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Орган

Кіровоградського обкому ЛКСМУ

ДФІША НОМЕРА:

Дорогі читачі

Нільські кооперато-

і шановні нечитачі!

ри-водії! А чому б ні!
їм Уже точно не за
кинуть, що отримують
даремні гроші... («Два
виміри кооперації»)—
З стор.
«З нами ніколи не
радяться!». Знайоме!
На жаль, образи в пе
дагогіці часто пород
жують і конфлікти —
7 стор.
Автограф для чита
чів «Молодого кому
нара» Олесі ДУДНИК:
«Я люблю спортивну
гіміЬстику!» ~ 8 стор.
Анатолій Куманський
І ЙОГО детектив «Ку
лон з діамантом» •—
9 стор.
«Ой на Івана та й на
Купала...»^ А що ми
знаємо про свята, зви
чаї, ігри наших пред
ків! —
€тОр.

•@•••О•
НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО МИЛОСЕРДЯ
70-рІччю ЛКСМУ була присвячена зустріч членів
І кандидатів у члени Політбюро ЦК Компартії Ук
раїни з комсомольським активом республіки, пред
ставниками молоді Києва і Київської області. У зу
стрічі, яка відбулася напередодні ювілею Спілки
республіки, взяли участь ветерани партії і комсо
молу. Серед них був І наш земляк — комсомолець
20-х років ніровоградець Петро Васильович Сидяк,
у якого взяв Інтерв’ю наш кореспондент.
КОР.: Петре Васильовичу, ця зустріч мала щось
своє, «особливе»?

П. В. С.: Мені доводилося бувати на подібних
святкуваннях. Тож порівняю: на цьогорічному
урочистому засіданні, Інших заходах на відміну
від попередніх, не було помпезності, надмірної
урочистості. Вражала конкретність виступаючих.
КОР.: Що ж Вам найбільше запам’яталося?

П. В. С.: Виділити одне, найбільш значиме з по
чутого, важко. Однак був приємно вражений, ко
ли побачив, що комсомол намагається завоювати
політичне лідерство у молодіжному русі, прагне
робити сильну молодіжну політику.
КОР.: Трапляється, коли ми говоримо про ком
сомольців 20-х і комсомольців 80-х, то визнаємо,
що більше здобутків було не рахунку Ваших ро
весників. Що про це скажете?

П. В. С.: Я теж так думаю. Ми тяглися до но
вого, працювали дні і ночі, щоб вижити. Треба
було для народного господарства ліс — органі
зовували .молодіжні загони і їздили його заготов

ляти. Про навчання — так ми всі так хотіли вчи
тися. Вчитися, щоб дізнатися про нове.
КОР.: Дехто каже, що не можна порівнювати ці
рони з нинішніми. Ви ж...

П. В. С.: Я порівняю. Тепер про сьогоднішнє
покоління. Чому ж молодь не працює так, щоб за
раз вижити? Нині такий період, що коли не ви
живе перебудова в цілому, то... Я не перебільшуюі
Варто подумати про згуртованість рядів спілчан,
про їх здруження, єдність.
I про навчання скажу. Ми вчилися, бо знали:
без знань не зрушимось з місця як в політично
му, так і економічному напрямі. Якщо ж сьогодні
молодь не приділятиме уваги чи то програмуван
ню, чи то комп’ютеризації, то, вважайте, еконо
мічне становище залишиться на сьогоднішньому
низькому рівні.
КОР.: Що б Ви побажали комсомольцям 80 х7

П. В. С.: В останні роки я не помічаю в робот»
нашої обласної спілчанської організації такого
неписаного напряму як милосердя. Не забувайте,
друзі, що є люди, які відбудовували народне
господарство КірОЕоградщини, які будували Маг
нітну і Комсомольськ-на-Амурі... і які сьогодні
живуть, як то кажуть, в бідноті, забуті. А вони теж
у вашому віці були комсомольцями.
Не забувайте їх!

Якщо би цікавитеся не
тільки хронікою життя фор
мальних молодіжних орга
нізацій області, але й ба
жаєте знати якомога більше
про справи й інтереси «не
формалів»...
Якщо вас цікавить не
тільки «важкий рок», в вся
ка сучасна музика, у тому
числі й українська...
Якщо ви не бажаєте, щоб
коло ваших інтересів обме
жувалося домом і роботою
або місцем навчання...
Якщо ви не пише цікави
теся чужою творчістю, » й
пробуєте творити самі...
Тоді вашим найкращим
другом, порадником, нена
в'язливим співбесідником і
орієнтиром у житейському
морі може стати обласна
молодіжна газета

«МОЛОДИЙ КОМУНАР».

Передплатити
тижневик
на наступний рік можна у
будь-якому відділенні «Союздруку» за 2 карбованці
40 копійок.

ПЕРША СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
СРСР
Депутати приступають до обго
27 червня о 10 годині ранку в
Кремлі відкрилося спільне засі
дання Ради Союзу і Ради Націо
нальностей Верховної Ради СРСР.
Засідання вів Голова Верховної
Ради СРСР М. С. Горбачов. Депу
тати приступили до розгляду пи
тання про утворення Ради Мі
ністрів СРСР.
З доповіддю виступив Голова
Ради Міністрів СРСР М. і. Рижков.
Він підкреслив, що на засіданнях
комісій і комітетів Верховної Ра
ди СРСР, які відбулися, справжню
перевірку на міцність пройшли
принципи і підходи уряду до
здійснення структурної перебудо
ви управління економікою. Ця
Перевірка була досить жорсткою.
Народні депутати,
відзначив
доповідач, висловили багато ко
рисного і конструктивного, Це
комплекс пропозицій щодо
ще
більшого, ніж намічалося, поси
лення соціальної спрямованості в

роботі всіх органів державного
управління. Особливу увагу прак
тично всі комісії приділили проб
лемам села. Надійшли важливі
доповнення до прийнятої урядом
програми фінансового оздоров
лення економіки країни, пред
метні зауваження, які дають змо
гу по-новому використати можли
вості прискорення і поглиблення
радикальної економічної рефор
ми. Було виявлено принципово но
вий підхід до здійснення кадро
вої політики у найвищій ланці
управління.
У доповіді говорилося про не
обхідність формування міністерств
нового типу, про передачу бага
тьох нині виконуваних ними функ
цій безпосередньо підприємствам
і територіям.
Доповідач повідомив, що де
путати у принциповому плані в
основному підтримали пропози-

ції щодо персонального складу
уряду. Разом з тим шість чоловік
такої підтримки не дістали. Крім
того, була одна вакантна посада,
були й зняті з обговорення кан
дидатури. У пропонованому для
затвердження на сесії
складі
уряду — дев’ять вакантних посад.
Кандидатури на їх заміщення від
повідно до Конституції СРСР бу
дуть подані додатково.
Наприкінці М, І. Рижков відповів на численні запитання депутатів.
Потім на сесії почалось обговороння доповіді.
* * *
28 червня в Москві, в залі засідань Верховної Ради СРСР, під
ВерХОВіНОЇ
головуванням Голови
Ради СРСР М. С. Горбачова про
довжила роботу перша сесія Вер
ховної Ради СРСР.

ворення кандидатур до складу
уряду СРСР.
вноситься пропозиція призна
Чити першим заступам Голови

Ради Міністрів СРСР Лніна.
Рекомендований
відповіз
запитання депутатів.
Більшістю голосів Л- О. Ворожи
призначається на пост
.
заступника Голови Ради
• »
і
срср.

М. С. Горбачов оголошує, що
група депутатіз пропонує спрос
тити і прискорити процедуру 3 •
твердження членів уряду,
Р°
глядати тільки тих кандидатів, по
яких виникли сумніви і розОїжності в комісіях і комітетах.
Справа в тому, відзначив Голо
ва Верховної Ради СРСР, що кож
ну кандидатуру
обговорювали
одна, дві, три, іноді чотири комі-

сії. Було й більше. Але
22 комітети і комісії, частиНа
путатів не брала участі 8
воренні кандидатур, ТОМу
го.
можемо позбавити їх можЛИв
з’ясувати позицію того чи ;Нц^
го члена урядуДалі вноситься пропозиція П(.
значити першим заступнику»,
лови Ради Міністрів СРСР,
вою Держплану
ф. д.
люкова.
Більшістю голосів Ю. д,
люкоз призначається першим
ступником Голови Ради мініст0|
СРСР, головою Держплану СР(>
Того ж дня після обговоренні
були
призначені
заступниками
Голови Ради Міністрів СРСР д і
Абалкін, І. С. Бєлоусоз.
‘к £

29 і ЗО червня сесія продоз^
ла роботу.
(ТАРС).
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В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ
кладу роботи
Фінішував конкурс*
Минулого місяця фінішу
вав
конкурс
на
кращий
проект пам’ятнина
воїнамінтернаціоналістам усіх по
колінь Кіровоградщини, який
тривав більше рону. Сім макетів було представлено на
розгляд конкурсної комісії
скульптурами з Харкова і
Львова, Волгограда і Кіро
вограда.
Для врахування
громад
ської думки всі вони вистав
лялися
в залі
кінотеатру
«Комсомолець» та в будинку
архітектора.
Конкурсна
комісія,
під
бивши підсумки, перше міс
це не присудила
нікому.
Друге місце дісталося льві
в’янам: скульпторам Остапу
Ребману, Ігорю
Бонішну І
архітектору Оленсандру Смурікову. їх макет ви бачите
на нашому знімку.
Третє місце
комісія
та
кож не присудила нікому,
премію розділено між учас
никами конкурсу А. К>. МаЙІєвсьним, А. Л. Губенком,
. А, Аглямовою,
І. В. Медимським.

Наш кор.

Бюро обкому комсомолу розглянуло
ряд
питань внутріспілкового життя. Було прийнято
постанову про проведення звітно-зиборної
кампанії нинішнього року в обласній комсо
мольській організації. Вирішено в липні-жовтні 1989 року провести звітно-виборні комсо
мольські збори в групах, цехових, бригадних,
факультетських та інших організаціях з права
ми первинних, а також збори і конференції в
первинних комсомольських
організаціях. 8
жовтні-грудні ц. р. буде проведено конферен
ції міських та райоїнних комсомольських орга
нізацій. Редакції газети «Молодий комунар»,
молодіжним редакціям обласного радіо і те
лебачення рекомендовано широко висвітлю
вати хід звітно-виборної кампанії.
Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло також під
сумки звітів І виборів у комсомольських орга
нізаціях загальноосвітніх шкіл. Відзначено, що
в центрі уваги звітно-виборних зборів були пи
тання дальшої демократизації життя
школи,
первинних комсомольських організацій. Заслугоаує підтримни діяльність комітету комсомо
лу Бобринецьної середньої школи імені 40-річчя піонерської організації, члени якого, пред
ставляючи в шкільній раді Інтереси учнів, до
билися представлення старшокласникам права
обрання класних керівників, або роботи
без
них. На звітно-виборних класних зборах учні
відверто висловили свої зауваження на адресу
адміністрації школи з питань складання роз-

факультативів, гуртків, сано(,
тично визнавали свої недоліки, помилку
На багатьох комсомольських зборах-'^
лах Знам'янського, Ново^Рап'НсСяЬИ«г0’
сьного районів гостро ставилися питання ор«,
ні за ції дозвілля, взаємних стосунків у підліг,
нових колективах.
.
Особливістю нинішніх звітів I виборів стало
те що комсомольці зацікавлено обговорював
проблеми взаємовідношень з піонерськими Ор.
галізаціями. Піднімалися
питання пасивності
членів ВЛКСМ, небажання
брати на себе від.
повідальність тощо.

Разом з тим, бюро відзначило, що в період
І проведения звітно-виборної нам,
панії мали місце суттєві недоліки. Приміром,
низька явка, переноси зборів, пасивність на
них комсомольців характеризують звіти і вибори
в Компаніївському,
Світловодськом,,
Добровеличківському районах. Поверхово р .
дійшли до підготовки і проведення зборів : ®
Гайворонському, Новгородківському, Усткні». “
ському районах. Райкоми ЛКСМУ недооціниг^
роль і місце кожної шкільної комсомольської
організації в перебудові роботи, шкод<
Бюро обкому комсомолу зобов’язалась.:,
коми і райкоми ЛКСМУ вжити заходів по усу
ненню недоліків і їх попередженню в наступ
ній звітно-виборній кампанії. Слід більше надавати практичної допомоги перзинним ком«
сомольським організаціям.
ПІДГОТОВКИ

РАДІОФОБІЯ!
Прес-центр
повідомляє
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ
РАЙОН. Хлібороби району
одними з перших в області
закінчили косовицю гороху,
йкий займав тут понад 3500
гектарів. Разом з досвідче
ними майстрами на цій
відповідальній роботі пра
цювали десятки молодих
механізаторів. Високого ви
робітку на косовиці бобо•ої культури добивались
Микола Сувіга та Олек
сандр Коваль з колгоспу
»Перше травня», Микола
Сорока з колгоспу імені
Куйбмшева, ряд інших мо
лодих жниварів. З такою ж
сумлінністю зараз вони тру
дяться на косовиці ранніх
іернових.

З початком тижня в ре
дакції
почастішали
теле
фонні дзвінки І візити чита
чів «молодіжки», суть заяв
яких можна звести до тако
го; «У місті — сплеск
ра
діації, по школах і дитсад
ках
ходять
відповідальні
особи й переписують дітей
для організованого вивезен
ня у Крим, у людей пого
ловно голови й горлянки роз
болілися, а газети — мов
чать!».
Головний лінар облсанепідемстанції
Ю. Г. ЛИСЕНКО
також за гласність, а тому
охоче відповів на запитан
ня нашого кореспондента.
— Ян би ви прокоменту
вали ці... снажімо обережно,
чутки і чи е тут хоч гран
істини?

гого номера журналу «Хи мацію. У нас цим займає
— Так, він неоднаковий
мия и жизнь». У статті «Еко ться Кіровоградський облас не лише 8 різних частинах
логічний синдром», серед ний центр по гідрометеоро міста, але й в різний час.
іншого, доречно загострює логії. Але має свій радіо Зрештою, це азбучні істи
ться увага на відповідаль логічний відділ і наша стан ни, варто хоч трохи почита
ності компетентних осіб, в ція.
ти щось на цю тему. І Кіро
тому числі і засобів масо
—
І що показують за воград тут гне показовий.
— Тан прилади реагують...
вої інформації, за досто міри?
— Повідомляю наші ре А ян пояснити дуже схожу
вірність і об’єктивність ви
реакцію
на це ЩОСЬ у лю
зультати. Протягом минулих
дей?
словлювань і оцінок. Це ж
вихідних ми зробили конт
пропоную і я — бути об’єк
—- У принципі, радіацію
рольні заміри у 19 точках
тивними в будь-якій си
відчуттів
міста, і радіаційний фон там своїми органами
туації.
складає 0,013—0,02 мілі здатні сприймати лише мав
— Як це застосувати до
рентгена на годину (13—20 пи шимпанзе. Люди ж не
Кіровограда?
мікрорентген). Це природ можуть відчувати її вплив.
— Так, як і до решти
ний радіаційний фон, що Отут радіофобія і втрачає
місць: вимагати ясності від
відповідає нашій місцевості. під собою основу. Задля
— Своїм дзвінком ви за компетентних організацій і
забути
— Чи треба це розуміти сенсації ми ладні
стали мене за читанням п’я- покладатися на їхню інфор- як те, що...
або не надати 8аги тому,

— Отже, санепідемстанція
радить...

— ...Не забивати собі го*
лів ще й радіоверсіею тим*
часових розладів самопсн
чуття. Бажаємо здороз я й
хорошого настрою!

У минулому номері «МК» повідомляв про те, що аіліїдедодискусія «Яким комсомол нам потрібен?» за участю ВоЛимнР3
Коробейникова, першого секретаря Дзержинського їм Харків!
райкому комсомолу, якому пощастило побгати на СуР^"
зустрічі. Володимир приїхати не зміг і ЦЬОГУ0 " ’ але₽Аискусі»
вщбулася. До того ж гостра і цікава.
Р У'
й
На дискусію зібрались представники комсомольських ор^33'
цій Лвжнського і Кіровського районів. В основному звичайно,4«
У
тив, ті, хто постійно буває на подібних зустоічах ряде’1”
комсомольц,8 майжв не було. Але поговоритИі

Тон дискусії задавали перший секретап
комсомолу Валерій Малишок, доугий сеип-

м«™»рУГ„й „,ре„р

Трудолюбивого юнака тут
не
забули.
Ченали.
Саме
йому вирішено було довіри
ти щойно придбаного
зер
нового комбайна СК-5. Олег
старанно підготував його до
жнив і зараз машина не під
водить
свого
господаря.
Жниварі господарства одни
ми з перших в районі впо
рались з косовицею гороху
на всій 204-гентсзрній площі.
Половина цієї площі — на
рахунку Олега
Шовкуна I
його помічника Івана Ботеза.

1 липня 1989 року

що всі нині переживають
дуже ПОМІТНІ Й різкі ПОГОДні коливання (зміни темпе»
ратури, тиску, вологості).
Як заперечити їх вплив ні
здоров’я навіть міцних лю*
ДЄЙ І, 8ідпові)днен}ге»-л
Крім усього, впливає Цього
річна підвищена сонячні
активність, пік якої припа
дає їла липень, що викли*
кає і магнітні бурі.

«ЯКИЙ КОМСОМОЛ НАМ ПОТРІБЕН»

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
РА
ЙОНІ.
Демобілізувавшись
Нинішньої весни з лав Ра
дянської Армії, комсомо
лець Олег Шовкун довго
Не засиджувався дома і вже
через кілька днів з’явився
не польовому стані трак
торної бригади колгоспу
Імені Чапаева, де працював
до призову в армію.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю

0гЄ'

жгь-'

Думки були найрізноманітніші. Побудували
У
~ ивн^
зводиться МЖК, створили НТТМ, всеУцГробля^ОЛОД,}ИНиТ НУ
сятки ентузіастів, а комсомольський загал Л
°АиниЦ^ ”У'ео>
гач. Чому? Що робити? Комсомол не потрібен/п*'
Ція комсомолу! Саморозпуск?! XXII эЪд ЛКсі Г
шення про вихід ,3 ВЛКСМ і створення сво/ї М ЛиТВИ Р то
нізації Литви. Це вихід? Змінити структуру? к°мсомол1,сь*°
іничо-територіальний поділ. Секції ™ ;О₽У‘ Нв П|АХ°АИ,Ь ,‘гм.
сомол не в 14, а у 18 рок в? Чи ЙД ШТересами? Приймати а
/
РОКІВ! ЧИ повинен
г **ЧУЗв'И
нормальна матеріальне становище молоді
М0Л 3аб^пО
пут.вки за кордон? Як це зробити? БоротисГ НаДаВЗ?ЛО
відкидати на другий план інтереси скажім«
3 владу: 3
ши більшість в місцевих Радах! Може бД ПвМсіонеР’в' згГис'.у
комсомольський депутат вирішує (і то неРл°ТИСЯ заВПДВ:.Чд^
в .».о.;_ р.„отркв«.;6т“г"о«у а., ж-» *у
Цього року вони жнивують вперше. Правління доручило нову «Ни
ву» А. Павленку та П. Васильєву, враховуючи їхню працьовитість й
старанність ще до армії. До служби Анатолій жнивував разом з В. Ф.
Басистим, а Павло працював на тракторі. Самі готували комбайна до
роботи, перевірили на герметичність, обладнали для підбирання вал
ків гороху. Уже й закінчили б, якби не дощі...
На знімку: молоді механізатори колгоспу «Прогрес * Номпаиіївського району Анатолій ПАВЛЕНКО (справа) та Павло ВАСИЛЬЄВ.
Фото І. КОРЗУНА,

Не можна сказати, що на ці та багато ■
двор в
никли під час розмови, було знайдено Х»Ни,ИХ запитан1>'
повинен бути комсомол? Структур* міськ^В’ЯІ ЯНИМЖ®&
нізацн, особливості апаратної роботиГ-п
“«»Мсомольсио'
ти молодіжні Лідери на наступній дискус» ї? збиРа(0ТЬСДГ.и їі »
„.„и..,, „а .«!...пЖ:тР”:х”рїїїї”

Наш к*?'

