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Хто їх різьбив, прикраси й риси вивів —•
Чи скіфи царські, чи майстри-рабк?
Стоять в степах баби великих сніфгв.
Німе боєБани давньої доби.

Про що віщують мовчазні істоти.
Громами биті, в дощових сльозах?

НІ древній Геродот, ні Арістстель

Про їхній вік легенд ке доказав.

Далекі предки наші чи не наші,
Що лавровим листком вінчали спис,
На поясах вони носили чаші —
В крові й вині иа дружбу й меч святивсь/

їх чули й знали Чортомлик і Сміла,
Як стугоніли велетні в бої, —

Там Персія, там Індія німіла,
Уздрівши списів «лаврові гаї».

Коли ж вертались в Таврїю галопом,
Град прикрих стріп їх раптом окропив?

Зустріли скіфів ровом-Перекопом
Жінки, що віддалися за рабів.,.

То, може, їх подоби-камеяюни

Чоловіки, розгнівані на Крим,
Звеліли виставлять на вічні муки,
Щоб проклинали й внуки: «Бий їх грімк»*

А може на околицях поселень
Раби лишали їх, мов Берегинь!
Буяла зелень й знову в'яла зелень

В підніжжі матерів, німих богинь.

...Мов блискавки мечі ховались
Щезали царства й селища малі.
Та йшли

б

е

піхви,

віки пісковики, що скіфи,

Мов загадки, лишили на землі.

Піски-бурзни й воєн урагани

Присипали сліди племен з давен.
Видніють лиш боввани та кургани
МАЛ. О. БОСОГО.

Там. де кипить Славута-Борисфен.

ДИВНА ЧАША
‘

І... ПОРОЖНЯ ПЛЯШКА

У цих роздумах молодого дрхсологз не лише йдеться про нові розкопки В НЗШІЙ об"“
листі, ц й ззчеплено деякі моральні та культурологічні аспекти історії і сьогоден
ня — (6 СТОР),

Лапатий стовбур, наче змій-Гормнич,
Летить з пітьми, аж щуляться баби.
Ракетний вік, не викорїнь, не винищ
Ні трав, ні свідків скіфської доби!

Укладаючи «союз побратимсіеа». скіфи та
їхні побратими домішували в чаші з вином
свою кров, опуснали туди мечі та бойові
сокири а потім пили...

ХРОНІКА
ПОДІЙ

ПОВТОРНЕ
ГОЛОСУВАННЯ

Голосуйте за майбутнє, — за молодих!
Олександр ВОЗНИЙ (мі
ський
виборчий
округ
Н° 29) звертається за під
тримкою до виборців
і

запевняє, що, н°"и ста"®
депутатом, докладе
всіх
зусиль до реалізації свого задуму, задуму лікаря-професіонала — прий

няття комплексної
про
грами «Здоров я».
Ігор ЄРМАКОВ (міський
виборчий округ Н° 133),

ми ми вже знайомили на
передодні виборів. Прос
то нагадаємо вам, шанов
ні виборці, що, віддавши
свої голоси за молодих,
ви обираєте:
— принциповість і не
спокій у прагненні до
кращого життя;
— сміливих і турботли
вих людей, для яких ва
ші турботи, болі — це і

До редакції звернулися
кандидати з депутати об
ласної та міської Рад на
родних депутатів за під
тримкою. У багатьох ок
ругах буде
проведене
повторне голосування по
кандидатах у
депутати,
серед яких є багато мо
лоді.
Не будемо повторюва
ти їх програми, з деяки-

С. КУКСЕНКО.

І. ЄРМАКОВ.

0. ВОЗНИЙ.

Л. БІЛОВОЛ.

якщо стане
депутатом,
вболіватиме за якнайшвид
ше вирішення соціальноекономічних питань, боро
тиметься проти
політики
отупіння,
бездушності,
боязні і зневіри.
ТОЖ ГОЛОСУЙТЕ
ЗА
МАЙБУТНЄ, ЗА МОЛОДЬ!

їхні також;
— людей, котрі ніколи
не зупиняться на півдорозі, котрі будь-яку спра
ву, яку обіцяють, дове
дуть до кінця;
— постійних товаришів,
здатних вас
зрозуміти,
допомогти.
ОТЖЕ, ГОЛОСУЙТЕ ЗА
МОЛОДИХ! ЗА ТИХ, ХТО
ПОСТІЙНО 8 РОБОТІ, ХТО

МАЄ СВІЖІ ПОГЛЯДИ НА
ЖИТТЯ.
Виборці Кіровоградсько
го міського округу Н® 62,
віддайте свої голоси за
кандидата в депутати Ла
рису БІЛОВОЛ! Її першо
чергове завдання — до
класти всіх зусиль,
щеб
якнайшвидше по ваших
вулицях курсували тро
лейбуси!

ХОЧУ ПЕРЕМОГТИ

борчому ©кругу Серпсм
КУКСЕНКОМ,
четверто
курсником
педінституту.

КОР-: Сергію, твій теперішній
суперник
в. М. Репало, дуже іпроНе
ГреСИВіНИЙ
чоловік,
шкодуватимеш, коли ійого
переможеш?
с. К.: Навіть тоді, іколи
він мене переможе,г не
шкодуватиму. Думаю, ре
альне добро для людей
зможе зробити той, хто з
ними радитиметься.
КОР.: Чого
найбільше
прагнуть виборці?
С. К.: Соціальної спра
ведливості.
КОР.: Ти
забезпечиш
«ею виборців?
С. К.: Разом з ними.
КОР.: Що пообіцяєш їм?
С. К.: Найголовніше —
виконувати їх запити.

МІНМНТЕРВЮ

КОР.: А собі?

С. К.: Перемоги.

з кандидатом у депутати
обласної Ради
народних
депутатів по 113-му «и-

Розмову вів
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

«Не назву себе старим...»

Шановна редакціє «МК»!
Здається, зовсім недавно,
коли мені було 18, я вва
жав, що 25 років — це
майже дід. І ось тепер
мені 37, а я не наважу
юсь назвати себе старим.
І знову, після 9-річ.ної пе
рерви, передплачую «Мо
лодий комунар». Мабуть,
це тому, що у вашій га
зеті я побачив паросток
демократії на Кіровоградщиіні. І хоч я висунутий
кандидатом у
депутати
міської Ради не від ком-

сомолу, і з моїй програ
мі немає жодного слова
про дискотеки чи відеозали, я вважаю свою про
граму націленою на вирі
шення проблем молоді.
Ніякі розваги не змо
жуть нас задовольнити,
якщо ми не будемо віри
ти у торжество справед
ливості. Молодь зможе
задовольнити тільки вели
ка справа, якій вона від
дасть свою енергію і та
лант. Саме тому мені хо
тілось би вийти на люди
зі своєю передвиборною
програмою якраз у ва
шій газеті.
КОРОТКО ПРО СЕБЕ

Одружений; маю трьох
синів, була й дочка, але
померла в дитячій лікар
ні; безпартійний; середня

технічна освіта, основний тика»), головою якого є й
стаж роботи набув на за нині. З першого дня сво
воді
«Ремпобуттехніка» го існування кооператив
(10 років слюсарем) та у надає послуги виключно
виробничому
об'єднанні за державними розцінка
по
сівалках
«Червона ми. Я є членом обласної
зірка» (5 років електри ради
кооператорів
та
ком). 1987 року організу членом президії обкому
вав другий з Кіровограді профспілки кооператорів.
кооператив
«Раді-о-телеМ. П. ГОРДОВИЙ.
бачення-електроніка» (ни
м. Кіровоград.
нішня назва — «Автома-

ТЕЗИ ПЕРЕДВИБОРНОЇ
програми кандидата у
депутати Кіровоградської
міськради по виборчому округу № 37

Миколи Павловича ГОР
ЛОВОГО (в окрузі 18 бе
резня проходитиме по
вторне голосування].

Перебудова гостро по
требує «другого дихан
ня» — розвитку демокра
тичних процесів на міс
цях. У Кіровограді, як і в

інших містах чи селах, ні
хто не повинен нав’язу
вати свою золю Радам у
підході до тих чи інших
проблем.
Тому надалі
звичною справою повин
ні стати референдуми з
метою вивчення громад
ської думки і врахування

її при прийнятті важли
вих рішень. Не аідкидаючи існуючих неформаль
них організацій, я разом
з тим розумію
важливу
роль КПРС як провідної
сили перебудови. Однак
вважаю, що достославна
6 стаття Конституції
за
важає партії
позбутися
«полковників заст-ою» на
місцях. Основні
пункти
моєї передвиборної про
грами:
1. Терміново передати
для лікування дітей
об
ласну лікарню № 2;
2. Розвивати
охорону
здоров’я. Заробіток ліка
ря повинен залежати від
його популярності;
3. Створення екологіч
ної програми для Кіро
вограда із
громадським
обговоренням її;
4. Добитися скасування

в обласному центрі рай
комів і райвиконкомів, а
їх приміщення віддати на
потреби освіти та охоро
ни здоров'я;
5. Дбати про комплекс
ну забудову нових мікро
районів (повніше врахо
вувати потреби в школах,
автогаражах, магазинах і
т. п.);
6. Комунальні
служби
перевести на госпрозра
хунок;
7. Бюджет міста фор
мувати в умовах повної
гласності,
максимально
конкретизувати його стат
ті;
8. Організувати при мі
ськраді комп’ютерну юри
дичну консультацію,
де
трудящі
зможуть також
при бажанні одержувати
копії тих чи інших зако
нодавчих актів.

Затишні крісла колом серед
на стіні модерністський гобелен, сухий очерет у вазі, ліпні прикраси на стелі... У такій
вишукано-богемній обстановці після досить
тривалої паузи відновила свою діяльність кі
ровоградська літературна студія «Сівач». Те
пер її засідання проходитимуть по неділях о
14 годині в юнацькій бібліотеці імені Бойченка.
— Ми вибрали такий день і час для того,—

говорить керівник студії член Спілки письмен
ників Валерій Гончаренко, — щоб усім було
зручно: і школярам, і студентам, і працюю
чим. Будні не дуже підходять, навіть вечори—
в декого друга зміна. Зал мистецтв бібліоте
ки хороший тим, зокрема, що тут стоїть фор•»епіано, а серед наших відвідувачів є й композитори та барди...
На першому засіданні, куди прийшло біль-

Напрям один

І

У минулому номері ми записи нашого кореслонобіцяли читачам розпо дента.
вісти про пленум Кірово
1. ОБИРАЛИ
градського обкому ком
сомолу,
який відбувся
РЕДАКТОРА
минулого тижня. Сьогод
Про це писати дуже
ні, нагадуючи, що
на
ньому розглядалися
пи важко. Хоча б тому, що
тання про обрання редак думка більшості членів
тора
газети «Молодий обкому комсомолу в кін
результаті
не
комунар», про
позицію цевому
делегації Кіровоградської співпала з думкою колек
обласної комсомольської тиву редакції, але це так,
організації на XXI з’їзд як кажуть, до слова.
ВЛКСМ, про бюджет об
Про те, що на розгляд
ласної
комсомольської пленуму виносяться ДВІ
організації, подаємо вра кандидатури,
сповістила
ження, думки і цитовані секретар обкому комсо-

ДРУГА СТОРІНКА

УВАГА!

ше 10 чоловік, прочитали свої твори В. Овчаренко, В. Сорокін, О. Перлюк. Сівачівціна
майбутньому засіданні планують обговорити
оповідання студентів педінституту О. Бабенка
і 8. Крулського.
Оголошення про дати засідань літстудії «Сі
вач» друкуватиме «Молодий комунар».

Г. ХАРИТОНОВ.

Наш кор.

політизація

молу Валентина Грабова,
їхні програми, нагадаємо
читачам, два тижні тому,
за 3 дні до пленуму, бу
ли опубліковані в «МК».
Як і водиться в таких ви
падках, обом надали сло
во, обоє мали можливість,
якщо можна так аисловитися, <«захищати» свої наміри, пропозиції і позицію. I зразу — обговоренияі кандидатур.
виступив
Від редакції
завідуючий сектором ко
муністичного
виховання
Петро Селецький. Гово
рячи про Василя Бонда-

ря, якого хотіли б «комунарівці» бачити в своєму
колективі
редактором,
Петро зупинився на тому,
що
це — професійний,
якщо не вроджений, жур
наліст, смілива і компе
тентна
з
газетярській
справі людина. Однак, ви
ступ П. Селецького відобразив, мабуть, не всі
думки колективу, тому
газетярі попросили
ще
слова.
Кандидатуру Віктора Іващука підтримав завідую
чий відділом соціальноекономічних проблем мо-
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численних любите
лів шахової гри зверне
на книга І. Когана «Ша
хові еталони», яка ви
йшла у Петрозаводско
му видавництві
«Каре
лия». у книзі розкриваю
ться
деякі
напрямки
шахової творчості, наве
дені
приклади з історії
шахів тощо.
До

•

лоді обкому
комсомолу
Олег Штадченко. Він, зо
крема,
охарактеризував
В. Іващука як думаючого і
розсудливого
керівника
принципову людину, кот^
ра вміє організувати роботу, повести за
собою
колектив.
Як
приклад
можна
___
навести
його
роботу 8 навчально-мето
дичному центрі на посаді
директора.
Були й інші виступаючі.
Не буду перераховувати
їх, переповідати розпові
ді.
Думки
розійшлися.
Одні захищали (журналіс-

з ПЛЕНУМУ
ОБКОМУ
КОМСОМОЛУ
Ти і прихильники програ
ми В. Бондаря) профе
сійність підходу при об
ранні редактора. Інші на
голошували на організа
торську
здібність,
роз
судливість як
керівника
Віктора Іващука,
Не обійшлося, на жаль,
’ без образ, ультиматив
ності. Що, звичайно, не
робить честі такій поваж|3.кінчення на 3-й сюр.|.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

комсомельськд

Напрям один—політизація
(Закінчення,
Поч. на 2-й стор.).

