду кісток і начищених черевиків, під
якими вгрузали в землю людські черепи, і ту згорьовану матір... І багатоповерховий сучасний будинок, зве
дений на кістках її синочка Стьопи.
Іван ТЕСЛЯ,
член обласного літоб'єднання.
м. Кіровоград.

РКИ
ами м. Ніr.
/ 8г. Момоіахуванням
^зкож поюбами на
тракційноАгропромздміністоам ЛАЗ-695
заого року
е постражДАІ і про>ся відпраьких прав
юва обласіспу «Шлях
зрв ямський,
jna правила
пьки аипаддкіа.
іносно блаальмана Гоіванівського
У-11 Д. Ли-

«азваіиирено
у
іання.
ітераі мисбразо, кіно;

иклад,
< про
іих раг»
ком
оро ісіузичні
пісень,
є у нас
іарівна
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и учи-

теля сРКА
43 3икРали залишений без нагляду мотоцикл жиао того РдлН°Г,РКИ П Пересунька. За кермо сів нетверезий,
ЖиЬез 8оДійських прав і певних навиків 8. Лисий. По
Д , озі із Красногірки до Голозанівська він значно перевищив
швидкість І, не справИвшиСЬ 3 управлінням, налетів на бетонну
□горожу моста. Пасажир В. Запороха загинув.
оа люіИи місяць ц. р працівники ДАІ на вулицях обласного
центру затримали більше 300 водіїв, що сіли за кермо під
«мухою». Особливо трщожить те, що добра частина серед
них керувала державним транспортом. Це В. Давидюк (кол
госпний ринок), В. Сурове (база культторгу), О. Павленко (ли
варним завод) та інші. Про що свідчать ці випадки? На жаль,
про те, що боротьба з любителями хильнути навіть на роботі
на деяких підприємствах, і в організаціях фактично не ведеть
ся. Певно, трудові колективи зважають, що антиалкогольна
пропаганда і взагалі все, що пов'язане з боротьбою із цією
згубною звичкою — то.справа міліції. Нам же доводиться
мати справи з уже трагічними наслідками, до яких призво
дить триклята чарка. Ліквідувати алкогольне зло у нашому
житті ми зможемо тільки всією громадою. Інакше не змен
шуватиметься число ДТП а яких з вини підпилих водіїв калі
читимуться і гинутимуть люди — чиїсь батьки, діти, сусіди, ко
леги. Де гараі^?я І що завтр
» лихо обмине вас чи ваших
близьких? Одн^п\дина чарка
хе перекреслити не тільки
чиїсь плани і перспективи а часто й саме життя.
А. ГОЛОВАХА,
"працівник обласної ДД8.

пищем. Передбачається
прозаденн я канцерт.і в для
учніа
5—7 класів на різні теми..
Ті, хто захоплюється образо
творчим мистецтвом, знайдуть
для себе у відділі літературу
про живопис, скульптуру, гра
фіку; альбоми майстрів пенз
ля, книги про картинні галерей
країни й республіки,
відому
серію «Музеї світу», багато ці
кавого є і для любителів теат
ру, цирку, кіно.
А от із робочою площею, та«
би мовити — проблема, яній не
один рік: більше
десяти років
тіснимося
у малесенькій
не
зручній кімнатці. Все чекаємо,
коли місцеві власті
нададуть
приміщення нашим сусідам ■*міській художній школі, з
о
який виходить парадокс
иа ’

покликаним
проводити
есте
тичне виховання, стали на
за
ваді юиі художники. Чи, може,
все-таки не зони, а хтось ін
ший, СОЛІДНІШИЙ?

ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ
РОЗДІЛЯЮТЬ ДИТИНУ І МАТІР. А ВОНИ
ХОЧУТЬ БАЧИТИСЯ ЩОДНЯ...

На

фото:

ось така вона, ціна випитої чарки.
Фото М. РИБАЛКА.

ГАЗЕТУ ЧИТАЮТЬ
БАГАТО ДІВЧАТ..

ше цікавого матеріалу.
Дру
куйте частіше такі статті,
як
«Обвал», «Олег на ім’я Лари
са», «Я твій син, тату» та їм по
дібні. Побільше матеріалу про
роки сталінських репресій, —
адже не може такого бути,
щоб у нашій великій області
не було людей, які на собі пехоренесли ті страшні часи;
четься почути з їх уст про ті
події, оцінну, дану ними отим
злочином.

«Молодий комунар»
одер
жую перший рік і газета по
добається. Дуже гострі, сучас
ні проблеми висвітлюються на
сторінках «МК». І хочеться, щоб
у кожному номері було побіль-

«МК* — комсомольська
га
зета. Пропоную відкрити руб
рику — «Шнола молодого сек
ретаря*, де вміщувати розпові
ді про зустрічі з комсомольця
ми воєнних років,
друнуватн
статті про досвід
комсомоль
ських ватажків.

Л. КАЛИНКА,
головний бібліотекар від
ділу естетичного ви ховайне обласної бібліотеки для
дітей імені А. П. Гайдара.

Певна, що вашу газету випи
сують багато дівчат, то чи не
можна друкувати корисні пора
ди майбутнім господиням, сек
рети кулінарної справи, побіль
ше рецептів
смачних
страв.
Можна ще організувати рубри
ку «Тим, хто в’яже*.

І ще. Чому ви чекаєте, поки
вам замовлять пісню? Я
ду
маю, що неважко здогадатися:
зараз дуже поширена пісня
«Белые розы». Надрукуйте її,
будь ласка, а також розповідь
про групу «Ласковый май»,
що виконує цю пісню.
Лариса МУЗИКА,
секретар комсомольської
організації
Приютівської
СШ.
Новоукраїнський район.
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ВІДПОВІДАЮ Л. ГЛАЗОВУ
а це не так. Давайте пройдемося Кірово~
почуємо, якою мовою говорить
иасе
з магазинах, і в установах, і е школам»но.му російською —Це
Факт. Факт і ..
...
Т— -т
______
_______________
бо іХ на-о©
> можуть
говорити українською,
російською.
аін
> із села студент вступає до інституту,
■ах гоаооить по-українськи. І першого р
Зате протягом
ня йому доводиться важко.,. Зате
— —**t ї л я с —
ЩО розпоДх-' ; л
оків так вивчає російську, що
сам
починає
русиф
і роботу з село і з же

ДІАЛОГ
З ЧИТАЧЕМ

кувати населення, Бо так його вчили.
Ніхто не може заперечить, що за царизму ук
раїнська мова заборонялася. Нею не можна було
писати. Тільки Жовтень проголосив рівність мов.
Однак на надовго. Бо вже незабаром із творів
3. І. Леніна, де він просив не русифікувати украбуло
! ■ 'нську мову, слово «русифікація» взагалі
вилучено.
Хитрі та підступні наміри і дії були в окремих
•пюдей в епоху сталінізму і брежнєвщини. І хоч це
лиш окремі люди, а не народ, проте погоду роби-

ли саме зони.
У казках правда завжди перемагає зло. Хоче
ться, щоб це було і в житті.
На Україні українська мова повинна бути дер
жавною! Представники всіх націй, які прожива
ють на Україні, мають допомогти утвердитися ук
раїнській мові у себе вдома. І, навпаки: українці
повинні підтримувати розвиток мов і культур ін
ших націй. Отоді це буде дружба націй на ділі, а

К. ЗАЛЮБОВСЬКА.

••••

До редакції завітала молода вродлива жін
ка. На її обличчі не було жодного натяку на
перші зморшки, лиш — печать деякої втоми.
А ось очі! На них бриніли сльози, в них — пе
ремішані образа, розгубленість, нерішучість.
І ще — злість.
— Що ж це воно робиться, — вона опусти
ла очі, присіла на стілець і одразу заходилася
нервово перебирати пальцями гудзик свого
модного пальтечка. — Що робиться! Де я
тільки не б/ла — виходу не бачу...
— Звати мене Тетяна. Народилась( виросла,
вчилась в Кіровограді. Сім років тому, зда
валось, зустріла свою долю на все життя. Як
це часто буває з іншими, помилилась і я. Пів
року тому розлучилась з чоловіком. Не ви
тримала сварок, бійок, його пиятик і гульок.
Коли запахло розлученням, він ставав на колі
на, прохав, казав — кохає. Та вже було пізно.
Історія була б звичайною, якби потім не по
стало питання про місце проживання нашої
дитини. Колишній чоловік викрав у мене до
нечку і тепер вона живе з ним і його батька
ми. Отак просто — взяв і викрав. Коли я при
ходила, щоб забрати її, мені не віддавали. З
дитиною (її звати Олечка) вони постійно про
водили роботу, аби та не хотіла зі мною йти.
Я кажу: «Олечко, пішли з мамою», а вона пла
че і хоче бути і зі мною, І з батьком.
Вся біда в тому, що я одружилася і виїхала
в одне з міст Сибіру. Знаю, що їй мене не ви
стачає. І мені її — теж. Олі скоро в школу.
Там, у сибірському місті часто згадую Олечку
і душа розривається. Чоловік каже: «Не поби
вайся, давай народимо дитину». Я рішуче від
мовляюсь: як я буду народжувати і виховува
ти другу дитину, коли перша — не зі мною. А
забрати Олечку не можу. Коли оце приїхала в
Кіровоград, купила їй гостинці, так свекруха
настійливо порадила нічого Олечці не купля
ти, у неї все, мовляв, є. Невже вона не розу
міє, що.... Та що там говорити: вона і син хо
чуть мене просто принизити.
Ходила до знайомих — вони тільки руками
розводять. Та й у суді нічого толком не пора
дили. А колишній чоловік пропонує мені по
вернутись і сказав, що якщо я заберу Олю, то
знайде мене в будь-якому куточку Радянсько
го Союзу і.... вб’є. Його брати сиділи в тюрмі
і я вірю, що так воно і буде.
І все одно без дочки не можу. Новий чоло
вік мене дуже кохає, а я... А я не можу без
Олечки.
Хто мені допоможе? Порадьте, що робити?..
Бо часом так тужливо, що бачу єдиний вихід—
розпрощатися з життям...
ВІД РЕДАКЦІЇ. Ситуація дійсно неординарна.
В рішенні суду про розлучення про те, у кого
залишиться Оля, чомусь нічого не сказано,
батьківських прав ніхто нікого не позбавляв.
Тож нічого путнього Тетяні ми порадити не
могли. А що скаже читач!
А. БЕЗТАКА.
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ПІСЛЯ
«ЗАБОРОНЕНОЇ

ЗОНИ»
28 січня ц. р. «Молодий
комунар» вмістив критич
ну статтю «Заборонена зо
на (Як ми втрачаємо спе
ціалістів)». 1 ось редакцій
на пошта принесла відгук
на матеріал. Але чомусь
дивно, що надійшов він
не від спортивних керівни
ків області, не від міськви
конкому, а від батьків ви
хователя юних футболіс
тів:
«Ніколи не писали до
газети, та матеріал «Забо
ронена зона» викликав пас
на відверту розмову.
Ми знаємо тренера Ана
толія Миколайовича Ан
дреева з 1980 року. Зро
стали наші діти (нині їм
вже по вісімнадцять ро
ків), разом з ними зростав
і гренер. За цей чималий
час ми зрозуміли, що на
ші сини стали для ньою
рідними, хоча б у спорті.
Адже саме Андреев
на
вчив їх досягати перемог,
бути чесними, працелюб
ними.
І ми згодні з автором
матеріалу, що до тренера
ставляться несправедливо,
що
облспорткомітет та
міськвиконком не
йдуть
йому назустріч, не хочуть
вирішувати ного життєвих
проблем.
Андрееву необхідно пра
цювати на славу кірово
градського спорту. 1 ми
сподіваємось, що житлове
питання тренера наших
дітей буде вирішено по
зитивно».
ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ.
Коли цей лист було під
готовлено до друку, до ре
дакції завітали два вихо
ванці Анатолія Андреева —
Олександр Троян та Ігор
Пурцакін, які у складі ки
ївського «Динамо» виступа
ли на міжнародному тур
нірі в Італії. Принесли з
собою італійські
газети,
заполонені відгуками про
гру юних ниян. Киян, се
ред яких були й два кіровоградці. Тих, яких вивіз
на міжнародну орбіту саме Андреев.