ВИМІРИ
Віктор Коношко — з села Віль
ного Кіровоградського району,
Він з тих людей, які люблять пра
цювати і заробляти. Стверджую
Це, бо знаю його більше десятка
літ. Донедавна таких недолюблю
вали. Теж маю про це переконли
ві факти. Мовляв, одержуй свої
сто чи сто двадцять карбованців,
байдикуй, але мовчи. Коношко не
вмів мовчати. Не хотів і змирити
ся з низьким заробітком, адже
потреби сім’ї вимагали більшого.
Полишив радгосп, працював у
місті таксистом. Повернувся. Став
працювати головним Інженером
господарства. Часи змінилися на
краще. Перебудова покликала до
творчої праці людей ділових, під
приємливих. Широкий простір для
ініціативи відкривали внутрігоспо
дарські кооперативи, які почали
створюватися. У радгоспі «Кіровський», де був головним інжене
ром молодий комуніст Коношко,
теж почали створювати коопера
тиви. Спочатку рільничі,
потім
тваринницькі. Віктор запропону
вав створити кооператив і в автогеражі, виклав свою
програму.
Такий кооператив створили, голо
вою обрали його.
Неповних п’ять місяців працює
кооператив
автотранспортників
радгоспу «Кіровський», а зміни на
краще у використанні автомашин
помітні. Про це свідчить ряд інтерч’^р, які я взяв у радгоспі.
Бс/галтер Лідія Олександрівна
Фундаментова, зокрема розпові

ла:
. — Раніш? всі скаржилися, що
машин не вистачає. А коли ство
рили кооператив, то три автома
шини виявилися зайвими, їх про
дали за договірними цінами в ін
ші господарства і кооперативи, а
транспортне обслуговування на
віть покращилося.
За даними економічної служби
господарства, яку очолює голов
ний економіст Людмила Степанів
на Полєтаєва, раніше тонно-кіло
метр обходився господарству в 14
копійок при плані 12,5. А за чоти
ри місяці роботи
кооперативу
транспортників від експлуатації
авт^*;ашин одержано 63 тисячі
карбованців прибутку, у тому чис
лі госпрозрахункового — 35 тисяч

карбованців.
Докладніше
про
госпрозрахунковий
прибуток я
скажу згодом. А зараз наведу
міркування головного зоотехніка
господарства
Олеїни Василівни
фулги. Вона сказала, що раніше,
бувало, просиш водія, щоб привіз
комбікорм, а він відмовляється, то
в нього обід чи машина полама
на, то ще щось. А зараз достатньо
дати заявку — і все без затримки
буде виконано.
Кооператив працює за підря
дом на орендній основі. Платить
орендну плату господарству, ро
бить відрахування на утримання
радгоспного адміністративно-уп
равлінського апарату, до речи, до
сить незначні, 250 карбованців не
місяць.
На відміну від попередніх ро
ків колектив водіїв, що об’єдна
лися в кооператив, не підраховує
тонно-кілометрів. Згідно догово
ру, укладеного з дирекцією рад
госпу, кооператив бере плату за
свої послуги погодинно і за кіло
метри пробігу згідно державних
прейскурантів. Наприклад, за го
дину
використання самоскида
кооператив бере 1 карбованець
73 копійки, за кілометр пробігу
14 копійок. Тепер водії не заці
кавлені «накручувати» тонно-кіло
метри. їм важливо якнайкраще об
служити клієнта, щоб мати заяв
ку і на завтра.
На думку моїх співбесідників,
після того, як стала реальною ці
на кожної години використання
автомашини, всі керівники вироб
ничих підрозділів, керівники ко
оперативів рільників, птахівників
та інших перед тим, як дати заяв
ку на машину, почали продумува
ти, як ту машину повністю заван
тажувати роботою. Тепер зайвих
замовлень не буває, тому авто
транспортники і дорожать замов
леннями, стараються їх виконати
якісно.
Кооператив автотранспортників
згідно з договором має особис
тий рахунок у бухгалтерії, в яко
му вказано потребу
і вартість
пального, мастил, запчастин, води
тощо. Договором
передбачено,
що 65 процентів госпрозрахунко
вого прибутку йде на оплату
праці, а решту — на формування

фондів
розвитку виробництва.
Госпрозрахунковий прибуток фор
мується із загального, від якого
мінусуються всі витрати, в тому
числі плата за оренду. Чим біль
ший госпрозрахунковий прибуток,
тим більша і зарплата. Це сто
сується колективу загалом і кож
ного водія зокрема. Помісячно
ведеться облік того, який валовий
прибуток
приніс
кооперативу
кожний водій, Василь Сидоренко,
наприклад, за квітень має 649
карбованців 20 копійок, Петро
Перевозний — 414. Зрозуміло,
що й оплата праці в них різна.
Як попрацював — так і одержав.
До речі, слід сказати, що мину
лого року середньомісячна заро
бітна плата водіїв радгоспу «Кі
ровський» становила 130 карбо
ванців. Тепер — 160—170. Раніше
місяцями могли стояти машини на
ремонті,
зараз всім гаражем
прагнуть швидше випустити ма
шину в рейс. Бо від цього зале
жить прибуток. А чим він біль
ший — тим краще кооперативу,
його клієнтам.
В. ЦВЄТАЄВ.

Кіровоградський район.
КОМЕНТАР СЕКТОРУ СІЛЬСЬКОЇ
МОЛОДІ
Здається, що жодне явище в
економіці не викликало стільки
суперечливих думок,
полярних
суджень. «Кооперативи! Вони ди
скредитують перебудову!» — так
чи приблизно так висловилися
кілька учасників З’їзду народних
депутатів з трибуни цього фору
му. «Якби я був творцем Закону
про кооперацію, то нізащо не
став би відмовлятися від цієї чу
дової ідеї!» — заперечив опонен
там редактор «Московских новостей» Єгор Яковлсв. Хто ж з них
правий!
Давайте пройдемося ринками
Кіровограда. Ось продає симпа
тичні дитячі блузки
подружжя
Воробйових з Дніпропетровська.
Ціна помірна — 8 карбованців.
Люди залюбки розкуповують об
новки для малечі.
— До нашого кооперативу вхо
дить дві сім’ї, — розповідає Іри
на Воробйова. — Усі маємо ос
новну роботу, а шиємо вечорами...
Погодьтеся, проти такого виду

діяльності важко щось заперечи
ти. Хай шиють, радують нас доб
ротними товарами, яких так не ви
стачає в державній торгівлі.
А ось біля м’ясомолочної лабо
раторії критого ринку чатують
двоє молодиків.
— Ну чого вам тут стовбичити!—
переконують вони людей (здебіль
шого сільських], які привезли на
торг м’ясо. — Купуємо оптом —
по три карбованці за кілограм.
Ніяких сумнівів: це — представ
ники так званих торговельно-за
купівельних кооперативів. Я б їх
ще назвав «узаконеними спеку
лянтами». Назвати «фірму» хлоп
ці відмовилися. Розуміють, певно,
й самі, що від їхніх «послуг» не
добре пахно.
Ще приклад! Будь ласка, загля
ніть до кіоску поблизу кінотеатру
«Комсомолець». Чого тут тільки
немає! Календарний для «шама
нів» і «знахарів» [по них можна,
виявляється, визначити свою по
дальшу долю], значки з багато
значними написами «Звезда» —
чемпион!»,
«Сектор
десять
просит
гол!»,
кудлаті
голови
естрадних зірок і поруч — порт
рет керівника нашої
держави,
Не будемо шукати в цьому яки
хось свідомих ідейних вивертів,
глянемо на все очима, людей зі
здоровим глуздом. Кому потріб
на така кооперація, яка користь
від неї суспільству!!
Можна, звичайно, списати все
на те,, що кооперативний рух
тільки зароджується, регулювати
його важко. Важко, це так. Але ж
змогли компетентні органи раз і
назавжди вольовим рішенням по
збавити кіровоградців права прий
мати на стадіоні естрадних артис
тів. Причина! Побоювання безпо
рядків. Тим часом поруч, у Кри
вому Розі, подібні концерти від
буваються майже щотижня... З ор
ганізовують їх кооперативи...
Чим займатися, що виробляти—
справа самих кооператорів.
Го
ловне, щоб була від цього реаль
на віддача. Скажімо, така, як від
діяльності сільських водіїв на чо
лі з Віктором Коношком. Адже їм
ніхто не закине, що отримують
дармові гроші. Чи не правда!

ПЕРЕБУДОВА?
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

УТВОРЕНО
ДЕРЖКОМІТЕТ
Згідно Указу Президії
Верховної Ради УРСР та
Постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів
УРСР, з метою перебу
дови
справи охорони
природи
в республіці
утворено союзно-респуб
ліканський
Державний
комітет УРСР з охорони
природи (Держкомприрода УРСР). Зроблено
це шляхом скасування й
реорганізації природо
охоронних служб,
які
належали різним мініс
терствам і відомствам.
У Кіровограді створено
обласний (вул. Дзержинського, 84 37), міський та
районні комітети з охо
рони природи. Аналогічні
комітети
створені в Ін
ших районах області.
В
їхній компетенції — на
кладати заборону на бу
дівництво,
реконструк
цію
або
розширення
об'єктів промислового чи
іншого призначення, при
пиняти роботи по вико
ристанню природних ре
сурсів, якщо такі роботи
здійснюються
з
пору
шенням вимог природо
охоронного
законодав
ства,
зупинити
роботу
підприємств,
які завда
ють великої шкоди при
роді;
природоохоронні
комітети можуть
танож
пред’являти судові
по
зови підприємствам і ор
ганізаціям, окремим гро
мадянам про
відшкоду
вання завданої
природі
шкоди, вартості розбаза
рених природних ресур
сів. Комітети з охорони
природи розглядатимуть
також справи про адмі
ністративну відповідаль
ність за
правопорушен
ня в галузі екології і ви
користання
природних
ресурсів.

Разом з тим треба взя
ти до уваги, що нсеостворені комітети з схо
рони природи не надто
чисельні і тому не змо
жуть обходитися без до
помоги
громадськості.
Розраховуємо на
під
тримку
в першу чергу
первинних
організацій
УТОП, мисливців та ри
балок, які є в кожному
районі.
Сподіваємося,
що не залишиться осто
ронь справи і комсомол;
особливо надіємося на
молодіжну ініціативу у
справі
збереження й
примноження
кількості
зелених насаджень, бла
гоустрої й охороні ВІД
нищення природних об’
єктів і водойм, диких
рослин і тварин. Комі
тети з охорони природи
у цих справах завжди
готові іти назустріч доб
ровольцям.

- „годні
ми стали уважніші до красивого.
не хочеться жити у красивому місті, у
гивому будинку? Та сучасних багатоповерн?а5х СПОРУД* хай і підфарбованих у
найрізх°олнітніші кольори, це навряд чи стосуєтьн°М0т би що?ь У стилі ретро... Тому ніровосЯ* паї й гості міста, можливо, так часто зверувагу на будівництво, що розгорнулося
та,ми по-сус.дству, і з запитанням «а що це
3 . б7де?* заходять нерідко саме до реданції.
таМ. »і це на розі
вулиць Леніна і Луначар^аГ,лгп а будується там житло для
воїнівсьИ°пнаЦІонаЛ1СТ,в-* будинки за
27 — 31 по
ІнтЄР.і Леніна віддані під реконструкцію та
еуяьглльний
Ремонт МЖК-2 воїнів-інтернаціонаЛ ^тів яким працює в системі
облрембуднал’С рБу-1. Це — перша черга МЖК-2, і не7р£ром 39 сімей
членів будівельного загону

.

отримають тут дво- та трикімнатні квартири.
Перший поверх, як і раніше,
займатимуть
магазини. Щоправда, МЖК має свої плани що
до об’єктів соцкультпобуту,
але їх поки що
розсекречувати не будемо. Та й ножному уже
сьогодні
відомо, що кінцева мета МЖК — це
не просто надати житло тим, хто його гостро
потребує, а й
об'єднати нолектив мешканців
організованим дозвіллям, спільними інтереса
ми. А в тому, що нолектив уже існує, сумні
ватись не доводиться. Єднає членів будзагону
фронтове братство — спільне у їхній біогра
фії, потім вони краще
познайомились у зма
ганні за право бути членом МЖК-2, тепер ра
зом працюють.
Кілька тижнів тому над будовою з’явились
емоційні лозунги:
«МЖК-2«
—
довгобуд»,
«Бюрократам — бій!».
«Що трапилось?»
—

П. ТЕРЕЩЕНКО,
голова обласного ко
мітету по охороні
природи.
телефонували до редакції стривожені кіровоградці.
З цим же запитанням ми звернулися
до голови оргкомітету МЖК-2 Валерія Рачняка.
— Будівництво в розпалі, ян бачите, а про
ектно-кошторисна документація не була гото
ва. Тепер уже справа зрушила з мертвої точ
ки, в проектному
інституті пройшли бурхли
ві збори профком нас підтримав, — розповів
Валерій, — Сьогодні іде змагання за участь у
будівництві другої черги — по вулиці Шевчен
ка. Думаємо,
окремих проблем вдасться
по
збутися.

Наш кор.
На знімках: Таний вигляд має сьогодні це
будівництво; член будзагону Сергій ЛЕЩИН.
Фото І. КОРЗУНА*

«МОЛОДИЙ
ком*«*₽»
1 липня 198$ року

І.

АКТУАЛЬНО

РЕЗОНАНС
27 травня ц. р. під рубриною
«Нагадуємо
ще
раз» у «Молодому кому
нарі» буа опублікований
лист
мешканців гурто
житку №15 селища Но
вого. Автори (їх десять)
скаржилися на адмініст
рацію ЖКО з приводу не
належних житлових умов,
в основному пов’язаних
Із сантехнічним устатку
ванням.
Редакція одержала від
повідь заступника дирек
тора
Кіровоградського
ливарного заводу з побу
ту а. і. єатяі іНА. він
повідомив:

«Гуртожиток по вулиці
Металургіз, 15 за про
ектом призначений для
проживання холостяків—
одиноких працігників за
воду.
Та, враховуючи
становище, яке склалося,
профком та адміністра
ція зазоду ззернулася в
Кіровський райвиконком
з пропозицією заселити
холостяцький
гуртожи
ток сім’ями працівників
заводу.
Нині
в
гуртожитку
проживає 156 сімей
за
гальною
кількістю 378
осіб, що створює
певні
труднощі
по експлуата
ції, обслуговуванню, ре
монту сантехнічного ус
таткування і т. ін. У цьо
му будинку згідно штат
ного
розпису не перед
бачено завідуючої гурто
житком та інший обслу
говуючий персонал. Бу
динок повністю передано
на обслуговування жиль
ців.
У певної частини меш
канців утвердилася дум
ка,
що
слідкувати
за
збереженням і ремонту
вати крани, змішувачі ду
шових приміщень, кухон
них блоків, повністю пооинен ?КНО. Без відпові
дальності за поламки са
мих мешканців секцій.
Додам,
що не тільки в
секції 111-117, але й в ін
ших
систематично
ла
мається
устаткування,
має місце
розкрадання
вузлів і деталей. Більше
того, порушуючи правила
експлуатації
споруд,
у
підвалі будинку самостій
но розібрані перегородки
І обладнані гаражі для
мотоцинлів і мопедів.
Ось чому оголошення,
вивішене в секції N? 111117, написане
в катего
ричній формі. Адже
ні
хто, крім самих мешкан
ців, не міг зняти сифон,
розбити умивальник, по
ламати змішувач, зверну
ти «барашини» з нранів...
Для поліпшення
жит
лових
умов
мешнанців
малосімейних гуртожит
ків адміністрацією заво
ду передбачається
про
тягом
1989 — 1991
року
перебудову
малосімей
них гуртожитків № 15 і
N? 18 у житлові будинки.
Колектив заводу
про
довжить практику будів
ництва об’єктів господар
сько-підрядним
спосо
бом за договором співро
бітництва
з Кіровоград
ським ДБК
через МЖК
заводу. Для цього
ДБК
передано 20 членів МЖК
на
період
будівництва
114-нвартирного
благо
устроєного гуртожитку.

Урахозуючи справедлизі нарікання жильців
щодо підзальних примі
щень будинку № 15, роз
почато і буде зроблено
рамонг сантехмережі та
іншого устаткування».

«Культура, —- пояснюється з тлумачному
словнику, — це сукупність матеріальних і ду
ховних цінностей, створених людством протя
гом його історії». Тому, мабуть, слід було б
почати з того, скільки ми загубили пам ятників історії, скільки забули славних імен...
Я ж хочу почати свої нотатки іншим, дещо
не звичним для нашого слуху. Тим, у чому
найбільше, на мій погляд, ми втрачаємо у сво
їй духовності, людяності. Цитую газету «Прав
да»; «Серед критеріїв, що визначають рівень
культури народу, суспільства, один із найваж
ливіших — ставлення живих до мертвих, догляд
за могилами, меморіалами».
Так, саме від байдужості до цього і розви
вається у людині, а то й у цілих поколіннях
безпринципність, черствість, жорстокість. Топ
тати минуле, ходити по кістках своїх поперед
ників — це не тільки дико і аморально. Та
ким способом ми вбиваємо свої душі, своє
майбутнє.
Ні, я но про древні кургани-могили, які з
кожним роком все більше і більше розорю
ються, а про найближче. 147 жителів села
Крутенького загинуло в роки Великої Вітчиз
няної війни. На честь їх ратних справ, на вічну
пам ять подвигу в 60-х роках тут було спо
руджено обеліск Слави. їри-чотири роки то
му задумали зробити до нього підхід з іншого
боку. Намір був справді добрий і необхідний.
Але, знісши огорожу, розчистивши сквер, до
цих пір тут не постелили/плитку, не відновили
написи, та і взагалі не навели порядку. І це
при тому, що поряд із обеліском і виконком
сільської Ради, і правління колгоспу.
Що це, звичайна неуважність чи неповага
до своєї історії, до подвигів батьків, дідів, що
віддали життя за мир на землі? Ні — звичай
на байдужість. Підростає нове покоління, —
чому навчиться воно ось на такому прикладі?
А на яких моральних нормах можна вихо
вувати дітей, коли раптом узяти і знести цвин
тар, де поховані страчені фашистами радян
ські люди, і на його місці звести дитячий са
док?
«Та невже таке можливе!?» — справедливо
обуриться читач. Так. Згідно генерального
плану забудови Голованівська тут уже зносять
польський (XIX століття) цвинтар з віковими
деревами і забудовують житлом. У південній
частині цвинтаря буде знесено (чи перенесено
в інше місце — невелика різниця) обеліск за
гиблим від фашистських тортур і зводитиметь
ся дитячий садок. А між іншим, цвинтар ко
лись являв собою велику художню і культур
ну цінність польського народу. Сюди до май
стерно оздоблених склепів, надгробних па
м’ятників екскурсії організовували. Та згодом
зачастили нічні гості, викрадали чорний, чер
воний граніт, мармур, змінювали написи й
продазали,
Ніхто не потурбувався зберегти, охоронити
кладовище від вандалів. Навпаки, кілька ро- 4
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галявинах беруть • РУ<И
бич
Але хотілося, щоб гилки
повернула
„ичне своє Місце - на
стадіони. Ініціатором у цьому могла 6 с?>.‘
районна рада спортивних товариств. Впе
ний, цим вона завоювала б соб' а8ТОриівт
певній мірі вирішила проблему дозвілля '
дей.
Для регулярних занять Фізич,н°7 ^тус,
потрібна належна спортивна база. Нині 3?‘
диться сучасний спорткомплекс з плавам,
басейном у Перегонівщ. Нв2°™”у ба’У
у Побузькому, обзаводяться спортивними ч
лами села. Ось тільки мап° Ч^ МОЖв пох^
литись Голованівськ: зали » Дитячо.к>на
спортивній школі, в середн-и школі №
'
дТСААФ явно не відповідають сучасним
могам ні розмірами, ні можливостями. Пр*
мітив.

НА ПРАВАХ ПАСИНКА ЗНАХОДИТЬСЯ КУЛЬТУРА В ГОЛОВАНІВСЬКУ
------------------------------- ----------------- --------------J

кіз тому запустили бульдозери і цим самим
подали сигнал до остаточного пограбування
могил. Хлопчаки шукали монети, золото. ' зна
ходили. З давно зотлілих трупів знімали...
До речі, про те, що зараз відбувається на
польському цвинтарі, велась мова на недавній
прес-конференції журналістів місцевої газети
з першим секретарем райкому партії В. Л.
Вишнею. Володимир Леонтійозич так проявиз
свою позицію:
— Воно, може, й недобре, що ми так ро
бимо, але ж треба десь будуватись, — сказав
байдуже.
Звичайно, не райком почав наступ на це
святе місце, а в першу чергу райвиконком та
селищна Рада, але чому партійний комітет не
зупинив рішуче цю антигуманну акцію?
До речі, щодо місця для будівництва. Хто
був на одній із центральних вулиць Голова
нівська — імені 50-річчя Жовтня, то бачив,
які там стоять розвалюхи, як псують вони
вигляд селища. А на чіпають ті «заповідні»
місця, бо, мовляв, там катакомби (погріби,
ями). Та хіба вони вже такі страшні для су
часних методів будівництва і техніки? Анітро
хи. Але ж то треба зносити та квартири нада
вати відселеним. Куди легше йти шляхом най
меншого опору.
Не хочеться завершувати цю частину роз
повіді на негативному. Є в районі і гарний
приклад ставлення до минулого. Ретельно бе
режуть пам’ять про загиблих у війну в селі
Бербове. I школа, і правління колгоспу, і гро
мадськість дбайливо доглядають за пам’ятни
ком виззолителям села, обеліском Слави. От
же, є у кого повчитись порядності, не виїжд
жаючи за досвідом за межі району.

II.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

У цих закладах і господарстві великими при
хильниками мистецтва є с®м,йкеЛ>'® д'ІІц Вони
Олійник, С. X. Тацієнко, М. И. Коренев Вони
не тільки надають всіляку підтримку актив.с
там культурно-масовоі роботи, а и ч
•„
мі виходять на сцену. Все це забезпечу«і успіх
самодіяльних артистів, приваблю« до
люючих занять.
На жаль, подібних прикладів мало. Не мож
на щось схоже сказати про віДА'л кул
райвиконкому і, зокрема, про найближчий до
нього будинок культури райцентру. Холоди
віддає у цьому приміщенні. Ні, все тут є —
інтер’єр, обладнання, опалення, чистота і по
рядок. Немає основного: людської
творчої Іскри, яка б зігрівала жителів Голованіаська, приваблювала їх до свого тепла.
Єдине, що хоч трохи збирає сюди молодь —
це дискотека та рідкісні імениті гастролери.

Тепер можна звернутися до того, як і де
прозодять свій відпочинок голозанівці. У ра
йоні, як-то ззітують в офіційних документах,
прозодиться певна робота. Радують аматори
СПТУ № 38. Подружжю Виноградових вда
лось згуртувати з учителів, майстрів і учнів
чудовий хоровий і вокальний колективи. їх
завжди з нетерпінням чекають на сцені гля
дачі. Популярні також хор колгоспу «Україна»,
багатожанровий мистецький колектив Побузької дільничної лікарні.