ній аудиторії. Вони дещо
поклали відбиток на на
стрій присутніх... А
ре
зультати голосування та
кі _ більшістю
голосів
пленум обрав
редакто
ром газети «Молодий ко
мунар» В. Іващука...

2. ПОЗИЦІЯ
Враховуючи пропозиції
обласної комсомольської
звітно-виборної
конфе
ренції на пленумі обго
ворювалася позиція деле
гації області на XXI з’їзд
ВЛКСМ. Друкуючи
ви
тримки з анотації, а також
напрями позиції делега
тів, висловлюємо мірку
вання, що вона буде об
говорена в спілчанських
організаціях, доповниться
цікавими пропозиціями.
*

*

Економічний стан поси
лює в країні і без того
складну обстановку. Сла
бі результати економічної
реформи приводять
до
зниження життєвого рівня населення, що, зви<на
чайно, відбивається
зростанні соціального на
пруження в суспільстві.
Особливе
загострення
набула у зв’язку з вибо
рами народних депутатів
УРСР і депутатів місцевих
Рад народних
депутатів
проблема
політичного
плюралізму. Тут, на наш
погляд, неготовність
до
його норм і правил про
демонструвало
багато
учасників передвиборної
боротьби, у тому числі й
комсомолу.
На
жаль,
можна було зустріти і
вперте затирання «нефор
мального»
кандидата і
огульне огудження будьякого партійного чи ра
дянського працівника, і
протиставлення
прогре
сивних
молодих
депропутатів «не дуже
кандидатам
гресивним»
іншого віку... Одним з
головних уроків минулих
виборів є висновок про
те, що не менше, ніж
знання і вміння вести бо
ротьбу справжньому по
літичному діячеві необ
хідні терпіння, повага до
суперника, вміння вислу
ховувати інші думки.
Нам необхідно зайня
тися знову політичними
завданнями,
включитися
в нову передвиборну бо
ротьбу.
Нині багато дискусій
викликає питання повер
нення авторитету комсо
молу. На наш погляд,
майбутнє
комуністичної
Спілки молоді прямо за
лежить від її політичної
діяльності. Сьогодні ком
сомол вже не єдина мо
лодіжна спілка і, на жаль,
не єдиний. А від того, як
швидко і ефективно ком
сомол зможе перебуду
ватися на політичну роботу
в системі
парламентської республіки бу
де залежати результатив
ність і, звичайно, автори
тет нашої організації. Са
ме виходячи з цього те
зису повинен, на наш
погляд, будувати
свою
діяльність обласний
комітет комсомолу.
Важливу роль в політичній роботі комсомолу
повинна відігравати ком
сомольська преса. І су
перечки про те, чиїм ор
ганом повинна бути газе
та — обкому чи всієї об
ласної організації — нам
видаються
важливими,
але не найголовнішими.
Якщо в газеті буде біль-

ше правди, нового, пере ків нашої обласної ком
дового, якщо редакція сомольської
організації
матиме право но власну змогли попрацювати на
оцінку подій, фактів, по з’їзді на повну силу і
глядів — питання про «.на вернулися з свідомістю
лежність»
друкованого виконаного обов’язку, да
органу відпаде саме по на позиція виноситься не
собі.
обговорення пленуму, а
Дуже багато протиріч сьогодні й на обговорен
у взаємостосунках
пар ня читачів.
тійних і комсомольських
органів.
Багато
років
ПОЗИЦІЯ
комсомол був «під кри
делегатів
Кіровоградської
лом» у партії, а це, з од
ного боку, захищало від обласної комсомольської
різних
неприємностей, організації на XX! з’їзд
але, з іншого — відучи ВЛКСМ.
ло літати і розвинуло
І. СТОСОВНО СТАТУТУ
страх перед польотом.
1. Для чого сьогодні
Сьогодні, коли в КПРС
нам
все ясніше проступають потрібна
Спілка,
кризові явища і у неїне- якою юна повинна бути?
Відповідь одна — для
ма можливостей як рані
ше опікувати все більш об єднання молодих лю
■непосидючий
комсомол, дей. Ми за добровільну,
самодіяльну
молодіжна спілка повин самостійну,
ор
на сама потурбуватися і суспільно-політичну
про захист, і про вижи ганізацію радянської мо
вання, тим паче, що кіль лоді. Для нас це визна
кість суперників зростає чення нерозривно пов’я
щогодинно. Тому стосун зане:
а) з вільним вибором
ки партії і комсомолу в
первин
майбутньому
бачимо комсомольцем
рівноправними і дружні ної за територіальними,
принципа
ми при повній організа виробничими
ційній самостійності. При ми, за інтересами;
б) із зміною процеду
багатьох можливих
від
за
мінностях нас з партією ри вступу в Спілку,
завжди єднала і буде рахунок надання їй пра
неєднати одна риса — спіль ва самій визначати
обхідність
рекоменданість ідеології.
Актуальність змін взає- Цій;
в) \із
забезпеченням
мостосунків з партійними
органами для комсомолу права на вільний вихід із
є ще і в тому, що на міс- Спілки;
г) з гарантією можли
цях комсомольські лідери ще дуже пильно сте вості бути в будь-яких
ді
жать за «партійними бро інших організаціях,
вами», вгадуючи за їх яльність яких не протирухом свою долю. В ін річить Статуту і Програ
мі Спілки.
ших
випадках
партійні
2. Мета ВЛКСМ.
керівники інколи в само
Ми за те, щоб допо
стійності комсомолу ба
чать майже замах на могти молодій людині в ?І
мо
устрої держави і підрив розвитку об’єднати
авторитету. Дивно вигля лодих людей для участі
в створенні демократич
дала, приміром, відпові
дальність за
поведінку ного соціалістичного суспільства.
молодих людей на за
3. Назва
Спілки,
її
гальноміському мітингу в
Кіровограді
18 лютого складові частини.
Всесоюзна
Ленінська
цього року, покладенана
комсомол одним із сек Комуністична Спілка Мо
ретарів
парторганізацій лоді. ВЛКСМ — федера
республіканських
на зборах партійного ак ція
ма
тиву Ленінського (м. Кі Спілок молоді, які
ровоград)
району.
Чи ють свої Статути і Про
можна
вважати
друж грами, основані на базо
ньою критикою ті звину вих принципах, які є в
вачення на адресу деяких Статуті і Програмі ВЛКСМ.
комітетів комсомолу і в Це одна позиція, але € і
цілому
всієї
обласної інші, які варто обговорикомсомольської
органі ти.
4. Хто може бути члезації, висунуті на остан
ньому
пленумі обкому ном ВЛКСМ?
Членом ВЛКСМ може
Компартії України голо
молода
вою колгоспу
«Заповіт бути будь-яка
Леніна» Олександрійсько людина Радянського Со
го району Л. В. Івановим? юзу віком від 14 до 35
Проект платформи ЦК років, яка визнає і вико
Програму і Статут
КПРС до XXVIII з’їзду нує
партії пропонує будувати ВЛКСМ, працює е одній
стосунки з комсомолом з комсомольських орга
«на основі ідейної єднос нізацій, сплачує членські
ті, товариського співро внески.
5. Стосунки між ВЛКСМ
бітництва і взаємодії». На
наш погляд пора повер і КПРС.
нути поняттю «помічник і
Ми
вважаємо,
що
резерв партії» поперед ВЛКСМ повинна здійсню
ню сутність. Треба оозу- вати свою діяльність иа
міти, що партія без мо основі ідейної єдності з
лоді — це партія без КПРС, самостійно визнамайбутнього. Але правда чати перспективні і поі те, що без ідейного точні завдання, напрями
зв язку з марксистсько-ле і форми роботи.
нінською партією комсо
Комсомол
відкритий
мол може стати ще од для
партійного впливу
ним молодіжним клубом через членів КПРС, котрі
за інтересами,
втратити працюють у ВЛКСМ, че
свою
ідейну спромож- рез різноманітні
спільні
ність.
акції і заходи. Це озна
Попереду в нас XXI чає відхід від будь-яких
з їзд комсомолу,
Надто спроб
адміністративного
великі надії спілчан
на впливу, вказівок • дору
результативність його рі чень партійних
органів
шень, і якщо ми ці надії комсомольським
орга
не оправдаємо, гріш ціна нізаціям.
як делегатам, так і тим,
6. Стосунки ВЛКСМ з
хто їх послав на з’їзд. То Радами народних депута
му, щоб сім представни- тів.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

З ПЛЕНУМУ
ОБКОМУ
КОМСОМОЛУ

буде повноправно
роз
виватися, якщо не лікві
дувати дефіцит продуктів
комплексі, почуває внут
харчування.
рішнє невдоволення роз
Ми не можемо зали
7, Стосунки ВЛКСМ 1
витком соціальної інфра
шатися в стороні від ви
іншими організаціями.
рішення сільських проб
структури на селі і впев
ВЛКСМ встановлює
нена, що неможливо за
розвиває стосунки з різ лем і висловлюємося за
безпечити високі
темпи
підняття авторитету
се
номанітними громадськи
економічного
розвитку
ми і політичними група лянства, особливо в очах
без належної соціальної
юнаків і дівчат, ліквіда
ми, організаціями, течія
ції існуючої несправедли
бази. Та і в основі мігра
ми,
рухами, діяльність
ційних процесів
лежать
вості в житті і побуті
яких не протирічить Кон
перш за все ці причини.
сільських трудівників, на
ституції СРСР.
яку більш за всіх реагує
Тому пріоритетним на
II. СТОСОВНО
молодь.
прямом у діяльності сіль
ПРОГРАМИ
Недостатня механізація
ського комсомолу
по
праці, незадовільне
за
винна стати участь у со
Проблеми молоді —. це
безпечення
предметами
ціальному
перевлашту
проблеми суспільства в
культурно - побутового«
ванні сіл «а основі прий
цілому. їх не вирішити
призначення, низький рі
нятих рішень СПрИЯіН^НІО
окремо. Але сьогоднішнє
вень торгового, побуто
господарській діяльності
радянське
суспільство,
вого, медичного і куль
ВЖСМ Радою Міністрів
державні інститути не по турного
обслуговування
СРСР. Реальним тут мо
вертаються до молоді, ЇТ
в селі, значне відставан
же бути прокладання до
турбот, прагнень, слабо
ня в забезпеченні благо
ріг, створення молодіж
спрямовані до молодіж
устроєним житлом, без
них бригад у господар
них ініціатив.
доріжжя, до того ж ще
ствах, вирішення
питань
Сьогодні
суспільство
деформації в економіці,
;ін див і дуального будівни
повинне зрозуміти,
що,
які насаджувалися деся
цтва для молодих сімей,
вкладаючи засоби в мо
тиліттями думками про
проектування і будівни
лодь, в її освіченість,
відсталість селянства
—
цтво сільських МЖК.
і культуру,
становлення
все це привело до
павоно вкладає їх у своє
губних змін у свідомості,
IV. НАШЕ БАЧЕННЯ
майбутнє. Молодим при
соціальній психології се
ПІОНЕРСЬКОЇ
бути
низливо постійно
лян і відчуття безпер
ОРГАНІЗАЦІЇ
прохачем суспільних благ
спективного життя в селі,
і доказувати, що можеш
Ми
за турботу
про
Сільська молодь не хостворення умов для жит
їх заробити.
че відчувати себе людьтєзабезпечення і розви
ми другого сорту, Як наТому ми повинні вису
ток піонерської
органі
слідок - суспільство отвати і добиватися здійс
зації, за посилення ува
римує
запрограмований
нення наступного:
ги до неї суспільства й
результат — масову мі1. Розробки державної
держави. Вважаємо
за
грацію в місто. В основ
політики,
молодіжної
необхідність
гарантува
ному серед мігрантів —
прийняття і здійснення
ти піонерським організа
молоді, освічені і квалі
цілісної системи зако.ноціям представництво
у
фіковані кадри, без яких
давчих актів, де б визна
виборчих
комсомоль