Фотографує
Василь
ГРИБ

«молодий
КОМУНА»«

25 березня 1989 р.

1.

ПЕРОМ
ПУБЛІЦИСТА

«Кобзар»
і інформаційний
Й/І
Школа наша — із ро
сійською мовою навчан
ня» але книги рідною мо
вою ніколи не залежую
ться на книжкових поли
цях нашої бібліотеки. Ось
о до шевченківських днів
ми розпочали підготовку
з ознайомлення дітей з
літературою» яка засвідчує
велич та
подвижництво
життя й творчості Тараса
Шевченка. Учні восьмих і
шостих класів ще на літ
ніх канікулах самі обрали
собі такі теми рефератів:
«Шевченко і російська лі
тература»»
«Вшанування
пам'яті Шевченка»» «Шев
ченко і сучасність»,..
З
особливою любов'ю роз
роблено
й
оформлено
праці учнів 8-6 класу Ан
дрія Ковтуна, Юрія Зороляна,
Алли
Новиченко»
Віктора Мерещенка, Світ
лани Гоц.

Ніде правди діти —
сьогоднішній учень чер
пає для себе інформацію
частіше з
телебачення»
ніж з книги, тому завдання, яке постає перед на
ми,
вчителями-філологами, — привити любов до
книги, до рідного слова—
ой яке непросте! Із роз
мов з дітьми стає зрозу
міло, що є ще у нас чи
мало сімей, в яких у до
машній бібліотеці взагалі
не знайдеш книги рідною
українською мовою. То
му вирішили організувати
під час
шевченківських
днів у школі виставку-продаж книг через магазин
«Школяр». Перед цією ви
ставкою книг учнів озна
йомили з книгами, які бу
дуть виставлені. Вважає
мо, що такого роду захо
ди в школі дуже потрібні.
Урочиста лінійка,
яка
була проведена в школі
9 березня, у день народ
ження Т, Г, Шевченка, го
тувалася разом із Ленін
ською організацією Това
риства книголюбів. Допо
магала в проведенні Шев
ченківського свята відпо
відальний секретар місь
кого товариства Т. А. Котович. Учнів, які були най
активнішими під час про
ведення
шевченківських
днів у школі, нагородже
но книгами і наборами
книжкових закладок. То
вариство книголюбів до
помогло придбати також
літературу для позакласного читання.
Я. КАЛИНА,
учителька восьмиріч
ної школи Н5 1 м. Кі
ровограда,
активіст
первинної організації
книголюбів.

«молодий
КОМУНАР»
25 березня 1989 р.
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Хочу написати про вчительку. І
почати б ті роздуми спогадом.
Тремким світлим спогадом
про
найпершу свою вчительку. Хоче
ться знайти гарні, свіжі негазетні
слова, аби й читач побачив її,
відчув, подобрішав од її погляду,
слова тихого...
— До тебе вчителька сьогодні
приходила, — кажуть мама. — У
школу записувати.
Я пригнав гусей з поля, від
ставу — вечоріє вже, гуси роз
брелися по стелочку, скубуть не
молоду траву, не напасуться ніяк,
але мені зараз не до них: до ме
не вчителька приходила.
— Та й що вона питала?
— Питала про тебе, що вмієш
робити. Я сказала, що читати
вмієш.
— А лічити до ста?
— Не сказала. Забула, сину.
— А яка вона, вчителька?
—- Хороша, сину. Видно зразу,
що гарна людина: зайшла на
обійстя, посиділа під хатою не
лавчинці,... Все розпитує. І голос
такий м’який, наче гладить ним...
Мабуть, я довго не міг того ве
чора заснути. Думав про шнолу,
про уроки, про вчительну. Яка во
на. Скоро кінець літа, в останній
день літа коло шноли багаття роз
палюють, танцюють довнруг ньо
го, вірші розказують, пісні співа
ють, з рознладом уроків знайомля
ться. «На зірку!» — шнолярі ті
шаться, за шнолою заскучали (у
вигляді зірки багаття розклада
ють). Тепер і я піду. Учительну
свою побачу.
Вона вчитиме мене всього півто
ра року, бо життя так поверне, що
змушена буде покинути село й шно
лу і податися десь, ян тоді здава
лось, дуже далеко, аж на Полтав
щину — та в серці моїм залишить
ся на все життя.
І, вже будучи дорослим, я довго
шукатиму до неї дорогу, отримаю
перші листи, і ці листи підтвер
дять і мамині слова, І світлі мої
спомини про найпершу вчительну.
2.

Хочу написати про вчительку, а
пошта приносить інші листи...
«У нас класний керівник учнів
називає теличками, коровами... Во
на постійно б’є нас лінійками, ко
синцями. Ми боїмося її...». І кіль
ка підписів під листом.
«У нас постійно виникають кон
флікти з нашим учителем матема
тики... Він уже не перший рік за
нижує оцінки за відповіді всім
учням, незгодним із його дум
кою і тим, хто не відвідує гурток
математики. Хочемо запитати у
вас: чи можуть взаємини учителя
з учнем впливати на оцінку знань
учня?». І під цим листом кілька
кучерявих школярських підписів.
«Четвертий рік у шкільних та
міських конкурсах перші місця
займають учні 10-А класу. Це не
випадково. Жюрі в нашій школі
віддає перевагу цьому класові,
аби догодити директорові школи,
донька якої навчається в 10-А...».
Весь клас підписався під листом.
Процитовані рядки уже публі
кувались у нашій газеті протягом
минулих двох років. За кожним із
цих листів — складна ситуація,
принципове непорозуміння
між
учнями й педагогами. І що най
більш характерно: вчителі у всіх
цих історіях виглядають далеко
не привабливо. І це не просто за
смучує. Це змушує розпачливо
кричати: як же так! Якщо вчителі,
педагоги, хто покликаний
вчити
добру, справедливості, чесності,
порядності, самі насправді не є
такими, то кому ж тоді довіряти
юні незаплямовані душі?
Ще років чотири-п’ять тому та
мі публікації не могли з’явитись у
пресі. Бо ж вважали, що антигу
манно розповідати про вчителівсадистів, вчмтелів-брехунів, вчите
лів конформістів,
вчителів-пУяниць... Це ж антипедагогічно! Кра
ще промовчати, приховати? Але ж
про це ми всі знали. А тому й пе
реставали вірити в красиві і вод
ночас нечесні
слова. Ми пе
рестали обожнювати вчителя.

Оглядаюсь у своє дитинство. У
свою школу.
Вчитель
геометрії
викликає
ученицю до дошки. Подає вели
кого дерев яного косинця їй у
руки:
— Ану, Галю, покажи нам, де у
цього трикутника катет?
Галя тримає косинця обережно,
самими пучками пальців, і руки в
не» тремтять. Довго мовчки по
туплено дивиться на дерев’яне
диво, тоді нерішуче показує на
найдовшу сторону косинця:
— Оце.
— Так-так, — учитель монотон
но постукує нігтем по гулкому
столу. — А тепер покажи нам гі
потенузу.
Дівчина ще в більшій нерішу
чості. Вона зиркає спідлоба на
однокласників, але клас ані пово
рухнеться: за підказку...
— Не знаєш? Ну що ж — буде
мо вчити.
Математик бере косинця в пра
ву руку за гострий кінець, лівою
повертає дівчину спиною до кла
су і — лясь по задниці найдов
шою стороною трикутника:
— Ось це гіпотенуза!.. Зрозу
міла?
Дівчина не підводить голови.
Тільки плечі її зіщулюються, че
каючи наступного удару. Лясь!
— А це катет!.. Зрозуміла? Сі
дай, «двійка»! Завтра знов викли
чу.
Урок геометрії продовжується...
Пізніше цього вчителя було ви
брано головою сільської Ради де
путатів трудящих.
А то ще згадується... Урок гео
графії. Кучерявий, красивий зовні
вчитель рівно, наспівно розпові
дає про корисні копалини Заурал
ля. Ходить м’яко перед партами,
кінчик указки обіперши на носок
туфля. Мова ллється тихо, заколи
суюче. Та в якийсь момент вчитель
на мить зупиняється, прицілюється
кругленькою з копійчану монету
нрейдою, і за мить ми всі проводжзємо очима ту грудочку, аж поки
вона не розлітається на шматочни від удару об задню парту, а
учень схоплюється під регіт усьо
го класу і тут же присмирено сі
дає. Вчитель погрожує йому паль
цем, аби не спав, І напевно, жал
кує, що не вцілив. Але нічого,
крейди ще вистача...
Пригадуєте?
Неправда?
Правда!
Мені ще й досі щемить на ма
нівці голови гудз, якого отримав
від учителя праці за те, що забув
покласти киянку (дерев’яний мо
лоток) на місце після закінчення
уроку. А скільки гудзів носили мої
ровесники! Вміло він їх закручу
вав: стрижену хлопчачу
голову
брав під пахву, притискував міц
но лінтем, щоб не пручався, І щинолотком зігнутого навіки вказів
ного пальця (дитиною в його руці
розірвалась граната, залишивши
одного-єдиного, нерухомого обруб
ка) — накручував гудза... У деко
го після уроку праці голова наче в
реп’яхи вбиралася.
...Зараз я згадую про те й запи
тую себе: чому ж тоді навіть дум
ки не виникало, що не можуть
педагогами називатись наші вчи
телі?
Ні, мабуть-таки виникало. Кому
найбільше боліло. Але говорити
про це було зась. Писати тим
більше.
Чи не тому таких виродливих
форм набрали стосунки солдат в
армії — дідівщина? Чи не тому
так зростала злочинність у країні,
особливо серед молоді? Чи не то
му в нас такий великий дефіцит
на доброту, милосердя, жалість?
Не тільки через це. Але й че
рез це. Безсумнівно.
4.