А загалом — музейна тиша. З прямому розу
мінні слова, бо не так давно частину примі
щення зайняли під краєзнавчий музей, урізав
ши тим самим площу для студійної і гуртко
вої роботи. А вона і без того не велася. Точ
ніше навіть буде сказати, останнім часом тут
узагалі немає чим похвалитись працівникам
будинку культури. І я не хочу в цьому всю
вину звалювати на них. На жаль, зовсім мало
підтримки, допомоги і просто звичайної люд
ської уваги вони отримують з боку райвикон
кому, райкому комсомолу. Як і раніше, щодо
культури діє залишковий фактор: все їй в ос
танню чергу і все в надскромних розмірах
(сюди відношу і матеріальну, і моральну сто
рони). Як наслідок, кадри тут не тримаються
(хоча було чимало здібних, наприклад, ті ж
Виноградови) а ті, що залишаються, відчуваю
чи до себе таке ставлення, працюють без
будь-якої зацікавленості.
Занедбана робота і з дітьми. Навіть у зимові
канікули, коли б, здавалось, у старших є біль
ше вільного часу, вони не отримують належ
ної уваги ні відділу культури, ні райкому ком
сомолу. Немає в райцентрі парку для розваг,
хоч років двадцять тому дещо було, напри
клад, карусель. Була також водна зона відпо
чинку на ставку з прогулянковими човнами.
Де те все поділось...
А знаєте, де проходило районне
свято
шкільних аматорських колектизів, присвячене
175-річчю Т. Г. Шевченка? У тісній їдальні Голованівської середньої школи №1, серед хар
чових запахів. А тим часом районний будинок
культури пустував, бо тут у фойє через два
дні мали пройти вибори і «як же сюди можна
пустити дітей — вони таке накоять»....
Ось воно, голозанівське ставлення до куль
тури, до юних талантіз, до тих, хто з ними
працює.
Ще в античні часи фізичний розвиток, куль
туру тіла людини ставили над усе. Але, що там
древні. У наших краях ще не так давно також
надавали цьому великої уваги. Дуже були популярними змагання з боротьби, з підніманні
важких предметів, у скачках на конях. А чим
гірше американського бейсболу, який ми за
раз експортуємо з-за океану, наші гилки?
Яка ж це чудова гра! 8она розвиває м’язи ніг
спини, плечей, виробляє спритність і реакцію*
Забули. Правда, у Крутенькому, ПврегонівцІ
що інколи дорослі чоловіки на тихих лісових

Т

У_ найскрутнішому
становищі
опинилось
СПТУ № 38. Мало училище невеликий спорт
зал, але його знесли. Під приводом ніби його
азарійного стану, а насправді місце, де знахо*
дився спортзал,
облюбувало підприємство
громадського харчування для ресторану. Ала
зараз — ні спортзалу, ні ресторану. Ось уме
чотири роки тут, під боком райвиконкому,
пустир, огороджений дощаним парканом.
А хіба можна такому закладу, як училище,
де навчається майже півтисячі юнаків та дівчат, бути без спорту? Не можна, Йому конче
необхідний
сучасний
спорткомплекс, щоб
росла хліборобська зміна міцною і здоровою,
ь звести його можна навіть за рахунок колгоспів, адже в училищі живуть і навчаються
їхні посланці.
Допускаються порушення і в забудоз;^»’1""
ща. Наприклад, був у Голованівську хороший
50-метровий стрілецький тир, Але його знесе
на його місці збудовано 16-квартирний буД'нок. В заміну стрільцям залишились обіцянки.
Все частіше під будівельні об’єкти стали вщоиратись зелені масиви — природні легені се
лища. Вже був розроблений, та на щастя, по
ки що не втілений в життя проект на 8-квартирнии будинок, спорудження якого плану»»*
ь У Діброві, що на території лісгоспзагу»
Намічається зайняти під бупіГНИІІТВ0 і того“ ““У ~
А чому б у ЦИХ та деяких інших МІСЦЯ» 'і
Йос?аНаТнеХОЧа 6 80лейб°льні майданчики!^
Взаг^лГ тДкМаГаЄ 8ЄЛИКИХ грошових затрат,
центоальнії б’ сказ8ти' ЩО тільки
гу кооиет! ЧаСТИНИ Голов^іаська мають з"’’
гу користуватись спортивною
не°НПпобКОЛОС>>‘ РвШТа ТІПЬКИ **Р'« "Р° п°а6‘
Э. Пробують ДОВесТИ іііл
•
,■
футбол більше грали LL« та
*
Р
б,..™,, і
гато менша інтенсивність рух, ив шля»»
и використовували пюбитЛ- L 1
Час міняється і вимагає * Футболу,
людини до її інтересів. Про ^™П. Дй иаооД‘'.
тИу°;буТХЧьНУнІ МИСТЄ4Ь^ ₽к°ул^ , не^«>3

РИМ настроєм, бадьорісТ^С\Сусп,ЛЬпС;тни !

.4«™.

....

ОБЕРНЕННЯ це мас характер
г. вродження — після всіх ісТсЧ <чних лерипетій, після затяж
ки «заморозків» і короткочасних
*відлиг». Все було в долі нашої
національної культури: і яскравий
«палах її у роки 20-тіг коли в літе
ратурі, театрі, кіно, живописі,
музиці
з’явилися,
пробуджені
^Ковтнеаим оновленням, цілі суv зір’я молодих талантів; і репресії
3(J-x, копи сама тільки література
Українська втратила 500 активних
СВОЇХ тсорців, яких від робочих
столів було забрано до підвалів
ДПУ, а звідти розіслано кого ку
ди —- ного на Соловим, кого в
степи безкраї за Уралом, кого на
той світ.

Була священна війна з фашиз
мом, у якій українське слово вер
шило Перемогу разом зі словом
російським, грузинським, білору
ським, вірменським, вселяючи ВІ
РУ й надію, що народ, який чо
тири роки дорогою ціною платив
за вивільнення світу від коричне
вої чуми, після параду Перемоги

гію роботи, спрямованої на вдо
сконалення міжнаціональних від
носин. Проблеми
двомовності,
функціонування української моей
стали предметом активного і до
сить широкого обговорення в
пресі (маю на увазі і рубрику
«Своя мова — чужа?» в «Моло
дому комунарі»).
Завдяки гласності за короткий
час пройдено досить значну ідео
логічну і, так би мовити, психоло
гічну дистанцію. По-перше, визна
но сам факт існування проблеми.
Тепер, коли широка громадськість
республіки висловила
стурбова
ність долею рідної мови, вже мало
хто скаже, що то нлопіт самих ли
ше письменників, яким мова по
трібна для того, щоб були гоно
рари. По-друге, з'ясувалося, що
немає підстав для благополучного
висновку, що труднощі української
мови викликані просто об’єктив
ними процесами: стало ясно, що
головна причина — у відступах
від ленінських принципів націо
нальної політики. Той, хто ще вчо
ра казав: українських шкіл у міс
тах не стало тому, що батьки не
хочуть, щоб їхні діти навчалися
по-українськи, — той мусить за
думатися: а яким мало бути су
спільство, щоб люди зрікалися в

ПОТРІБНА НАМ РІДНА МОВА,
назавжди позбудеться страшних
ночей 37-го. Не позбувся. Ще
з’явиться на Україні в голодному
47-му Лазар — Лазар Каганович,
І
і знову зависне чор:на тінь над
Українською інтелігенцією, знову
жупел націоналізму переслідува
тиме українське слово. «Кальоним
желєзом» випікав сталінізм почут
тя, які в цивілізованому світі вва
жаються цілком природними, здоровими, — національну гордість,
національну самосвідомість. Слі
ди того «випікання» помітні ще й
ДОСІ.
Перебудова дала можливість по
дивитися в очі правді. Три роки
тому з трибуни IX з’їзду письмен
ників України вперше було сказа
но: українська мова серйозно хво
ра. Казенному оптимізмові, самоілюзіягл щодо безупинного розкві
ту націй (мовляв, вони розвиваю
ться, ян нвіти, яким не потрібне
ніяке поливання) приходив кінець.
Довготривалий період, про який
можна було б сказати Шевченковими словами: «на всіх язиках все
мовчить, бо благоденствує», закін
чувався.
Для того, щоб суспільна думка
оновилася, очистилася, потрібно
самим собі сказати безжальну
правду про те, як ми жили вчора.
£ Гірку цю правду про долю мови
української в часи зовсім недавні
передамо словами Олеся Гскчара, — це він був тим першим, хто
вже на самім початку перебудови
подав голос на захист нашої мо
ви: «Брежнсвсько-сусловська ка
марилья, сповнена
патологічної
ненависті до всього національно
го, взялася послідовно насаджу
вати антинаукову, глибоко антина
родну доктрину про злиття націй,
що було нічим іншим, як циніч
ним відступництвом від Леніна,
найгрубішою сваволею догмати
ків, злочинним зазіханням на при
родні права добровільно об’єд
наних у Союз націй І народностей країни.
Душогуби стояли близько. Ба
гато що їм вдалося. Зникли на
ціональні
школи, недоступною
ставала справжня історія народу:
різні недоуки замінювали її свої
ми кон’юнктурними фальсифіка
ціями. Невтомні «зливачі» націй,
лжеінтернаціоналісти, хіба не го
тували вони нам мовний Чорно
биль, запевняючи, що ‘ процес
асиміляції мов виникає стихійно,
що оніміння націй, самознищення
народу треба розглядати як ви
щий етап прогресу».
Всі ми провинні перед україн
ською мовою. Але бюрократові —
горе-інтернаціоналісту, отому «злисачу» націй, не варто сьогодні
«по-братсьни» ділити вину на всіх
порівну — це ж таки він завдав
глові майдошкульнішого болю.
МИНУЛО перші «три літа» після
того, як сказано було про
Необхідність надати
українській
'мов' нового дихання. У червні
1987-го відбувся важливий
пле
нум Спілки письменників України,
присвячений актуальним питанням
національного та інтернаціональ
ного. Через два місяці з'явилась
Постанова «Про заходи щодо
реалізації^ в республіці настанов
уХУП з’їзду партії, січневого
(1987 р') Пленуму ЦК КПРС у га
лузі національних відносин, поси
лення національного і патріотич
ного виховання населення», —- до
кумент, який намічав нову страте

нальному вихованні, про культу
ру справжнього й імітованого.
и
ПОСТІЙНОМУ й широкому
виході на громадськість —
неосяжне поле роботи 1 для То
вариства української мови,
яке
кілька місяців тому було створе
не в республіці. Народилося воно
з турботи народу про свою мо
ву, з появи тих первинних осе
редків, клубів шанувальників мо
ви, які почали з’являтися як фак
тори суспільного оновлення, —
часом усупереч різним перестра
хувальникам.
Створюється обласна організа
ція Товариства української мови
імені Тараса Шевченка (наприкін
ці травня відбулися її установчі
збори). В організаційному плані
Товариство задумане як асоціація,
яка об’єднує різні первинні осе
редки, котрі визнають Статут То
вариства (хоча вони можуть мати
і власний статут). Дух, спрямова
ність Товариства випливає з од
ного з його загальних положень:
«іовариство підтримує розпочату

наш союз, и проверить эти прави
ла особенно тщательно. Нет сомне
ния, что под предлогом единства
железнодорожной
службы,
под
предлогом единства фискального
и т. п. у нас, при современном на
шем аппарате, будет проникать
масса злоупотреблений чисто рус
ского свойства. Для борьбы с эти
ми злоупотреблениями необходи
ма особая изобретательность, не
говоря уже об особой искренности
тех, которые за такую борьбу
возьмутся. Тут потребуется де
тальный кодекс, который могут
составить снолько-нибудь успешно
только националы, живущие в
данной республике».
«Націонали», які живуть в Гру
зії, Азербайджані, Вірменії, Аб
хазії, давно назвали свої націо
нальні мови державними. Закони
про мову, тобто «строжайшие
правила относительно употребле
ния национального языка», прий
няті в Естонії, Латвії, Литві.
Не сумніваймося, що після пуб
лікації проекту аналогічного занону на Україні у людей виникати
муть запитання: а що таке «дер
жавна мова»? Яні принципи націо
нально-російської двомовності?
Державна мова — це офіційна
мова діловодства в державних

А ЇЙ — НАША ЛЮБОВ І ТУРБОТА

ньому рідної моей? І якою мала
бути безвідповідальність держави
за стан національної мови, щоб
вона втратила в очах отих бать
ків свій престиж? По-третє, проб
лему української мови стало не
можливим зводити до проблеми
культури мови. Адже
очевидно:
буде повнокровно жити мова —
буде й культура мови,
З усвідомлення цих те інших
істин починається практична ро-.
бота. Добра основа для неї —
прийнята в січні цього року по
станова ЦК КПУ, яка містить цілу
програму дій, спрямованих
на
гармонізацію мовної ситуації на
Україні. Головне, щоб кожна лю
дина, незалежно від того,
якої
нації кров тече в її жилах, почу
вала себе вільно в будь-якому
куточку країни, мала можливість
розвивати свою культуру, спілку
ватися рідною мовою. Руйнувати
легше, ніж будувати, — реаль
ність ще далека від ідеалу. Дов
готривала смуга негласної уніфі
кації завдала чимало лиха, і ви
правляти становище тепер нелег
ко. Але треба З’являються свої
національні школи у болгар Оде
щини і новогреків Донеччини, ба
гатомовними стають засоби масо
вої
інформації
Ведеться
не
проста робота по відродженню в
містах і містечках української мо
ви. Через завали стереотипів І
різні психологічні бар’єри
вона
повертається до дитячих садків і
шкіл, технікумів і вузів. На гума
нітарних факультетах вузів
пе
редбачено складання
вступних
Іспитів з обох мов — української
І російської (такі Іспити склада
тимуть цього літа й абітурієнти
історичного, педагогічного
фа
культетів та факультету іноземних
мов Кіровоградського педінсти
туту).
Це лише кілька штрихів з ве
ликого комплексу заходів. Саме
комплексу — адже нормальний
розвиток мови неможливий без
широкого розвою
національної
культури, історичної свідомості
людей, їх національної самосві
домості.
Восени 1988 року на Кіровоградщині проходило
перше в
республіці свято рідної мови, —
це теж ланка в довгому ланцюгу
практичної роботи. Свято це що
річне. отож подумаймо про те,
щоб надалі аудиторія свята рід
ної мови розширювалася. Якщо
зустрічі в трудових колективах —
то хай це будуть не традиційні
екскурсії по цехах і музеях заво
дів, а живий, вільний від «обо
в’язкової» парадності діалог з
людьми. Якщо літературні конфе
ренції в школах — то не треба
щоб вони замикалися в стінах
одного залу, куди, крім гостей,
може потрапити хіба що ЗО—50
учнів. Чому б не надати кожному
з гостей — письменників чи дія
чів культури можливість провес
ти в класі урок мови? Чому не за
планувати на вечір у десяти-п’ятнадцяти школах міста батьківські
збори — хай виступлять на них
запрошені на свято літератури,
дитячі фольклорні колективи, хай
піде на них мова про роль рідно
го слова в духовному житті наро
ду, у патріотичному то інтернаціо

за ініціативою КПРС перебудову
і будує свою роботу на засадах
інтернаціоналізму,
демократиз
му, соціалістичного плюралізму,
самоврядування, гласності, за ши
рокої активності й теорчої іні
ціативи його членів у контакті та
взаємодії з державними громад
ськими організаціями, науковими
установами й творчими спілками
Української РСР та Союзу РСР»,
Товариство, отже, рішуче відме
жовується від всякого політичного
енстремізму, від націоналізму та
шовінізму як антиподів дружби 1
взаємодовіри народів.
Програма дій Товариства, визна
чена його Статутом, широка І, що
важливо, конструктивна.
Якою ж має бути наша конкрет
на робота? Очевидно, слід поду
мати над кількома великими про
грамами, які б відповідали голов
ним напрямкам діяльності орга
нізації. Перша могла б називати
ся «Соціолінгвістика».
Нам по
трібно точно знати реальну кар
тину буття української мови в
різних сферах — на виробництві,
в системі освіти, в управлінсько
му апараті. Це дасть можливість
зробити аналіз, з’ясувати, де на
шій мові найважче, що і як треба
робити для розширення сфери її
функціонування. Добра база для
такої роботи — наш педінститут.
Викладачі й студенти філфаку
могли б повести соціолінгвістичні
дослідження і на рівні гурткової
роботи, і на рівні спеціальної літ
ньої практики.
Друга програма — пропаган
дистська, назвемо її поки що так:
«Українознавство». У цьому напря?лку роботи теж непочатий
край! Нам належить, опираючись
на громадськість, популяризувати
й поширювати українську мову
серед населення, — організову
вати лекції й диспути з питань
розвитку української мови та лі
тератури, культури міжнаціональ
них відносин, брати активну участь
у проведенні сбят рідної мови,
сприяти передплаті й поширенню
української преси та книги. Чо
му б, наприклад, не створювати
постійно діючий лекторій з питань
українознавства з цікавими й ква
ліфікованими розповідями з істо
рії України, української літерату
ри, мови? Чому б не створити мі
ські курси для бажаючих вивчати
українську мову, — а такі люди
зже є і, треба сподіватися, з’яв
лятимуться й далі.
Особливо важливою є роз’яснювальна робота серед батьків, пе
редусім
тих, які
збираються
віддавати своїх дітей до перших
класів. Не тиск, не традиційне ад
міністрування потрібні нашій мо
ві, — а свідомість, нультура і лю6ое. Ми маємо розуміти, що потре
ба в роз’яснювальній роботі ста
ватиме дедалі більшою. Ось не так
давно Президія Верховної
Ради
УРСР підтримала клопотання двох
своїх, комісій (в одній із них пра
цює і другий секретар Кіровоград
ського обкому партії тов. Мармазов) про надання українській мові
статусу державної. Готується рес
публіканський закон про
мови,
який І має стати тими
самими
«найсуворішими правилами», «де
тальним кодексом», що про нього
писав у 1922 році В. І. Ленін. Зга
даймо ще раз ленінські слова —
вони ніскільки не втратили своєї
актуальності:
-Надо ввести строжайшие правила относительно употребления
национального языка в инонацио
нальных республиках, входящих с

установах республіки. Закон му
сить передбачити, що людина,
яка йде працювати в державну
установу, має володіти як росій
ською, так і українською мовами.
Якою мірою — то вже компетен
ція законодавства. Що ж до на
ціонально-російської двомовності,
то' її концепція в нас не розроб
лена (хоч сам принцип двомов
ності уже проголошений).
Але
ясно, що двомовність починається
з вільного володіння російською
і національною мовами
макси
мально великим числом населен
ня республіки. Така двомовність—
справедлива. Отже, потрібна бу
де колосальна робота держави і
громадськості для того, щоб при
лучити російськомовне населен
ня України до української
мо
ви, — хоч би так само, як укра
їномовне прилучене до мови ро
сійської.
Між іншим, є смисл нагадати,
що в 20-ті роки Компартія Украї
ни — згідно з ленінськими наста
новами — успішно проводила по
літику, яна, може, не зовсім вда
ло, називалася «українізацією».
Політина ця була перервана насту
пом сталінізму на початку 30-х ро
ків. Повертатися в минуле корис
но вже заради тих уроків, які во
но нам може дати, якщо ми буде
мо сумлінними учнями.
Цікаві документи зберігаються
і в кіровоградських архівах. Ось,
наприклад, фрагменти прийнятої
б 1926
році «Резолюції по до
повіді ОКР ІПО про хід україні
зації та розвиток
української
культури»:
«Заслухавши доповідь ОКР ІПО
тов. П. Чертовського про хід ук
раїнізації та розвиток української
культури в м. Зінов'єеську, пре
зидія міськради відмічає:
1) що стан українізації Рад і
профуетанов
та організацій в
м. Зжов’євську іде дуже повіль
ним темпом, а в останній час по
чувається навіть занепад у
цій
справі (майже всі засідання й
збори проводяться
сосійською
мовою);
2) більшість профспілок,
за
мість допомоги українізації, чи
нили опір у цій справі (радторгслужба та 1н.), окремі голови ус
танов ставились байдуже до пи
тання українізації (еідмісьнгосп
окреуд і особливо промислові
торговельні підприємства):
а) не організовували достатньо
гуртків;
б) не запроваджували /пекторїг
по питанню українізації;
в) не дбали про придбання Ук
раїнської літературної газети;
г) недостатньо проводили роботу серед робітництва і служ
бовців по висвітленню національ
ної політики Партії і Радянської
влади, зокрема українізації;
д) констатувати дуже повільний
темп українізації
лрофосвітніх
установ міста, які в більшості ли
ше по назві українські, а робота
вся пооводиться російською мо
вою...».
Важливо, що в цій же резолюції
1926 року є й турбота про
тан
звані «нацменшості» — російську
та єврейську. З чотирнадцяти тру
дових шкіл м. ЗІнов’єеська
три
були російськими ♦ три — єврей
ськими. Резолюція міськради вва
жала за необхідне, щоб через ок
ружний інститут народної освіти

(Закінчення на 8-й стор.|.

УКРАЇНІКА

Кожен прожитий день
переконує, що перебудова*-*
це повернення
до нормального глузду, і
Відбувається болісний, сіле
очищуючий процес
демократичного
облагороджений
суспільства. Суспільний
організм, паралізований
за кілька десятиріч
адміністративно-командною
системою в усіх своїх
частинах — економіці,
культурі, політиці
зовнішній і внутрішній, —
поступово здобуває
свободу, хоч і важко,
а все ж таки вивільняється
від криги стереотипів,
численних догматичних
уявлень. У національній
політиці перебудова
передбачає розширення прав
союзних і автономних
республік: сьогодні вже
цілком очевидно,
що задуманий В. 1. Леніним
принцип федеративного
об’єднання, союзу вільних,
незалежних, суверенних
республік-держав був
підданий деформаціям
сталінською практикою,
а потім і практикою
наступних років.
Ця практика вела до того
самого «автономізаторства»,
проти якого наприкінці
1922 року різко протестував
В. І. Ленін, — уже тяжко
хворий, старанно
відгороджуваний Сталіним
від питань поточно?
політики. Перебудова
означає повернення
до справедливих ленінських
принципів реальної
рівності націй,
■ культур, мов.