неможливий
науково-тех

чилися не особливі пра
ських органах.
нічний прогрес у селі, но
ва і свободи молодого
ві економічні
стосунки
додаткові
гюкоління, а
БЮДЖЕТ
в сільськогосподарському
механізми і гарантії їх
виробництві.
здійснення.
На якому б рівні не об
Нові економічні умови,
говорювалися
питання
Ми вважаємо необхід
що склалися в аграрному
бюджету, скрізь все від
ним передбачити в дер
секторі; прийняття Зако
бувається аж надто
по
жавних бюджетах СРСР,
ну про власність, землю,
жвавлено. Це й зрозумі
союзних республік,
міс
оренду створюють реаль
ло — задоволених, які б
цевих бюджетах та
ін
ну можливість
вивести
просто-напросто тихень
ших державних фінансо
наше село, все продукто
ко при цьому сиділи, ду
вих планах, засоби на фі
ве господарство і ринок
же мало. Ображених (на
нансування заходів з ви
з кризового стану.
рішення
соціально-еко
перший погляд видається,
У
зв
’
язку
з
цим
ми
номічних проблем
мо
є й такі) вистачає.
ловважаємо,
що
голими
Так було і цього разу.
лоді.
зунгами, закликами і ок
Якщо дослівно
перека
2. ВЛКСМ повинна до
ремими заходами, як бу
зувати виступи, читач, ма
биватися створення полі
ло раніше,
молодь не
буть, нічого цікавого
в
тичного механізму, здат
підняти
на
вирішення
них не анайде. Приміром,
ного
захистити
націо
продовольчої
проблеми.
встає
другий секретар
нальну гідність, забезпе
У цій справі потрібна си
одного з райкомів комчити дійсно рівність всіх
стема,
розрахована
на
сомолу і жалісливим гонацій і народностей краї
створення
матеріальних,
лосом
майже
просить:
ни, розвиток національфінансових,
організацій
не забирайте в нас стіль
ної культури, ШКОЛИ, моних умов для того, щоб
ки-то тисяч, бо не викру
БИ.
зацікавити молодь, про
тимося самі.
3. Ми виступаємо за
явити свою енергію, іні
Хто, дякуючи
добрій
гарантовану підтримку ї
ціативу і талант.
господарській роботі, до
заохочення
державою
Ми пропонуємо з’їзду
якої залучився комсомол,
трудових і інших соціаль
доручити
ЦК
ВЛКСМ
отримує чималі
доходи,
но значимих ініціатив мо
спільно з народними детак той вже майже ви»
лоді,
направлених
на
путатами
СРСР
від
магає, щоб якнайменше
розвиток суспільного ви
ВЛКСМ,
виксристовуювідраховувати в дотацій
робництва,
що
буде
чи право
законодавчої
ний фонд обласної ком
сприяти більш швидкому
ініціативи,
добиватися
сомольської організації,
їх впровадженню.
прийняття і контролюваЛогічний, на
перший
4. Ми за підвищення
ти виконання
правових
погляд, підхід. Але
да
екологічної культури в
актів,
направлених
на
вайте подумаємо: а як
суспільстві. Чистота і по
більш повне задоволен
бути тим сільським рай
рядок на робочих місцях,
ня інтересів і потреб у
комам комсомолу, які в
в наших дворах, садибах,
повноцінній праці, побу
силу об’єктивних причин
на вулицях повинні з ба
ті і відпочинку сільської
не можуть себе, так би
жання
перетворитися в
молоді. Ми
виступаємо
мовити, утримувати? Чи єдійсність. Ми за участь в
за різноманітність форм
погоні за
самоутриманконтролі
екологічного
власності, в тому числі й
ням ми не дійдемо ча
стану, боротьбу
проти
приватну.
сом до того, що в цих
будівництва і експлуата
В умовах господарської
райкомах залишиться по
ції незабезпечених екосамостійності посилюєть
одному-два
звільнених
підлогічним захистом
ся поляризація інтересів
комсомольських
праців
приємств. Ми за повну
міста й села, в тому чис
ника? А таке може тра
екологічну гласність у велі й комсомольських ор
питися, коли ми думати
ликих і малих містах, сеганізацій. Тому ми висту
мемо лише про багатий
лах.
паємо проти остаточного
свій стіл, забуваючи про
принципу виділення
за
сусідів. Ну, а кого цікав
НІ. З ПИТАНЬ,
собів селу, за створення
лять цифрові
розрахун
ЩО ТОРКАЮТЬСЯ
рівних умов для зайня
ки, думаємо, в обкомі
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
тості цікавою, творчою і
комсомолу вам
компе
Багато
хто
сьогодні
змістовною справою,
за
тентні працівники дадуть
стурбований становищем,
швидшу ліквідацію
від
вичерпну інформацію.
яке склалося з вирішен
мінностей МІЖ містом і
ням продовольчої проб
селом, а не ліквідації сіл.
Юрій ЯРОВИЙ,
леми в країні і переко
Молодь, яка трудиться
спецкор
«Молодого
нані, що перебудова не
в
агропромисловому
комунара».

Комсомол
проводить
свою політику через де
путатів від ВЛКСМ в Радах всіх рівнів.
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Плани ж щороку зростають, оскільки ті, що їх спус
Чому ж там, де, якщо вірити наочній агітації, найпо- кают^ відштовхуються, звичайно, від досяпнутого. Тому
чесніша професія — робітнича, ті ж самі робітниці; кають, відшічо х
/
поводиться перебувати в
оез^ови зпат.
жінки, яким «народжувати і виховувати дітей, зрештою, спеціалістам підприємства до м
базкЬнецності можуть
чарувати своєю вродою представників протилежної постійному «творчому» пошуку
«і воятувати план, А оскільки до безконечності можу.ь
статі (та ще й у час, коли ми почали розуміти, що не
має більшої цінності, ніж людина) повинні щодня по зростати лише—плани, але ме
ущільнення
краплинці безглуздо тратити на фабриці своє здоров’я, ЧаСТенЬКО ПРОСИТИ ЛЮДеИ ПОПрвЦЮВ .
кож кР°зшиР^^ИС3Яа0^°7”еху навіть під стінкою
молодість, красу?
поплтдтАии
Не можна сказати, що всі ці неподобства — на со устаткування. Тому зараз у цеху
Р
'
' _
вісті адміністрації фабрики. У цьому випадку вона важко розминутися двом людям, а мі
стань
у
кілька
разів
менша
за
нормативну.
Не дивно,
теж безсила. Хто ж тоді винуватець катастрофічного
(без перебільшень) становища панчішної фабрики
і що за таких умов температура підвищується настільки,
що верстати псуються. «То лише люди все можуть ви
від кого залежить його виправити?
димати», - сумно жартує голова профспілкового ко
Ще донедавна фабрика, як і всі інші підприємства,
мітету заводу Л, І. Дубіиіма.
Крім цього, нове обладнання розставляється з ус.х
більш-менш придатних для цього прим.щеиня,с В результаті цього «винаходу» робітникам доводиться обі
дати на підвіконнях, роздягатися в тісній комірчині або
й на робочому місці. А до послуг бажаючих помитися
після зміни (на деяких же ділянках доводиться це ро
бити щодня) — аж по одній—дві душових кабінки на
ех.
- е
Минулого року черга дійшла й до заводського клубу.
Тепер, щоб молоді (яка, до речі, складає більше чвер
ті працівників підприємства) провести якийсь вечір,
треба платити більше двохсот карбованців за примі
щення», — розповідає секретар комсомольської орга
нізації Людмила Височина. Тому не обходиться и оез
«неприємностей. Так, наприклад, вирішили дівчата про
вести вечір-зустріч із солдатами. А фабрика в осооі п
директора О. І. Фоломєєвої, заплативши за приміщен
ня, «застілля» оплачувати відмовилася. Тому нещасні
солдати лишилися без вечері. Неважко уявити,
якою
веселою була та зустріч.
А комсомольська організація фабрики «не така вже й
маленька — 92 чоловіки і внесків щомісяця здає чи
маленьку суму. Проте лише в лютому цього року спіл
чани дізналися, що 40 процентів внесків вони зможуть
використовувати «на власні потреби. Правда, є тут неве
личке «але» — гроші можна зняти лише по перерахун
ку, що робить їх важкодоступними для власників.
Все це зрозуміло, скажете ви, причини дуже об’єк
тивні, але ж зовсім недавно полиці магазинів були за
повнені шкарпетками, панчохами, навіть дитячі колгот
ки можна було купити. Куди ж тепер діваються ці то
вари? Відразу попереджаю цікавих — однозначної від
ча б у далекому майбутньому завдяки місцевій фаб- увесь свій прибуток віддавала державі, за що роками повіді ні на фабриці, ні на базі фірми «Одяг», куди
надходять товари, я не одержала. На фабрии.ї вислов
риці тримати у власному гардеробі не 2—3 пари мод чекала, поки колись таки «мазнуть її салом та по її ж люються приблизно в такому дусі: ми щороку збільшує
них колготіз, за які нині віддається мало не півзарпла- губах». А це за віддаленості від господаря (міністер мо випуск товарів, а куди вони діваються — не розу
ти, а стільки, щоб не псувати «нервів через кожну «стрі ства) та невеликих об’ємів виробництва траплялося не міємо... Самі ж члени колективу мають можливість
лочку» й не знімати їх, лише встигне блиснути перше дуже часто. Розміщена ж фабрика у будинку, який цьо купити свою продукцію лише раз на рік та й то за
засняне сонце.
го року святкуватиме свій столітній ювілей. І це пра суворо визначеними лімітами. Більшість
працівників
Відразу попереджаю: якщо ти, шановний читачу, на цівники вважають за щастя, бо якби цехи зводилися у підприємства, з якими я говорила, вважають, шо існу
дієшся знайти в цій статті точну чи хоч би приблизну роки «прискореного будівництва», то не минути б фаб вання бази фірми «Одяг», яка знаходиться за 13 кілодату, коли на кожній полиці кожного трикотажного риці лиха, оскільки в підвалах роками стоїть вода, від метоіз від сЬабоики і з якої, на їхню думку, добрій
відділу з’явиться «по комунізмові», як зисловився ві чого, звичайно, стіни осідають і тріскаються. Отож, частині продукції ніколи не потрапити на поплавки
домий гуморист, то надії твої марні. Але не поспішай приміщення аварійне, і питання будівництва «нового чи магазинів, зовсім «не обов’язкове. Підприємство саме
відкладати газету, бо дата появи кожного з цих товарів хоча б розширення виробничих площ, стоїть перед під може торгувати з магазинами.
у магазинах залежатиме й від тебе особисто. Не ди- приємством мало не з початку його існування, Десь у
Можливість збуту «наліво» категорично заперечила
зуйся, будь ласка, а згадай, що «врятування потопаю шістдесятих роках був навіть замовлений проект на
чих — справа рук самих потопаючих». Та втім, усе по будівництво, проте він так і лишився на папері, як і два «начальник тоииотажного відділу бази О. М, Лещенко.
Її «алібі»: звідси нічого «не мож«на купити,-»весь товар
. черзі.
наступних, які, між іншим, обійшлися підприємстзу не
Л
Переступивши поріг прохідної фабрики, недосвідче «за спасибі». Що ж завадило їх реалізації? А все той потрапляє в магазини за безготівковий розрахунок.
ний гість мусить проявити максимум винахідливості, же принцип, який невідступно переслідує нашу еконо Чомусь відразу уявляється така картина. Знайомий по
П щоб не потрапити під колеса машин, які дивом розми- міку — переважаючий розвиток важкої промисловості відомляє вам, що перейшоз працювати на базу, а ви
® маються в такому тісному дворику, де й курці ніде сту- над легкою, яку прийнято називати «індустрією для собі знизуєте плечима (мовляв, на базу чи в конструк
Іпити. Ця тіснотз переслідуватиме вас на кожному кроці людини», У Кіровограді він яскраво проявляється з торське бюро — яка різниця) і прощаєтесь із ним. «не
у будь-якому куточку цього, з дозволу сказати, під тому, що для будівництва підприємств, які виробляють замовивши величезного списку дефіцитів... Неймовір
приємства. Можливо, комусь і здасться образливим засоби виробництва, знаходяться й місце, й будматеріа но, правда ж?
Ольга Миколаївна теж не розуміє, куди дівається
оте «з дозволу сказати», але як скажеш по-іншому, як ли, і навіть вода, хоч обласний центр і страждає хро
що, приміром, для того, щоб потрапити до відділу кад- нічно її нестачею. Свіжим прикладом можуть послу продукція, адже на складах, запевняє вона, заоаз «нічо
I різ, треба здійснити таке карколомне сходження дере* жити величезні площі на околиці міста, відведені під го не залежується. Отже, на базі «крайніми» вважають
а’яними сходами, що після щоденних тренувань пра завод колійних машин. А ось для панчішної фабрики, торговельників. Там, мовляв, покупці (дехто про запас
цівники відділу зже, напевне, могли б підкорити не яка більше двох десятків років випрошує розширення, а дехто для перепродажу) закупляють товаои мішками.
Якщо тільки в цьому лихо, то- можна заспокоїти чи
один Еверест. А сам цей будиночок зі стінами завтовш не знайшлося «і підрядника, ні будматеріалів, ні води
ки 10—15 сантиметрів у різні пори року зберігає тем (якої витрачалось би тут, безперечно, набагато менше). тачів: нешодавно в Кюозограді почала діяти постано
пературу, яка ненабагато відрізняється від тієї, що зз Роздає ж подібні дозволи наша місцева влада. Але ва — не відпускати б:льше чотирьох найменувань
вікном. Але це ще можна вважати комфортом у по оскільки реальної влади вона досі не мала, то прийнят фіцитного товару в одні руки. Хочеться вірити, що
споавді допоможе поліпшити становише, але поки
рівнянні з тим, що я побачила з цехах. Тут дівчатам, тя цих рішень не тільки на совісті виконкому.
щоправда, ніколи не доводиться скаржитися на холод:
Отож, шановні кіровоградці, обравши нещодавно до змін на краще не помітно...
Можна розв’язати проблему й іншим шляхом —
яка б температура «не стояла «надворі, в цеху вона рід- Рад тих, кого ми сприйняли спроможними захищати
. ко спускається нижче 20—25 градусів. А коли настає наші інтереси, покладімося на нинішніх народних об як пропонували деякі кандидати в депутати у своїх
літня спека, то люди змушені працювати на ділянках, ранців: чим більше «надійде від вас наказів депутатам, програмах: все, що випускається в Кіровограді, місце®
де ртуть інколи перескакує й за позначку «4-40». І це тим імовірніше, що фабрика нарешті отримає дозвіл жителі повинні мати в достатку. Але спеціалісти вва
жають, що цього ні а якому разі не можна робити за
при відсутності будь-якого провітрювання. Правда, є на розширення.
Між іншим, жодної копійки з місцевого бюджету рахунок недопостачання в інші міста, оскільки, якщо
ще в цеху вентилятори, але навіть коли вони працюють
(що буває не дуже часто через поламки), дівчата май підприємство не вимагає. Все це воно береться зроби на те піде, кіровоградці зможуть придбати у себе вдо
же ніякого полегшення не відчувають: нагріте повітря ти за рахунок тих 20 процентів прибутків, які залишаю ма лише дещо з одягу, взуття та ще хіба яку сівалку з
Я переганяється з місця на місце, здіймаючи пилюку й ться в його розпорядженні за нових умов господарю за іншим доведеться їхати в багатші краї... Втім, чине
І пух, яких зазжди вистачає при роботі з пряжею. Ми- вання. Величезних боргів, у які ’ доведеться залазити краше віддати це питання на відкуп економістам —
I моволі тут згадуються вікна деяких солідних установ підприємству, йому нічого особливо лякатися — това хай би порахували нарешті, що нам вигідніше? Бо без
и міста, які засвідчують, що за ними працюють люди, ри фабрики рідко коли залежувалися на полицях ма одної — другої зайвої сівалки кіровоградці якось пеяким протипоказано провітрювати кабінет, адже з по газинів. А зараз взагалі на складі готової продукції ві реб ються, а от без шкарпеток і колготів... Одна надія
вітрі завжди знайдуться різні шкідливі для здоров’я тер гуляє — що випускається, відразу підбирається за на потепління. І не лише природного, а й економічно
зикидч (не виключено — керованих ними підприємств) мовниками. Готове підприємство заплатити й за орен го клімату.
Н. СЕЛЕЦЬКЛ,
— дорогоцін-не здоров'я надійно оберігають масивні ду тимчасового приміщення, якого йому ніяк нв мо
спецкор «Молодого комунара».
жуть підшукати.
кондиціонери...
Сліди цього журналістського пошуку були з самого
початку позначені, пафосно кажучи, причетністю до
його величності Дефіциту. Бо все, що випускає рідна
Кіровоградська панчішна фабрика — панчохи й колготи
для жінок, колготи дитячі, шкарпетки дитячі й чолові
чі, складає його суть. Мабуть, звідси і посилений інте
рес до підприємства з боку місцевої преси: читачі ди
вуються, обурюються, надіються почути слово втіхи
про те, що скоро припиняться безчинства, і їм не до
ведеться «носити латані-перелатані шкарпетки, а дитячі
колготи можна буде придбати без багатоденних полю
вань та багатогодинних вистоювань у чергах. Мушу зі
знатися, коли я збиралася на фабрику, то найбільше
мене цікавило питання, чи наші жінки мають надію хо-
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• «МОЛОДКИ КОМУНАР»