В редакційному кабінеті під кі
нець робочого дня лунає теле
фонний дзвінок:
— Ми з Торговиці дзвонимо.
Новоархангельський район. Хоті
ли листа посилати, а потім поду
мали, що подзвонити швидше... У
нас вчителька відмовилась прихо

дити на вроки...
— Як це відмовилась?
— А так. Ми її покритикували
на комсомольських зборах, а во
на на другий день прийшла на
урок і каже: «Від вас, десятий
клас, я такої підлості не чекала».
Поклала зошити на стіл і вийшла.
Тиждень українську літературу в
нас ніхто не викладає...
Цей дзвінок мене приголомшив.
Як же це поставити себе над уч
нями? Якщо навіть вони не праві,
хіба можна керуватись у такій
виховній роботі лише власними
амбіціями? Нічого подібного не
можу пригадати за всі роки робо
ти в газеті. Ні з досвіду своїх ко
лег.
На другий день я поїхав у Тор
говицю.
Перед зустріччю з учителькою
української мови й літератури
піонервожата Людмила Чернявська на моє запитання здвигнула
плечима:
— Як спеціаліст, мені здається,
вона добре підготовлена. А як
людина... Різко може обірвати
учня чи з вчителів кого... Нестрима
на, справді.
Уже тоді мені подумалось: хіба
можна відділяти в педагогові фа
хові знання від людських рис?
Але лиш подумалось. Бо намагав
ся ту упередженість відігнати.
Ченав на М. 0. Полякову в кабі
неті директора. Після дзвінка на
перерву двері відчинила жінка в
чорному: погляд строгий,
губи
міцно стиснуті. Вона відчинила две
рі, онинула оком кабінет і, не мо
вивши й слова, вийшла. Я знову
спробував відігнати нав’язливу
упереджену думку, ноли та ж жін
ка через кілька хвилин поверну
лась:
— Це ви хотіли мене бачити?
Ми розмовляли довго.
Марія
Олексіївна розповідала про свою
роботу, колишню й сьогоднішню,
постійно навертаючи до найваж
ливішої проблеми: «Але мене ніхто
но може зрозуміти». У всій школі.
І не тільки у цій. А й там, де пра
цювала раніше (багато місць робо
ти вже поміняла).
і що вона шанує дисципліну. І
субординацію. Аякже! А то багато
собі учні зараз дозволяють...
Тільки десятикласники в при
сутності директора школи П. М.
Жарницького (М. О. Полякова
відмовилась взяти участь у від
критій розмові) говорили інше.
Таня Закринична:
— Не хочеться йти на уроки Ма
рії Олексіївни. Розумієте, є щось
таке недобре в її погляді. Дисцип
ліна? Ні, це не дисципліна, це при
ниження. Не можна вчительку од
ночасно боятися і поважати. Як би
ви відреагували, якби
почули
один раз, другий: «Вийди вон з
класу!...».
Валентин Партолін:
— Боязнь отримати «двійку» —
це насамперед стосується уроків
української літератури. Клас у
цих «двійках», як... Через те й
пропускають свідомо
уроки. А
ще кому хочеться всякі слова ви
слуховувати! Які? Та мені незруч
но їх вголос говорити...
Сергій Сіпливенко:
— А я скажу: «Хами! Морда!
Рожа!» — оце слова Марії Олек
сіївни.
Алла Тахтарова:
— Ми хотіли порозумітися з
Марією Олексіївною. Не на уро
ці. На уроці вона диктує свої умо
ви. Ми хотіли поговорити з нею
на класних комсомольських збо
рах. Вона не прийшла. І ось тоді,
коли ми висловили їй своє недо
вір’я (до речі класний керівник
нас підтримав), вона на другий
день покинула нас: «Я від вас,
десятий клас, такої підлості не че
кала».
Далеко зайшла неприязнь між
класом і вчителькою. Хто винен?
Довго з’ясовувати. Але одне без
перечно: не має права педагог
ставити себе над учнями. На те

він і педагог: доводити, вихову
вати, переконувати. Логічно, до
казово, добрим словом.
Перед від’їздолл із Торговиці
мені говорив методист Новоархангельського райвно В. С. Миронюк:
— Не пригадую і я зі своєї прак
тики випадку, коли б учителька
відмовилась викладати уроки &
класі... Якось зайшов я в школу
Торговицьку, бачу стоїть під две
рима школярик. «Ти чого сто
їш?» — запитую. «А мене Марія
Олексіївна виставила..». Отак. Е-е»
думаю, якщо вже в четвертому
класі за двері виставляє...
5.

Літнього віку чоловік розказував мені якось:
— Ні, не ті зараз учителі. Якісь
вони заклопотані сильно, засмика
ні, зайняті постійно. Усім, тільки
не увагою до дітей. Це я по сво
їх хлопцях-школярах бачу. Хіба ж
появиться в нього одного й дру
гого інтерес до книжки, якщо вчи
телька байдужа? Дала завдання, а
сама побігла додому, бо там теля
реве, поросята кричать... Про
шлунок вона сьогодні
більше
дбає, ніж про те, аби дитину на
вчити. А я пригадую свою вчи
тельку, після війни одразу... Вона
цікаву дуже книжку читала, якої
ні в кого не було. А ввечері, піс
ля уроків, при гасовій лампі нам
її переказувала. Роти повідкри
ваємо й слухаємо. І чекаємо на
ступного дня, як бога: Ганна Сте
панівна сьогодні ще прочитає й
розказуватиме... Знаходила ж во
на для дітей той час? Ні, моїм
хлопцям не зостанеться книжку
переказувати. За так, безплатно.
Напевно, дуже категорично су<
дать вчителів чоловік. Але правда^.
в його словах таки є. І той, як ні
коли, багатий потік листів про
негативне в учителях підтверджує
Це.
Беру в руки зовсім недавні.
«Як бути, коли тебе в школі об
зивають, буває, що й б’ють?.. Вчи
телі ж не звертають на це уваги.
Збори провести? Кажуть, що їм
ніколи», — цей лист із Малої Вис
ки.
«Працює вчителем, виховує ді
тей, а сама невихована. То обзи
вала дітей моїх «дурними Архімедами», а тепер дійшла черга і до
мене. Обізвала мене «сучкою». Не
звично це писати до редакції,
але ж ці слова вчительки, відмін
ника народної освіти», — з Петріаського району лист.
Мабуть, немає пртреби продов
жувати наводити уривки з подіб
них листів. Вони дуже схожі. Не
звичного тільки, що такі листи пе
реважають серед усієї пошти про
вчителів.
Благодатні процеси не
могли,
звичайно, не торкнутись школи.
Сьогодні учні не бояться говорити
вчителям гірку правду, коли вони
того заслуговують. На жаль, не всі
вчителі, з тих. що ще вчора на
уроці геометрії по-своєму вбивали
в голову знання про натет і гіпо
тенузу, спромоглися переглянути
власні методи виховання. І гляну
ти на учня як на рівного.
«Багато прикрощів завдали ми
Галині Василівні Щербій, але про
це вона не згадує. Ми вдячні їй
за її добре, чуйне серце і відвер
тість», — цей лист від дев’яти
класників Піщанобрідської деся
тирічки теж із теперішньої пош
ти.
Я далекий від того, що вчитель
має працювати заради таких ось
рядків у газеті. Хоча кому не
приємно прочитати їх?
6.

...Вмикаю радіо, й полонить,
обіймає мене ніжна мелодія. Ма
лишкові дорогі музичні слова:
«Вчителько моя, зоре світове!..».
За ними я завжди бачу свою пер
шу вчительку.

і ЕСТ ДЛЯ БАТЬКІВ
Кожен, напевно, погодиться: ви
ховання — справа нелегка. Перш
За все тим, що сам вихователь
(маються на увазі передусім бать
ки) повинен мати багато якостейерудованість, широкий
кругозір’
Емоційність — з одного боку, а
іншою — чуйність, уважність по
дитини, тактовність...
1. Чи допомагаєте
ви
дитині
одягатися зранку?
2, Чи прагнете ви до того, щоб
----- -.ппигпи «о*.»
ОДЯГНЄцитима
завжди
була ДОбрв
.

' 3, Чи тримаєте ви дитину за руну при переході через дорогу?
4, Чи часто повторюєте: «Ось ви
ростеш великий, як батько.,.»?
5, Кажете ви своїй дитині, що
він (вона) повинні бути кращими,
ніж його (Ті) ОДНОЛІТКИ?
6, Дозволяєте ви собі у присут
ності дитини висловлювати
своє
негативне ставлення до її вихова
не/ Ж, учителів?
втручаєтесь еи у дитячі суперини та конфлікти?
9. Чи використовуєте у розмові
? дитиною подібні порівняння: «А
ось Я у своєму дитинстві...»?
9, Чи вимагаєте, щоб дитина зав
жди повідомляла, чим зайнята та з
ним товаришує?
10. Якщо у вас є почуття недові
ри до інших батьків, чи пропонує
те дитині не ходити у гості до друі* та товаришів, а запрошувати
х до себе?
Відповідати на питання потріб
но: «так», «ні», «іноді». За кожне
«тан» нараховується 3 бали, за
«ні» — 1 бал, за «іноді» — 2 бали.
РЕЗЮМЕ.
ВІД 10 ДО 15 БАЛІВ.
Вам відомо, що не можна виховувати дитину за допомогою забо
рон, не можна зловживати дрібкою
опікою, набридливими повчаннями.
Ви правильно сприймаєте
факт
дорослішання сина чи доньки.
ВІД 16 ДО 23 БАЛІВ.
Ви сумніваєтесь у тому, що ди
тина шукає у житті свій власний
шлях, що вона може бути не згод
на з вами. З учителями у вас не
завжди співпадають точки зору, а
тому немає взаєморозуміння. Вам
важко змиритися з думкою, що
ваше маля стає дорослішим.
ВІД^ ДО ЗО БАЛІВ.
вдалося налагодити доб
рі СіЯРкМ ні з учителями, ні з
Друзями та однолітками
вашого
сина чи доньки. Причиною цьому
може бути занадто велика,
хво
роблива «любов» до своєї дитини.
Ви живете виключно заради неї,
дитина для вас — головна мета
життя. Не можна сназати, щоб це
добре впливало на виховання ди
тини, на Ті стосунках з навколиш
нім середовищем, на атмосферу у
вашій сім’ї. Вам обов’язково слід
Зичити стиль поведінки І ЕІДМОІИ ися від ланцюгів, у які ви за
кували власну дитину. Ви переко
наєтесь, як це добре відобразиться
на вас самих: звільниться багато
дорогоцінного часу і
з’явиться
можливість приділяти більше ува
ги чоловікові чи дружині (яка до
домі, так їм необхідна!) і собі.