«молодий
КОМУНАР»
1 липня

року

Я Н і С
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Юрій Леонідович Ломакін
закін
чив Новомиргородську дитячу
му
зичну школу по класу баяна, потім—
Олександрійське культосвітнє учили
ще,
згодом —— Київський
інститут
культури імені О. Корнійчука. Нині
він у складі Красноярського Держав
ного ансамблю танцю Сибіру,
ДЗ
керівником і
постановником танціа
народний артист СРСР, Герой Соціа
лістичної Праці Михайло І оденко.
За два роки після закінчення інсти
туту Юрій Леонідович як баяніст ан
самблю об’їздив увесь
Радянський
Союз — у багатьох містах ансамбль
виступав з коінцертами, пропагуючи
танці народів країни.
Як він потрапив до прославленого
колективу танцюристів? На одному з
концертів у Києві Михайло Годенко
слухав гру на баяні Юрія. А перед
ним виступало п’ять музикантів, при
чому дехто з іних уже мав за плечи
ма чималий досвід роботи,
проте
М. Годенко віддав перевагу Юрію.
Ансамбль танцю Сибіру виступаз у
Австралії, і молодий баяніст виходив
На сцену а багатьох містах цієї краї
ни, про яку лише колись ще з школі
читав.
У минулому році він, знаходя-

/ДІАЛОГ •’
З ЧИТАЧЕМ
І

э

13 травня цього року в
«Молодому комунарі» було
Опубліковано рейдовий ма
теріал «Прогулянка з ко
ристю і не без моралі». Там
вгадується і моє прізвище,
коча згоди на це я редак
ції не давала. Виходить, я
Очинила якісь протизаконні
дії?
Прочитайте іще раз мате
ріал. Там є такі слова: «...ав
томашина зі знаком ДАІ на
лякала господарку садової
Йілянки Р. І. Матусовську...».
оясніть, чому вона повин
на налякати? Я що вкрала
будматеріали? Ні! А може я
окрала кран разом з во
дієм? Теж ні. Так чого ж я
Повинна злякатися? Вже одрим цим реченням ви мене
образили.
Далі за текстом статті:
р...Не бажаючи обтяжувати
Себе
зайвими
клопотами
ііцодо оплати послуг у вста
новленому
порядку
зна
йшла (тобто, я Р. М.) ліва
ка». Цікаво знати, як це ро
биться на практиці? Так і
Тиждень можна простояти
Йа дорозі, чекаючи вільно
го крана. Адже рейдовою
бригадою було встановле
но, що оплату за кран про
ведено, але шляховий лист
Оформлено
неправильно.

То з чому ж моя вина? Іще
позторюю: оплату було
проведено моєю співробіт
ницею і сусідкою по дачі
Гуйзан Г. І.
Крім того, вам, журналіс
там, дослідникам людських
Душ, треба б пам'ятати про
можливості різних соціаль
них груп нашого суспіль
ства. Поцікавтесь, будь лас
ка, скільки праці
коштує
Эааэзання на дачу тисячі
цеглин? А якщо жінка оди
нока?!
Навіщо ж ви пишете про
мене в сатиричному тоні?!
Вважаю, що газета мене
образила і вимагаю публіч
ного вибачення.

Р. МАТУСОВСЬКА.
м. Кіровоград.
ВІД РЕДАКЦІЇ:
Матеріал,
про який йдеться в листі
|Р. Матусовської,
готувала
рейдова бригада обласного
ДАІ. Ось що відловів нерів
ним цієї організації А. П.
Барбіноз на наш запит: «При
проведенні рейду 25 березня
1939 року в дачному коопе
ративі
«Геолог»»
членами
рейдової бригади дійсно бу
ли випалені фанти пинорисІання автотранспортних за
собів не
призначенням І
О
грубими
порушеннями
ІранспортноТ дисципліни.
Матеріали, опубліковані в
* Мол одо му
комунарі»
13
травня, відповідають
дійс
ності».
Отже, э вибаченням зачекаемооі

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
1 липня 1989 року

чись у відпустці, зайшов до редаед
Донної газети «Червона, зірка» ;

МИ як старі і давні друзі, зустр,л.<ч
розговорилися про мистецтво. Г|;д
ча- відпустки Юрій дуже багато Пра.
иював над' собою, до реч», як і зав.
жди, і коли він грав ту чи іншу- МЄло.
дію, я нагадував його такого як: зназ
дитиною — малесеньким^ вихрясту
білявим хлопчиком,
який в чотири
поки уже потягся до баяна, ужєтод,
на слух він підбираа мелодію, Як|
його хвилювала і не давала спати.
Це й не дивно: батько
К^рія _
Леонід Григорович, головним вет:
кар колгоспу імені Чкалова, гра«
баяні, грає в духовому оркестр, КОл.
госпу, і любов до музики передав у
спадок своєму синові Юрію та дочці
Світлані, яка
закінчує
Кривор13ькв
музичне училище по класу народних
інструментів. Мати Юрія Віра
|8а.
нівна має хороший голос, словом,
сім’я музиканта — співуча.
11іа тоді, коли Юрій ходив на за<
няття, вчителі музшколи пророчили
йому майбутнє хорошого музиканту
і .— на помилились.
:
0. ШУЛЬГА. Д

ТВОРЧІСТЬ ~~|

СПІШІТЬ НАПИТИСЯ з КРИНИЦІ
Читачі тривожаться за долю на
родної пісні. Рідко звучить
вона
на радіо й телебаченні, в концер
тах самодіяльних і професійних
артистів. Поволі забуваються ко
лядки, щедрівки, обрядові пісні.
Навіть колискових теперішні мо
лоді матері не знають... Про
це
йшлося в одній із травневих пуб
лікацій журналу «Радянська жін
ка». Нагадую про це, щоб розпо
вісти про тих, хто цю проблему
прагне вирішувати.
Виступ «Криниченьки»
вперше
довелося почути ще минулого ро
ку — діти тоді виступали в му
зичній вітальні «Мій рідний край»
у концерті
для
новомиргородських
делегатів
XXIII обласної
парткоінференції. З того часу не
минаю нагоди послухати
учнів
ський фольклорний ансамбль з
Капітанівки, що діє при районно
му будинку піонерів. Виступи ан
самблю нікого не залишають бай
дужими, особливо тепер,
коли
помітно зростає інтерес до
на
родних традицій, мови, пісень.
Після одного з таких концертів
збирач і шанувальник
народних
мелодій, учитель Листопадівської
восьмирічки М. А. Суржок захоп
лено сказав:
— Як не порадіти за дітей, які

м. Новомиргород.
Малюнок автора.

з такою любов’ю співають пісень
своїх прабабусь і прадідів, за їх
ніх батьків і вчителів! Не заму
ляться джерела народної
твор
чості, коли ці пісні співають діти.
В ансамблі ЗО учасників, чимало
є й бажаючих поповнити
його.
Чим пояснити таке захоплення?
Ось що думає з цього приводу ор
ганізатор позакласної роботи Капітанівської середньої школи О. М.
Візер’ян:
— Сьогодні дуже зріс інтерес до
минувшини, історії рідного краю,
його звичаїв. Я назвала б це на
ціональним пробудженням. У нас
така велика мистецька спадщина,
а як ми її випори, .овуємо?.. І тре
ба тільни вітати прагнення учнів
прилучатися до народної творчос
ті, дякувати й тим, хто допомагає
їм у цьому.
— А чому саме «Криничень
ка»? — запитую директора будин
ку піонерів Ніну Тимофіївку Кізіль.
— Та тому, — відповідає во
на, — що цілюще джерело
на
родної творчості — це та крини
ця, з якої юні аматори щедро
дарують живу воду усім бажаю
чим.
В. ПІСКОВИЙ,

Новомиргородський район.

На

знімку;

ансамбль «Криниченька».
Фото М. ГЕЛЬМАНА,

_____________________

ЩО ОБІЦЯЄ ДЕНЬ ПРИЙДЕШНІЙ?
Це запитання якщо не звучить прямо, то
вгадується у більшості читацьких листів сек
тору комуністичного виховання. Ось хоч би й
початок листа кіровоградця Л. ПІДВИСОЦЬКОГО: «У черговому вашому номері прочитав
сторінку «Рідне слово» і щиро вдячний за
сердечні слова про нашу рідну мову (дивомову), про те, що на треба її цуратися, а, на
впаки, — треба прищеплювати любов до неї,
мози Тараса Григоровича Шевченка. Але горе
наше в тому, що не все й нині робиться, аби
не потрапила наша мова до «Червоної кни
ги»... Далі Л. Підвисоцький наводить факти на
підтвердження цього свого висновку і запи
тує: чи ж будемо й надалі миритися із таки/$
станом справ?
Намагання осягнути сьогодення неможливе
без заглиблення в історію, без ліквідації її
білих плям — така думка проглядає у листах
лікаря А. КОХАНА з Олександрії, який розпо
відає про цікаві подробиці історії села Шарівки Олександрійського, краєзнавця Г. ДОНІЯ
з Липняжки Добровеличківського району, робітнииа-кіровоградця А. БУДУНА та інших. Чи
тачі (зокрема — кіровоградка Т. КРЕСТЬЯНОВА) дивуються, чому міські зласті практично
від?лахнулися від пропозиції, висловленої че
рез газету краєзнавцем В. Постолатієм: пе
рейменувати колишню вулицю Жданова у ву
лицю Володимира Сосюри, життя якого
по
в’язане і з нашим містом. «Перший заступник
голови міськвиконкому В. Ткаченко, — пише
Тетяна Володимирівна, — повідомив, що ву
лиця Жданова стане продовженням
вулиці
Желябова, а рішенням № 124 від 22 лютого
1989 року вулиця Жданова була скасована і
приєднана до вулиці Желябова». Дозвольте
запитати, хто лоаідомив про це жителіа вули
ці? Можливо, пройшли збори, де мешканці
обговорили це питання? Хотілось би
взнати
про це через газету».
Не будемо переадресовувати цього питання
міськвиконкомові, бо, як нам вдалося встано
вити, ніяких громадських зібрань з названого
питання не проводилося. Можливо,
далася
взнаки звичка працівників міськвиконкому не
обтяжувати себе зайвими, на їхню думку, фор
мальностями? Не будемо відповідати на
це
запитання однозначно, але вислоаимо з цього

приводу побажання, яке заучить у листах ба
гатьох: органам радянської влади на місцях,
так само, як і комсомольським комітетам,
вважають читачі, слід не тільки частіше ради
тися з людьми, але й сміливіше опиратися у
своїй роботі на громадську ініціативу.
Особливо характерна така позиція для авто
рів, які відгукуються на публікації на
теми
екології, міжнаціональних відносин тощо. Ве
лика кількість цих листів зайвий раз свідчить,
що ці питання сьогодні залишаються серед
найбільш наболілих. «Недавно відбулася зу
стріч за «круглим столом «МК», матеріали якої
було видруковано в номері за 20 травня, —
пише кіровоградець Г. МИКОЛАЄНКО, — в цій
зустрічі взяли, як ми побачили, участь також
науковці з КІСМу М. Ю. Жихаревич і Л. М.
Глазов, які, як ми пам’ятаємо, негативно сприй
няли ідею одержавлення української мови..,
В статті їхнього опонента П. І. Мельника «Не
заради покаяння» об’єктивно говорилося про
труднощі з вивченням та використанням рідної
мови у навчальнх закладах і установах Кірово
града взагалі, але ця об'єктивність і реалістич
ність названим вище науковцям не сподобалися; вони за звичкою вдалися до перекру
чення фактів і звинуватили П. І. Мельника з
позицій сталінізму...».
Що ж, питання міжнаціональних відносин—
теж із числа тих, які нам треба вирішувати
сьогодні так, аби завтра це призвело до пози
тивних зрушень у цій справі. Заради спра
ведливості зауважимо, що у названій публіка
ції М. Жихаревич та Л. Глазов не лише не по
годжуються з П. І. Мельником, але й визнають
помилковість деяких своїх попередніх тверд
жень. І у нас немає підстав вважати, що роб
лять ^вони це
нещиро
(хоча Г. Миколаєнко
сприйняв це саме так).
А ось лише деякі рядки із численних листів
на теми екології: «Треба уважніше ставитися
до листів читачів. А ви то збираєте підписи
проти АЕС, то друкуєте листа студента Голу
ба, який не зрозумів мати збирання підписів,
але, прочитавши дві статті і уявивши себе
«академіком», повчає нас»
(кіровоградеш.
В. ПОЛТАВЕЦЬ); «...Клуб «ЕКОЛ» при об'єд.
наніи дирекції
кінотеатрів та кіноустановок
№ 2 м. Кіровограда буде проводити... виховну

ОГЛЯД ЛИСТІВ
роботу серед молоді на захист
природного
середовища... проходитимуть виставки квітів,
птахів... вестиме роботу серед населення... всі
ма доступними
засобами»
(керівник клубу
С. КРУТСЬКИХ); «В прияружних і лісозахисних
смугах учні засадили понад 13 гектарів пло»
довоягідними деревами та кущами; тут зібра
но чимало лікарських рослин» (про досвід ро
боти юних природолюбів с. Созонівки Кірозо
району — 3 листа
кірозоградки
н. ЗАЄНКО)... Звісно, неможливо вмістити на
газетних сторінках усіх
ціказих
пропорцій,
повідомлень, адрес досвіду, які зустрічаються
в листах,
днак, навіть не появившись у газе-"*1
ТЧ вони допомагають колективові «МК» краще
Нині гуватися В тих змінах, які відбуваються
УСІХ сферах нашого життя, у зацікавіз ппн ЧИТачів* 5 чи не найцінніший висновок
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1
Проханням учніз однієї з груп
Олександрійського радгоспу-техмікуму було розібратись із непра
вильними, на їхню думку, діями
адміністрації технікуму по відно
шенню до тапер уже колишнього
однокурсника. Не знаю, чи було
великим горем
для Едуарда 5.,
про якого згадують у листі май
бутні зоотехініки,
виключення з
радгоспу-твхнікуму. Не знаю, бо
зустрітись з хлопцем не довелось.
Одні кажуть що він працює тепер десь у Зойнівці, Інші — на це
гельному заводі. Підказали, прав
да, що найточніше знає про
це
Одна дівчина з групи, але її, на
жаль, на той час у технікумі на
було: поїхала додому по
заяві,
ртжа, хай зибачає Едуард, роз
биратися будемо без нього, тим
більше, що інші
учасники
цієї
історії доволі відверто висловлю
ють своє ставлення до неї.

ВИТЯГ 13 ПРОТОКОЛУ
ЗАСІДАННЯ
ПЕДРАДИ
ЗО СІЧНЯ 1989 Р.

’ОЯНС

№ 7
ВІД

Сімочкін О. М.. класний ке
рівник групи 3-21: Едуард Б.
має 18 пропусків, на
зиховні
заходи не з'являється, грубить,
разом з учнями групи 3-22 лазив вночі з їдальню, де і буз
спійманий. Викликали батьнів,
батько сказав, щоб ішов пра
цювати.
Коли
обговорювали
його поведінку на зборах гру
пи — проігнорував, з групою
розмовляти не схотів. Вчора з
кімнаті знайшли пляшку з-під
вина, знову нагрубив. Є пропо
зиція — виключити Б. з техні
куму.
Чиженкова Є. В. підтримала
думку класного керівника, підтзердивши — з Б. у неї вини
кають постійні конфлікти, він
грубить, нічого не вчить, не НО
СИТЬ ні зошитів, ні книжок.
Собко М. Ф. повідомив, що
З поставлений на облік з ди
тячу кімнату міліції за місцем
проживання
За виключення проголосува
ли одноголосно.

Сказати щось конкретне
про
квітневі події
зокрема, педраду,
|іа якій Едуарда В. остаточно ви
ключили з технікуму в. о. дирек
тора Михайло Федорович Собко
йе зміг:
— Зи знаєте,, я у квітні буз у
відпустці. Але є класний керівник
групи 3-21 (зоотехнічне відділен
ня, 1 група 2 курс) О. М. С'мочкін, який безпосеоедньо з
нею
Працює і знає про всі подробиці
Цієї історії.
З Олександром
Макаровичем
ледве не розминулись: мав їхати
З учнями на буряки, адже техні
кум не просто навчальний заклад,
а радгосп-технікум, де
майбутні
працівники тваринництва
заби
раються знань не тільки в аудито
ріях, а й на полях і фермах.
— Знову про Б.? — класний ке
рівник аж поморщився (певно, не
Дуже приємні спомини зв’язані з
цим хлопчиною). — Що ж він там
написав?
— Це не він писав. Це група
— Група?! А що ж вони
там
написали?
Півторагодинна розмова з О- *М.
Сімочкіним (вирішили
групу з
уроків не зн мати, а дочекатись
кінця занять), здавалось, постави
ла все на свої місця. Принаймні
одну сторону було вислухано.
— Учився Едуард погано,
віз
£ебе не краше.
Стипендії
не
Одержував — мав борги. Нікого
не слухав робив, як заманеться.
Часто Зривав уооки, виводив із
Себе вчителів. Дуже гонористий
був, нахабний, викликали кілька
разів батьків, тітку (вона
живе
поряд з Олександрією). А тут ця
історія
з крадіжкою — залізли
уШночї а техні кумівську їдальню, а
там засада виявляється, не
раз
туди лазили завїдапьнзю
помі
тила, що зникають пр^^цукти і звер
нулась у міліцію... На педрад’ на
просився (взагалі-то просяться)—
ог і виключили.
«— 2 лютого директор радгоспутехнікуму, _ продовжує
Олек
сандр Макаровим, — видав наказ
про відрахування 6., але Едуард
продозжуваз ходити
на
уроки.
На будуть же вчителі
виводити
його силою. Отак ходив він, хо
див, та й вирішили, що
якщо

справи в нього наладяться, зали
шити в технікумі, нехай учиться.
Однак підвіз і себе, і нас. Треба ж
була напитись! І тут же ніхто не міг
йому допомогти. А група, вияв
ляється, не згодна. Самі винуватії
вони його на поруки брали, а та
пер забігали...
Позицію Олександра Макаро
вича, а в його особі — і адмініст
рації технікуму, я зрозуміла. Те
пер треба було вислухати групу.
Перед початком розмови
май
бутні
зоотехніки
недвозначно
вирішили: будемо говорити
без
класного керівника. Видно було,
що О. М. Сімочкін образився: ма
буть, не наказ такого повороту.
І, як Пізніше
з’ясувалось,
відреагував на нього по-своєму.
Дівчата (а їх у групі 3-21 переважна більшість) із своїми комен
тарями щодо згадуваних подій не
забарились.
Ми не згодні з тим, як посту
пили з Едином, — це староста Лю
да Федьоха. — На нашу думку,
неправильно поступили. Але піхто
нас не послухав.
Наташа Коцюбайло. комсорг:
— Он Люда як староста входить
у педраду технікуму. Тоді, у квіт
ні. коли розбирали Едика, не мог
ла вона піти. Ну так вийшло, не
могла. Вирішила піти я — все-таки
комсорг. Підходжу до дверей, де

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 25
ВІД 2.02.1989 Р.

— Я проти волі директора не
піду.
ІІа жаль, наступного дня
єди
ним пашим співбесідником
стає
завуч по навчальній роботі М. Ф.
Собко. В райкомі комсомолу хто
подався на буряки, хто — на за
здалегідь
заплановані
заходи.
Комсомольського секретаря
Юри
Магдія (вій вчиться на ветеринар
ному відділенні), у технікумі не
було: поїхав додому і ще не по
вернувся, хоча мав бути па занят
тях. Олександр Макарович на за
прошення групи відповів не кри
ючись:
— А що я там буду робити?
Кореспондента розважати?
Мовляв, в мене і дома роботи
вистачає.
Я бачила,
як незручно
було
М. Ф. Собку, коли в його при
сутності дівчата передали слова
класного керівника. Незручно, бо
він і як керівник навчального за
кладу, і як педагог розумів:
є
якісь норми, якісь рамки. Є, на
решті, елементарне
виховання.
Вибачте, Олександре Макарови
чу, що доводиться говорити вам
про це з газетної сторінки,
од
нак іншої можливості не
маю.
Група запрошувала вас
не для
особистої зустрічі з кореспонден
том, а для того, щоб в присут
ності зацікавлених людей знайти

ВИТЯГ З НАКАЗУ № 42 а
ВІД 24.02.1989 Р.

За невиконання
навчальної
програми та пропусни занять
без поважних причин виключи
ти з числа учнів технікуму
ГР. З 21 Б. ЕДУАРДА.

7. За систематичні пропуски
занять без поважних причин і
незадовільну успішність не на
значати стипендію
ГР. 3-21 5. ЕДУАРДОВ1.