Важко сказати, звідки віялася
оця дірочка у склі вікна кандидата
в народні депутати УРСР
Віктора Івановича Шишкіна.
Але, як кажуть, факт залишається
фактом, тим паче, іцо вона
«взялася» саме в день виборів —
4 березня цього року. Тож
напрошуються гакі запитання;

1. Хто і чому це зробив?
2, Мета?

3. Провокація? Навіщо?
4. Чи не «самореклама»

5. Випадковість?..
Хто знає відповідь, будь
надішліть її до редакції.

ласка,

НА РІЗНІ

НЕБЕЗПЕЧНЕ ПЕРЕХРЕСТЯ
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— І що за дитя непоси
дюче таке! — вдає, що
гнівається молода мати.—
Обережно, бо
впадеш.
Плакати будеш!
Малюк не звертає ніякої уваги на мамині за
стороги. Плакати? Ет то
вигадала! Що він не мужчина.
Ну, звичайно, діти € ДІти. Хто це спокійно сидітиме на місці. Так завжди — ні хвилини спокою. Скільки себе пам’ятаю, синці і подряпини
були для мене своєрідмою окрасою — як для
розмодниці предмети
коші, або ж як медаль за
Ватерлоо. Чистенькі, аку
ратні дівчатка з бантика
ми завжди викликали..«
повнісіньку зневагу.
Однак досить сентимен
тальних спогадів
дитин
ства. Написати цю статтю
мене змусило інше: дитя
чий травматизм. Тим біль
ше, що і спеціальні засо
би масової
інформації
б’ють тривогу: занадто
частими стали випадни
дитячих нещасть.
— Із чим це пов’язано?-запитала якось у знайомої
вчительки молодших нласів і почула цілком спра
ведливу відповідь:
— Із бездоглядністю ді
тей.
Мовллв, вони
сьогодні
цілком належать самі со
бі. Я могла б заперечити,
що без нагляду діти зали
шались і раніше, але чо
му ж тоді процент трав
матизму не зменшується,
а невпинно виростає. Од
нак замислившись,
зна
йшла відповідь у... тій же
шнолі. Скільни вже йшло
ся про неможливість і
надалі ставитися до шкіль
них проблем із такою без
турботністю. Маю на ува
зі наші великі, невиправ
дано переповнені десяти
річки, де діти позбавлені
елементарного нагляду, бо
хіба ж може вчитель чи
черговий встежити за ве
личезною гамірною
юр
бою. Скажу так: навідую
чись у сучасну школу, я
відчуваю себе дуже неза
тишно, якось аж мото
рошно. А свого часу вона
була моєю любов’ю.
Втім, із таким же успі
хом розмову про дитячий
травматизм я могла б по
чати з дитячого садна. І
тут далеко не все в поряд
ку. До сорока дітей на ви
ховательиу — хіба їк може вона їх чомусь навчи-
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ти, якщо не в змозі прос
то реально встигнути по
дивитись за кожним.
Саме до такого виснов
ку прийшли ми у розмові
Із завідуючим дитячим
травматологічним
відді
ленням обласної дитячої
лікарні Р. П. Жернаковим
і старшою медичною се
строю відділення А. !.
Таран.
— Дитячий травматизм
зростає, — констатував
Рем Пилипович.
— Особливо побутовий
травматизм. ^Сьогодні він
складає 85 відсотків від
усіх травм.
Рем Пилипович I Алла
Іванівна висловили надію,
що виступ газети може
допомогти хоч в деякій
дитямірі запобіганню
чих травм. І пояснюють
це тим, що більшість цих
нещасть
трапляється в
результаті халатності до
рослих. Причетні до цьо
го жеди, будівельні уп
равління, ремонтники. Ді
ти травмуються на заха
ращених після будівель
ників майданчиках.
Чим
як не безгосподарністю
дорослих пояснити, що
вони залишають без на
гляду бетономішалки, ви
бухонебезпечні речовини.
Недавно в дитячу лікар
ню було доставлено два
надцятирічного Толю Ко
валенка з вул. Жовтневої
революції у Кіровограді,
котрий одержав
тяжкі
пошкодження
коліна в
результаті злочинної без
відповідальності будівель
ників. Хлопчик
вийшов
погуляти з собакою і са
ме в цей час залишений
ними балон із карбідом
вибухнув. Хто відповість
за каліцтво дитини? Тай
кримінальною візповідальністю здоров’я не попра
виш.
У мене не раз виника
ло питання, чим займаю
ться жеди. Адже, потрап
ляючи «на їх територію»,
не перестаєш дивуватися
тому, що герой «Собачо
го серця» М. Булгакова
називав руїнами, правда,
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життєвих

Це ж якими безтурбот
ними треба бути дорос
лим, якщо
шестирічний
Сашко Гуляк потрапив до
лікарні, тому, що на ди
тину впали... металеві во
рота. «Сама по собі цег
лина на голову не па
дає», — говорив герой
іншого
булгаковсьиого
твору, прошу
вибачити
за настійність літератур
них паралелей. Самі по
собі і ворота без причин
не впадуть. Отже, нехай
читач робить висновок.
На моє запитання, які
травми переважають у ді
тей певного віку, і лікар, і
медсестра
говорили —
опіни. Важко дорікати до
рослим, що залишають ді
тей без нагляду (різними
бувають
ситуації), але
часто вони просто не по
переджають їх, як вести
себе з невідомими пред
метами. Недавно мені роз
повіли історію, що в Бережинці діти
розбирали
роздобуту десь вибухівну.
Один хлопчик загинув, ін
шому
відірвало пальці.
Снільни років минуло, а
війна ще й досі сіє горе і
нещастя.
Автодорожні травми ста
новлять лише чотири про
центи від загальної кіль
кості, однак саме вони
мають переважно леталь
ний німець або ж приво
дять до повної інвалід
ності. Необережність
ді
тей при переході вулиці,
наші досить
незграбні
проектування, особливо в
нових житлових масивах,
де діти нерідко позбавлені
можливостей
нормально
гратися у дворах, стають
причиною страшних
не
щасть.
Гадаю, немає потреби
згадувати дорогу біля середньої
школи № 4.
Скільки вже навколо неї
здіймалося
розмов, А
скільки небезпечних пе
рехресть в інших місцях
Кіровограда,
Навіть
я,
доросла, лякаюсь пере
ходу
біля
спортивно?
школи. А в
дитячому
травмопункті мені сказа
ли, що це наймебезпечніше місце в нашому місті,
і там конче необхідний
підземний перехід.
Готуючи цей матеріал,
я побувала на засіданні

тимчасового комітету по
боротьбі Із злочинністю,
на якому мова йшла про
дорожно - транспортні
пригоди на території об
ласті.
Зростання
авто
транспортних аварій, від
значалося на засіданні, по.
яснюється
насамперед
незадовільною транспорт
ною дисципліною водіїв.
Іншими словами, пере
важна більшість наїздів
на пішоходів
здійснює
ться водіями у стані різ
ного ступеню алкоголь
ного сп’яніння. П’яним
водієм збита маленька
Лена Первушина із Глодос.
Таких
прикладів
безліч.
Велику допомогу у про
філактиці автодорожного
травматизму надас
ін
спектор обласного
ДАІ
Л. Щербина, на чому про
сив наголосити Рем Пи
липович Жернаков. Але
зрозуміло, цим вичерпати
проблему не можна, міс
то має серйозно замис
литися
над безпекою
громадян, інакше позитив
них зрушень не буде.
Свого часу мені дове
лося дещо дізнатися про
існування в кіровоград
ських школах загонів ЮІР
(юних інспекторів руху),
роботу яких
координує
все та ж Любов Леоні
дівна Щербина. Особли
во
відзначаються
тут
школи № 9, № 17, № 31
та інші. В умовах розвит
ку транспорту увага ви
вченню правил дорож
ного руху має дуже прин
ципове значення.
Але тут не можна забу
ти й про таке безпреце
дентне явище: іноді самі
дорослі примушують ді
тей забувати про всі ви
вчені правила.
Скільки
разів доводилось спосте
рігати як, незважаючи на
червоне світло, мчить че
рез дорогу
розпашіла
мати, тягнучи за руку ди
тинча. Воно підросте — і
материн приклад може
привести до непоправної
біди.

Дивує
безтурботність
батьків, які часто не ре
агують на поведінку ді
тей, котрі, не навчившись
як слід керувати велоси
педами, мотоциклами, га
сають по проїжджій час
тині вулиць.
Говорячи про дитячий
травматизм, не слід обми
нати ще одне його джере
ло. Часто до лікарні звер
таються діти, яких поку
сали собаки. Тільки в ми
нулому році із цим звер
нулося до 300 чоловік. Не
так страшно, коли дитину
внусить «знайома» собака.
Але ж у місті чимало їх і
бездомних. Якщо дитину
укусила саме така, їй до
водиться робити 26 при
вивок. Досить болючих,
між іншим. Дорослі повин
ні попереджати дітей, щоб
вели себе обережно з не
знайомими тваринами, ні
в якому разі не треба над
ними знущатися, бо вони
обороняються
по-своєму.
Я так детально торнаюся
цього питання, бо відомо,
що укуси хворих собак
до
призводять іноді І
смертельних випадків.
Підсумовуючи все, про
що йшлося вище, хотілось
би ще раз наголосити на
необхідності
уважного
ставлення до дітей вдо
ма, в дитячому садку,
школах. Вчителям треба
звернути увагу на те, чим
займаються школярі на
перервах. Бо і сьогодні
не залишена дітьми «віч
на» забава — з’їжджати
по перилах сходів. До
того ж дитячі ігри на пе
рервах нерідко бувають
жорстокими,
про
що
свідчать деякі історії хво
роб у дитячій лікарні.
І ще про одну катего
рію травм слід згадати
обов’язково: це одержа
ні у спортивних школах і
гуртках художньої само«
діяльності. Не треба на
гадувати, як ускладнилась
сьогодні спортивна
гім
настика. І хоч ми з вами
бачимо лише один бік
медалі: красу,
грацію,
фанфари, чого це все
коштує, не важко здога
датися. Свого часу, про
читавши у журналі «Ого
нёк» про трагічну долю
знаменитої спортсменки.