Ї

Д я ВИХОДЖУ заміж, — ска** зала Лада, зустрівши Олю.
— Прямо зараз?
— Ні, аж через місяць, —
розсміялася Лада. — Сьогодні
у нас випускний бал: танці, по
тім поїдемо на Кременчуцьке
водосховище зустрічати ранок...
— Хто ж наречений? — по
цікавилась Оля, хоча здогадува
лась: напевно, Вадик, серйозний
«очкарик», студент-першокурсник, що ходив за Ладою тінню.
— Зовсім не Вадик! Вадик —
дитина. А я виходжу заміж, а

конана, що «всі чоловіки такі, І залежність. Але свободу і неза
любов вигадали тільки для дур лежність від кого? Насамперед,
них».
від обов’язків, які на неї покла
Я добре знаю Ладу. Хороша далися в сім'ї. І раптом — «тра
дівчина, добре вчилася, начита гедія», з’явилися нові, ніяк не
на, любляча донька своїх бать передбачені і зовсім небажані
ків, попри всі її претензії до обов’язки. Раніше, якщо й при
них. Чому ж їй так «не пощасти бирала в кімнаті чи ходила в
ло»?
магазин, то вряди-годи (все од
В усьому, що сталося, вона но мама зробить), а зараз все
звинувачує
Олега:
мовляв, це й десятки інших нудних, але
уявляла чоловіка не таким. А необхідних речей доводилося
яким? Насамперед, заради неї. щодня робити самій. А бажання,
Лади, готовим на все, аби була досвіду, вміння, як-то кажуть —•
щаслива. А довелося
варити катма. Була вражена, коли Олег

як вийду

ОСОБИСТЕ
життя

ЗАМІЖ..
я виходжу заміж... Може, за
Славика, може, за Романа, може,
й за Вадика! Ще не знаю напев
но, хто з них мене любить найміцніше.
— Цікаво, а як же ти дізна
єшся?
— А я накажу їм... Ну, хоча б
стрибнути з другого поверху.
Хто стрибне не вагаючись —
значить, любить міцніше за ін
ших.
— А якщо всі стрибнуть не
вагаючись, або ніхто не захоче
стрибати — тоді як?
Лада замислилася:
— Тоді я придумаю інше ви
пробування.
— А може, в такому разі не
варто поспішати?
— Ну невже ти, Олю, не ро
зумієш, — почала
сердитися
Лада, — я хочу незалежності,
свободи. Мені скоро вісімнад
цять, а додому пізніше одинад
цятої повертатися не можна,
джинси мама купити не хоче, до
моря мене саму не пускає. А
вийду заміж — куди хочеш іди,
що хочеш роби, як хочеш одя
гайся...
Весілля відбулося у серпні.
Нареченого звали... Олегом. У
грудні Лада повернулася
до
своїх батьків, ображена на Оле
га й на весь світ, глибоко пере-

йому борщ і ліпити вареники
(улюблену страву Олега), прати
і прасувати. А його вечорами й
на танці не витягнеш — сидить
над книжками. Хіба ж так люб
лять?
Ви ПОААІТИЛИ, що говорячи про
кохання, Лада має на увазі тіль
ки Олега, його почуття, а про
свої мовчить. А чи знає вона
взагалі, що таке кохання? Я на
віть не говорю вже про ту ве
лику хрестоматійну любов, що
одна на все життя. Не всиоднолюби, життя — річ складна, і, ві
домо, інструкцій, скільки ра-з
любити і за що, не існує. Просто
Ладі здавалося, що любити і жи
ти задля втіхи — одне й те ж,
що між цими поняттями можна
поставити знак рівності.
їй подобається подобатися, во
на любить, коли люблять
її.
Приємно усвідомлювати
свою
красу, приємно, що багато хлоп
ців домагаються її товариства.
Часом Ладі здавалося, що й
вона любить, але по-справж
ньому, без застережень була
закохана тільки в себе. Власне,
за Олега вона пішла, хоча і не
визнає цього, з розрахунку. Па
м’ятаєте: «хочу
незалежності,
свободи»? Так, рішення про за
міжжя було твердим, а от Олег
став її обранцем випадково. Ла
да дістала бажану свободу і не-

запропонуааз їй працювати в
цеху, де працює сам, а хотілося
ж хоч рік «відпочити».
Джинсів, між іншим, теж не
купила, викроїти потрібну суму
виявилося нелегко, бо хазяйну
вати й ощадливо вести навіть
нехитре господарство була та
кож неспроможна. То ж чи вар
то й далі пояснювати, чому вже
за місяць подружнє життя зда
лося їй нецікавим, осоружним, а
вибір чоловіка помилковим.
Зараз Лада зустрічається з
іншим хлопцем, але виходити
заміж не поспішає.
— Не зійшлися характерами,—
бідкалася Віра Іванівна, — Ла
дина мама. — Добре, що хоч
дитини не було у них з Олегом.
Що ж, трапляється і психоло
гічна несумісність. Та не вона
стала на заваді сімейному щас
тю Лади і Олега. Причина, га
даю, інша: ні він, ні вона не бу
ли готові до життя, тим більше
до любові, яку називають подви
гом душі.
Чи не так, шановні читачі «Мо
лодого комунара»? Хотілося б
взнати ваші думки, міркування
з цього приводу. Я помітив, що
здебільшого на ці теми спере
чаються дівчата. А чому мовчи
те ви, хлопці?

В. ЛАВРОВ.
м. Світловодськ.

СЛУХНЯНА СВІТЛАНА
У пивбар! обласного центру я мимохідь став
СВІДКОМ розмови молодих красунь, що разом
Іі хлопцями пили пиво. Дівчата весело пере
мовлялися: «Моя подруга вже тиждень не по
вертається додому. У неї Олег, Сашко, Воло
дя, Ігор, Вітя... Вона дівка слухняна, нікому не
відмовляє, якщо їй сподобався хтось із хлоп
ців». — «Ось це і зіпсувало її!» — відказала
Подрузі блондинка.
По мені мороз пішов. І гарячково побігли
Думки: нуди дивляться батьки, чи знають, де
знаходяться їхні діти, який ведуть спосіб життя?
Чи вони тільки міркують, як найкраще забез
печити дочок одягом, різними прикрасами? А
домни, яким лише по шістнадцять, бездумно
роздаровують мало не всім підряд безтурботні
усмішки. Ангельські обличчя І... Янби одна з
Дівчат, котра назвалась Світланою, десь у Ін
шому місці постала такою, як перед цими чо
ловіками, що в пивбарі, її, впевнений, нагоро
дили б репліками, міцнішими від «Та хіба це
Дівчата’». Неймовірно розпатлана, з жовто-бузноаими розводами довнола розпухлого она, з
підозріло забинтованою рукою, вона винликала
подив у завсідників бару. Я запитав, що то в
неї з лицем.

—• Эпала, чесно! Ну ніхто не вірить... — Вона
усміхнулася і стала раптом по-дівочому приваб
ливою.
— Де? — співчутливо продовжив я.

— Як де? На вулиці, йшла з таким же, як ось
той, чорнобривцем, — жартуючи відповіла.
Я зрозумів, що ця блондиночка вже вулич
них плодів скуштувала. Пізнала перше кохан
ня, друге, третє... Але останнє вона вважає
справжнім (дуже хочеться вірити в це). Вперше
з нею «це» сталося, як я зрозумів з розмови,
в чотирнадцять років.
— Так вийшло... — без жалю, м’яко пояснює
вона. Усі чергові зв’язки вийшли теж «якось
так». Красуня не вбачає в цьому факті нічого
соромітного, всі дівчата, які її оточують, вже
по кілька разів тут... Більше того, вона щиро
вважає це за норму, в її уявленні любов та
кою і має бути. Спершу я був вражений. Ад
же досі вважав, що дівчаткам загрожує інше:
начитавшись про красиве кохання, вони не зав
жди готові до реального життя. А тут навпа
ки — все, що вони знають про інтимні стосун
ки двох, взято або із власного досвіду, або із
оповідей своїх подруг, які пізнали «кохання»
через випадкові зустрічі вже в 14—15 років.
Отже, життєві спостереження і обставини ве
ли їх сюди, до пива, і іншого шляху бути не
могло? Але зараз, ноли сам бог велів схамену
тися, замислитись над майбутнім, вони, ян і ра
ніше. не відають, ян жити далі. Надивився я на
таких «красунь»... Снільни-то батьків, матерів

вининули на життєві задвірки Світлан, Нін,
Люд, Наталок... Самі про те не підозрюючи. їх
нерідно можна бачити в парках, в пивбарах,
ресторанах, інших місцях. Стикаючись з такою
молоддю, слухаючи про їхні пригоди, ніяк не
можу позбутися тривожного відчуття. Ну яки
ми очима ви поглянули б на особу жіночої ста
ті, яка не пам’ятає імен своїх постільних парт
нерів, снільки їх було останні місяці, і не знає,
скільни їх ще може бути? Після всього цього
сподіваєшся побачити не жінку, а статевого гі
ганта. Та ось вона з’являється і ти, розгубле
ний, німієш... Лице розмальоване, худенька, ни
зенька. Мнучи тонними пальчиками пелену оде
жі, слухняно піддається партнеру, що обійняв
її. Ну що тут сказати? Засудити за амораль
ність, за відсутність почуття власної гідності,
дівочої скромності? А може, зараз треба гово
рити про інше — про справжнє статеве вихо
вання дітей-підлітнів? Тан, дітей. Я не боюся
так сказати.
— У мене відраза до всіх симпатичних хлоп
ців, подібних до тебе, — зізналась підпила
блондиночка. І тут же: — Мене щось вабить
до них, а що — не знаю...

Доки ми сподіватимемося на ге, що «життя
навчить», то матимемо те, що маємо. Розв’я
зувати цю проблему треба негайно — адже
завтра на вулицю може вийти, нехай і випад
ково, ваша дочка. Чи посмієте ви кинути в не?
камінь?
Леонід САВИЦЬКИЙ.
Новоукраїнський район.