має бути педрада, а мене Василь
Герасимович Безпалько, завуч по
практичному навчанню, отак ру
кою від дверей:
— Ти хто така?
— Я комсорг з групи 3-21. На
шого
Едика Б. сьогодні будуть
розбирать. Я
повинна
сказати
думку групи.
— А він мені: погуляй, погуляй.
І двері перед носом за^ріів. Сиро*
бувала таїся зайти — ііе пустили.
"Далі
Валя Балапька. Наташа
Бойченко, Наташа Камінська. Іра
Ричка та інші, поспішаючи, часто
навіть перебиваючи
одна
одну,
викладали наболіле.
— Це зрозуміло, що Едик буя
не мед. ї вчився погано, й уроки
поопускав, так хіба тільки
він
один? Зате Едька нікого не боявся
і всім правду в очі казав. Те. що
думав, те й казав. От Олександр
Макапович його й не злюбив.
— У нас Олександр Макарович
з групі — і бог і цар. Що хоче,
те й робить. А як вже намітив не
дати стипендії за цей місяць, то
буде прискіпуватись, прискіпува
тись і таки знайде якусь причину,
хоч наймізернішу.
— Оце треба щомісяця зніма
ти у когось стипендію Так каже
класний
керівник.
Приходимо
якось до нього напередодні, при
носимо три ка:ндидатуои, а він—
е. це щось мало, дазайте tue. Шо
йому, план по економії стипендій
дають?
Уловлюєте.
куди
повернула
розмова? Вже не стільки випадок
з Б. на першому місці, як обра
зи. претензії на те що накипіло,
з:боалось докупи за два роки на
вчання.
Че знаю, як би почувався Олексамяо Макарович пом «ми розмо
ві. Можливо, вона б б'льше но
сила Форму суперечок між ним і
групою, аніж як запа*» — споа’Ді
останньої. Можливо б * не оозкоились
так дівчата^ бо корес
пондент приїхав і поїхав, а Олексаняооаі
Макаровичу
v червні
екзамен здавати. Та жереб
ки

відповіді на численні запитання,
які поставила попередня зустріч.
І я беру на себе сміливість ска
зати, що ви
просто побоялись
прийти, побоялись, бо відчували,
що на цій зустрічі можуть роз
критись такі факти, за які дове
деться відповідати. Вони розкри
лись, можливо, і не всі, — на
діємось, що компетентні люди з
усьому розберуться.

нуто...
,
__ Нас обуоює. що з технікумі
МИ, по
суті.
НІЩО. — говорить
Наташа Коиюбайло. — Ніхто ні
коли нашу думку не питає. 8<*е
зиоішує
класний керівник.
От
так і з Едином. Хто нас послу
хав? Не пустили на педраду
—
ми пішли з райком
комсомолу.
Там спочатку сказали,
що
ми
неправильно написали
протокол
збооів, а потім пояснили, що в
райком треба прийти з рішенням
комітету
комсомолу
технікуму
(може ТОДІ якось
допоможуть).
Підійшли до Юои Магдія, недав
но
обраного
комсомольським
секретарем, то він нам так і ска

зав:

Михайлові Федоровичу
Собку
дівчата ропозідали те, що й ма
ні, однак, розмова вже йшла у
формі діалогу: питання — відпо
відь, репліка чи претензія — ко
ментар. Видно було, як нелегко
завучу згладжувати гострі
кути,
які у дівчачих запитаннях так І
випирали. Здається,
стежка
до
взаєморозуміння уже намітилась.
Але час від часу Михайло Федо
рович якось болісно запитував:
— Ну, чому ж ви до цих пір не
прийшли до мене, чому до цих
пір мовчали?
А й справді чому? Чому мовча
ли? І чому не прийшли до завуча
чи до директора? Може, про це і
їх треба запитати?
Як варіант відповіді пропоную
таку думку, почуту під час роз
мови:
— Ми багато тут дечого не
знаємо, не знаємо своїх прав, а
вчителі цим користуються.
Не знали дівчата, що ніхто без
наказу директора не має
права
знімати стипендію чи доплату до
неї — хоч на місяць, хоч на два
|у наказі директора про нараху
вання стипендій на семестр ніко
му з цієї групи, крім Едуарда Б.,
стипендію
не знімали — АВТ.}.
Ніхто. Навіть класний керівник. А
він це робив — не раз і не два,
хоч і прикривався рішенням гру
пи (пам'ятаєте, що говорила ком
сорг про ці рішення!). Ніхто не
має права не давати довідки
з
колгоспи, за направленнями яких
вчаться тут деякі хлопці -й дівча
та, по котрих нараховують
там
гроші. Класний керівник зобоа язаний видавати таку довідку що
місяця з виписаними оцінками й
короткою об * ні пенею
характе
ристикою за цей період. А Олек
сандр Макаревич на давая.
За
якими законами, хотілося б запи
тати його при зустрічі. Хто вам
даа такі повноваження?
— Я у цьому навчальному ро
ці, — обурюється
Валя Багаць
ка. — тільки за один місяць мала
дов’дку. За інші Олександр
Макарозич не дав. Сказав на дам —
і все.

— І мені на давав за деякі мі
сяці, — підводиться Сергій Ли
сенко.

— От я одержую
підвищену
стипендію — 37 крб. 50 коп. —
говорить Люда Федьоха. — Надя
Мисевра як відмінниця — 45. Не
пішли ми перед Днем Перемоги
на урочистий вечір, приэозять у
травні стипендії — напроти мого
прізвища і Надіного стоїть по
ЗО крб. — Олександр Макарович
«покарав» нас. Та хіба це впер
ше?

Почуті факти для М. Ф. Собка
таж були несподіванкою. На за
питання — як же бухгалтер може
зменшувати стипендію без нака
зу, відповів, що відомість на неї
заповнює класний керівник. Скіль
ки він запише, стільки й видають.
Будемо сподіватись, що тільки
цю групу «карали» подібним ме
тодом.

ЗИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ №
засідання

педради

11
від

19 КВІТНЯ 1989 РОКУ.
Сімочкін О. М. розповів, що
ЕДУард Б., будучи відрахованим
2.02.1989 р. з технікуму, про
довжував ходити на заняття
(виключений за
неуспішність,
грубість, участь у крадіжці) І
йому була дана можливість се
бе реабілітувати. Але 4.03. ц. р.
в Знам’янці напився І був за
триманий в поїзді «Москва —
Одеса», в Кіровограді знятий з
поїзда. Пояснює, що незнайо
мий чоловік примусив його ви
пити і далі нічого не пам’ятає.
Пропуснів — немає, «двійок» —
немає, до роботи ставиться доб
ре. Приїхала мама і просить не
виключати його з технікуму.
Тт. Жаботенко В. Г., Гаврилишин В. М., Кармазіна І. М. за
пропонували залишити
наказ
від 2.02.1989 р. в силі, а того,
хто порушив його — покарати.
«За» — одноголосно.

Розмова вийшла гарячою,
але
.корисною 1 для М. Ф. Собка, і для
групи.
— Ось тільки екзамен йому зда
вати у червні. — зітхнув хтось Із
дівчат. — Він нам усе пригадає.
— Ну, якщо така ситуація, —
підсумував Михайло Федорович.—
значить хтось буде у вас на екза
мені. крім О. М. Сімочкіна. Для
об’єктивності.
— А чи не можна зробити так,
щоб у пас взагалі не було класно
го керівника. Хіба не справимось?
Не діти ж.
Виявляється, що в кожній групі
технікуму — і в цій теж — є рада
самоуправління, яку очолює ста
роста. і куди входять всі активіс
ти. Саме ця рада координує І спря
мовує роботу групи, а класний ке
рівник’ при ній за порадника —
там підказати, там поправити Та
ку новину розкрив для учнів Ми
хайло Федорович.
Ну. якщо судити з конкретного
випадку, то це вже питання: хто
тут при кому і в якій ролі.
— Ми
обов’язково а усьому
розберемось, обов’язково — обі
цяв на прощання М Ф. Собко.—
Жаль тільки, що вони звернулись
зз допомогою з газету, а не до
нас. Надіємось, що більше таких
приводів давати не будемо.
Ми виходили Із завучем з ауди
торії, а дівчата шепнули:
— Залиштесь.
І це навіть після такої б, здає
ться, відвертої розмови.
— Знаєте, — висловила загаль
ну думку Наташа Бойченко, —
Едику ми все одно уже нічим не
допоможемо
(як сказав М Ф
Собко, через рік Едуард Б. мо
же поновитись в технікумі
при
наявності позитивної хлоаитерчстики з місця роботи — G. працює
зараз скотарем — АВТ ], можли
во, хоч у нас що*ь Тьс.ля цього
зміниться. Набридло
гесь
час
виправдовуватись перед класним
керівником.
А хочаш
спокійно
жити — йому гр«5а годити. На
бридло. Хоча й екзамен не
за
горами. А. — махнула рукою, —
тепер в:е одно.
Думаю, тс один з екзаменів
група уже здала. Еизь.мен, икіцо
хочете, на мужність. Бо не кожен
у 17 рбК’в скаже то, що думає
(суспільство занадто довго при
вчало кас до Іншого). Та ще й у
такій ситуац:ї. Майбутні
зоотех
ніки здавали цей іспит експром
том. Яку оцінку поставить їм ек
заменатор?
О ПИЛИПЕНКО.
м. Олександрія.

ГРАНІ МОРАЛІ!

Чи потрібні
піонерські пісні?
У розпалі
обласний
огляд дитячої художньої
самодіяльності
проф
спілкових піонерських та
борів «Сонячні ритми89». Мета його — акти
візувати дитячу художню
творчість, зробити зміс
товнішим літній відпочи
нок. У цьому році табо
ри
Кіровоградського,
Світловодського, Гайворонського, Ульяновсько
го та
Компаніївського
районів приймають на
оздоровлення 774 дітей
з Житомирської області,
потерпілих від наслідків
Чорнобильської
аварії.
Ці дівчатка та хлопчики
особливо
потребують
нашої уваги. У піонер
ському таборі
«Чайка»
Гайворонського райкому
профспілок
робітників
агропромислового комп
лексу відбувся згаданий
огляд.
Випадково
він
збігся
з батьківським
днем.
Описувати в дрібницях
весь «святновий»
вечір
ні до чого — нема про
що. Концерт, нотрий де
речі, почався після 20.00,
демонструвався одночас
но і для батьнів, і для
жюрі огляду (що саме по
собі навіть дуже добре —
діти старались). Але нон- І
церт снладався не з но
вих номерів, а з тих,
нотрі не раз виконува
лись раніше. Було, прав
да, й нове — танці. їх
підготували чимало,
до
того ж дуже одноманіт
них. Ясно, що одним і
тим же дівчаткам без
відповідної
підготовки
вивчити
все це одразу,
було важко.
Ще й хвалитися не бу
ло перед ним. Жюрі у
складі одного представ
ника обласного Будинку
культури профспілок —
замало, а запрошений го
лова райкому профспілок
С. К. Іспанюк не знайшов
часу оцінити дитячу май
стерність. Мабуть
тому
проведення огляду було
затаємничене (ні тобі афі
ші, ні об’яви).
Чого ж ми вчимо на
ших дітей? Що візьмуть
вони з собою на пам’ять
про дзвінкоголосе піо
нерське літо? Де, як не
тут і не зараз пізнати їм
насолоду, надіти піонер
ську форму, відчеканити
крок під звуки горна
!
барабана
а
гapнoмv *
строю, а потім заспівати ]
хором: «Взвейтесь кост її
рами, синие ночи..». ' І
найголовніше — хто під- |
літків
цьому
навчить* |
Вожаті, основне покли ;
кання котрих бути орг? я
нізаторами піонерська <
справ, намагалися пере »
конати ме.не, що не пс
грібні
тут
піонерсьи .
пісні, що ДІТИ І А шкот
від них стомилися...
8. РОМАНСЬКА,
зааідуюча сектором
по роботі з дітьми та
підлітками обласного
будинку
культури
профспілок.
Гайворонський район.

«молодий
КОМУНАР»
1 липня 1989 року

Едуард НЕЧАЙ:
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«ШУКАЮ
ДРУГА
В... ТАЇЛАНДІ»
У нашій
редакційній
і пошті з’являються ЛИС’
\ ти, у яких читачі вислов«
і люють бажання листува
тися зі своїми зарубіж
ними ровесниками.
Ми
і готові друкувати адре
си молодих людей як із
соціалістичних країн, так
і з капіталістичних. Але
■ мало хто з них знає ро
сійську мову, тому біль
шість висловлює бажан; ня листуватися англій
ською, французькою, іс
панською. Тож, дорогі
наші читачі, вам випадає
нагода попрацювати над
своєю «шкільною іно
земною» і потім у про
цесі листування удоско
налювати її. Можливо
хтось знає міжнародні
мови — напишіть про це
у своїх листах обов’яз
ково. Також пишіть про
свої захоплення, уподо
бання, хобі, аби легше
було підшукати друга.

У спорті час йде надто швидко. Учорашні
кумири зникають з чемпіонського обрію, а
їхні місця займають ті, хто ще вчора тільки
мріяв про перемоги.
Минуло два з половиною року відтоді, як
«Молодий комунар» познайомив своїх читачів
із заслуженим тренером РРФСР Єдуардом
Йосиповичем Нечаєм та його вихованкою Оле
сею Дудник, котра у грудні вісімдесят шосто
го виборола звання абсолютної переможниці
молодіжної першості із спортивної гімнастики.
Сьогодні кіровоградська динамівка — майстер
спорту міжнародного класу, чемпіонка ЄБрспи
у вправах на колоді.
— Таким чином, Едуарде Йосиповичу, Оле
сю «відкривали» тричі. її перший тренер Єв
генія Євгенівна Ящук, ви І... тижневик «Мо
лодий комунар». Ящук — для спортивної гім
настики взагалі, ви — для міжнародного рів
ня, ну а «комунарівці» — для читачів, палких
прихильників спорту. Тож нас цікавить усе, що
було у спортивній біографії нинішньої чем*
піонки Європи після грудня вісімдесят шес
того.
— Перший же сезон після Олесиного успіху
на «молодіжці» став важким через дальше
ускладнення програми і психологічний бар’єр,
заради якого спортсменка втрималась у вели
кому спорті. Гордий тим, що в Олесі міцна
нервова система. І тому перші невдачі після
перемоги на молодіжній першості СРСР я оці
нив як тимчасові провали, як наслідок психо
логічного перевантаження. Наприклад, після
6-го місця на Всесоюзних іграх учнів в Батумі
та 11-го місця в першості країїни ми спокійно
розбиралися в прорахунках.
— Невже спокійно!
— Додому поверталися «з трауром», але від
власної програми не відступали. І вже на пер
шому міжнародному турнірі (матчова зустріч
НДР — СРСР) Олеся хоча й не посіла призо
вого місця, та залишила непогану думку про
себе. Рік 1987-й не приніс нам ні медалей, ні
відвертого задоволення, проте наступний се
зон довів: ми — на правильному шляху. Чи
мало часу Олеся провела на олімпійській базі
збірної країни під Москвою і вже в юнацьких
іграх СРСР у Воронежі посіла перше місце у
багатоборстві (плюс дві перемоги — у віль
них вправах та на колоді). Правда
у відсут
ності львів’янки Юлії Куть, своєї головної

«ВОНА ЦЕ НЕ ДОСЯГЛА
ГОЛОВНОЇ ВЕРШИНИ...»
Москва. Допоміг відомий ленінградець Тере
хов, який лікує не медицинськими препарата
ми, а електрострумом під великими фізични
ми навантаженнями. Але вже в Леніїнграді ми
дізналися, що Олесю викликають не до складу
молодіжної, а дорослої збірної країни. На
прикидках в збірній СРСР Олеся виступала
дуже вдало, посідаючи місця в першій трійці
У всіх видах змагань. Поруч s Богинською,

о

Олеся
ДУДНИК:
конкурентки. З юнацьких ігор Олеся потрапи
ла до Москви, а потім і до Південної Кореї.
Друге місце у змаганнях соціалістичних країн
«Дружба» після переможниці молодіжної
першості Європи Світлани Іванової. Це про
щось говорить. До того ж кіровоградка стала
майстром спорту міжнародного класу.
— Але ви щось приховуєте, Едуарде Йосипо
вичу. Невже так легко перемагалося!
— Проблеми були! І вони роблять Олесі
тільки честь. Ще до Воронежу її почали пере
слідувати травми. Лікувались в Євпаторії, по
тім «носилися» за маршрутом Ленінград —

„ - дби взяли до збірної. Адже Олеся пропустила чимало змагань, а збірна комплекту
валася за спортивним принципом. Перед
Брюсселем був чемпіонат СРСР, в якому Дуд
ник не виступала. І брали її як запасну. Але
вже під час тренувань в Брюсселі Олеся зби.
рала чимало глядачів, так легко вона «проходилв» колоду.

поряд з Івановою! Потім був успіх в розиграшу Кубка Америки, коли на той час Олеся бу
ла кращою за інших радянських спортсменок,
але гірша за... себе саму. Маю на увазі її
травму, але віддаю належне її волі.
— Газета «Советский спорт» після Олесиної
перемоги в Брюсселі порівняла перетворення
«гидкого каченяти на лебедя». Як ви особисто
ставитесь до цього порівняння!
— Позитивно! Кожна людина повинна вдо
сконалювати свою майстерність.
— Головні турботи перед чємпіонзто/л Єв
ропи?
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— Чим ви займалися в день успіху вашої
вихованки?
— Вранці був на рибалці й по «/Лаяну» дн
знався, що Олеся — запасна. А увечері впер
ше побачив її на.,, телеекрані.
— Якщо казати про рік 89-й взагалі, який
ваш найбільший успіх, крім Слесиної медалі)
— Те, що Дудник почала по-дорослому ста
витися до справи.
— А проблеми — після Брюсселю!
— Скажу відверто, що деякі обласні спер'*
тивні функціонери хочуть зробити з Олесі
якийсь символ, забуваючи про те, що вона но
досягла ще своє? головної вершини. Її запро
шують на різні зустрічі, які займають час тре
нувань. Але час не чекає. Попереду — чем
піонат СРСР в Києві, а потім і чемпіонат світу.
Нашому ж спорту потрібні не символи, а чем
піони...
Ми прощалися з Нєчаєм, а в гімнастичному
залі тренувалася маленька чемпіонка Європи.
Тренувалася, позираючи на свої мозолі. Ті са
мі, які допомогли їй в Брюсселі і повинні допомогти не раз.
Розмову вів с. БОНДДРЄВ.
Фото 0. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
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На кожен добрий день
було засновано курс українознав
ства. переведено масову роботу на
українську мову, бібліотеки
під
приємств і нлубів було поповнено
українською
літературою,
щоб
спеціально підготовлені
лектори
роз’яснювали людям національну
політику партії.

«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»
1 липня 1989 року

І ще та стара резолюція велі
ла, щоб міськрада і секція міськ
ради, як і всі підлеглі міськраді
установи, надалі
всі засідання
проводили українською
мовою,
а «учасники засідань, які можуть,
також по можливості, висловлю
вались українською мовою». Хо
тілося б підкреслити останній
пункт резолюції: «...при проведен
ні подальшо? роботи по україні
зації й надалі забезпечувати ін
тереси нацменшостей 1 проводи
ти рішучу боротьбу з проявами
великодержавного шовІнізллу».
Так було у 20-ті роки, ще освіт
лені ленінським світлом. Це та
практика ленінської
національ
ної політики на Україні, про яку
сучасний історик пише: «Звичай
но, у здійсненні українізації у
20—30-ті роки траплялися
по
милки, недоліки і перегини. Од-
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нак, завдяки рішучому, цілеспря
мованому втіленню її у життя,
була підготовлена основа
для
дальшого рЛвитку
українсько?
мови. Вона вперше за свою істо
рію не лише здобула визнання, а
й на початковому етапі будів
ництва основ соціалізму
стала
мовою державного
управління,
широко розвинуто? преси,
ху
дожньої літератури,
початкової,
середньої і вищої школи, театру,
науки, техніки, виробничо? і гро
мадсько? діяльності».
Короткі ці ремінісценції змушу,
ють задуматися над сучасним ста
ном справ: проблеми сьогоднішні
багатьма своїми контурами нага
дують ті, які стояли в нас шістдє*
сят років тому. Будемо ж разом
із, кажучи по-старому, «партійцями-активістами», на висоті.
Нам
гуртом належить реалізувати Ідеї
й рішення XIX партнонференції
щодо
вдосконалення
міжнаціо
нальних відносин, постанов
ЦК
КПУ. Кому, як не Товариству ук
раїнської мови у співдружності з
багатьма іншими організаціями й
установами
бути
виконавцями
важливих накреслень. Але не тіль
ки виконавцями, а ще й громад
ським контролером щодо того, як
виконуються партійні постанови.

Пам’ятаймо, що національному
відродженню передує очищення
через національну самокритику.

Отож — будьмо самокритичними,
розуміймо всю міру відповідаль
ності
перед святим почуттям
дружби народів.
В області вже створено кілька
первинних осередків Товариства.
Сподіваємося, що незабаром такі
осередки з’являться і в навчаль
них закладах, на заводах, в орга
нізаціях і установах. Що для цього
треба? Треба, щоб створилася Іні
ціативна група, яка об’єднає навко
ло себе зацікавлених людей, озна
йомить їх із Статутом Товариства,
обговорить програму роботи. Як
що набереться достатня вільність
потенційних членів Товариства (як
правило, не менше 10), можна
проводити
організаційні
збори.
Добре було б, щоб партійні орга
нізації І адміністрація підтримали
Ініціаторів, взяли активну участь
у підготовчій роботі.

На загальних зборах ухвалює
ться постанова про створення
осередку, обирається
керівний
орган. Витяг з протоколу, заява
на ім’я головної ради про реєст
рацію
осередку надсилаються
правлінню Товариства (м. Київ,
еул. Орджонікідзе, 2). У заяві по
дають: повну й офіційну
назву
осередку, зобов’язання дотриму
ватись всіх вимог статуту, кіль
кість членів, назву осередку, пош
тову адресу й телефони, прізви
ще, ім’я, по батькові керівника.

Первинні осередки можуть мати
власні назви.
Серед населення нашої області —
гоаЛіПЇу0ЦСН?АалУКраїНЦІВ’ У Кірово
граді їх — 76,4 процента. Але меш
кають у нашій області і представпИХ| иа^нальностеРйА І ми
будемо раді простягти руну співЦТва ти^’
хто створить
товариства російської чи болгармови’ молдавської чи єврейсько?