я не збагнула всієї суті
лейтмотивного
питання:
чи варто жертвувати житмиттєвого
тям
заради
блиску. Навіть не маючи
уявлення
достатнього
про розвиток спортивної
розумію,
гімнастики, я
що тріумф Лариси Латиніної, скажімо, нинішнім
гімнасткам може здатися
дитячим щебетом.
Втім,
як запевнив мене Рем
Пилипович, сьогодні і ху
дожня гімнастика(’) нена
багато простіша від спор
тивної. Я звичайно, розу
мію, що нічого тут не
вдієш, «спорт — це жит
тя, ціле життя і навіть ще
трохи більше,я». Однак,
шкода все-таки, що спорт
все більше перетворює
ться в культ, а фізкульту
ра забувається.
Зношенню дитячого ор
ганізму допомагає і (щоб
ви думали?) заняття у
гуртках художньої само
діяльності, насамперед у
хореографічних. Ситуація
та ж, що й у спортивній
гімнастиці. Ми
х-очемо
справляти враження
не
гірше від професіоналів.
Ціною чого? Тут я повто
рю лейтмотив
давньої
«Огоньковської» статті: чи
варто..,
Проблема дитячого трав
матизму залишається від
критою. Повертаючись до
розмови у дитячій лікарні,
я повинна відзначити, що
тих 40 місць стаціонару
зовсім недостатньо
для
вирішення цієї проблеми.
Щодня на травмопункт
звертається 20 — 30 дітей
а в літній час набагато
більше. До речі, говорячи
про літо, я~ висловлюю
тривогу Рема Пилиповича
з приводу плавання і безпени поведінки на воді. У
нас по суті немає ніяких
навичок врятування пото
паючих. Чим займається
Товариство рятування на
водах, годі й гадати.
Я не сподівалась вичерпати тему своїми за
мітками, однак хочу при
вернути увагу тих, від но
го залежить здоров’я І
благополуччя дітей. Дитя
чому травматизму можна
запобігти.
Зробіть
для
цього все можливе.
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ще з тризубом. Але замість середнього зуба, що нагадує ній Україні. Там ці кольори були переважаючі у всі чабукву «Л» (в конфігурації тризуба можна прочитати си
і, як правило, для широких мас уособлювали собою
слово «воля»), був меч. Після розколу цієї організації
(1940 рік) такий прапор мали прихильники Мельника, боротьбу за волю і незалежність краю. Мож-на було б
суто ж бандерівці проголосили своїм символом — чер говорити про створення Національної гвардії (1848 рік)
воно-чорну хоругву.
національно-визвольну боротьбу 1918 року.
Український синьо-жовтий прапор — один з найдав чиСталінізм,
витравлюючи в наших душах патріотичні.
ніших серед національних символів. Золотий лев у дійсно інтернаціоналістські почуття, не міг допустити.
синьому полі. Такий герб мало Галицько-Волинське щоб Унраіна мала національну символіку. її й знищувакнязівство в другій половині XIII століття. Приблизно в ли історично, морально й фізично (в 1939 році жителі
Західної України зустрічали Червону Армію з синьотой же час усталилися державні знаки в Польщі, Чехії, жовтими прапорами, наступного ж дня тих людей було
Угорщині. Такий же лем, що спинається на скелю, став кинуто до в’язниць). Барви ці пояснюються по-різному:
гербом Руського воєводства (1434 рік). Це поєднання синю, як символ вічності, свободи, чистого неба, тихих
вод України, жовту, як символ достиглих хлібів, щед
кольорів було характерним для українських земель аж рості і багатства, ясних зір. Людина, що носить в душі
до козаччини. Відомо, що українська земля постійно такі символи, не може не бути патріотом свого народу,
страждала від набігів монголо-татар. Знаємо ми й сло не мати гордості і честі. А таких людей кагановицькоберієвська машина нещадно нищила, сіючи страх і по
во «хохол». Так часто називають українців. Але мало кору. І злочини ці творилися під червоними прапорами.
хто знає, що «хохол» з монгольської перекладається Тож не символи винні, а люди, що їх славлять або
ганьблять.
саме як синьо-жовтий.
Пленум ЦК ЛКСМУ, що відбувся в лютому, прийняв
Козаки внесли різноманітність в українську симво
ліку. У кожного полку, а той куреня був свій прапор. Резолюцію «Про національну символіку», в якій звер«
Козакам дарували свої клейноди царі, правителі, що нувся до Верховної Ради УРСР нового скликання із
наймали їх для військових походів. Але серед усього пропозицією переглянути рішення комісії Верховної
цього розмаїття кольорів, гетьманських гербів, хрестів, Ради з питань патріотичного, інтернаціонального вихозірок та місяців були й жовто-облочисті, як їх тоді вання і міжнаціональних відносин, винести питання
називали, знамена. Всі ми добре знаємо картину Рєпіна державної та національної символіки на всенародне
«Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Там обговорення.
Сьогодні, в першу чергу, нам треба звернути увагу
можна помітити й синьо-жовте знамено. Рєпін, мабуть,
не був українським націоналістом. У XVIII столітті пра на прагнення і цілі, переконання людей, що виступепори з блакитно-жовтим поєднанням з’являються і ють під тими чи іншими прапорами. Якщо це вільна
ширяться в Полтавському, Лубеневському, Переяслав економічно, політично і культурно Українська держаському полках. Дуже поширеними були жовті жупани ва, справді суверенна серед таких же незалежних реста блакитні шаровари серед гайдамаків під час повстан публік, то, мабуть, нікому не треба доводити, що це
ня 1768 року.
благородна мета. Вона неблизько, і шлях до неї важРеволюцію Україна зустрічала теж під червоними та кий. Тож хай помагає мам всім любов до отчої землі,
синьо-жовтими знаменами. Мітинги, демонстрації, свя свого народу, національна (російська чи єврейська",
та в Києві, Одесі, Харкові, Севастополі, інших містах українська чи болгарська) гордість, повага до історії
України проходили з використанням цієї символіки.
та рідного слова.
€, ОРЕЛ.
Цікава історія боротьби за народні знамена в Захід-
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Синьо-жовті прапори з’явилися у нашому степовому
краї 22 січня ц. р., в день Соборності України. Про
живий ланцюг між Києвом і Львовом на честь річниці
злуки Західної Української Народної Республіки і Ук
раїнської Народної Республіки (1919 р.) досить широ
ко інформувало українське телебачення і республікан
ська преса. По центральній вулиці Добровеличківки
(географічний центр України) пройшли кілька членів
кіровоградської міської організації Руху з прапорами,
роздали людям листівки. Того ж дня на зустрічі з кан
дидатами в депутати місцевих Рад, що відбулась біля
кінотеатру «Комсомолець», теж було піднято кілька
синьо-жовтих прапорів. Реакція людей була неодно
значною. Дехто сприйняв це байдуже, хтось цікавився,
звідки це і що воно означає, один чоловік вголос про
тестував. 18 лютого, коли члени Руху з плакатами і з
прапорами йшли на мітинг, що мав відбутися на ста
діоні АРЗ, якась жінка, уздрівши символіку, почала
голосно кричати: «Ідіоти, ви каламутите людьми». А
інший чоловік вітав рухівців, показуючи на свій бла
китний спортивний костюм з жовтими нашивками,
Досі офіційна преса була скупа на публікації про сим
воліку. І якщо й з’являлися які-небудь статті, то лише в
тій чи іншій мірі лайливого характеру, мовляв, необандерівЦІ» націоналісти піднімають голови. Лише недавно
кілька історичних досліджень побачили світ в журналах
«Пам’ятки України», «Философская мысль» та газеті
«Літературна Україна». Але це видання, що мають по
рівняно невеликі тиражі і досить стабільного, національно свідомого читача. Масові ж видання поки що
мовчать. Звичайно, ми не претендуємо на якісь дослідження, мета цих заміток — зацікавити читачів, привер
нути їх до нашої історії. Бо ж ні в школі, ні у вузах
історія України так як слід не вивчається, і лише сьо
годні праці найвидатніших вітчизняних істориків —
Д. Яворницьного, М. Драгоманова, М. Грушрвського, ви
ходять на лірди. Тож і не дивно, що дехто ще так бурх
ливо реагує на синьо-жовті стяги, особливо ті, чиї родичі чи близькі постраждали від рук бандерівців. І на
віть не підозрюють люди, що сталінсько-брежнєвська
■ пропаганда всі рони замовчувала той факт, що ОУН
І (організація українських націоналістів) мала свою, окI рему символіку. Прапором ОУН було блакитне полотни-
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Дивна чаша і... порожня пляшка
ЯК ОПИНИЛИСЯ ВОНИ ПОРЯД НА ДНІ СКІФСЬКОГО КУРГАНУ?
Пам'ятники мистецтва та культури — це величезні ге
нератори духовної енергії, вкладеної в них творцями
їх, а також людьми, які протягом століть перед ними
схиляються.
Руйнуючи пам'ятники, ви вбиваєте найцінніше
на
Землі — духовну енергію народу, акумульовану а
пам’ятниках.
Ф. АБРАМОВ.

Таємниця минулого людства — одна з найцікавіших
таємниць. Земля неохоче відкриває її. Коли-не-коли
обвалиться підмитий берег річки і очам сучасника
являться рештки стародавніх осель, речей побуту, мо
гил, а то вимиє дощем рештки поховання епохи пере
селення народів, як це було біля села Глодоси Новоукраїнського району, чи будівельники натраплять на
віками схований скарб...
Археологи, перекопуючи десятки кубометрів грунту,
сторінка за сторінкою прочитують історію давно зник
лих народів та культур, в тому числі й дописемного
періоду. Одна з таких сторінок — історія легендарних
скіфів — була досліджена в ході розкопок археоло
гічною експедицією Кіровоградського краєзнавчого
музею курганів біля села Молдовки Голованівського
району.

Внаслідок будівництва зрошувальної системи на зем
лях колгоспу імені О. Суворова в серпні 1989 року по
стала необхідність термінового дослідження чотирьох
невеликих курганів, які були майже повністю розорані
Через років 10—15 від них залишились би хіба плями
округлої форми та сірого кольору, помітні лише з ви
соти пташиного польоту. А це значить, що вони могли .
назаажди зникнути з поля зору дослідників, а отже —
і для наступних поколінь... Розкопані кургани, як вияви
лося, були залишені ще в V столітті до н, е. скіфськи- .
ми
ми племенами,
племенами, одними
одними з з перших,
перших, які
які згадуються
згадуються вв пиписемних пам'ятках народів, котрі населяли територію .
сучасно? України в давнину.
Насипи двох із розкопаних курганів були обкладені
по периметру каменями, утворюючи навколо
них
ж
своєрідні кола. Подібні конструкції відомі ще в кур
ганах епохи енеоліту, тобто, з третього тисячоліття до
н. е. Щоб зрозуміти їх призначення, необхідно врахо
вувати, що для стародавніх людей будь-який процес
(дія), виробничий чи обрядовий, являв собою відобра
ження процесу міфологічного світотворення. Тому по
ховальний обряд як такий (і зокрема — курганні наси
пи з кам’яними конструкціями та могильними ямами)
також входили е міфологічну концепцію світобудови

давніх.
Скіфи та їхні кургани не були винятком із цього
правила. Кургани скіфів мали подвійне призначення:
з одного боку, це були могильні пагорби, що прикри
вали тіло померлого і вказували місце поховання, з
другого — вони мали сакральне (священне) значення,
відтворюючи першу космічну гору і, таким чином,
створюючи простір іншого, потойбічного світу. Кам’яні
конструкції, відповідно до цього теж мали як прагма
тичне значення кріплень, призначених підтримувати
насип кургану від осування, так і сакральне — «кромлехів» (в перекладі з грецької — «копо»), які символі
зували сонце, вогонь і, знову ж таки, окреслювали
замкнутий, організований простір світу померлих.

Серед каміння кромлехів обох курганів виявлено за
лишки тризни — окремі кістки коней чи великої ро
гатої худоби, сліди давнього звичаю влаштовувати піс
ля похорону обід та змагання воїнів. Часто залишками
таких тризн є знайдені в насипах курганів биті амфори,
в яких скіфи тримали вино. Витоки цього обряду ся-

тають а сиву давнину палеоліту і являють собою від
луння колишнього канібалізму людства, коли помер
лого з’їдали родичі — з тим, щоб перебрати в себе
його мудрість, хоробрість, мужність, силу... У скіфів же
поїдання померлого замінене поїданням жертовних
тварин певного віку (очевидно, трилітніх).
Три з розкопаних курганів, на жаль, виявилися по
грабованими ще в скіфський час, а один покопали ще
й золотошукачі XIX — початку XX століття, залишивши
про себе «пам’ятку» у вигпяді 12 грабіжницьких ям та
розбитої пляшки. Незважаючи на те, що більшість кур
ганів пограбували, все ж вдалося реконструювати ос
новні риси поховального обряду в молдовському мо
гильнику.

Як виявилося, для поховального обряду скіфів, що
заклали могильник, були притаманні риси як лісосте
пових, так і степових племен, що проявилося в типах
поховальних споруд у вигляді великих квадратних ям
та ям із підбоєм. В могилах знаходилися рештки по
хованих скіфів, орієнтованих головою на захід і звер
нених обличчям до сонця — одного з головних богів
скіфського пантеону. Віра скіфів у продовження життя
після смерті зумовила наявність в похованнях речей,
якими користувалися небіжчики за життя. Серед таких
речей — бронзові та залізні наконечники стріл, залізні
меч та ножі, бронзові дзеркала з ручками, спис, на
мисто зі скляної пасти, золота й срібла, кераміка.
У двох могилах знайдено рештки дерев’яних чаш,
окутих срібними пластинами. Особливо цікавою вияви
лася чаша з кургану № 6. її дерев’яна основа повністю
зітліла, тому археологи виявили тільки розташовані по
колу шматочки оленячого рогу, що служили за інкрустацію, срібні скріпки дерев’яної о-снови чаші, та позо
лочена срібна пластина з витиснутим на ній зображенням голови міфічної тварини — грифона, виконаним у
типовому для скіфів звіриному стилі.
Подібні чаші мали ритуальне призначення і, скоріше
всього, використовувалися для виготовлення галюииногенного напою, подібного до легендарного авестійського «хаомІ» чи ведійського «сомі». На це вказує й
зображення на пластині грифона, з пащі якого вири
вається полум’я, — фантастичної істоти, пов’язаної з
небесною сферою, вогнем, золотом, сонцем (до речі,
ведійський бог Сома теж ототожнюється з сонцем).
Серед поховального Інвентаря з кургану № 4 при
вертає увагу дослідника керамічна антична чорнолако
ва чашечка, поява якої серед речей скіф'янки пояс
нюється наявністю торгівлі між скіфами та греками«
Можна лише здогадуватися, скільки пшениці чи шкур

було за неї віддано в Ольвії, Херсонесі чи іншому
грецькому полісі. Та цінність чашечки для археолога
не тільки в цьому, а й у тому, що завдяки розробленій
типології грецької кераміки можна з певністю сказати:
скіф’янка, власністю якої була чашечка, похована а
кінці V століття до н, е.