Під листами
до редакції, де
йдеться про інтимні
взаємини та сімейні
проблеми, частіше
стоять жіночі імена.
Але ці питання
зачіпають, і навіть
боляче, і чоловіків;
свідчення тому —
два пропоновані вам
погляди
представників
сильної статі
на нинішніх дівчат.
Нам здається, що
автори окреслили
досить правдиві,
хоча, звичайно, й не
типові для більшості
портрети наших
сучасниць. Описані
тут дівчата, як і всі
інші, звичайно ж,
хочуть не просто
подобатися хлопцям,
а й врешті-решт
знайти свого єдиного,
найкращого, який
любитиме їх з усіма
недоліками. Але, як
видно із вміщених
тут роздумів, е такі
жіночі недоліки, яких
не переносять
не тільки терплячі
прекрасні принци,
а й, мабуть, усі
звичайні чоловіки..,.

©
Психологічний тест
для батьків, котрі
мають дітей
молодшого
шкільного віку.

«молодий
КОМУНАР»

25 березня 1989 р.

У КАФЕ
УДОМА
ОГОЛОШЕННЯ

Наш кор.

Ви ще не вирі
шили, де відпочи
ти?
Запросіть своїх
друзів до кафе.
Невеликі підпри
ємства
громад
ського харчування
споживчої коопе
рації, які спеціалі
зуються на.реалі
зації різноманіт
них страв і безал
когольних напоїв,
стають дедалі по
пулярнішими. При
ємні хвилини, коли, не переобтя-

жуючи себе кухон
ними клопотами,
можна поласувати
смачними фірмо
вими
виробами,
морозивом з різни
ми наповнювача
ми,
тістечками,
кондитерськ ими
виробами, випити
склянку освіжаю
чого коктейлю, со
ку або гарячої ка
ви чи чаю.
Отже, гостинно
запрошуємо!
ОБЛСПОЖИВСПШКА,
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

і купуйте

25 березня 1989 р.

так приймають го- :
стей у фірмових:
підприємствах гро- :
мадського харчу-;
вання споживчої:
кооперації на Він- ;
ниччині.
1

будь-яку страву на
свій смак можна
вибрати у кафе
«Поділля», «Укра
їна»,
«Олень»,
«Лісова сторож
ка», які розташо
вані на трасах Ки
їв — Вінниця —
Хмельницький —
Одеса. Чому ви
віддаєте перевагу?

Овочевим чи риб
ним страв а-'їй,
млинцям або тіс
течкам? А може,
вам до вподоби
страви української
національної кух
ні? Заощадити час
вам допоможуть
комплексні обіди.
Будь ласка —
все на ваш вибір.

КУЛІНАРНЕ
РОЗМАЇТТЯ

передплачуйте

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

Як удома — за
цими словами —
акуратність, чем
ність, тепло, зати
шок...
Наче удома —

ВІД БОРЩУ О
ДО МОРОЗИВА

«З РІДНОГО
ЗЕМНОГО
ДЖЕРЕЛА»
Ці слова — з пісні, яка
звучала того вечора у ви
конанні бандуристок, двох
Наталь — Гарбуз та Сущевої. А взагалі на вечо
рі у відділі мистецтв об
ласної наукової бібліоте
ки імені Н. К. Крупської
де з нагоди 175-річчя від
дня народження Т. Г. Шев
ченка
зібралися
шану
вальники творчості вели
кого Кобзаря, прозвучало
немало пісень у їхньому
виконанні.
Співали
не
тільки дівчата, деякі з пі
сень співали всі, хто був
у залі...
Звучали на
Шевченків
ському вечорі й вірші —
із «Кобзаря» (у виконанні
актора Віктора Алдошина)
присвячені Тарасові Шев
ченкові та Україні (їх читали Валерій Гончаренко.
Антоніна
Корінь,
Ганна
Щербина); в огляді
літе
ратури,
підготовленому
бібліотекаркою
Галиною
Повалій, ішлося про
ви
дання останнього
часу,
присвячені
дослідженню
життя і творчості Т. Г.
Шевченка, які надійшли
до бібліотеки останнім ча
сом.
Великі обшири й глиби
ни рідної культури, гово
рила,
звертаючись
до
присутніх, винладач му
зичного училища Н. Ліперт,
та не завжди й не всюди
кіровоградці шанують
ці
багатства. Зокрема, дода
ла Ніна Володимирівна, в
області практично не знай
дете кобзарів, а про бан
дуристок при проведенні
великих концертів ті, хто
їх організовує, чомусь що
разу «забувають»... Розмо
ва про сьогоднішні пробле
ми збереження й розвитку
української культури, мо
ви
культуру
міжнаціо
нальних взаємин була до
сить емоційною. Насамкі
нець її учасники виріши
ли: не чекати установчих
зборів обласної організації
Товариства
української
мови імені Т. Г. Шевченка
в Кіровограді, а приступи
ти. за прикладом робітни
ків «Друнмашу», до ство
рення осередку
товари
ства при бібліотеці імені
Крупської вже нині.

ДОМАШНЯ
ГОСТИННІСТЬ

«рекламний
ВІСНИК»

створює нам доб
рий настрій — не
має необхідності
відвідувати різні
магазини, а потім
стояти біля плити.
А скільки часу і
зусиль
забирає
пригот у в а н н я
страв для святко
вого столу? І все ж
навряд чи ви змо
жете перевершити
майстрів - куліна
рів.
Відвідайте ма
газини
«Куліна
рія», а також ка
фетерії споживчої

кооперації.
Туті
вам запропонують,
різноманітний ви-і
бір смачних і по
живних страв, іґта-і
кож напівфабри
катів з м’яса, ри
би, овочів, борош
няні вироби, смач
ні й гарно оформ
лені тістечка.
!
У кафе чи кафе
терії можна випи
ти чашечку кави
або чаю з бутер
бродами, тістечка
ми.
ОБЛСПОЖИВСГКЛКАї
УКООПТОРГРЕКЛАМА

----------- -------------—

і

і

!
З 27 березня
по 2 квітня

понеділок
27 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
15.30 — Новини. 15.45 — Доку
ментальні телефільми «Ростовські
етюди», «Вітебськ», «Надія». 16.35
— Хор плюс ми. 10.55 — Новини.
17.00 — Дитяча година. Французь
ка мова — дітям. 18.00 — «Політ
бумеранга». Теленарис про опера
цію КДБ УРСР і МВС ПНР, спрямо
вану на викриття західних
під
пільних націоналістичних центрів.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Автопортрет. Ми і економіка. 19.45
— Міжнародний
день театру-89.
21.00 — «Час». 21.40 — Прожентор
перебудови. 21.50 — Твори М. Мусоргського виконує
симфонічний
оркестр СРСР під керуванням на
родного артиста СРСР Є. Светлано
ва. 23.35 — Сьогодні у світі. 23.50
— Кубинські вечори. Виступ ар
тистів Куби.

Л УТ
16.30 — Новини.
16.40 — Сьо
годні — Міжнародний день театру.
Телефільм «I знову я належу не
собі». 17.45 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.00 — «Об’єнтив роз
повідає». (Кіровоград). 19.00 — Ак
туальна намера. 19.30 — 175-річчя
з дня народження Т. Г. Шевченка.
«Світлиця». 20.25 — Обговорюємо
проект загальних принципів пере
будови керівництва економікою і
соціальною сферою в союзних рес
публіках. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Динамо»
(Київ) — «Дніпро». 1-й тайм. Відеозапис. II тайм з 22.45 по II загаль
носоюзній програмі ЦТ.
22.35 —
Світ поезії Т. Г. Шевченко. «Сон».
23.05 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
17.00 — «Графиня де Монсоро».
Художній телефільм. 1 серія. 17.55
— Новини. 18.05 — Служу Радян
ському Союзу! 19.05 — Реклама.
19.10 — Екран
документального
фільму. «Біль сердечний». 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Держтеле
радіо Туркменської РСР. Програма
телебачення Туркменії.
21.00
—
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Графиня де Монсо
ро». Художній фільм. 1 серія. 22.45
— Футбол. Чемпіонат СРСР. «Ди
намо» (Київ) — «Дніпро». 2 тайм.
23.35 — Новини.

*
28 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Да
руй нам, саде...». Художній
теле
фільм. 2 серія. 9.50 — Футбол. Чем
піонат СРСР. «Динамо» (Київ) —
«Дніпро». 2тайм. 11.30 — Новини.
11.40 — Це було... було... 12.00 —
Дитяча година. Французька мова —
дітям. 13.00
«Дивні пригоди ка
пітана Лепке». Документальний те
лефільм. 15.30 — Новини. 15.45 —
«Шість сніжних днів».
Художній
телефільм. Прем’єра. 16.50 — Но
вини. 16.55 — Здрастуй,
музико!
Ансамбль
старовинної
музики
«Мадригал». 17.45 — Дні Аралу в
Москві. «Круглий стіл», присвяче
ний проблемам Аральського моря.
18.45 — Сьогодні у світі. 19.00 —
Це ви можете. 19.30 — Резонанс.
Зовнішня торгівля: від держави до
кооперативів. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
Фільми кінорежисера О. Сокурова.
«Розжалуваний».
Короткометраж
ний художній
фільм.
«І нічого
більше». Документальний
фільм.
23.30 — Сьогодні у світі. 23.45 —
«Вечір у таверні». Вистава ансамб
лю народного танцю СРСР.
Пре
м’єра.

А УТ

9.00 — Новини. 9.10 — Ю. Каль
ман. «Маріца». Вистава. 10.10 —
Резерв. 10.15 — Доброго вам здо
ров’я. 10.45 — Резерв. 10.50 — Лю
бителям хореографії. 11.50 — Но
вини. 16.30 — Новини.
16.40
—
«Господарем на землі».
Підсобні
господарства Одещини.
17.20
—
Для дітей. «Сім нот». 18.00 — «На
родовладдя». Репортаж з виборчої
дільниці. (Кіровоград). 18.20 — Наші довідки. (Кіровоград). 18.30 —
Веселка. (Кіровоград). 19.00 — Ак
туальна
камера.
19.30 — Весна
прийшла! Ліричний репортаж. (Кі
ровоград). 19.45 — «Кіровоградщина спортивна». (Кіровоград). 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —«Час».
21.40 — Прожектор
перебудови.
21.50 — Все про кіно. 23.00 — Ве
чірній вісник. 23.30 — А. Водоль.
Хорові твори.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Дитя
чий сеанс. 9.05 — «Пісні Підмос
ков’я». Концерт-нарис. 9.35 —Фран
цузька мова. 1 рін навчання. 10.05
— «Каштанка».
Художній
теле
фільм. 11.10 — Французька мова.
2 рік навчання. 11.40 — «Графиня
де Монсоро». Художній телефільм.
1 серія. 12.35 — Ритмічна гімнас
тика. 13.05 — Новини. 13.10 — «Ча
си не вибирають». Фільм-концерт
за участю Т. і С. Нікітіних. 13.40 —
Роби з нами, роки як ми, роби кра
ще нас. 14.40 — Дорослі і* діти.
“ Документальні телефільми. 17.05 —
«Графиня де Монсоро», Художній
телефільм. 2 серія. 18.00 — Мультмисливфільми «Про кота Васю і.......
ську котавасію», «Журавлик», 18.20
— Новини. 18.30 — Телестудії міст
РРФСР.
Програма
Оренбурзької
студії телебачення. 19.30 — Рит
мічна гімнастика. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — 3 наших фондів.
Охдона.
Концерт піаніста Джона
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор перебудови. 21.50 —• Ранкова
______ л_______
пошта
(повтор). ____
22.20 — «Графиня
де Монсоро». Художній телефільм.
2 серія. 23.15 — Не бажаємо бути
першими. 23.50 — Новини,