Наше товариство носить
ім’я
Тараса Шевченка. Ювілей Кобза-;
ря дає сильний імпульс
нашій,
історичній пам’яті, він резонує
як у національній, так і світовій
культурі. Шевченко
допомагає
нам у наш перебудовчий час, до
помагає мові нашій. Хотілося б на
цьому акцентувати ще раз.
га. ,
рантів відродження національної &
мови
подальша демократизація
суспільства. „Тому створення то
вариства імені Тараса Шевченка—
це наш голос за перебудову, за
соціалістичне оновлення життя.
Попереду - робота. Хай не по
кидають нас ентузіазм, терпіння
і терпимість.
Л0ДИМИР ПАНЯНКО,
відповідальний сенрЄТЗр евласної організації Спіпмипмсьменників УРСР.
пии
м. Кіровоград,

Є БУЛО справжнє свято
Ц
всіх, хто небайдужий до
музики
«революціонерів

Ансамбль «БІТЛЗ». ЙОіО КОМПОЗИЦІЇ СЬОГОДНІ «свої»
вже навіть для тих, хто народився після розпаду
групи, хто здригається від слів «класична музика»
(ах, як це несучасно) тим часом як «Монастирська
дорога» — вже давно 1 класика, і еталон, і відмітна
віха епохи ЬО-х... А творчість Леннона, Маккартні,
Харрісона, Старра не тільки залишила неповторний
сл«д у мистецтві, а й створила ціле покоління і муізнканпв-послідовннків, і просто прихильників, кому
ця прихильність змінила життя. «Бітломанія», подо
бається нам це чи ні, триває, видозмінюється, хви
лює нас і сьогодні, тому й збіглися в нас на полосі
дві публікації про «Бітлз»...

року», — ансамблю «Бітлз»,
якому в цьому році випов
нюється ЗО літ. Три дні ста
діон «Буревісник» у Дніпродзержинську майже безпе
рервно слухав тих, хто при
їхав на перший міжнарод
ний фестиваль
«Бітлома*
нія-89» із інашої країни,
США, Польщі, Болгарії, Чехосло-ваччини, інших країн.
**• На цьому фестивалі,—

ПОВІСТЬ

* * *

ЗІРКИ
«БІТЛОМАНЙ-89»
сказав голова конкурсного
жюрі, відома «рок-зірка»
США Роб Драммер (Роберт
Л. Готтфрід), що прибув до
нашої країни за сприянням
товариства СРСР — США
«Діалог» та радянсько-аме
риканської
антиалкоголь
ної ініціативи, — я зумів
відчути відродження самої
душі «Бітлз». Для єднання
нам не знадобилися офіцій
ні зустрічі — всі ми були
як один, коли чули, як від
луння пісні «Мішель» злетає до неба теплої україн
ської ночі, коли співали
«Йєстедей» ті, хто наро
дився вже після тріумфаль
них десятиліть «Бітлз». Це
просто здорово!
Гран-прі фестивалю —
«Велике кришталеве яблу
ко» завоювала група Тбі
ліської державної філармо

Ще вчора...
«Кохають лише раз». Від назви
першого з показаної щойно в Кіро
вограді пари фільмів із серії «Фес
тиваль фестивалів» (до неї входять
Призери різних кінофорумів) у лю
бителів індійських мелодрам, певно,
тьохнуло серце. Мабуть, теж «любов
З сльози, для душі».... Ні, не так. У
цієї стрічки югославських кінемато
графістів є інший аналог — створе
ний їхніми співвітчизниками фільм
«Офіцер з трояндою». Він теж про
йшов зовсім недавно, і його глядачі
залишали з мокрими очима, а «Коха
ють лише раз» — річ більш ділова та
трохи еротична. Тематичні ж їх па
ралелі майже зливаються. Сміливо
можна даа сюжети об'єднувати а
один фільм. Про те, як два товари
ші, вихідці з народу, будівники но
вого життя, збилися з правильного
шляху, зв’язавшися з представниця
ми класово чужого середовища...
Ви, звичайно, впізнали цю терміно
логію. Ще вчора ми сприймали її ви
ключно всерйоз. І «вони», виявляє
ться, теж. І автори фільму «Кохають
лише раз» — теж. Нескінченні до
речні і невпопад звертання «това
риш», суботники, ентузіазм, мітинги,
високі слова про світле майбутнє —
це подається без іронії на зразок
тієї, що б’є фонтанами в недавно
відкритих мами «Самовбивці»
та
«Мандаті» М. Ердмана. Для головно
го героя Томіслава на позначені ци
ми словами ідеали ще не дихнула
девальвація — він за них Із фашис
тами бився. Заради їх втілення з
плоть і кроз готовий жити в голих
стінах, мати єдиму гімнастерку і за
робочий, і за вихідний костюм, і за
піжаму. Він малограмотний, недолу
гий і не вміє делікатно обходитися з
дамами, але надзорі його час, його
і таких, як він. На цьому історичному
еідрізку їм належать трибуни і їм
вирішувати, хто «свій», а хто «схи
бив» — у фільмі одруженого «не на
тій» (балерина, родичі зналися з гіт
лерівцями) «поправляють»
шляхом
Ізоляції в психіатричній лікарні
та
якійсь подобі витверезника.
Хтось колись нам уже говорив
про такі методи «перевиховання».
З десь ми читали, що колеги по ро
боті зважали нормою стежити один
за одним 1 «доповідати». І десь ми
чули про людей, подібних
тестеві
Томіслава: спочатку допомагав
за
гарбникам, а тепер з готовністю
«здає» зятя новій владі. Цей тесть І
грамотний, і елегантний, І вміє делі
катно обходитися з дамами...

Анатолій «УМАНСЬКИЙ

Що було б з такими, як Томіслав,
аби настав його час?
Автори фільму у фіналі трохи
«схитрили», давши нам простір для
двох пояснень трагедії Томіслава.
Перше — через ревнощі, через дру
жину. Вона балерина, танцює в ніч
нім кабаре, а там життя... самі знає
те яке. Та й не хотіла виходити за
нього, може, заради житла і шматка
хліба зголосилася... Друге — зацьку
вали свої. 1 не тільки за шлюб. Бач,
послав підлеглого за кордон! Нібито
в інтересах служби — а хтозна, які в
нього були справжні інтереси. Поки
це неясно — ініціатора зарубіжних
контактів за грати на всяк випадок.
Товариш благополучно повернувся,
але говорить із Томіславом крізь зу
би — адже той за решіткою, отже,
вже йому не товариш...
Десь колись це вже було...
А назва фільму змістові все ж від
повідає. Бідолаха Томіслав і справді
любив на наших очах лише раз —
до пострілу а самого себе...
Другий фільм із фестивального
дуету — теж про минулі часи, але
менш жорстокі, більш ностальгічні і
елегійні. Польща, 60-і роки, у підвалі
за саморобними музичними інстру
ментами — четверо хлопчаків, Густі
чуби, светрики-водолазки і несло
в’янські псевдоніми Джон,
Пол,
Джордж, Ринго. Далекі «молочні»
брати уже тоді знаменитих «ліверпульців»...
Якось автор однієї статті в нашій
газеті посміявся над профанамижурналістами, котрі на початку ери
«Бітлз» обізвали його джаз-квартетом. Тобто не вважали музику групи
авангардом, а намагалися наклеїти
знайому етикетку. Мовляв, нічого
особливого, це вже давно відоме...
А мені в музиці «Бітлз», що звуча
ла в ф’льмі «Йєстедей», джаз почув
ся. Може, не стільки, як музичний
стиль, а як дух, тональність, нерв
отих років. Така легка, гнучка, коли
сумна, коли бадьора, музика. Але не
жорстока, не легковажна, не надрив
на — це прийде пізніше. Таке жит
тя — коли піднесене, коли складне й
печальне, але не безвихідне — це
прийде пізніше. До нас, тих, що в
эапг. І тому такими незначними, ну
просто смішними
неприємностями
здаються нам біди тодішніх старшо
класників. Справді весело: ганя
ють хлопців за довге волосся, пе
рукарня для них — драма. Втім,
може,
нинішні
школярі дивили

нії «Бітлз-клуб». Нагороди
одержали групи «Обстава
президента» (Польща), «Ста
рий
приятель» (Москва),
«Діти» (Ленінград), «Біт бразерс»
(Польща),
«ТРИ»
(Вільнюс), •
«Оптимальний
варіант» (Москва).
Естафету форумів бітломанів у ювілейному для
«ліверпульської
четвірки»
році підхопили Москва та
Краків. Безумовно,
вони
перенесуть на свої фести
валі і головний девіз ни
нішнього свята рок-музики
у
Дніпродзержинську:
«Бітлз» — назавжди!»,
В. КАЦМАН,
член прес-центру фес
тивалю.

На знімку: Роб ДРАМ
МЕР.
Фото В. ШКІДІНИ.

РЕЗОНАНС
ся на це з іншим настроєм? Ну,
а чи не дивак-чоловік; сам майже
голий-босий, а гроші тринькає на
придбання барабанів... Вгім, можли
во, нинішні музиканти-фанати це
сприймають інакше. А педагоги —
ну як вони могли виключати з техні
куму за музику — вона ж сьогодні
недосяжний взірець...
Сьогодні, а то було вчора. Компо-Ч
зиція Ленноіна-Маккартні «Вчора» і
дала назву фільму, і тихим соло су
проводжує особливо щемливі сцени.
Зв'язок часів нерозривний. І сьогод
нішні вихователі, буває, не вважають
за гріх учити, куди можна хлопцеві
одягати джинси, а куди «непристой
но», розказувати, які танці можна
танцювати скромній дівчині, а які —
ганебно. I завтрашні хлопці... Одні
відмовлятимуться виручити зі скрути
подругу і стенатимуть плечима на її
запитання: «А ти після цього зможеш
жити?». Інші вважатимуть кінцем сві
ту невірність коханої...
В «Йєстедей» епізод із так званою
зрадою Анни своєму відданому і
турботливому «Ринго» — прекрасна
сценаристська і режисерська знахід
ка. Обставлене за всіма законами
жанру зазіхання педагога на інтимну
недоторканість учениці завершується
комічно: наставник показує, як треба
виконувати фізкультурні вправи. А
потім ще й з’ясовується, що цей дик
татор пише пісні на музику «Бітлз» і
досить уміло маніпулює барабанни
ми паличками... Закулісність
вияв
ляється кращою від сцени — та де це
бачено! Не звикли. Адже і з екрана,
і зі сцени, І в житті сьогодні наступає
на нас суцільна драматургія зневіри...
Тут же навіть плачевний за фор
мою фінал («Ринго», мало не ціною
життя одружившись із Анною, іде
розлучатися) за підтекстом оптиміс
тичний. Під дверима залу суду зву
чить музика «Бітлз», а вони домови
лися колись під її звуки завжди зга
дувати те, що було вчора...
Ці два гарно поставлені фільми про
одне й те н — відносно недалеке
минуле — викликають якоюсь мірою
протилежні бажання. «Кохають лише
раз» — не треба такого більше, не
треба! «Йєстедей» — нам би, як його
героям, хоч трішечки їхнього роман
тизму, захопленості,
закоханості...
Правда, мабуть, то «заслуга» не стіль
ки тих часів, скільки майстерності кі
нематографістів. А це вже здобуток
нашого часу— порадіймо ж хоч йому.
Н. ДАНИЛЕНКО.

•і
•/
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— Тик, ничить, — пригладив вуса начальник
міського карного розшуку Петро Кирнлович ГІідопригора. Це його «тик, ничить» стало нрилатим.
навіть неологізм народило: «тикничити», тобто
дооре думати. — І що ми маємо.'
— Ми маємо те, що нічого не маємо, крім зник
лого дорогоцінного кулону мадам Гамаюн, — усі
міхнувся Можній.
— Гуморист-самоучка, — підняв на нього по
гляд іпдопригора. — Сократ міліцейським.
— Та вже хоча б Езоп, — образився Эдуард.
— Ти в «Перець» своїх хохм не посилав/ — не
звернув уваги на репліку, запитав Можнія.
— Мі, а що/
— Пошли, там таних хохмачів люблять... Так
що ми маємо-гаки? Скарб Надії Гамаюн зник,
а за Гамаюна нам там, — підняв палець угору,—
шиї нам’яшкошкурять на повну натушну, трасо
логія, — глянув на висновки експертизи, — запев
няє, що спецзамон було відкрито справжнім клю
чем, підробка виключається, в кімнаті Вадима
Гамаюна, де вже три дні нікого не повинно оути,
бо Оксана Засядько з позавчорашнього дня в лі
карні з інфарктом, на відривному календарі вчо
рашня дата, а сам Вадим у таборі в Захарівці...
Ти туди добився/ — повернувся до Григорія.
— добився. Розмовляв по теледзону з начальни
ком табору. Хлопця шунають, потім сповістять.
— Ясно... Поченаємо... Де показання Засядько?
— У вас на столі, товаришу підполковник. А
себе вона почуває краще.
Запала тиша. Підопригора присунув до себе по
казання Оксани Засядько, Можній і Коваленко
курили біля відкритого вікна.
дзеленькнув телефон.
— Слухаю... Так, міліція... Я І є Підопригора...
Що-що/ А ви добре шукали?.. Всім таоором/.. Ку
ди ж він міг подітися?.. Не знаєте. А треба знати,
ви — начальник... Гаразд, чекайте наших товари
шів... Вадима Гамаюна в таборі немає, — пояснив
те, що й так було зрозуміло. — Так що запрягай
те, хлопці, коней.
* Л *
Підопригора розкрив течку з показаннями Ок
сани Петрівни Засядько.
Те, про що не розповідали батьки, шоковані
втратою і справді дорогої речі, з віднритим сер
цем вчительки повідала Оксана Петрівна. Сумар
но картина була така.
...Вадим народився на десятому році подруж
нього життя Гамаюнів. Перша дружина Василя
Петровича померла зовсім молодою, так і не по
дарувавши чоловікові спадкоємця, Надія Пет
рівна була на десять років молодшою за Василя
Петровича. Гамаюн прагнув сина, а його все но
було. Наділ Петрівна робила все можливе й не
можливе, аби стати матір’ю. «Інакше мене Га
маюн вижене», — не раз скаржилась сестрі.
Тому таким бажаним був первісток. Згодом ви
явилося, що він був і останнім — лікарі катего
рично заборонили Надії Петрівні й думати ще про
дитину... Серце.
А на третьому році життя Вадим захворів на
кістяний туберкульоз. Кілька років лікарень, са
наторіїв, нурортів... «Якби він помер, — казала
сестрі, — я б не захотіла жити».
Лікарі зробили все, на що була здатна медици
на і їхній досвід. Та потім життя Надії Петрівни
стало суціль материнськими муками, терзаннями,
запобіганням усього, що бодай крапелиночку
могло зашкодити Ваднмові. І хоч поволі, та все
здоровішим він ставав, а далі й зовсім одужав, ма
ти в своїй запаморочливій турботі за сина пере
творила і його і своє життя в пекло: того не мож
на, це заборонено, туди не йди, цього не чіпай...
А натомість — бажай, чого хочеш, і будеш
мати.
Потім Підопригора почав підряд слухати магні
тофонний запис.
— Ви знали про коштовності сестри?
— Певно, що знала. Надя не те, що любила
прикраси — вона ними жила.
— Коли ви востаннє були в будинку Гамаюніо?
— Десь за годину до приступу.
— Тобто вранці 24 липня?
— Виходить, так.
— Що ви того ранку робили в квартирі?
— Полила квіти — це найперше. Пройшлась
кролячою лапкою по меблях, але пилу було ма
ло... Потім посиділа — мені стало млосно.
— Шкатулку брали7
— В лоб, Григорію, в лоб, — вголос сказав Підо
пригора. Оксану Засядько він знав багато років.
— Так... Навіть відкривала її.
— Ви знаєте, що там лежало?
— Поверхово. Розумієте, своїх коштовностей я
ніколи не мала, а до чужих, хай і сестри рідної,
мені мало нлопоту... Та й не поділяла я її захоп
лення коштовностями.
— Що було в шкатулці7
— Один кулон, ну, той, що з діамантом. Я їх
збирала в дорогу, то знала, що ланцюжок зіпсуй
вався, його Надя не могла взяти з собою.
— Вадима вже тоді не було вдома?
— Звичайно. Його ж Василь Петрович ще за
день до цього відвіз у Захарівну.
— До Вадимової кімнати заходили?
— Що ви?! Батьки там не бувають, на любив
цього Вадим. Правда, він сам там порядок наво
див, взагалі він — акуратист.
— А потім... Ви що потім робили7
— Потім я пройшлась кімнатами — чи не за«
була чогось. Все ніби було в порядку. Ще відпо<
чила, трохи попустило. Закрила двері, перевірив
ла, чи спрацював механізм замка і пішла додо
му. За кілька кроків від під’їзду голова мені зач
наморочилась, стрільнуло в серце... А далі не па«1
м’ятаю, очунялась ось тут...
Підопригора вимннув магнітофон. Що Оксана
Засядько не мала відношення до зникнення куло
на, пін був упевнений. Тоді — Вадим? А навіщо
йому? Він і так мав усе, чого лише міг бажати...
Тоді заради чого спокусився материним добром?
Що ця крадіжка мала якесь відношення до Вади
ма, Петро Кирилович відчував. Але — яно7 Борг?
Звідки він міг узятись? І коли він, Вадим, яки
мось побитом побував удома, щоб украсти кулон,
то чому він вів себе так спокійно, що навіть по
мітив непорядок на календарі? Бо хто ж що міг
зірвати листки?
— Нелогічно, — сам собі сказав Підопригора.
Він узагалі часто говорив сам з собою, коли за«
лишався один, обдумуючи ту чи Іншу справу.
Л *
В Захарівці, в таборі праці й відпочинку появу
міліціонерів зустріли насторожено. Причина
відома: ще не пройшло й двох тижнів, як тут ста
лась трагедія. Внук місцевого сторожа п ятнаД‘}’’‘’
тирічний хлопчак самовільно сів за кермо вантажки, не втримав у руках руля, врізався У во
рота, за якими стояла група дівчат. Всі встигли
розбігтись, а одну ворітьми придавило на смерть,
(Продовження. Початок у Н®Н2 25, 26
за 17. и червня ц. р.|.
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ІНСТИТУТ ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1989—1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОГОЛОШЕННЯ

СЦЕНА,
ЕКРАН.
АРЕНА
Увага! Увага! Кіро
вограді^ і гості міста!
Бажаєте провести липне
вий вечір у товаристві
найсміливіших, найдотепніших, найвеселіших лю
дей — артистів цирку?
З ЛИПНЯ запрошуємо на
велику виставу МОСКОВ
СЬКОГО ЦИРКУ НА СЦЕ
НІ. У програмі виступи

акробатів,
жонглерів,
дресирувальників,
му
зичних
ексцентриків.
Весь
вечір на
арені
клоун — народний ар
тист
РРФСР
Анатолій
Литвинов. Початок ви
стави О 19 ГОД. ЗО ХВ.
у ПРИМІЩЕННІ ОБЛАС
НОЇ ФІЛАРМОНІЇ.
От
же, 3 липня на арені...
£|; Як вже повідомля
лося, у кіноклубі «Екран»
на численні
прохання
глядачів повторно де
монструється
трилогія
К. Саури — Антоніо Га
деса. Сьогодні 1 ЛИПНЯ
О 18 ГОД. 40 ХВ. ви мо
жете подивитися худож
ню- стрічку
«КАРМЕН»,
створену за мотивами
знаменитої новели Проспера Меріме. У фільмі
: знімалися артисти трупи
; «Балет Антоніо Гадеса»,
видатний композитор і
; гітарист сучасності Пако
’ ді Лусія.

ф 2 ЛИПНЯ в Кірсво• граді розпочинає свої
гастролі МОГИЛІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ДРАМАТИЧ! НИЙ ТЕАТР. Старші за

віком шанувальники те
атрального
мистецтва,
можливо, зустрінуться зі
: своїми старими друзями,
адже театр з братньої
Білорусії 16 років тому
гастролював у нашому
місті. А молоді буде ці
каво познайомитися з
колективом, у
репер
туарі
якого
вистави
«ПЛАХА» за твором Чин• гіза Айтматова, «ЗІРКИ
і

НА РАНКОВОМУ

НЕБІ»

: Олександра Галіна, ко
моді я-жарт російського
класика О, Сухово-Коби■ ліне «СМЕРТЬ ТАРЄЛКІНА», драма А. Камю
«ВБИВСТВО У ЗАБУТО
МУ ОТЕЛІ» та інші. Пер

шою виставою, з якою
! познайомляться кірово; градці, буде сатирична
і комедія Н. Матуковського «МУДРОМІР».
Початок вистав О 19
ГОДИНІ. Маленьких гля' дачів чекають зустрічі з
казковими персонажами
«ЧЕРВОНЕНЬКОЇ КВІТОЧі КИ» С. Аксакова, «ЗАЙ
КИ-ЗАЗНАЙКИ» С. Ми
халкова, «ДВІ БАБИ ЯГИ»

Р. Сефа, Т. Кареліна. Ди
тячі
вистави розпочи
наються О 12 ГОДИНІ.