Не рідкістю була в скіфських похованнях як чолові
ків, так і жінок зброя. Молдовський могильник — не
виняток, В кургані № 6, наприклад, знайдено 74 брон
зових наконечники стріл та залізний меч до-вжиною
96 сантиметрів. У інших могилах — рештки списа, під
токи списів, дротиків. Наявність списа в похованні жін
ки з дитиною доповнює свідчення Геродота про те, що
у скіфів незаміжні жінки нарівні з чоловіками брали
участь у війнах, вступали до скіфського війська й молоді заміжні жінки, що вже мали дітей.
Розвиток приватної власності призводив до того,
що власники речей намагалися їх всіляко позначати
родовими, племінними чи особистими позначками.
Збереглася така помітка у вигляді знака з двох пера-
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„»пинит ліній перекреслених третьою, «а двох лопас
тях одного з'бронзових накінечяиків стріл.
Майнова нерізність серед древніх скіф.в була приминою частих пограбувань могил ще в скіфським
скіфський час. К"
Дослідників завжди дивує об.энан.сть граб.жник.в. Так,
7 всіх трьох пограбованих могилах було знайдено заІблені грабіжниками золоті та жкрустован, золото«
намистини, срібні пластини з окуття чаш, в той час як
поховання в кургані № 7, де не було виробів ,з золота не пограбували зовсім.
Можна уявити увесь драматизм сподіяного під час
таких пограбувань. В кургані № 6, наприклад, в.д кістяка похованого залишилися лише кістки нижньо, часколи не зітліло тітини ноги, явно відрубаної ще годі,
тоді, коли
ПО Скоріше всього, це було зроблено, аби зняти брас,
лет чи іншу прикрасу. В курган № 4 грабіжники відтяли голову похованого — очевидно, для того, щоб
зняти прикраси з шиї. Пошкоджено < скелет у похо3вХочҐ2ск1фський цар іданфірс і заявив завойовникові
Дарієві, що перси відразу відчують міць та мужність
скіфських воїнів, щойно знайдуть могили 5лніх предків,.
що свідчить про святість цих могил для скіфів, усе ж І
знаходилися серед цього иародУг певно, й такі, хто ні І
перед чим не зупинявся заради наживи... Так само ке
зупиняє сила сучасного Закону, що загрожує штрафом
до 300 карбованців та позбавленням волі до 2 років, >
новітніх вандалів. Сліди їхніх «подвигів», знайдені екс
педицією — пластикова гребінка та пляшка від шам
панського в кургані доби бронзи у Добровеличківському районі, спроба пограбування кургану доби
бронзи у Вільшанському районі...

Але якщо дії таких «золотошукачів» можна пояснити
жадобою легкої наживи, то зовсім -незрозуміло, наві
що окремі механізатори підорюють кургани під самий
триангуляційний энак, незважаючи -на встановлену охороікну зону: навіщо з ризиком для життя починають
розорювати кургани висотою понад 3 метри, які про
тягом тисячоліть не зачіпала людська рука (не рахую
чи грабіжників, звичайно); навіщо дехто з голів кол
госпів улаштовує э древ-ніх курганах скотомогильники,
ніби немає іншого місця; навіщо при прокладанні га
зопроводу (як це було в Олександрівському районі)
та меліоративного водопроводу (як у Новоукраїисько»
му районі) обов'язково треба розрізати кургани?
Одним незнанням цього не поясниш, бо вже стільки |
написано й сказано про значення пам'яток археології,
про необхідність збереження їх!

Ось приклад із Олександрійського району, де меха-

мізатори колгоспу «Шляхом Леніна» звалили і від-1
тягнули убік охоронний знак на двометровому кургані, І
а едм курган «благополучно» розорали. Це не незнси-’
^відповідальність, манкуртство, існуванняг
XI
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ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ЗІРКА»

Нещодавно профком виробничого об’єднан
ня «Червона зірка» та установчі збори створи
ли на основі футбольної команди майстрів
другої ліги «Зірка» спортивний футбольний
клуб, головною метою якого буде підготовка
футбольної команди «Зірка» до наступного,
53-го чемпіонату країни з футболу.
Головою футбольного клубу обрано т. Су
ворова В. М. — заступника голови Кірово
градського виконкому народних депутатів, до
правління клубу увійшли представники орга-

нізацій-засіїовників та колективних
членів
клубу.
Зараз футбольна команда «Зірка» перебував
на навчально-тренувальних зборах у м. Толбухіи (НРБ). Після повернення, 26 березня, во
на проведе свій перший тренувальний матч з
чемпіоном СРСР 1989 року
московським
«Спартаком».
гі?/пужл ЧА0М0’ "ерші два матчі першості
СРСР з футболу «Зірка» проведе на своєму
полі: 8 квітня з командою м. Києва «СКА» а

Запоошчємл че?и,г’вськок> «Десною».
8
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футбольного клубС ™^аКМЬ стати члена^
на стадіон
"У‘ звсРтатись за порадами $
Вн одержит? членський <ф0НУ 2
-47-20’ 2-34, '30 "
4,**т | >и, *
Футбольний

квиток та білети
матч з московським «Спартаком», р
------------- —

старший т.и
КАСЬЯНЕНКО,
заст*пмм«Т₽ЄНЄ₽ — начальник команди,
«Зфиа»
Г°ПОвИ Ствольного клубу
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СЕРВІС
МОЛОДА продавщиця невеликого сільського магат зину, що . свЛ) Кірове Долинского району ледь
не плакала, Ні, перевіряючі не спіймали Гі на якихось
мах.нащях чи зловживаннях - все. що, як кажуть, під
прилавком, те и на вітрині» Біде була в іншому — і
сьогодні (як і вчора, позавчора) її чоловік, завідуючий
магазином Володимир Кузнецов, був на роботі «під
градусом». Тільки вчора, позавчора це зійшло йому з
рук, а сьогодні — нагрянула комісія. Один з переві
ряючих - оперуповноважений відділу боротьби із
розкраданням соцвласності Долинського райвідділу
міліції Віктор Галета — спохмурнів: »же вкотре доводиться констатувати подібне.
Писати пояснювальну Володимир категорично аідмовився: «сьогодні я не пив, це з учора — святкували
в друга день народження». Хоча видно було й неспе
ціалісту, що він уже, як мовиться, добре «приклався».
Діалог міліціонера і завмага типу — «ви пили _ я не
пив» тривав хвилин п ятнадцять і закінчився безрезуль
татно. Тоді вирішили, що останнє слово — за медекспертизою. У супроводі Віктора Галети 1 працівника
районного комітету народного контролю Олександра
Поліщука, Володимир Кузнецов відправився доводити
своє алібі в сільську амбулаторію, однак, поки там
розшукували десь зниклу медсестру, попросту втік. По
цорозі на кілька хвилин заскочив у магазин, щось шеп
нув дружині і дременув далі.

дить у торговельну мережу, тим.відповідно, менше до.
ходить їх і до покупця. Принцип «це — мені» спрацьо
вує чітко, бо, крім себе, ще — сестра, кума, подруга,
знайома, невістка, просто потрібна людина, яка теж
«виручить». Ну а «це — тобі», тобто покупцеві, нож
ний, хто із цього боку прилавка, відчуває на собі —
буває хоч щось залишиться, а буває й ні. В звлеж-носсті від того, скільки товарів пришлють і скільки роди
чів і знайомих у тих, хто його ділить. Своя рука, так
би мовити, владика. Хоча, як засвідчують матеріали
недавньої перевірки магазинів і баз обласним коміте
том народного контролю й інспекцією робітничого
контролю облпрофради не завжди й керівник торго
вельної точки знає, що робиться у підвладному йому
магазині. Як от, наприклад, завідуюча Кіровоградським
райунівермагом В. Данчул, котра про ті махінації, які
вершились в універмазі під час її відсутності перед
листопадовими святами минулого року, виявляється,
абсолютно не знала.
А БУЛО так. 4 листопада минулого року голова правління Кіровоградської райспоживспілки В. Гончар,
маючи на руках офіційний папірець (підписаний заступ
ником голови правління облспоживспілки І. Жилен
ном), з якому чорним по білому написано, що дирек
тору Новоукраінської міжрайбази М. Столяру нале
жить видати для обслуговування тваринників району
імпортних товарів на 1,5 тисячі карбованців, бере із

пості керівники, шинні у різного роду порушеннях та
зловживаннях і значно покращиться робота по наве
денню порядку в підвідомчих торговельних організа
ціях, якщо він цей порядок порушує в першу чергу«
Причому такі дії як підміна офіційних документів юрис
тами кваліфікуються трохи інакше і за них треба від
повідати не тільки на засіданні комітету народного
контролю«
Ну а стосовно товариша Гончара, то це свого роду
одіозна фігура в торговельній сфері нашої області, бо
по своїй вседозволеності він утре носа будь-кому із
колег. Скільки не ловлять його на різних порушеннях
і махінаціях, а він, як кажуть, і нині там. Обласний КНК,
перевіривши роботу Кіровоградської райспоживспіл
ки, висловив свою думку у спеціальній довідці, де
крім згаданого випадку із «обслуговуванням» тварин
ників, констатується, що не за призначенням також
реалізувалися гостродефіцитні товари Грузьчанським і
Суботцівським сільськими споживчими товариствами—
відповідно на 4,6 і 5,1 тисячі карбованців (є з кого при
клад брати). Факти порушень правил торгівлі в мага
зинах району були виявлені і при перевірці в березні
минулого року, Взяти хоча б випадок із «Стимулом»,
коли в продавщиці Т. Коробко знайшли зошит із
реєстром дефіцитних імпортних товарів, відпущених
начальникам різних відомств і рангів за розпоряджен
ням В. Гончара і директора райзаготпрому М. Підгор-