народний день тезтру-89. 9.50 —
Музей на Делегатській. Подорож з
Італії до Росії.
10.15 — Новини.
10.25 — Клуб мандрівників. 11.25
— Здрастуй, музико! 12.15 — «Бу
ду щаслива, якщо..,». Документаль
ний телефільм.
15.30 — Новини.
15.40 — Музична скарбниця. В.-А.
Моцарт.
Симфонія № 32 у вико
нанні камерного оркестру
СРСР
під керуванням народного артиста
СРСР В. Третьякова. 16.10 — Сіль
ські горизонти. «Коріння».
Доку
ментальний телефільм.
«Сільське
господарство». Кіножурнал. 16.45 —
Новини, 16.50 — Дитяча
година.
Англійська мова — дітям. 17.50 —
Спорт для всіх.
18.35 — Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні
у світі.
19.00 — Перебудова: проблеми
і
рішення. Сильний центр і сильні
республіки. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожентор перебудови. 21.50 —Пре
м’єра документального телефільму
«Філіппіни: боротьба і надії». 22.40
— Із циклу «Телевізійне знайом
ство». Майя Плісецька. По закін
ченні — Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.10 — Село і
люди. Роздуми після Пленуму ЦК
КПРС. 9.55 — У дні шкільних кані
кул. Художній телефільм «Гарде
марини, вперед». 1 і 2 серії. 12.20
— Все про ніно. 13.30 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — Автомеридіан. 17.40 — «День за
днем».
(Кіровоград). 18.00 — «Народовлад
дя». Запорізький міськвиконком і
екологічна програма
«Біосфера».
18.30 — «Доброго вам
здоров’я».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна
намера. 19.30 — Музичні зустрічі.
20.15 — Усім миром. Громадськополітична
програма. 20.50 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 —
Вперше на екрані художній фільм
«Коли б не нещастя». 22.55 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Ди
тячий сеанс. 9.10 — Народні
вір
туози Молдавії. 9.40 — Німецька
мова. 1 рік
навчання.
10.10
—
Фільм — дітям. «Асіф, Васіф, Агасіф». 11.15 — Німецька мова. 2 рік
навчання. 11.45 — «Графиня
де
Монсоро».
Художній
телефільм.
2 серія. 12.40 — «Співучою силою
камінь окрилений». Фільм-концерт.
13.10 — Новини. 13.15 — Далеке —
близьке.
Документальні
фільми
«Млин», «Зміна погоди». 13.55 —
«Муха-Цокотуха». Фільм-баяет
за
мотивами
казки К. Чуковсьного.
Музика
Д. Салиман-Владимирова.
Вистава театру опери
та балету
УРСР Ім. Т. Г. Шевченка. Прем’єра.
17.05 — «Графиня де Монсоро».
Художній телефільм. З серія. 18.00
— Новини. 18.10 — Концерт
без
публіки. 18.35 — «СПІД: тінь над
планетою». Документальний фільм.
18.55 — Співає і танцює молодість.
19.10 — Фестивальний екран. Про
грами — лауреати VIII Всесоюзно
го фестивалю
молодіжних
про
грам у Львові.
20.00 — Вечірня
казна. 20.15 — Реклама. 20.20 —
Телебачення Асахі — Токіо, 10 ка
нал. 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — «Гра
финя де Монсоро». Художній теле
фільм. З серія. 22.45 — Наш сад.
23.15 — Новини.

четвер
30 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)
29 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
630 — 120 хвилин. 8.35

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Діа
лог». Фільм-концерт. 9.45 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Жили собі...». 10,30 — Мульт-

фільми «Великий секрет для ма
ленької компанії», «Пооерніть Рсі«са». 11.00 — Новини. 11.10 — Ди
тяча година. Англійська мова —
аітям. 12.10 — «Душа і пісня твоя».
Чльм-нонцерт.
15.30 — Новини.
15.40 — «У всіх таланти». Худож
ній фільм. Вперше. 16.45 — Нови
ни. 16.50 — Прем’єра документаль
них фільмів
телестудій
країни.
«Край без сиріт», «У горах Дигорій». 17.30 — ...До шістнадцяжи і
старші. 18.15 — Народна творчість.
Телеогляд. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.05
—
Підприємство — на
оренду. 19.35 — Фільми кінорежи
сера X. Нарлієва. «Дерево Джамал»,
Вперше. 21.00 — «Час». 21.40 —
Прожектор перебудови. 21.50
—
Музина в ефірі. У перерві — 22.50
— Сьогодні у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.10 — Співає
В. Костін. 9.40 — Для дітей канал
«Д». 11.10 — У дні шкільних кані
кул. Художній телефільм «Гардема
рини, вперед». З серія.
12.15
—
Співає ВІА «Пролісок». 12.45 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40 — Для
дітей. «Веселка». 17.10 — Музич
ний фільм «Зоряний острів». 17.30
— По музеях і виставочних залах.
18.00 — «Заплановані
зустрічі».
(Кіровоград). 18.15 — «Нумо, музини». (Кіровоград). 18.30 — Музич
ний фільм «Дарую пісню». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Опера
тивний пост «АК». 19.40 — Співає
лауреат Ленінської премії, народ
ний артист СРСР А. Солов’яненно.
20.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Металіст» — «Шахтар». 2-й
тайм. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Прожентор
перебудови.
м°л°ДІжна
студія «Гарт».
23.25 — Вечірній
вісник.

А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 3.15 — Дитя
чий сеанс. 8.50 — Іспанська мова.
1 рік насчання. 9.20 - Фільм - д,.
тям. «Велика пригода».
1 серія.
10.35 — Мелодії і пісні кримських
татар виконує ансамбль «Карамфіль».
10.55 — Іспанська
мова.
2 рік навчання. 11.25 — «Графиня
де Монсоро». Художній телефільм.
З серія. 12.20 — Грає лауреат між
народних
конкурсів
В.
Рєпін
(скрипка). 13.05 — Новини. 13.10 —
Можемо бути однією сім єю.
Ра.
дянсько-американсьне дитяче те
лешоу. 14.40 — «Уроки поза роз
кладом».
Документальний
теле
фільм. 17.05 — «Графиня де Мон
соро». Художній телефільм. 4 се
рія. 18.00 — Новини, 18.10 — «Гра
финя де Монсоро». Художній теле
фільм. 5 серія. 19.05-«Парафраз».
Фільм-концерт.
19.15 — Футбол.
Чемпіонат СРСР. «Торпедо» - «Ди
намо» (Тбілісі). 1 тайм. 20.00 — Вечірня назка. 20.15 - Футбол. Чем
піонат СРСР.
«Торпедо» — «Ди
намо» (Тбілісі). 2 тайм. 21.00
—
«Час». 21.40 — «Графиня де Мон
соро». Художній телефільм. 4 і 5
серії. 23.40 — Новини.

про закритзй^^М їж народ ного фес
тивалю
і юнацьких філь
мів кіно і ^ВТебачення. 19.15
—
Сьогодні у світі. 19.35 — Філософ
ські бесіди. Особистість і суспіль
ство. 20.20 — Творчість народів сві
ту. 21.00 — «Час». 21.40 — Пози
ція. Відповіді на листи телегляда
чів. 22.55 — Це було... було,« 23.10

— Погляд.

А УТ
9.00 — Новини. 9.10 — У дні
шкільних канікул. Художній теле
фільм «Гардемарини, вперед». 4 се
рія. 10.25 — 3 концертів Всесоюз
ного конкурсу скрипалів ім. Д. Ойстраха.
11.10 — Телефільм
«Ку
банський експеримент». 11.40 —
Молодіжна студія «Гарт». 13.10 —
Новини. 13.20 — Мелодії
друзів.
16.30 —- Новини. 16.40 — «Наука і
час». Нові форми управління
на
укою. 17.10 — Фільм-концерт «Ук
раїнські наспіви». 17.25 — Науко
во-популярний
альманах
«Гори
зонт». 18.00 — Старти надій. 18.30
— Обираючи шлях.
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна намера. 19.30 —
Фільм-концерт «Настрої». 19.55 —
Штрихи до політичного портрету.
Г. Раковський.
20.40 — Конкурс
нових творів. Погода
(енспрес-Інформацін). 20.45 — На
добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Динамо»
(Київ) — «Чорноморець». Відеоза
пис. У перерві — Новини.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Дитя
чий сеанс. 8.50 — Пісня далека і
близька. 9.25 — Фільм — дітям.
«Велика пригода». 2 серія. 10.45 —
Англійська
моса. 1 рік навчання.
11.15 — «Графиня
де Монсоро».
Художній телефільм.
4 і 5 серії.
13.05 — Новини. 13.10 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 14.10 —Дорослі і діти. Розважальна про
грама. 17.00 — «Графиня де Мон
соро». Художній телефільм. 6 се
рія. 17.55 — Новини. 18.05 — «Гра
финя де Монсоро». Художній теле
фільм. 7 серія. 19.00 — Реклама.
19.05 — Фестивальний екран. Про
грами — лауреати VIII Всесоюзно
го фестивалю молодіжних програм
у Львові. 20.00 — Вечірня назка.
20.15 — Маленький концерт. 20.30
— Ритмічна гімнастика. 21.00
—
«Час». 21.40 — «Графиня де Мон
соро». Художній телефільм. 6 і 7
серії. 23.30 — Новини.