«молодий
КОМУНАР»
j липня 1989 року

на денне та заочне навчання на фа
культети;
г
фізико-математичннй.
Спеціальності:
«Математика 1 фізика» (денне навчання).
«Математика
з основами
Інформати
ки і обчислювальної техніки» (денне нав
чання). «Фізика з основами інформатики
і обчислювальної техніки» (денне нав
чання).
Філологічний. Спеціальності: «Укра
їнська мова і література» (денне 1 заоч
не навчання); «Російська мова і літерату
ра» (денне і заочне навчання);
Історичний. Спеціальності: «Історія з
додатковою
спеціальністю педагогіка»
(денне навчання); «Історія» (заочне нав
чання);
Педагогічний. Спеціальності: «Педаго
гіка і методика початкового навчання»
(денне 1 заочне навчання); «Педагогіка 1
методика початкового навчання і образо
творче мистецтво» (денне навчання); «Пе
дагогіка і методика початкового навчан
ня і хореографія» (денне навчання);
Іноземних мов. Спеціальності: «Англій
ська та німецька мови» (денне навчання);
«Німецька та англійська мови» (денне
навчання);
Музично-педагогічний.
Спеціальності:
«Музика з додатковою спеціальністю пе
дагогіка» (денне навчання); «Музика» (за
очне навчання);
Фізичне виховання. Спеціальність: «Фі
зичне виховання» (денне і заочне навчан
ня).
У педагогічний Інститут приймаються
особи, які мають нахил або досвід роботи
з дітьми, за рекомендаціями педаго
гічних рад шкіл, органів народної освіти,
трудових колективів, міських та районних
комітетів комсомолу, військовослужбов
ці, звільнені у запас протягом трьох ос
танніх років.
Вступні екзамени проводяться за про
грамою середньої загальноосвітньої шко
ли.
Учителі (викладачі), які мають серед
ню педагогічну освіту 1 стаж педагогічної
роботи не менше року, зараховуються на
навчання без відриву від виробництва з
відповідної спеціальності за направлен
ням органів народної освіти на основі ре
зультатів співбесіди без вступних екзаме
нів.
Вступники складають екзамени залеж
но від обраної спеціальності з таких дис
циплін:

на спеціальність «Російська мова 1 лі
тература» — з російської мови і літера
тури (усно 1 письмово), Історії СРСР
(усно);
на спеціальність «Українська мова 1
література — з української мови 1 літера
тури (УСНО і письмово), історії СРСР (ус
но);
на спеціальність «Фізика й інформати
ка» — з фізики (усно), математики (ус
но), російської або української мови і
літератури (письмово);
на спеціальність «Математика й інфор
матика» — з математики (усно 1 письмо
во), російської або української мови 1
літератури (письмово);
на спеціальність «Математика і фізика»
— з математики (усно), фізики (усно),
російської або української мови 1 літе
ратури (письмово);
на спеціальність «Фізична культура»
— з спеціальності (легка атлетика/ гім
настика, плавання), біології (усно), ро
сійської або української мови 1 літерату
ри (письмово);
на спеціальність «Англійська та німець
ка мови» — 3 англійської мови (усно),
української мови 1 літератури (усно), ро
сійської або української мови і літерату
ри (письмово);
на спеціальність «Німецька та ан
глійська мови» — з німецької мови (ус
но), української мови і літератури (усно),
російської або української мови 1 літера
тури (письмово);
на спеціальності «Історія та педагогі
ка». «Історія» — з історії СРСР (усно),
української мови 1 літератури (усно), ро
сійської або української мови і літерату
ри (письмово);
на спеціальності «Музика та педагогі
ка». «Музика» — з основного музичного
інструмента, теорії музики та сольфеджіо,
російської або української мови 1 літера
тури (письмово);
на спеціальність «Педагогіка 1 методи
ка початкового навчання — з математи
ки (усно), української мови 1 літератури
(усно), російської або української мови 1
літератури (письмово);
на спеціальність «Педагогіка 1 методи
ка початкового навчання та образотворче
мистецтво» — допусковий екзамен: з ма
лювання, живопису, конкурсні екзамени:
з математики (усно), української мови і
літератури (усно), російської або україн
ської мови 1 літератури (письмово);

БОБРИНЕЦЬКЕ СПТУ № 32
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989—1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Прийом проводиться на такі спеціальності:
тракторнст-машиніст широкого профілю (строк навчан
ня — З роки, учні одержують загальну середшо освіту Й
суміжні спеціальності водія автомобіля категорії «С» І
слюсаря-ремонтника);
механізатор тваринницьких ферм з кваліфікацією елект
ромонтера по ремонту н обслуговуванню устаткування
(строк навчання — 3 роки, учні одержують загальну тех
нічну освіту);
тракторист-машияіст (строк навчання — 1 рік);
тракторнст-машииіст (строк навчання — з місяців).
Без екзаменів до училища приймають юнаків 1 дівчат
зі строком навчання 3 роки на базі 8 класів, на однорічні
курси — на базі 8—10 класів; на восьмммісячні курси —
на базі 10 класів.
Для вступу необхідно подати такі документи:
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відку з місця проживання, гри фотокартки 3x4 см, ме
дичну довідку (форма № 086/у).
Початок занять —- 1 вересня.
Учні, які вступають на спеціальності зі строком нав
чання 1 — 3 роки, забезпечуються чотириразовим харчу
ванням, обмундируванням, стипендією, постільною білиз
ною, гуртожитком, підручниками.
Учні, які вступають на восьмимісячні курси, одержу
ють стипендію 96 крб. на місяць, забезпечуються гурто
житком, підручниками.
В училищі працюють гуртки художньої самодіяльності,
технічної творчості, предметні гуртки, спортивні секції.
Випускники мають переваги при вступі у вузи.
Адреса училища: Кіровоградська обл/, м. Бобринець,
вул. Димитрова. 1.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 9
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989-1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА БАЗІ 10 КЛАСІВ НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
радіомеханік по обслуговуванню і ремонту радіотелев’зійвої апаратури (строк навчання — 2 роки);
кіномеханік (строк навчання — 1 рік);
регулювальник електромеханічних І радіотехнічних при
ладів та систем (строк навчання — 1,5 року);
слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та при
ладів (строк навчання — 1 рік); .
оператор зв'язку — сортувальник поштових відправлень
(строк навчання — 1 рік);
електромонтер станційного обладнання телефонного зв’яз
ку (строк навчання — 1 рік);
телефоніст міжміського телефонного зв’язку (строй нав
чання — І рік);
телефоніст (строіг навчання — 1 рік).

на спеціальність «Педагогіка 1 методи
ка початкового навчання та хореографія»
— допусковий екзамен з хореографії: кон
курсні екзамени: з математики (усно), ук
раїнської мови 1 літератури (усно), росій
ської або української мови 1 літератури
(письмово).
Особи, які закінчили середню загально
освітню школу з золотою (срібною) ме
даллю, випускники середніх спеціальних
навчальних закладів, що одержали дип
ломи з відзнакою, складають один кон
курсний екзамен з предметів, які виді
лені жирним шрифтом. При одержанні
оцінки «п’ять» вони звільняються ВІД
складання інших екзаменів, а при одер
жанні оцінки «чотири» або «три», склада
ють екзамени з усіх дисциплін.
Конкурсний відбір вступників до вузу
проводиться згідно з правилами прийому
до вищих навчальних закладів СРСР.
Військовослужбовці, звільнені з. дійс
ної військової служби, які користуються
урядовими пільгами, діти-сироти та діти,
котрі залишились без опіки батьків, які
на вступних екзаменах одержали пози
тивні оцінки, зараховуються поза конкур
сом.
ґ
На навчання без відриву від виробни
цтва приймаються особи, які працюють
за фахом обраної спеціальності, крім
спеціальностей «Російська мова і літера
тура». «Українська мова 1 література»,
«Історія», «Музика». .
Прийом заяв: на денне навчання з 25
червня по 15 липня, на заочне — з 20
квітня по 31 травня.
Вступні екзамени проводяться: на ден
не навчання з 16 липня, на заочне
з 1 червня.
Вступники подають такі документи: за
яву на ім’я ректора Інституту за встанов
леною формою, документ про середню
освіту (оригінал), рекомендацію, характе
ристику зі школи або останнього місця
роботи, медичну довідку (форма № 086-у).
шість фотокарток 3x4 см., паспорт 1 вій
ськовий квиток (подаються особисто).
Особи, які мають стаж роботи, подають
витяг з трудової книжки (книжки колгосп
ника).
Студенти денної форми навчання забез
печуються гуртожитком та стипендією
на загальних підставах.
Адреса: 316050, м. Кіровоград, вули
ця Шевченка, 1, педінститут, приймальна
комісія.

КАПІТАНІВСЬКЕ СПТУ № Ю

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1989—1990 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників: на базі 8 класів >1
строком навча-ння 3 роки з таких спеціальностей —
цемтрифугувальник — токар,
апаратник випарювання — електрогазозварник,
апаратник варки утфеля — лаборант — слюсар,
електрик по обслуговуванню та ремонту електрообладнання,
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.
По закінченні навчання учні одержують диплом про середню
освіту;
на базі 8 класів зі строком навчання 2 роки —
сатураторний—лаборант хіманалізів — маляр,
апаратник дифузії — столяр,
різальник буряка — муляр.
Для перелічених спеціальностей працює вечірня школа на
базі училища;
на базі 10 класів зі строком навчання 1 рік —
слюсар контрольно-вимірювальних приладів І автоматики.
Вступники подають заяву на ім'я директора із зазначенням
обраної спеціальності; свідоцтво або атестат про освіту (оригі
нал); паспорт або свідоцтво про народження (якщо не випов
нилося 16 років), довідку з місця проживання, про склад сім’ї*
довідку про стан здоров’я (форма № 086(у); шість фотокарток
3x4 см.
Всі учні перебувають на державному утриманні І забезпечую
ться гуртожитком.
7
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 317400, емт Капітанівка Новомиргородського р-ну, вул, Постишева.

Прийом заяв — до 25 серпня.
Матеріальне забезпечення .учнів визначається за встав™
леним порядком згідно із діючим законодавством а наппяГ
лені на навчання підприємствами одержують доплату Р
Всі, кому потрібне житло, забезпечуються гуртожитком
Прийом молоді в училище ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ШЛЯХОМ КОПКУПС
ного відбору згідно З оцінками в атестаті про освіту пІДя
проходження співбесіди 3 курсу фізики, географії В обеячі
програми середньої школи.

Для вступу в училище треба подати: заяву, направлення
на навчання від обласного підприємства «Побутрадіотмч
ка» або обласного підприємства зв’язку, «Кіновідеопоока
ту» Кіровоградського заводу радіовиробів, атестат (ориХЛ
довідку з місця проживання, вісім фотокарток 3X4 см
’’
Адреса училища: 316013, м. Кіровоград вул Піятвп. л
ь78-іха™ им!«
108, 112 або тролейбусами №№ 1, 3, 4, 7 до зупинки «Авто
вокзал-2».
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А ЦТ (І програма)

понеділок
з липня
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Фут
больний огляд. 9.05 — У світі тва
рин. 10.05 — <^80 днів навколо сві
ту». Мультфільм. 1 і 2 серії. 10.50
— «Не може бути». Художній фільм.
15.35 — «Син Оки». Музичний те
лефільм. 17.00 — Мама, тато і я.
17.30 — Прем’єра
мультфільму
«Тінка-павутинка». 17.40 — До на
ціонального свята
Югославії
—
Дня борця. 18.00 — Народні мело
дії. 18.15 — Тороси на льодовому
шляху. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільми для дорос
лих. 19.30 — Трибуна
культури.
21.00 — «Час». 21.40 — Актуаль
ний об’єктив. 22.10 — Щоденник
XIII Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів в Пхеньяні. 0.40 —
«Прийдешньому віку». Телефільм.
1 серія. 1.50 — Новини. 1.55 —
Кіноафіша. 2.55 — «Нам рано жи
ти спогадами». Фільм-нонцерт.

А УТ
16.30 — Новини. 16.45 — Моло
ді голоси. 17.15 — Комуністи 80-х.
18.00 — Концерт української пісні,
18.15 — «Довір'я»». Огляд листів.
18.30 — «День за днем». (Кірово
град). 18.50 — Мультфільм. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — «Час рішень — час
дій». 20.00 — Художня панорама.
Київський державний музей Т. Г.
Шевченка. 20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 — Інтерреклама фірми «АРБО НЬЮС». 21.50
— Вперше на екрані УТ художній
фільм «Свято Нептуна». 22.45
—
Світ поезії. Т. Г. Шевченко. «Юро
дивий». 22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

10.00 !— Італійська мова. 10.30 —
У сім’ї єдиній.
11.00 — Новини.
11.10 — Джерела. 11.40 — Прем’є
ра документального фільму
«Ко
рабель пам’яті». 11.50 — С. Рахма
нинов. Симфонічні танці. Твір № 45.
12.25 — Мультфільми. 13.00 — Но
вини. 13.10 — Музична компози
ція. 13.40 — «Дім для онунів». До
кументальний телефільм. 14.20 —
Прикмети
фестивалю.
14.50
—
Фільм — дітям. «Білий пудель».
15.55 — Свято пісні на батьківщи
ні О. Фатьянова. 17.00 — Новини.
17.10 — Мультфільм.
17.30
—
Держтелерадіо Туркменської РСР.
«Бути господарем». 18.20 — Теніс.
Уїмблдонсьний турнір. 19.45 — Ве
чірня казка. 20.00 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР. 21.00 — «Час».
21.40 — Теніс. Уїмблдонсьний тур
нір. 22.00 — IV Всесоюзний теле
конкурс «Юрмала-89». 23.30 — Но
вини.
23.40 — Теніс.
Уїмблдон
сьний турнір. 23.50 — Продовжен
ня IV Всесоюзного
телеконкурсу
«Юрмала-89».

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Дон
Сезар де Базан». Художній
теле
фільм. 1 серія. 9.45 — Це було...
було... 10.05 — «80 днів навколо
світу».
Мультфільм. З, 4, 5 серії.
11.10 — Інститут людини. 15.35 —
«Таємниці Мерверуда».
Докумен
тальний телефільм. 15.55 — Фільм
— дітям. «Жива веселка». 17.00 —■
Виставка «Москва —Париж 1900 —
1930 р.р.». Передача 1. 17.50 — Ме
ридіани дружби. Ми — діти Землі,
ми — це мир. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Свято національного
мистецтва народів Півночі, Сибіру
і Далекого Сходу. 19.30 — «Матчреванш». Мультфільм.
19.50
—
«Дон Сезар де Базан».
Художній
телефільм. 1 серія. Прем’єра. 21.00
— «Час». 21.40 — Програма фран
цузької телекомпанії
«Антенн-2».
22.15 —- Щоденник XIII Всесвітньо
го фестивалю молоді і студентів у
Пхеньяні. У перерві — Сьогодні у
світі. 0.30 — «Прийдешньому
ві
ку». Телефільм. 2 серія.
1.40
—
Новини. 1.45 — Спортивна програ
ма. 2.15 — «Продавець
птахів».
Музична телевистава. 3.14 — «Се
ред вечірньої суєти». Документаль
ний телефільм.

▲ УТ

9.00 — Новини. 9.20 — «Доброго
вам здоров’я». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 9.50 —
Художній фільм «Кінець операції
«Резидент». 1 серія. 10.55 — «Відеомлин».
Музично-розважальна
програма. 11.55 — Новини. 11.10 —
Відеофільм «Америкою — пішки».
16.30 — Новини. 16.45 — Для ді
тей. «Веселка». 17.15 — Господа
рем на землі. 17.45 — Музичний
фільм «Вечірня пісня». 18.00 — Те
лефільм «Надії світло».
18.30 —
«Обираючи
шлях».
(Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Радіаційна безпека:
тенденції
і
точки зору. Передача 1. 20.30
—
Реклама. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час*. 21.40 — С. Цанєв. «Життя — це дві жінки». Ви
става
Кримського
анадемічного
російського драматичного
театру
ім. Горького. 23.00 — Вечірній віс-

А ЦТ (II програма)
11.10 — «На вас чекає громадян
ка Никанорова». Художній фільм з
субтитрами. 12.35 — Концерт, Грає
М. Кугель. 13.00 — Новини. 13.10 —
Ритмічна гімнастика. 13.40 — До
рослі і діти. 14.00 — А. Маттійзен.
Соната для віолончелі.
14.50
—
Фільми студій союзних республік.
«У кожному домі свято». Вперше.
15.55 — «Далекий Схід». 16.05 —
Свято кита. 16.30 — Рух без не
безпеки. 17.00 — Новини. 17.10 —
Дебют. Грає М. БісенгалІєв. 17.30
— Держтелерадіо Білоруської РСР.
18.30 — Теніс. Уїмблдонсьний тур
нір. 19.45 —- Вечірня казка. 20.00
— На сесії Верховної Ради СРСР.
21.00 — «Час». 21.40
—
Теніс.
Уїмблдонсьний турнір. 22.00 — IV
Всесоюзний телеконкурс молодих
виконавців естрадної пісні «Юрма
ла-89». 23.30 — Новини. 23.40
—
Теніс. Уїмблдонсьний турнір. 23.50
— Продовження
IV Всесоюзного
телеконкурсу молодих винонавців
естрадної пісні «Юрмала-89».

фільм. 1 і 2 серії. 10.50 — «80 днів
навколо світу». Мультфільм. 6 і 7
серії. 11.35 — Кіноафіша. 15.30 —
Дітям про звірят. 16.05 — Музич
на скарбниця. Концерт національ
ного симфонічного оркестру м. Ліл
ля (Франція).
17.15 — Виставка
«Москва — Париж 1900 — 1930 рр.».
Передача 2.
18.05 — А. Вівальді.
Концерт для скрипки з оркестром
ля мінор 18.45 - Сьогодні у світі.
19.00 — Додаток до передачі «...До
шістнадцяти і старші».
19.50
—
«Дон Сезар де Базан». Художній
телефільм. 2 серія. Прем’єра. 21.00
— «Час». 21.40 — «Повернення».
Про відновлення в Театрі на Таганці двох спектаклів,
поставлених
Ю. Любимовим, «Борис Годунов» і
«Живий». 22.25 — Щоденник XIII
Всесвітнього фестивалю молоді і
студентів у Пхеньяні. У перерві — '
Сьогодні у світі. 0.25 — «Прийдеш
ньому віку». Телефільм.
З серія.
1.30 — Новини. 1.35 — П. Чайковський. «Іоланта». Вистава Держав
ного Великого театру Союзу РСР.
3.17 — Це було... було.
Музична
програма.

А УТ
9.00 — Новини.
9.20 — «Урон
без дзвонина» у сільській шнолі».
9.50 — Музичний фільм «Нам рано
жити спогадами». 10.35 — «Село і
люди». 11.05 — Художній
фільм
«Кінець операції «Резидент». 2 се
рія. 12.10 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.45 — Для дітей. «Старти
надій». 17.15 — «Наука і час». Пе
ребудова у вищій школі. 17.55 —
Реклама.
18.00 — «Міфи
і дійс
ність». Перед судом історії. 18.30 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.50
— Чудовий мій Кіровоград. Слайдохвилинка. (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Радіа
ційна безпека:
тенденції і точки
зору. Передача 2. 20.15 — «Усім
миром». Громадсько-політична про
грама. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Художній
телефільм «Галявина казок». 22.45
— Вечірній вісник. 23.15 — Чем
піонат
СРСР з регбі.
«Авіатор»
(Київ) — Мшенебелі (Кутаїсі).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Мо
настирі на Русі». 8.35 — Німецька
мова.
1 рік
навчання. 9.05
—
«КОАПП». Мультфільм. 4 — 8 серії.
9.55 — Голоси народних інструмен
тів. 10.25 — Німецьна мова. 2 рін
навчання. 11.00 — Новини. 11.10 —
«їм не було й шістнадцяти». Доку
ментальний телефільм. 11.30 — У
концертний зал ім. П. Чайковського
запрошує ансамбль «Росія».
Со
лістка — Я. Зикіна. 12.30 — Поезія.
Олексій Марков. 13.00 — Новини.
13.10 — Райдуга-дуга.
13.35
—
«День поминання».
Документаль
ний телефільм. 14.05 — «Не чіпай
те синій глобус». ФІльм-концерт.
14.50 — «Трійка». Художній теле
фільм для дітей. 16.00 — Роби з
нами, роби, ян ми, роби краще нас.
17.00 — Новини. 17.10 — Фільм —
дітям. «Марка країни Гонделупи».
18.15 — Сибір на екрані. Кіножур
нал. 18.25 — Теніс. Уїмблдонсьний
турнір.
19.45 — Вечірня
назка.
20.00 — На сесії Верховної
Ради
СРСР. 21.00 — «Час». 21.40 —«Сім’я
Мішо». Художній телефільм. 23.00
— Новини. 23.10 — Теніс. Уїмбл
донсьний турнір.