«ЦЕ
МЕНІ,
ЦЕ
КУМІ».
А НАМ?
Через деякий час надійшли його супутники і малоприємна історія закінчилась тим, що працівник міліції,
виконавши необхідні процедури, магазин опломбував.
Дізнавшись про це, люди, котрі якраз скуплялись, дов
го ремствували, що ось, мовляв, і так півроку закрито
було, а тепер знову замок на двері. Що можна було
відповісти розсердженим кіровцям? Що завідуючий
магазином не має права бути на робочому місці s нетверезому стані. Що підсобне приміщення в магазині —
для зберігання товару, а не для того, аби Кузнецов
відсипався там після чергової дози. Що керівникам
Долинської райспоживспілки давно треба було звер
нути увагу не цю торговельну точку і ще раз добре
подумати, чи можна довіряти таку посаду людині, кот
ра не минає чарки, а у відповідь на сльози і погрози
дружини кинути його, якщо й далі питиме, цілком сер
йозно відповідає: «я тобі тоді таку недостачу влаштую,
що в тюрму сядеш і за весь вік не розплатишся».
Коли виручка була підрахована, акти написані, а ма
газин опломбований, заплакана Люба Кузнецова зітхну
ла:
— Тепер хоч додому не йди... Уб’є... Але ж там кро
лі, свині... Треба йти.
Вона пішла по неширокій сільській вулиці і мені бу
ло до сліз жаль цю молоду жінку, мою ровесницю,
котра чи й зазнала щастя за своє заміжжя, бо і на час
нашого приїзду ходила з синцями «оце ось так побив,
що й досі не посходило», котра в який уже раз носить
дитя під серцем і ніяк не може доносити, бо «як тіль
ки поб’є, так і залишаюсь без дитинки».
Кому треба рятувати жінку — заїжджим перевіряю
чим чи місцевій владі, котра знає і бачить набагато
більше, аніж змогли ми побачити того разу? Влада
знає, а Кузнецов дружину калічить...
За час моїх журналістських поїздок це був перший
випадок, коли постало питання про врятування продав
щиці, правда не від покарання за якісь гріхи, а від чолозіка-бузувіра. Тому, що в інших випадках, на жаль,
доводиться говорити про багатьох торговельників різ
них рангів більше з обуренням, аніж із співчуттям. Що
денно виникаючі дефіцити на елементарні речі, з одно
го боку, і безперешкодний доступ до цих речей чи то
працівників магазинів, баз, чи то управлінського апа
рату __ з іншого, призвели до того, ЩО а такій ситуації
торговельник опиняється в ролі Відомого персонажа
не менш відомої кінокартини «Весілля в Ма"ин'в^'”'
котрий із рушницею за плечима «справедли » А
награбоване - «це мені - це тобі», вибираючи соб.
найкраще, ну а те. що лишилось. — суперникові.
.опер часи не ті, зброя, як і належиться, під надій
ним контролем, а от принцип розподілу живучий до
цих пір. І чим менше хороших І гарних товарів надхо-
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АБО ПРО ТЕ,
КОГО ДЕЯК!
ТОРГОВЕЛЬНИКИ
ОБСЛУГОВУЮТЬ
В ПЕРШУ ЧЕРГУ
ПОТРЕБУЮЧИХ
ЧИ «ПОТРІБНИХ»
ЛЮДЕЙ?
ного. Куди там товпитись здавачам ліктехсировини чи І
передовикам сільського господарства, якщо отоварити ®
треба спочатку таку гвардію. Хіба ж на всіх імпорту
напасешся?
Хоча заради справедливості треба сказати, що з то- Q
варишем Гончарем відповідна робота проводилась, бо за |
неодноразові грубі порушення, зловживання службо- В
вим становищем, низький рівень державної дисципліни |
рішенням Кіровоградського райвиконкому № 335 від
17 серпня 1989 року йому було суворо вказано. Робота
правління райспоживспілки і особисто В, Гончара по
перебудові торговельного обслуговування сільського
населення визнана дуже незадовільною. Цим рішенням
керівник райспоживспілки попереджений, що якщо
Ну, ви тільки подумайте, які зараз тваринники пішли— ним не будуть вжиті оперативні заходи для ліквідації
не вирощують нам свиней чи дають молоко державі, а недоліків, то він буде звільнений з роботи,
Ц ЕРЕЗ три місяці В. Гончар почав «перебудовувати»
в присутності торговельного начальника, виявляється,
■ обслуговування сільського населення І «ліквідову
отоварюються потихеньку з чорного ходу. До того ж
якось дивно чути, що у такому великому районі тва вати» недоліки, перейшовши від усних розпоряджень
продавщицям, до особистого контролю за видачею
ринників тільки четверо. Мені здається, що їх гам натоварів «потрібним» людям. Оце «перебудувався».
багато більше.
Думаю, ніхто із читачів не сумнівався, що після су
Так, певно, здалось і перевіряючим, бо вони звернулись за роз'ясненням до заступника голови Kip-oso- ворого попередження такого солідного органу, торго
вельний керівник кинеться засипати селян заморськими
градського райвиконкому М. Буртака, який чітко і
недвозначно відповів, що у цей період обслуговування дефіцитами. Однак подолавши із В’єтнама чи Австрії
передовиків сільського господарства району не про тисячі кілометрів до Кіровограда, вони не змогли
водилось. Отож, як кажуть, думайте самі і робіть зробити останній ривок із Балашівки до якоїсь із ферм
чи бригад хоча б у Червоному Яру« Бо дістались не
висновки.
потребуючим, а «потрібним» людям.
Доречним буде сказати і ще про один інтригуючий
Здавалось би все — після такого «трюку» звільняти з
факт цієї непривабливої історії. Не встигли народні й
робітничі контролери до кінця розібратись із згаданим роботи треба негайно, однак на захист 8. Гончара став
Кіровоградський райком партії, звернувшись до облас- »
уже папірцем, як сполошились не тільки на базі, а й ного
КНК із проханням направити матеріали перевірки І
в облспоживспілці. Бо наступного дня з’явилось інше по виявлених порушеннях в торгівлі товарами підаи- ■]
розпорядження, під тим же самісіньким номером, під щеного попиту для реагування і вжиття заходів. Об- І
писане І. Жилєнком, де на місці загадково зниклої
комітет народного контролю, відіславши по- «
суми 1,5 тисячі карбованців з’явилась цифра 3. Ось ласний
трібні матеріали, взагалі зняв питання про відповідала»- І
так — ні більше, ні менше. Добре, що навчені гірким ність керівника райспоживспілки з порядку денного І
досвідом, контролери відразу ж зняли копію із справж
свого засідання, що, вважаю, дуже дивним. Нехай собі В
нього розпорядження і завірили її в товарознавця
райком партії розбирається із Гончарем як з комуніс* І
складу 7. Махииько. Тому наступного дня товарозна
том, а як керівник він мав би пояснити людям на засі- ’
вець особливо й не відпиралась, що отой другий папі данні комітету, чому дозволяє собі розпоряджатись
рець попросту — липа, якою один з обласних торго державним майном як власним. І скільки будуть про
вельних керівників вирішив хоч якось «виручити» довжуватись порушення,.., зловживання..., ігнорування
підопічного. Підстрахувати, тан би мовити. Але підстра офіційних державних розпоряджень і постанов, де чіт
хувалася й Т. Махинько, яка перше розпорядження,
ко написано — кому, скільки • в яких випадках видаю
де — на 1,5 тисячі карбованців, не викинула, як нака ться гостродефіцитні та імпортні речі.
зували,. певно., в облспоживспілці, а залишила, хоч і
Вседозволеність деяких торговельних магнатів при
зіжмакане до невпізнанності: «у них гам свої ігри, в зводить не тільки до першочергового розподілу това
мені за кожний папірець відзвітуватися треба».
рів серед «сильных мира сего», а й робить ще одну—
Чого годі варті запевнення І. Жиленка не засіданні страшнішу справу. Вона дає зрозуміти тим молодим
обласного комітету народного контролю у листопаді
(Закінчення на 10-й стор.).
минулого року що будуть притягнуті ДО відпозідаль-

собою продавщицю взуттєвого відділу райунівермагу
Олену Ковальову, машиною райкому комсомолу їде
«а базу і набирає там дефіцитів аж на 3 тисячі карбо
ванців. А далі — взагалі чудасія. Ось що пише про це
у пояснювальній О. Ковальова;
«...Цього ж дня товар привезли в магазин і розван
тажили у відділі (до відома покупців, він у цей день
не працював, бо за свідченням директора райунівермагу там встановлювали нове обладнання — авт.). По
тім прийшов якийсь чоловік і забрав товарів на 740
карбованців, інші товари на 2270 карбованців були за
брані 6 листопада трьома чоловіками, котрі прийшли з
Гончарем і заплатили гроші. При відкритті відділу
11 листопада виручка була здана в касу магазину».

І,

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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СЬОМА СТОРІНКА

ДОРОСЛІ І ДІТИ

А ЗАВТРА...
Відбувся пленум міської
піонерської
організації. Працювала палата дітей і па
лата дорослих. Мова йшла про дальший
розвиток піонерської роботи в місті.
Піонери повинні мати свій бюджет. За
гони — вожатих, кваліфіковані поради,
свою конкретну справу. Проблем — без
ліч. Та чи готова до цієї роботи міське
рада піонерів?
Як показав пленум, члени ради
пра
цюють, але їхні дії не скоординовані,
немає ядра, яке могло б здружити колек
тив. Тому голова обласної ради Наталя
Жукова запропонувала провести спіль
ний похід. Це питання довго дебетува
лось, але все-таки вирішили пропозицію
підтримати, Пленум обговорив проблему
стосунків у школах між піонерською ор
ганізацією й адміністрацією.
Вирішено: сектори ради повинні нада
вати всіляку допомогу дружинам, обо
в’язково перевіряючи результати своєї
праці.
Яка роль обласного Палацу піонерів і
районних Будинків піонерів у підготовці
кадрів старших піонерських вожатих і
активу? Пленум доручив І. Винокурову,
А. Короткову проаналізувати це питання.
Самостійність роботи піонерів. Чи є
вона насправді і в якій мірі? Учасники
пленуму вирішили провести на цю тему
збір міської ради разом із представни
ками рад дружин.
Підготовка вожатих. На сьогодні це
проблема № 1. Пленум доручив бюро
готувати матеріали для атестації стар
ших піонерських вожатих і рад піонер
ських дружин, заслуховувати звіти про
зроблену роботу. Пленум вирішив про
сити Республіканську раду Української
піонерської організації про сприяння
експерименту по переведенню ставок
старших піонерських вожатих у розпо
рядження міської ради ВПО або Будин
ків піонерів. Бюро також готуватиме ма
теріали до атестації загонів і дружин.
Пленум вирішив провести у першій
половині квітня цього року міську піо
нерську конференцію.
Конференція розглядатиме такі
пи
тання:
1. Про роботу міської ради піонерської
організації.
2. Про спільну роботу піонерських дру
жин у складі міської піонерської органі
зації.
3. Про вибори в міську раду ВПО.
У дружинах кожен із членів міської
ради повинен провести до конференції
підготовчу роботу.
Пленум
вирішив
клопотати перед
міськкомом комсомолу відкрити рахунок
міської ради ВПО, а також проводити
платні заходи, кошти від яких ітимуть в
бюджет міської піонерської організації.
Наш кор.
ІНТЕРВ’Ю ПІСЛЯ ПЛЕНУМУ:

— Що ви чекали від пленуму 6
справдилися ваші сподівання!

чи

І. І. ВИНОКУРОВ, заступник голови мі
ської Ради:

— Я, звичайно, не чекав революції,
але й такої пасивності теж. Навіть ті, хто,
як мені було відомо, збирався брати
активну участь, не прийшли,
А. ТКАЧУК, член ради, СШ № 6.

— Піонерський штаб не намітив план
роботи. Я бачу цей пленум як підготов
чий залп, всі надії покладаю на конфе
ренцію.

ЯК СПІВПРАЦЮВАТИ ЇМ У ПІОНЕРСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ?

Піонери хочуть бути самостійними. Чи зможуть вони
працювати без підтримни старших друзів? Мабуть, ні.
Потурбуватися про молодших товаришів повинні, в пер
шу чергу, комсомольці. Адже піонери — це
майбутні
члени ВЛКСМ.
Я звертаюсь до комсомольців-шмолярів, до членів ко
мітетів комсомолу навчальних закладів, підприємств із
проханням
направити в піонерсьні загони
вожатих,
звільнивши їх від інших обов’язків. Без загонового во
жатого загін не має права на існування.
Проент Статуту ВПО обговорюється в піонерських за
гонах і дружинах. На жаль, комсомольців він не заціка
вив. Тут би встигнути зі своїми проектами розібратись!

екран,
АРЕНА

Дорослі вступають у ВПО і виходять з неї добровільно
(якщо мова не йде про виключення) і індивідуально: че
рез ради піонерських організацій всіх рівнів; через ради
загонів і дружин. Питання про персональне членство о
загоні, дружині вирішується на відповідному зборі від
критим чи таємним голосуванням. Дорослі повинні скла
дати не більше третини членів загону або дружини.
Після вступу в ВПО дорослі можуть об’єднатися в свою
асоціацію, спілку, нлуб, загін та інші структури; мати
свою форму, символи, атрибути, ритуали, заповіді, ко
декси і т. д. Не виключається також створення груп, ру
хів, в підтримку піонерської організації поза нею. У
цьому випадку вони користуються правом дорадчого го
лосу.

І все ж пропоную вам на обговорення проект роз
ділу в Статуті ВПО ім. В. і. Леніна «Дорослі в піонер
ській організації». Піонерам дуже потрібна ваша участь
в їх житті, діти хочуть мати поряд друга. Давайте їм
допоможемо.
Н. ЖУКОВА,
голова обласної Ради піонерських організацій.

Про членство. Будь-який громадянин СРСР, який ви
знає Статут ВПО імені В. І. Леніна, і активно працює
в загоні або дружині, в районній або міській, обласній,
окружній, крайовій, республіканській, всесоюзній піо
нерській організації, може бути її членом.
Основні вимоги до дорослого, що вступив у ВПО:
— любов до дітей;
— повага їх прав, честі і гідності;
-т- уміння і знання в якій-небудь галузі діяльності,
корисної для піонерської організації;
— практичне здоров’я.
Дорослі входять в ВПО на рівних правах з дітьми
(це одна піонерська організація), але обов’язків у них
більше:
— навчити жити піонера за законами демократично
го і гуманного суспільства, допомогти розвитку його
інтересів і здібностей за принципом: чим багатша осо
бистість — тим багатша Батьківщина;

У відповідності з їх функціями дорослим присвоює
ться звання вожатого, інструктора, радника.
Про керівні органи. Рада є єдиним органом управ
ління піонерською організацією, куди на рівних правах
входять діти і дорослі. Рада може складатися з піоне
рів і дорослих, вибраних безпосередньо піонерськими
колективами Ьбо паралельно там і на конференціях
піонерських працівників, а також представників, деле
гованих діючим складом ради.
Зліт — вищий орган організації, остаточно затверд
жує раду і обов’язки її членів. Делегати на зльоти мо
жуть вибиратися аналогічно.
Порядок формування і склад рад всіх рівнів від ра
йонного до центрального затверджують відповідні
зльоти.
Про внески. У піонерської організації є свій бюджет,
що складається з відрахувань дорослих і дітей. Піонер
ські організації на місцях самі встановлюють порядок
виплати і розмір членських внесків дорослих членів.
ПРИМІТКА: Членам оргкомітету пропонується обгово
рити на місцях з партійними, комсомольськими і піонерсьними працівниками питання про можливість сплати
членських внесків комуністами і комсомольцями,
що
працюють у ВПО, безпосередньо на її рахунон.

Чекаємо листів!

Чи перший зараз піонер?
Комсомол зараз на роз
доріжжі. З’їзд,
проекти,
програми, статути... А що ж
піонери? Стрункі ряди ді
тей в червоних галстуках,
білі банти, акуратні пілот
ки, горн, барабан і єлейні
вітання партії і комсомолу.
Це було вчора. А що
завтра? Створення дитячої
організації передбачає пев
ний рівень свідомості її
членів. Чи завжди є ця сві
домість у дітей? Наскільки
готові вони бути не просто
учнями класу, де Олена
Іванівна, класний керівник,
дала адресу, сказала, щоб
пішли он допомогли.бабусі
по хазяйству (за неявку —
зниження оцінки по пове
дінці), а справжніми тимурівцями? А що робити, ко
ли ще й школа величезна,
навчання у дві зміни, і клас
ному керівникові нема ча
су навіть команди
якісь
роздавати? Є,
звичайно,
вожаті. Але чи вистачить
їхніх сил, коли в школі, як
скажімо в Кіровоградській
середній № 31, двадцять
вісім жовтенятських заго
нів і тридцять один піо
нерський? Чи ж дійдуть вони
(вожаті) до свідомості кож-

ВОСЬМА СТОРІНКА

СЦЕНА,

— добровільно і персонально відповідати за діяль
ність ВПО;
— захищати права всієї організації і кожного и члена;
— зберігати традиції;
— зміцнювати співробітництво між дорослими й діть
ми, членами ВПО різних національностей;
— турбуватися про зростання професіоналізму і ком
петентності дорослих членів ВПО;
— зміцнювати матеріальну і фінансову базу органі
зації.
..
х

Діяльністю піонерів керує комсомол. Точніше, повинен~ керувати. Так сказано у Статуті ВЛКСМ. Як на ділі
здійснюється це керівництво, відомо всім. Піонерськи
ми загонами керують класні керівники, організатори
позашкільної роботи, директори шкіл. Велике спасибі
їм за це!
І дорослі, і діти розуміють малу ефективність піо
нерської роботи. Але хто ж буде оновлювати її діяль
ність? Хто потурбується про захист інтересів, прав
піонерів?