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Грає
лауреат міжнародних
коннурсів
Є. Кісін (фортепіано). 9.10 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 10.10 — Но
вини. 10.20 — На пісенній вулиці.
Концерт.
10.45 — Мультфільми
«Коли
ведмежа
прокинеться»,
«Кицьчин дім». 11.15 — Чемпіонат
СРСР з Футболу. «Торпедо» — «Ди
намо» (Тбілісі).
15.30 — Новини.
15.45 — «Невиправна
фантазер
ка». Художній
фільм.
Вперше.
16.55 — Новини. 17.00 — Бережіть
пісні свої. 17.30 — Прем’єра
до
кументального
фільму
«Посівна
техніка XII п’ятирічки», 17.50 —

Хвилини поезії. 18,00 — Репортаж

21.55 — Сатира в мультиплЖ^Ж.
22.35 — Аншлаг. Аншлаг, 23.4^—

Новими.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «Ги казала У
суботу.,.». Співають Я. Гримальська
1 О. Ледньов. 10.20 — Циркова про
грама. 11.00 — 175 ронів з дня на
родження Т. Г. Шевченна. «Зустрічі
на хуторі «Надія». (Кіровоград на
Республіканське телебачення). 12.15
— Фільм-концерт. 12.40 — Свеський насосний
завод.
Телеафіша
(експрес-інформація). 12.45 — Доб
рого вам здоров’я. 13.15 — Нови
ни. 13.30 — Джазові вітражі. 14.30
— Художній фільм «Кавказька по
лонянка». 15.50 — Вистава «Ключ
на бруківці». 16.45 — Скарби му
зеїв України. «Ілюстрації до
по
вісті М. Гоголя». «Тарас
Бульба».
17.00 — Суботні зустрічі.
«Спор
тивні вузи: наука І кадри». 18.30 —
Фільм-концерт «Розступіться,
зелен-гори». 19.00 — Актуальна наме
ра. 19.30 — Оперативний пост «АК».
19.40 — Майстри гумору. За лис
тами глядачів. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Вперше на екрані УТ.
Художній
фільм «Жорстоний романс». 1 се
рія. 22.50 —- Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.20 — СІльсьна година. 9.20 — Мультфільми.
9.40 — Повтор на ваше прохання.
«Роки, покоління, пісні». 10.35 —
«Не забудьте вимкнути телевізор».
Художній
фільм
з субтитрами.
Вперше. 11.50 — «Священний тойук». 12.10 — Прем’єра
докумен
тального фільму «Стомлені міста».
Із циклу «Земля тривоги нашої».
13.05 —- Повтор на ваше прохання.
«Що тане єралаш». Телефільм. 1 і
2 серії. 15.20 — Телевізійний му
зичний абонемент. Клас професо
ра Янкелевича. 16.20 — Хтд
ви,
тореодоре? 17.00 — Ж. Оффенбах.
«Казки Гофмана».
Фільм-вистава
Свердловського театру опери
та
балету ім. А. Луначарського. Пре
м’єра. 20.00 — Вечірня казка. 20.15
— ...До шістнадцяти і старші. 21.00
—- «Час». 21.40 — Якщо хочеш бу
ти здоровим. 21.55 — Л. Корсунський. «Самозванець».
Фільм-ви
става Московського
театру-студії
на Південному Заході.
Прем єра.
23.45 — Новини.

А ЦТ (І програма)
А ЦТ (І програма)
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А ЦТ (І програма)

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

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — До
машня академія. 9.05 — «Не тільки
захоплення». Концерт-нарис
про
ансамбль танцю «Росія» м. Жуков
ського. 9.30 — Фільм — дітям. «Боба і слон». 10.35 — Хвилини поезії.
10.40 — Живи, земле! Екологічна
програма. 11.40 — В країнах соціа
лізму. 12.10 — Мультфільми «Пісні
весні», «Пісня про тюльпани». 12.35
— И. Гайдн. Симфонія № 103 («Лон
донська») мі бемоль мажор. 13.05
— Розмова по суті. Підсумки вибо
рів. 14.20 — «Під
крилом
моєї
яранги». Документальний
фільм.
14.30 — Новини. 14.40 — Очевид
не — неймовірне. 15.40 — Концерт
Державного російського народного
оркестру ім. М. Осипова. 16.20 —
Кінопанорама. 17.;0 — Міжнарод
на програма. 18,55 — До 180-річчя
з дня народження
М. В. Гоголя.
«Генеральна репетиція». Художній
телефільм. 1 і 2 серії.
Прем’єра.
21.00 — «Час». 21.40 — В суботу
ввечері. 15 хвилин з життя жінки...

8.00 — Новини. 8.15 — Ритмічна
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — 3 ранку раненько.
Передача для дітей. Ю.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 11.00 —
Ранкова пошта, 11.30 — «Навколо
світу». Альманах. 12.30 — В гос
тях у казки. «Егле». 13.45 — Му
зичний кіоск.
14.15 — Здоров’я,
15.00 — Кіноафіша. 16.00 — «Чо
ловічка
намалював
я».
Мульт
фільм./ 16.55 — Хвилини
поезії.
17.00 — Сільська година. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45 — Не
дільний
кінозал.
Мультфільми.
Прем’єра дунументального
теле
фільму «Нечиста сила». 19.40
—
«Ворожіння на баранячій лопатці».
Художній
телефільм.
Прем’єра.
21.00 — «Час». 21.40 — Здрастуй
те, лікарю! 21.55 — Футбольний
огляд. 22.25 — Новини популярної
музики. 23.55 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична програ
ма. 10.50 — Документальний фільм
«Асканія Носа — знаки
весни».

ивтеаязаь»*

ТІ Л5 — Концерт північного росій
ського народного хору.
І відділ.
11.55 — Новини, 12.10 — Грані пі
знання. Зустріч з вченими палеон
тологами. 12.55 — Музичний фільм
«Співає Україна*. 14.00 — Для ді
тей. Канал «Д». 15.30 — «Село І
люди». Роздуми після Пленуму ЦК
Слава солдатська.
1/.00 — Чемпіонат Європи з хокею
серед
юніорів. СРСР — Швейца
ріяІ9-*5 — Актуальна
камера.
19.45 — І тільки музика. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Вперше на екрані УТ. Ху
дожній фільм «Жорстокий романс».
2 серія. 22.50 — Вечірній вісник.

А ЦТ (П програма)
8.00 — На зарядну, ставай! 8.20
—• «Графиня де Монсоро». Худож
ній телефільм. 6 і 7 серії. 11.00 —
Г.-К. Андерсен.
Казки
і історії.
11.35 — До Дня геолога. Прем’єра
документальних фільмів. 12.05 —
Повтор на ваше прохання. «Жила
людина...». Про життя і творчість
B. Шукшина.
13.30 — Обов’язки
наші. Про будинки дитини. 14.45 —
«Байки С. Михалкова». Мультфільм.
14.55 — Кінопубліцистика союзних
республік. Прем’єра документаль
них фільмів.
«Хіба нас немає?»,
«Запрошуються всі». 15.35 — «Ріварес». Фільм-балет
на
музику
C. Цинцадзе. Прем’єра. 17.45
—
Вас запрошує молодіжна редакція
ЦТ. Частина 1. 20.00 — Вечірня
назка. 20.15 — Пісні циган Росії.
Зустріч колективу
Московського
цигансьного театру «Ромен» з са
модіяльними ансамблями м. Мико
лаєва і Калініна. 21.00 — «Час».
21.40 — Здрастуйте, лікарю! 21.55
— «Ілюзіон». Художній фільм «Папіросниця
від
Моссільпрому».
1924 р. 23.30 — Вас запрошує мо
лодіжна редакція ЦТ. Частина 2.
00.30 — Новини.

Дубль
М. Федоренка
Доробок «Зірки» у двох
стартових матчах в Чер
нівцях та Ужгороді не та
кий вже вагомий — одне
очко. Тим не менш«.
Матч з торішнім
чем
піоном України
«Зірка»
провела у загалом рівній
боротьбі. Але більше по
везло господарям, які на
57-й хвилині змусили кіровоградців розпочати з
центра поля. Матч так і
закінчився—1:0 на користь
«Буковини».
Істотно оновлений цього
року склад «Зірки»
про
довжив пошук і вдоскона
лення ігрових зв’язків у
матчі з «Закарпаттям». Вже
в першому таймі
відзна
чився Микола Федоренко.
Та господарі
додали
у
швидності і спочатку
ви
рівняли становище, а зго
дом і вийшли вперед. І все
ж невтомний М. Федорен
ко поновив рівновагу —
2:2. Це — остаточний під
сумок матчу.

Учора наші футболісти
провели
останній
матч
свого виїзного стартового
турне. «Зірка» грала в Іва
но-Франківську
з місце
вим «Прикарпаттям».
А
1 квітня великий футбол
завітає нарешті і в Кіро
воград: «Зірка» приймати
ме черкаське «Дніпро».
А. ШПАК.

г
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і
ландії та інших країн Євро
пи брав участь у рок-фестивалі «Нова сцена». Відеокліпи цієї групи не раз по
казували телевізійні програ
ми. Пісня «Ситий донесхо
чу» посідає друге місце
Група
серед
відеокліпів.
зйомках
взяла
участь
у
який
фільму «Рок Росії»,
знімає одна з телекомпаній
США. Відеокліпи «Телевізо
ра» закупили телекомпанії
ФРН, Італії, Голландії.
Цінувальники рок-музики
вважають, що група «Теле
візор» є найбільш «гострою»
опулярна
ленінград групою Ленінграда. Щойно
ська рок-група «Телеві фірма «Мелодія» випустила
диск групи, а телебачення
зор» нещодавно виступала
з кількома концертами у записало цілу серію пісень.
нашій республіці. Ще рік- Усі вони написані керівни
два тому про колектив чу ком групи Михайлом Борли хіба що фанати року. І то зикіним.
у межах Ленінграда, Моск
— Найдавніший у країні
ви. Записи «Телевізора» рі рок — ленінградський, —
шуче не робило Ленінград говорить в інтерв’ю нашому
ське телебачення, не зна позаштатному
кореспон
ходили музиканти спільної денту М. Борзикін. — Ще
мови і на Центральному те на початку 60-х років були
лебаченні, всесоюзному ра у Ленінграді перші групи,
діо. Причина? Аж занадто що наслідували «Бітлз», ін
непримиримі текстові
ма ші тоді відомі колективи.
теріали, відмова від фальші, Самодіяльні, звичайно, гру
красивостей.
пи були. Бо якби пішли во
Група «Телевізор» працює ни у філармонію, то розта
в стилі «жорстка нова хви нули б у ширпотребі, на де
ля». Якщо порівнювати цей шевому успіхові. А так, бач
колектив з іншими групами, те, викристалізувався
ле
то аналогів у нашій країні, нінградський стиль у рок------------------«
---------3
може, й не знайдеться,
музиці.
Із ранніх команд
числа
західних
груп
«Аргонавтів»,
У пам’ятаю
якійсь мірі подібність хіба «Санкт-Петербург»,
пізні
що з «Діпеш Мод» або «То- ше —• «Росіяни», «Акваріум».
називають
кінг Хедз». У 1985 році за Музикознавці
писано перший магнітоаль- три хвилі року у Ленінграді.
бом «Процесія риб», який А щодо яскравих особис
недавно з’явився на фірмі тостей в історії ленінград
«Мелодія». У 1986 році «Те ського року, то лідери тут,
Володимир
левізор» виступив з новою безперечно,
гостросоціальною
програ Рекшан та Борис Гребенщимою, за що група була тим ков. Перший із них якраз і
очолював
«Санкт-Петер
часово закрита.
Але
змінюються часи, бург». Зараз це відомий ле
письменник.
змінюється і ставлення до нінградський
рок-музики.
Настав час
і Поет і прозаїк. Член Спілки
СРСР.
Але
музиці «Телевізора». Через письменників
рік колектив знову
стає рок-музику він, безумовно,
зокрема,
лауреатом фестивалю
ле не забуває. Він,
нінградського
рок-клубу, автор рок-роману «Кайф»,

>азу нас запро— ...І одразу нас запро
Фестиваль. Дру
Доусили на рок-фестиваль.
гий у історії міста. Відбу
вався він у кілька етапів.
Брали участь у ньому близь
ко трьох десятків колекти
вів. Ми ввійшли у першу
сімку.
— Як формується на фес
тиваль програма групи?
— Виступ одного колекти-

ми немолодий, але досвід
чений спеціаліст з вищою
музичною освітою. Я вчив
ся в університеті. Мав бути
вчителем англійської мови.
Грав, крім цього на піаніно,

пробував писати перші свої
музичні твори. Група і по

чала їх виконувати. І тут ви
ник конфлікт з керівником.
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ідеології. Або люди цього
не зрозуміють.
зрозуміють. Коли
Коли ми
ми за
за-
не
раз ці ж самі речі виконує
мо в програмах ЦТ, то ті ж
самі, хто ставив нам ще рікдва тому непробивні бар’є
ри, мліють: ох, які ж ви та
лановиті; ох,ох, ох... Все це
неправда. Бо й сьогодні ду
мають насправді вони зов
сім інакше...