четвер
6 липня
А ЦТ (І програма)

5 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8,35 — «Дон
Сезар де Базан». Художній
теле

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Дон
Сезар де Базан». Художній
теле
фільм. 2 серія. 9.40 — Клуб манд
рівників. 10.40 — «80 днів навколо
світу». Мультфільм. 8 І 9 серії. 15.35
— Концерт Державного ансамблю
народного танцю Північно-Осетин-

сьної АРСР «Алан». 16.25 — Пора
ди чемпіонів
спортсменам-почат
йівцям. 17.15 - ...До шістнадцяти
і гтаоші. 18.00 — Імпульс. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 шини - брати Амара
(Франція).
УІзо — Фільми режисера Т. Онє«Улан». Художній фільм. Впер
ше 21 00 - «Час». 21.40 - Всесо
юзний конкурс молодих модельє
рів. 22.25 « Щоденник ХНІ Всесвіт
нього фестивалю молоді і студен
тів у Пхеньяні. У перерві — Сьо
годні у світі. 0.40 — «Прийдешньо
му віку». Телефільм. 4 серія. 1.50 —
Новини. 1.55 — «Як поживаєте?».
Моновистава Є. Летросяна.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Для дітей.
«Канал «Д». 10.50 — «Театр і час».
Білоруський драматичний
театр
ім. Я. Купали. 11.50 — Науково-по
пулярний
фільм
«По сторінках
«Червоної книги». 12.20 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — Для ді
тей. «Веселка». 17.00 — Фільм-кояцерт «Небувальщина».
17.40
—
«Відверта розмова». 18.00 — Теле
фільм «Історія відпустки, що
не
відбулась». 18.20 — Реклама. 18.30
— Музичний фільм *М. Минцаєв».
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Оперативний
пост АК.
19.40
—
Фільм-концерт «Зоряний
острів».
20.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Дніпро» — «Локомотив». (Моснва). 2-й тайм. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Авторитетна думна. 22.40 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00
—
Гімнастика. 8.15
—
«Скринька стародавностей». 8.45 —
Концерт оркестру російських на
родних інструментів, Держтелерадіо СРСР. 9.15 — «КОАПП». Мульт
фільм. 9 — 12 серії. 9.55 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання. 10.25 —
«Про те, як...». Документальний те
лефільм. 10.35 — Концерт худож
ніх колективів КНДР. 11.00 — Но
вини. 11.10 — Іспанська мова. 2 рік
навчання. 11.40 — Розповіді про
художників. Зустрічі з Ладо Гудіашвілі. 12.10 — Концерт хорової
музики. 13.00 — Новини. 13.10 —
Фільми студій союзних республіи,
«Пором». Прем’єра. 13.50 — Пре
м’єра
документального
фільму
«Маленька Ніна». 14.10 — Концерт
ансамблю російських народних ін
струментів «Орнамент».
14.40 —
«Просто так». Художній телефільм.
15.55 — «Ось знову вікно». Фільмконцерт. 17.00 — Новини. 17.10 —
«Сеято в По». 17.55 — «Про час і
про себе». Микола Асєєв. 18.10 —
«Три банани». Мультфільм. 18.25 —
Теніс. Уїмблдонський турнір. 1^.45
— Вечірня казка. 20.00 — На сесії
Верховної Ради СРСР. 21.00 —«Час».
21.40 — Теніс. Уїмблдонсьний тур
нір. 22.00 — IV Всесоюзний теле
конкурс молодих виконавців естЙадної пісні «Юрмала-89». 23.30 —
овини. 23.40 — Теніс. Уїмблдон
сьний турнір. 23.50 — Продовжен
ня IV Всесоюзного конкурсу
мо
лодих виконавців естрадної пісні
«Юрмала-89».

іМтнииії
7 ЛИПНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Кінопанорама. 10.10 — «80 днів навко
ло світу». Мультфільм. 10 І 11 се
рії. 10.55 — VIII Міжнародний фес
тиваль телепрограм народної твор
чості
«Веселка».
«Танці землі»
(Франція). 11.30 — Дітям про зві
рят. 15.35 — Мультфільми. 16.30 —
Документальні телефільми Північ
но-Осетинської студії телебачення.
17.00 — Здрастуй, музико! 17.45 —
Сільські горизонти. Прем’єра доку

ментального фільму «До землі поІХаЄТ-СЯРада-Ж'-’сьогодні
V світі 19.00 — Стівен Коен: з бо
ку видніше. Враження і роздуми
американського вченого про істо
ричні долі Радянської країни. 19.30
— Пісня-89. 19.50 — Навколо сміху.
Вечір гумору в Концертній студії
Останкіно. 21.00 — «Час». 21.40 —
Продовження передачі
«Навколо
сміху». 22.50 - Це було... буяю...
23.10 — Сьогодні у світі- 23.25 —
Щоденник XIII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів у Пхенья
ні 0.25 — «Прийдешньому віну».
Телефільм. 5 серія. 2.30 — Новини.
2 35 —«Весілля сойок». Музичний
телефільм. 3.46 — «Ми
і
наша
країна».
Документальний
теле
фільм.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «У колі
друзів». 10.20 — Художній
теле
фільм «Галявина казок». 11.25 —
Виробнича гімнастика. 11.35 — Ав
торитетна думка. 12.50 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 — Грають
юні музиканти. 17.15 — Екран мо
лодих. 18.00 — Музичний
фільм.
18.30 — «Тиждень». (Кіровоград).
19.00 -у Актуальна камера. 19.30 —
«Темп». Слідами виступів. 19.45 —
Штрихи до політичного портрету
М. О. Скрипник. 20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
Вперше
на екрані УТ
художній
фільм «Спокуса Дон-Жуана». 23.05
— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — Пре
м’єра науково-популярного фільму
«Авіація. Етюди про здоров’я». 8.40
— Англійська мова. 1 рік навчан
ня. 9.10 — «КОАПП». Мультфільм.
13 — 16 серії. 9.55 — Англійська мо
ва. 2 рік навчання. 10.25 — Вітеб
ський вернісаж Нікель
Счастної.
11.00 — Новини. 11.10 — «Диску
сія». Документальний фільм. 11.30
— Концерт музичного фольклору
народів РРФСР. 12.00 — Дорослі
жартують. Гумористична передача
для дітей. 12.30 — Ритмічна гімнастина, 13.00 — Новини. 13.10 —
О. Глазунов. «Раймонда».
Фільм*
балет. 14.15 — Фільм
—
дітям.
«Стороннім вхід дозволено».
Ху
дожній фільм. Вперше. 15.30
—
Російський романс
у виконанні
Г. Карєвої. 15.55 — Прем’єра до
кументальних фільмів «Школа Ва
силя Снакуна».
«Переяславський
нульбіт». 16.25 — Телестудії міст
РРФСР. «Життя прожити».
Теле
нарис. 17.00 — Новини. 17.10
—
Держтелерадіо Удмуртської АРСР.
17.45 — Хроніка наших днів. 17.55
— Ритмічна гімнастика. 18.25 —
Теніс. Уїмблдонський турнір. 19.45
— Вечірня казка. 20.00 — На сесії
Верховної Ради СРСР. 21.00
—
«Час». 21.40 — Екранізація творів
А. Чехова. «Погана добра людина».
23.35 — Теніс. Уїмблдонський тур
нір. 23.15 — Науково-технічна дум
на.

життя жінки.
18.00 — Закриття
XIII Всесвітнього фестивалю мола
ді і студентів у Пхеньяні. 21.00
«Час». 21.40 — «Випадок з худож
ником». Мультфільм для дорослих.
22.00 — Закриття IV Всесоюзного
телеконкурсу молодих виконавців
естрадної пісні «Юрмала-89».
За
ключний концерт лауреатів. 2.10 —
«Смерть під вітрилами». Телефільм.
1 і 2 серії. 3.19 — Новини. 3.24 —
«Про тебе і про мене*. Пісиі Ю. Ан
тонова.

А 9.00
ут —

Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — На хвилі друж
би. Державний симфонічний
ор
кестр
Казахської РСР. 10.15
—
Достоєвський. «Гравець». Вистава
Київського державного
академіч
ного театру ім. Л. Українни, в пе5ерві — 11.40 — Новини. 13.05 —
удожній
телефільм
«Канікули
Кроша». 1 серія 14.20 — «Доброго
вам здоров’я». 14.50 — До 50-річчя
возз’єднання Західної України з
Українською РСР у снладі СРСР.
«Незабутні». 15.30 — Республікан
ське свято народного мистецтва в
місті Каневі. Відеорепортаж. 16.30
— Музичний фільм «Танцює Д. Джабарова». 17.00 — Суботні зустрічі.
18.30 — Естрадні мелодії. 18.45 —
«Скарби музеїв Унраїни». 19.00 —
Актуальна намера. 19.30 — Опера
тивний пост «АК». 19.40 — «Театр
і час». Одеський театр
музичної
комедії. 20.40 — Конкурс нових то
варів. 20.45 — На добраніч, Діти!
21.00 — «Час». 21.40 — ХудржнІи
телефільм «Шофер на один рейс».
1 серія. 22.50 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — Сільсьна година. 9.20 — Палац в аулі.
9.40 — «Два довгих гудки в тума
ні». Художній фільм з субтитрами.
11.00 — Новини.
11.10 — Мульт
фільми «Відважний
Робін
Гуд»,
«Серце хороброї людини». 11.45 —
За безпеку руху. 11.50 — «Недовга
дружба». Художній фільм. 13.00 —
Новини. 13.10 — Мезонін біля нар
зана. 13.55 — Як намалювати пта
ха. 14.35 — Телевізійний музичний
абонемент. Грає В. Рєпін (скрипна).
15.45 — Мультфільм. 16.05 — Аз
навур про Азнавура. 17.00 — Но
вини. 17.10 — 3 фондів ЦТ. «Без
іменна зірна». Художній телефільм.
1 і 2 серії. 19.20 — Теніс. Уїмбл
донський турнір. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — ...До шістнадцяти і
старші. 21.00 — «Час». 21.40 —
В. Гюго. «Винагорода — 1000 фран
ків». Телевистава. Частина 1. 22.50
— Відлуння: події тижня. 23.05 —
В. Гюго. «Винагорода — 1000 фран
ків». Телевистава. Частина 2. 23.50
— Теніс. Уїмблдонський турнір.

неділі
9 ЛИПНЯ

А. ЦТ (І програма)

8 ЛИПНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми «Черевички», «Жук і му
рашка», «Плутанина». 9.00 — До
машня академія. 9.30 — Пори ро
ку. Липень. 10.30 — До національ
ного свята Марокно. «На стародав
ній землі Марокко». 11.00 — Бать
ківський день — субота. 12.30 — В
країнах аоціалізму.
13.00 — На
родна творчість. Телеогляд. 13.30 —
Година науково-популярного кіно.
14.30— « У нетрях, де ріки біжать».
Художній фільм. Вперше. 15.55 —
Щоденник XIII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів у Пхенья
ні. 16.45 — Планета. Міжнародна
програма, 17.45 — 15 хвилин
з

8.20 — Ритмічна гімнастика. 8.50
— Тираж «Спортлото». 9.00 — З
ранку
раненько.
Розважальнопізнавальна передача для
дітей.
10.00 — Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Ранкова пошта. 11.30
— Навколо світу. Альманах. 12.30
— Мультфільм. «Тиха галявина».
12.40
—
«Пісня-89».
12.55
—
Фільм — дітям. «Залізна принце
са». Вперше. 14.00 — Музичний кі
оск. 14.30 — Здоров’я. 15.15
—
День відкритих дверей.
16.00
—
«Смерть і безсмертя Хамзи».
До
кументальний фільм. 16.20 — VIII
Міжнародний фестиваль телепро
грам народної творчості «Веселка»
(Монголія). 17.00 — Сільська годи
на. 18.00 — Міжнародна панорама.
18.50 — Мультфільм. 19.10 — Твор
чий вечір композитора С. Тулико
ва. 21.00 — «Час». 21.40 — Здрас
туйте, лікарю! 21.55 — Футболь
ний огляд. 22.25 — Щоденник XIII
Всесвітнього фестивалю молоді і
студентів у Пхеньяні. Занлючний

випуск. 0.10 — Теніс.
Уїмблдон
ський турнір. Фінал. 1.10 — «Бла
гочестива Марта». Телефільм. 1 І 2
серії. 3.20 — «На біс».
Кіноионцерт.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «У неділю вран
ці». інформаційно-музична програ
ма. 10.50 — Шевченко. «Сон», ви
става Тернопільського УкРа,“с_ь‘і?;
го музично-драматичного
театРУ
Імені Шевченка, в перерві — 12.00
— Новини. 13.00 — «Чиста крини
ця» 13.40 — П. Чайковськии. Кон
церт для фортепіано з оркестром.
14.20 — Художній телефільм «Ка
нікули Кроша». 2 серія. 15-?5
Служба сім’ї кооперативу *Союз».
(Рекламна
експрес-інформація).
15.30 — Село і люди. У колгоспах
Херсонщини. 16.00 — Слава
сол
датська. 17.00 — Ви нам писали.
Музична передача за листами гля
дачів. 17.30 — Мультфільм на за
мовлення. 18.30 — Фільм-концерт
«Натхнення». 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 - Прем’єра
теле
фільму «Розкажи про мене». 20.00
— Телеспортарена. 20.45 — На доб
раніч, діти* 21.00 — «Час». 21.40 —
Художній телефільм «Шофер
на
один рейс*. 2 серія. 22.50 — Ве
чірній вісник.

Д ЦТ (II програма)

о<-

8.00 — На зарядку, ставай! 8.15
— «Погана добра людина». Худож
ній фільм. 9.55 — Світло, радість,
життя. Теленарис. 10.15 — Якщо
вам після... 11.00 — Новини. 11.10
— «Не дозволь^ мені віддалитися».
Документальний фільм. 11.25
Мультфільми. 12.05
Докумен
тальні фільми із циклу «Земля три
воги нашої». 13.00 — Новини. 13.10
—
Показують
театри
країни.
Б. Брехт.
«Міщанське
весілля».
Фільм-вистава Ташкентського
театру-студії
«Ільхом».
Прем єра,
14.35 — За безпеку руху. 14.40 —
«Співуча Росія». Художній
теле
фільм. 1 і 2 серії. 17.00 — Новини.
17.Ю —. до Дня рибалки. Прем’єра
документального фільму «Солоний
хліб». 18.00 — Теніс. Уїмблдонський
турнір. 18.45
—
Кіносерпантин.
Дубль-1. 19.45 — Вечірня
казка.
20.00 — Кіносерпантин.
Дубль-2.
21.00 — «Час». 21.40 — Здрастуй
те, лікарю! 21.55 — Кіносерпантин.
Дубль-3. Художній фільм «Кривава
клятва». (США). У перерві — 23.30
— Це хвилює світ.

НАГОРОДА ШУКАЄ
ВЕТЕРАНА
Історико-краєзнавчий
клуб
Палацу піонерів
імені
Крупської м. Москви та обласна ко
ординаційна
рада
пошукової
роботи м. Кіровограда просять
сприяти
пошукові
учасника
Великої Вітчизняної війни Йо
сипа
Мойсейовича
ЛЕВИНА,
1923 року народження, котрий
перед війною мешкав на Кіровоградіцині, для вручення
бо
йової нагороди.
У всіх питаннях звертатися
до відділу патріотичного вихо
вання і спорту обкому ЛКСМУ
(тел. 4-74-44).

Увага! Увага! Увага!
Міський клуб творчої Інтелі
генції «Перевесло»
запрошує
взяти участь у розмові на тему
«З’їзд і ми», присвяченій З’їз
дові народних депутатів СРСР.
Диспут відбудеться 3 липня
о 18 год. ЗО хв. у залі відділу
мистецтв бібліотеки їм.
Н. К.
Крупської.

ці XIX століття зафіксували фольклористи—.
видатна пись
менниця Леся Українка). Поетична, захоп
лююча атмосфера купальських урочистос
тей і сьогодні викликає зацікавлення, що
дає підстави сподіватися відродженню чу
дових народних традицій.
О. Афанасьев, О. Потебня,

***

Он як на Йвана сонце грало
рано-рано, сонце грало.
Після Йвана перестало,
рано-рано, перестало.
★ * *

Де купався Йван та в коду впав,
Купала на Йвана!
* я *

Дівки на тройцю вінки вили,
А на Купайла розвивали.
На Дунай-ріку пускали,
Собі долю ворожили:
Ой коли доля — так зелен сад,
А як недоля — сохни, зів’янь!

На Івана, на Купайла
Що Іван діє! Гречку сіє.

Ой, хто не вийде на Купало,
Щоб воно лягло да й не встало.
л * *

доріжечки.
Купала на Йвана!
Купався Йван,
Та в воду впав!
Посічу тебе на капустоньку,
Та посію тебе в трьох городцях.
Та вроди, ооже, троє зіллячок:

ЗАПЛЕТУ ВІНОЧОК

Заплету віночок,
Заплету шовковий,
На щастя, на долю,
На чорнії брови.
Та й пущу віночок
На биструю воду,
На щастя, на долю,
На милого вроду.
Ой поплинь, віночку,
Тихо за водою.
На щастя, на долю
Милому зі мною.
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Ой на Купала, на Івана
Вийшла Ганнуся гарна вбрана.
На неї хлопці зглядаються,
А зачепити стидаються.
Один Василько не встндався,
Взяв за рученьку, привітався.
Ой ти, Ганнусю, ой ти, ой ти.
Звідки до тебе зайти, зайти!

ТА МАЛАЯ НІЧКА НА КУПАЛА
Та малая нічка на Купала.
Де купалочка ночувала!
Ой купалочка скупалася
Та на бережечку сушилася.
Дівка Маруся хвалилася:
Що в мене личко, як яблучно,
Що в мене личко, як папір, біле,
Що в мене коса до пояса.
Ой обізветься козаченько:
Ой не хвалися, Марусенько,
Бо не ти личко вибілила
Та не ти косу викохала,
А викохала твоя матінка.
* * *

Заплету віночок,
Заплету шовковий,
На щастя, на долю,
На чорнії брови.
Та й пущу віночок
На биструю воду.
На щастя, на долю.
На милого вроду.
Ой поплинь, віночку,
Тихо за водою,
На щастя, на долю
Милому зі мною.
Ой, пливи, віночку, та й по синій хвилі
До тієї хети, де живе мій милий
Та й поплив віночок тихо за водою
Серденько дівоче забрав із собою.

м
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ОЙ НА КУПАЛА, НА ІВАНА

Ворожіння на вінках, пускання їх на во
ду --- це відгомін первісних ігрищ, і уми
вання (викрадення) дівчат біля води. Зго
дом магічний зміст обряду перетворився
на поетичний — дівчина загадує про ми
лого:

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

Трів

Наша Маринка купалочка,
Посеред моря купалась,
Посеред моря купалась,
На бережку білилась.
На бережку білилась,
Вийшла на вулицю, хвалилась:
У мене личко, як яблучко,
У мене личко, як яблучко,
У мене брови чорнесенькі,
Зовсім я дівка ладнєсенька.

Мар'я Йвана а жито кличе,
Мар’я Йвана в жито кличе:
— Ой, ходім, Іване,
В нашім житі сам бог ходить,
Сам бог ходить, жито родить,
Ядро — з відро» колос — на добро!

Найбільш мальовничим струменем
ку
пальських пісень є пісні про кохання, сва
тання, подружнє життя. Вони оспівують
окремих дівчат та хлопців (їхні імена нази
ваються а пісні), говорять про якусь пару
закоханих, вихваляють дівочу красу.
Квітуча літня природа глибоко вражала
закохані серця творців пісень і вони праг
нули втілити свої враження та радісне ду
шевне зворушення е таких же багатих,
щедрих барвах. Ясний місяць, сяючі зорі,
граюче сонце, зріюче жито — все сповне
но яскравими літніми кольорами, ніби
освітлено сонцем, купальськими вогнями і
символізує полум’яність почуттів закоханих.
Купальські піоні, що виникли під час
язичництва, збереглися і сьогодні в бага
тьох місцевостях України, в тому числі І
на Кіровоградщині. Звичайно, до нас ді
йшли лише фрагменти купальського обря
ду, які живуть у пам’яті людей старшого
покоління.
Магічний, закличний характер пісемь та
звичаїв уже забутий. Обрядовий зміст свя
та перетворився на ігровий. Свого часу
свято Купала було традиційним літнім гу
лянням молоді (саме таким його наприкін-

Ой скакав коник під гречкою,
За ким Іванко з уздечкою
Ой чекай, коню, загнуздаю, ,
Поїду Галю одвідаю.
Ой чи живая, чи здорова
Моя Галина чорноброва.
Ой ти, Галино, серце мос,
Сподобалося личко твоє.
Ой не так, личко, як ти сама,
Мов на папері виписана.
Мов на папері, на листочку,
Чорнії брови на шнурочку.
НАША МАРИНКА КУПАЛОЧКА

Йване, Йвйнечку та не переходь

Свято Купала — одне з язйпоетичніших
народних свят — сягає своїм корінням у
глибинну віків. Цього дня наші предки зби
рали трави і зілля, плели вінки з квітів, ку
палися та обливалися водою. Вважалося,
що зілля, зібране в цей час, має цілющі
властивості. За старовинною легендою, са
ме в купальську ніч розцвітає дивовижний
квіт папороті, а хто його знайде, тому він
приносить щастя.
Неодмінним атрибутом свята є також
вогнище. Купальські вопні пов’язані з обра
зом сонця — небесним вогнем, що має
силу давати урожай, звільняти людину від
злих сил — хвороб і смерті.
За своєю суттю Купало — це свято єд
нання з чистою незайманою природою.
Відзначалося вено 23—24 червня (за ста
рим стилем, а за новим — 7 липня), під
час літнього сонцестояння.
У купальських піснях ми зустрічаємо мо
тиви очищення вогнем і водою. Це відби
ває назва свята — давній корімь «куп» має
значення
білого, яскравого,
квітучого,
розкішного. «Куп», «купа» означає також
поєднання і символізує магічне прагнення
до плодороддя. У купальському обряді є
елементи, пов’язані із замовленням при
роди: наші предки особливо сподівалися и
допомоги в пору найбуйнішого розквіту.

ОЙ СКАКАВ КОНИК ПІД ГРЕЧКОЮ

1

Дівчина купала.
В помийницю впала
То козаченько купав,
Чому не хватав!

***

Віночки не в януть, дівочий не плачуть.
Коло води-моря ходили ДІВОЧИИ,
Коло Мариночки.
Купало!
Гратиме сонечко
на Йвана!
Віночки потонули, дівочим сплакнули.
Коло води-моря ходили дівочий,
Коло Мариночки.
Купало!
Гратиме сонечко
на Йвана!

У нашої гречки чорнії вершечки.
Було ж тобі, Іванку, не купатися,
Було ж тобі, Іванку, з нами гратися.
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Н. КЕРТМОВА,
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інституту.
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На Івана, на Купайла
Що Іван діє! Пшеницю сіє.
Було б тобі, Іванку, не купатися.
Було б тобі, Іванку, з нами гратися.
Перве зіллячко — барвіночок,
Друге зіллячко — любисточок,
Трете зіллячко — васильочок.
Барвіночок — для дівочок,
Любисточок — для любощів,
Васильочок
для запаху.

На Йвана Купала
Рано сонце грало На добриї роки,
На теплії роси,
На жито-пшеницю.
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