— То, напевне, зараз пламузично-
нуєте вступати до музично
го навчального закладу?
— Поки що не планую.
Щодо академічної музичної
освіти, то до неї серце у
мене поки що не лежить.
Та й часу немає зараз про
це думати.
— Але ж ви пишете музику, аранжуєте її. Як тут

барабанщик. З Ігорем я
уні-
вчився в одній групі в уні
верситеті. Щоправда,
Ігор
його все ж таки закінчив.
Були у нас спроби грати з
бас-гітаристом. Але невдалі.
Тому обходимось лише ба
совими
клавішами.
Коли
веспробували, виявились
ликі можливості такого нетрадиційного звучання. Ні-

Правда, зараз цю пісню нерідко включають в програми ЦТ, але це вже зараз...
З телебаченням взагалі у
нас не все ладиться. Може
тому, що ми «Телевізор»? А
швидше тому, що там над
то багато ще бюрократів і
кар’єристів. В очі нам ка
жуть одне, а роблять зовсім
інше. Записали на ЦТ нашу

У КОЛІ МУЗ

Михайло БОРЗИКІН

ІНТЕРВ’Ю

П

одержує приз за художню
цілісність програми. Одно
часно він стає
лауреатом
першого Всесоюзного фес
тивалю рок-музики в
Подольську. В листопаді 1987
року група записує свій
другий магніальбом «Бать
ківщина ілюзій». До цього
альбому ввійшли не плакат
но-політичні пісні, а пісніроздуми, що переважають
в репертуарі групи.
року
Влітку
минулого
___________
3
«Телевізор»
повернувся3

Сопота, де разом з подіб
ними групами з ФРН, Гол-

— Отже, рок У Ленінгра
ді починався як музика позакомерційна. Це і
вашої
групи стосується?
— Як і десятків інших. Ми
організувалися в групу під
назвою «Телевізор» більше
чотирьох років тому. І до
сить-таки стихійно. До цьо
го кожен з нас грав у різ
них командах з різною му
зикою. Від «Бітлз» до артроку. Отак у групі «Озеро»,
маловідомій тепер
навіть
спеціалісту,
і
зустрілось
кілька молодих самодіяль
них музикантів. Керував на-

БЕЗ
КОНЦЕРТУ

Можливо, це був прояв яки
хось
ревнощів.
Не знаю.
Але зовсім несподівано він
нам оголосив: група
роз
пускається... Ми опинилися
на вулиці.
— І ви рішуче почали на
долужувати пропущену про
граму в університеті?
— Коли б так... Троє нас
із «Озера» взялися форму
вати нову рок-команду. і
вже вп’ятьох
вступили до
Ленінградського рок-клубу.

ву має тривати не менше ЗО
хвилин. У нас це 8—9 речей.
Найважче, щоб дозволили
виконувати
все, що
хоче
група. Якраз тут ми
часто
натикалися на бюрократич
ні бар’єри. Пісня, мовляв,
ваша не відповідає
нашій

А ЩО Ж з унівеоситетом? Врешті-решт, ви його
закінчили?

— Не закінчив. Коли була
в університеті сесія, якраз і
вибувався
рок-фестиваль.
Я заборгував, мене з уні
верситету відрахували.
22*-«

-т —г ■■ і

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

— Отже, «Телевізор» став
членом рок-клубу...
•?»

обійтися
без
спеціальної
підготовки?
__ Бувають труднощі, я и
не криюсь. І есе ж багато
значить у рок-музиці інтуї
ція музиканта. У двох сло
вах розповім, як працюємо
ми над піснею. Я приношу
свою мелодію. Виконую на
піаніно. І вже разом почи
наємо оранжувати. Доводи
мо пісню до якогось єдино
го цілого. Щодо професій
ного рівня, ТО проблем ми
також не відчували. Адже
кожен із нас і до «Телеві
зора» грав у високопрофесіональних колективах. Плюс
спілкування з музикантами
у рок-клубі. Крім того, у
мене, зокрема, був доступ
до музики так званої «Но
вої хвилі». Це — групи «По
ліс», «Б-52». Такі собі юнацькі захоплення.
_ у першому складі «Те
левізора» було вас п ятеро?
__ Так. І протрималися ми
вп’ятьох до чергового, тре
тього рок-фестивалю.
Але
виступили на ньому не зов
сім вдало, хоча також стали
лауреатами. І есе ж у ко
лективі
явно
відчувалась
творча криза. Я запропону
вав розійтися...
— І все ж
«Телевізор»

існує...
__ Тепер
нас
четверо.
Олександр Беляев і я - це
«стара гвардія». Разом ми
граємо, починаючи з «Озе
ра». Ігор Бабанов — клавішник. Олексій Рацен

хто до нас басові клавіші
так не використовував.

І ось уже три роки пра
цюємо разом.
— А що показав останній
рок-фестиваль? Не відкину
ли вас більш молоді конку
ренти?
групою
— Разом
із
назвали
«ДДТ» нас знову
році
кращими. І в цьому
також. Тут я хочу сказати
трохи про «хліб насущний»
музикантів у прямому ро
зумінні цього слова. Для то
го, щоб грати групою, пра
цювали ми ким
завгодно.
Я був кочегаром у вугіль
ній котельні, Ігор — експе
дитором і вантажником хлі
ба. Олександр та Олексій—
інженерами. У них вища
технічна освіта, Але був пе
ріод, що і з інженерних по
сад їх погнали.
Повторюсь, що філармо
нію ми обходили і обходимо.
Соціально гострі наші про
грами там нікому не були
потрібні.
А зараз... Зараз
філармонія нам ні до чого.
Щоправда, і в рок-клубі
нас частенько не жалували.
Був ще недавно такий ме

тод затикати музиканту ро
та — посадити його на ре
петиції, Так було не лише з
нами, а й з «Алісою».
Ми
виконували
пісню
«Вийти із-під контролю», а
нам
казали: не
можна!

пісню «Вітчизна ілюзій», але
чомусь звучить вона
на
фоні крокуючих американ
ських солдатів. А в пісні ж
мова йде зовсім про інше!
А скільки проблем було з

піснею «Ситий по горло».
Іронічність пісні спрямова
на проти частини старшого
покоління, ситих і байду
жих, але ленінградське те
лебачення прокоментувало
пісню (наче пісня вимагає
коментарів
чи пояснень!)
так: «Зараз ви почуєте піс
ню рок-групи «Телевізор»,
у якій критикується частина
молоді, яка втратила повагу
до революційних та трудо
вих традицій нашого наро
ду». Яка дурниця! Довелося
мало не воювати за свою

пісню.
Зараз,
щоправда,
«Ситий по горло» часто зву
чить по ЦТ. Але вже
без
цих нікчемних коментарів.
Пісня навіть стала своєрід
ним «хітом» нашої групи.
— Цього року група ви
пустила свою першу грамплатівку-гігант.
— Не
група
випустила
платівку, а фірма
«Мело-,
дія». А пісні записані на ній
трирічної давності, коли ми
грали зовсім іншим
скла
дом. Нам фірма «Мело

дія» навіть проект конверта
не вважала за потрібне по
казати. Тому ми зовсім не
раді платівці.
Називається
вона «Хода риб».

Зараз у нас записано ще
два
два альбоми.
альбоми. Але
Але співробіт
співроі 
ничати з «Мелодією»
ми
більше не хочемо. Для то
го, щоб у «Мелодії» дисн
вийшов оперативно, скажі
мо, за півроку, треба мати
якісь особливі знайомства]
проявляти додаткові зусил
ля. У нас на це немає часу і

немає такого бажання. Нас
повністю влаштовують запи
си наших речей на касетах.
Так у нас вийшло з програ

мою «Вітчизна ілюзій». За
раз ми плануємо домови
тись із одним кооперативом,
який би вів усю роботу по
запису,
розповсюдженню,
рекламі нашої музики. А та
кож по-юридичному захисту
наших прав.

— Борис Гребенщикое у
одному з інтерв’ю говорив
про офіційне ставлення у
нас до року. Багато
хто
вважає, що це, мовляв «не
наше», «не мистецтво». Цю
загальноприйняту думку він
не без іронії так прокомен
тував. На жаль, ті, хто вчить,
забули, що і балет, і опера,

і «класична» музика, і бага
то іншого — все це свого

часу прийшло до нас із За
ходу і було творчо освоено
і перероблено Росією, ста
ло своїм...

— Я повністю згодний із
цією думкою Бориса. Му
зика, як ніщо інше, «роз
криває» душу людини. А це
так важливо сьогодні. Особ
ливо коли мова йде про
молодь. Вивести молодь Із
підворітень може сьогодні
лише музика.
Інакше
ж
молодіжні проблеми Казані
можуть захлеснути усі міс
та. Чому в Ленінграді прак
тично
немає любершини,
немає бійок між районами,
саморобних бомб, пістоле
тів? Чому цього немає у
Прибалтиці? Бо тут раніше
зрозуміли значення
музи
ки, культурного спілкуван
ня молоді. Молодь там не
шукає пригод у підворітнях.

Працюють музичні салони,
молодіжні клуби, десятки,
сотні кафе, неформальних
об’єднань тощо.

Г. ГРИГОР ЄВ,
Д. ТКАЧЕНКО.
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