•

ного піонера? Щоб провести
тут загальношкільний
ве
чір чи збір загону — скіль
ки сил і часу потрібно! Де
вже тут ходити в кожен
загін, де вже тут дбати про
незалежність
загону від
класного керівника? Тому
Олег Краснокутський і Оле
на Бєлосвєтова за те, щоб
піонерські загони створю
вались при ЖЕДах, за міс
цем проживання. Тоді тимурівська робота була б
дієвіша — у дворі добре
видно, кому з ветеранів
потрібна допомога. Та й по
за школою діти могли б
проявити свої здібності за
інших умов по-новому.
Питання: де взяти вожа
тих?
Олена Бєлосвєтова, вожа
та, 31-а школа:
— Мабуть, вихід у від
критті спеціального факуль
тету.
— Ми звикли, що вожа
ті — це молоді хлопці й
дівчата. Якщо ж поставити
цю справу на професій
ний рівень, то як же жінці
років у сорок п’ять звати
ся вожатою?
— Хай буде назва не «во
жатий», а якось інше, лі
дер, наприклад.
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ф Дорогі кіровоградці! Запрошуємо
відвідати вистави українського
музично-драматичного театру імені
М. Л. Кропивницького. Нову постановку
п’єси І, Карпенка-Карого «НАЙМИЧКА»
(за твором Тараса Шевченка) здійснив

вас

Майбутнє піонерської ро
боти, мабуть, і в профіль
них загонах. Тобто коли
один загін має якусь кон
кретну справу і займає
ться нею постійно.
Хоч і дитяча організація,
але в дружинах бажано бу
ло б мати свою
газету.
Звичайно, в кожній школі є
стіннівка. Але вони, як пра
вило, не користуються по
пулярністю. Треба шукати
нові форми. Олена Бєло
свєтова і Олег Краснокут
ський задумали в своїй
школі випускати
«Вісник
ради дружини».
Діти здають металобрухт,
макулатуру. Умови, які за
раз запропоновані, неви
гідні . дітям, Вони хочуть
укласти новий договір із
обласним виробничо-заго
тівельним
підприємством
«Вторресурси».
Школярі
вважають, що треба мати
свій рахунок. Поки
що
шкільні гроші
покладено
на приватну ощадну книж
ку. Використовуються
во
ни строго за рішенням ра
ди
дружини і комітету
комсомолу.
Активності піонерів, вва
жає О. Краснокутський, по-

винна сприяти и неповтор
ність атрибутики. Діти по
винні як до святині стави
тися до прапора. Атрибути
ж у всіх піонерських дру
жин зроблені за одним
зразком, нічим між собою
не відрізняються. Можливо,
діти самі придумували б
собі прапори, на яких бу
ло б відображено напрям
ки їх роботи, те, що вони
вважають
найважливішим
для свого загону чи дру
жини.
А що ж шефи? Зараз це
поняття чисто символічне.
Бо якщо якої-небудь ма
теріальної допомоги
ще
можна добитися, то уваги,
вожатих-виробничників не
ма і не передбачається.
Більше того, щоб одержа
ти обіцяну ялинку, діти з
31-ої школи повинні були
години три вистояти біля
прохідної
виробничого
об’єднання «Друкмаш», бо
ж на підприємство не так
і просто потрапити.
Ми
звикли
говорити:
«Піонер — значить пер
ший». Час показав, що не
завжди це так. За пер
шість треба боротися.
С. БОНДАР.

• «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

режисер Михайло Барський. 17—18 БЕРЕЗНЯ
у театрі прем’єра! Початок О 19 ГОДИНІ.

фі Чекає своїх шанувальників театр
«Резонанс» педагогічного інституту
імені 0. С. Пушкіна. 23—24 БЕРЕЗНЯ
студенти покажуть сатиричну комедію

В. Красногорова «Ми так звикли один
до одного». Постановка Валерія Дейнекіна,
сценографія Віктора Іванова.
Друзі «Резонансу»! Чекаємо вас
на виставах. Початок О 19 ГОД. ЗО ХВ.
о актовому залі старого корпусу
Педагогічного інституту.

ПЕЛЬМЕНІ ДЛЯ СКОМОРОХІВ
а невже ми, «росіяни».
Певно, саме так подумали

гірші? тіші
•
представники сильної статі, які
вчителі ,мужньо видають виклик підступній
російської мови та літератури різ гирі.
них шкіл району після того, як у
Раз, два... десять.., двадцять..,
Новоукрайнській
СШ № 6 були
захоплено скандує зал і за мить
проведені «Українські вечоріниці». бурхливими оплесками нагороджує
І зусиллями райметодкабінету і за
переможця. Як кажуть, вдома й сті
допомогою педколективу СШ N2 8 ни допомагають — титул «Чемпіон
було організоване «Російське свя
вечора» отримує
старшокласник
то».
СШ N2 8 Сергій Лапа.
...Ведучі Л. Кривохижа і О. КаенА свято у повному розпалі. Пове
ко чемно запрошують гостей до селив, потішив шановну публіку до
тепною гуморескою учень цієї ж
яскраво вбраної світлиці.
школи Сергій Мошнягул.
— Сьогодні побуваємо на весе
Найбільшу реакцію залу виклина.
лому святі, почуємо народні пісні ла інсценізація казки «По щучому
велінню»,
яку зробили гості з СШ
та казки, згадаємо російські націо
№ 6. Чудово виконав роль Ємені
нальні традиції. Отже, ми з вами Віктор Мохоньно. Не знаю, хто ав
тор «сценарію», але популярна назна російському ярмарку...
адаптована в сучасній манері,
Невідомо звідки з'явилися ско ка,
із застосуванням «нрутих» виразів,
морохи (Л. Гончаренко і Г. Андрі- мала великий успіх.
Де ж подівся меткий на язик ко
яш), • почалася святкова круго
робейник, адже вже час підбивати
верть!
підсумки лотереї? Ти диви, не заба
Поважно походжає серед гостей рився, роздає виграші: олівці, гум
ставний коробейник (Е. Бабенко): ки, блокноти...
учитель Рівнянсьної
«Поспішайте, лише у мене аи змо СШМій№ сусід,
5 М. Уманський виграв, на
жете придбати білети безпрограш приклад, виделку. «І навіщо вона
йому?» — наївно подумав я.
ної лотереї».
Кружляє святкова різноманітна
Лунають пісні, веселі та сумні. У
невиму феєрія, всього й не перелічити: за
- їхнє барвисте мереживо
шено вплітається хвацький танок, гадки, прислів’я і приказки, журвсі бажаючі запрошуються у друж' ливі російські романси, інсценіза
ція пісень, завзята кадриль, за
нє коло.
пальний «Казачок», «Летка-єнка», з
А хто краще й швидше перека* терпким запахом ретро... Защемі
же скоромовку? У цьому виді — ло млосно серце від безсмертних
безперечна перевага жінок.
рядків пушкінського «Бахчисарай
Чоловічій половині більше ДО ського фонтану», які
виконали
вподоби конкурс силачів. Під мо Оксана Битко та Люда Мигдальська.
лодецькі акорди «Богатирської сиДе ж це я бачив оцю файну мо
| ли» на «арену» виходять найзавзя- лодичку у звабному українському

очіпку? Ну, звичайно, це ж стара
знайома Солоха (учениця СШ N2 4
Ганна Руденко) із гоголівської «Но
чі перед різдвом». Неначе ялинко
вим ароматом повіяло... Ох, бідна
вдовичка, і куди ж ти ховатимеш
своїх набридливих залицяльників?
Знамо куди — у мішок. Зайде ос
таннім коваль Вакула, побачить у
кутку непотрібний мотлох та й ви
несе його надвір. Правда, у класи
ка мішки у богатирських руках не
скавучали і не пищали, як отут.
Проте так значно смішніше.
А хіба ж то ярмарок без циган?
Завітали вони і сюди на хвилинку,
порадували жагучим танком.
Все гарно, та щось думки про
обід лізуть... Але й тут виявилися
на висоті передбачливі організато
ри;
— Пригощайтеся, гості дорогії,
смачними млинцями, варенинами І
пельменями.
Саме отут і стала у пригоді Уман
ському виграна ним виделка! Дове
лося тільки пожалкувати, що я сам
не взяв участі у лотереї...
Що, вже кінець? Так швидко,,.
Залишається щиро подякувати всім,
хто був причетний до цього- чудо
вого свята: завідуючий райметодкабінетом Л. І. Крецул, методисто
ві Р. М. Савицькій, вчителю росій
ської мови і літератури СШ № 8
Л. П. Коляді, її колезі Т. 8. Дейкун,
вчителю музики цієї ж школи С. М,
Яшину.
...Розходилися асі разом, «росія
ни» й «українці». Побільше б ота
ких свят, вони дуже зближують.

НЕВІДОМИЙ рафаель?
із молодим вихователем Новомиргородського дит8 будинку Олександром Юрійовичем Жовною я позна1ЙОМИ8СЯ, коли він ще навчався в середній школі. 3<на$ґ>мство відбулося при обставинах, звичних для меяЯе: я попросив його попозувати для портрета. Він ви
явився хорошим співбесідником, багато читав, цікавив
ся літературою, зокрема, поезією, живописом, особLливo цінував художників епохи Відродження, а якщ-о
^конкретно, тю італійського. Ми в розмовах не спере•злися, а скоріше один одного доповнювали, бо серед
І усіх визначних майстрів того далекого часу для мене
був і є Рафаель, а коли мова заходила про російський
живопис, він у першу чергу розповідав про Андрія
Рубльова...
Що ж, цілком логічно, думалось мені, адже наше
мистецтво пішло від іконопису, а знаменита рубльовська
«Трійця» присутня і а «Мадонні» Петроза-Водкіма, і в
творах інших художників.
Ще тоді, коли Олександр навчався в школі, до нього
прийшло захоплення, яке, певен у цьому, не полишить
його — збирання ікон. Дехто дивився на це скептично.
Сьогодні а Олександра в колекції є шедеври XVII —
XVIII—XIX століть.
Наш іконописний живопис норінним чином різниться
віц європейського, сід італійського. Але ось бачу ікону
♦Мати' божа з дитям», і мені пригадується Рафаель із
мого («Мадонною Конестабіле». Різниця і в композиції, І
у виконанні. Там — жінка в колі, тут — класичний квад
ро у який майстерно вписано Богоматір із немовлям.
Рійе ж є одне, що об’єднує їх, це — Майстерність.
Олександр, нібк читаючи мої думки, говорить:
— Ви подивіться на гармонію ліній, тонкість перехо
дів від тіні до світла, на чудесну гаму кольорів...
Я ще довго стою перед справжнім витвором Мис
тецтва і мене не покидає думка: ян шкода, що Майстер,
моїнливо другий Рафаель Санті, лишився невідомим!
Олександр показує мені свою першу знахідку — невелич
ку. форматом кишенькової книжечки, іконку Матері БоІжої.
_ Що тобі дало збирання ікон?
_ Мабуть, те, що вам етюди. По-перше, я обійшов
пішки об’їхав десятки сіл, знайомився з цікавими
людьми їхнім побутом, поглядами на життя, на релі
гію на іконописний живопис, вивчав фольклор, вишив
ки «а рушниках, якими обрамлені Ікони.., Знаєте, вони
«згадують народні пісні. Крім того, якщо бути правди-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

«ВЕРТИКАЛЬ»
О

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

О. ГРАДСЬКИЙ

Авторська
сюїта
Ще одним альбомом поповнилася диско
графія Олександра Градського. На підході до
магазинів грамплатівок усе частіше зустрічаєш
людей, які несуть темний конверт. На ньому
(на жаль, іневисокої якості) фото Олександра
і напис «Александр Градский. Концерт-сюита».
Пальці пробігли по струнах, і:
«Я совсем не был с ним знаком,
Но о друге мечтал таком,
Что меня не продаст тайком,
Хоть его жги огнем..,».

«Песня о друге» присвячена Володимиру
Семеновичу Висоцькому. До тексту не приче
пишся. На мій погляд, таке можливо створити
лише від широкої душі. Висоцький зараз жи
ве майже в кожному з нас. Він справді спів
падав із прізвищем. І к-оли Градський співає
останній рефрен, використовуючи майже на
всю котушку свій голос, мурашки пробігають
по тілу.
«Сколь поэта не возноси,
Его высь иже в небеси,
Ну, а тело в земле».

На жаль, це не рідкісний випадок для свя
тої Русі: якщо це справді мистецтво, стає ясно
«поздно, реки назад не текут».
І хоча «Этот день был по прежнему ярок»,

як співає Олександр у присвяченні Висоцько
му «Памяти поэта», цей день стаз днем вели
кої втрати:
«Бей, бубен, бей,
Голос срывай,
Трубы яростней
Играйте...»«
«...Скрипни, плачьте об утрате».

м. Новоукраїнка.

ЗАХОПЛЕННЯ

аим, усе це знайомство з життям дало мені матеріал
для сюжетів, (У дужках зауважу, що Олександр має
ще одне захоплення: вія пробує себе з галузі опові
дання, новели, виступає з районній газеті).
— Ви були коли-небудь в Лебединському монасти
рі? — зовсім несподівано запитує Олександр.
— Був, звичайно, але мимохідь.
— Зараз у цьому монастирі, — продовжував він, —
мешкають діти, у яких порушена психіка. Я відвідав
кладовище цього монастиря. Воно міститься в лісі, по
між дерев. Є там
чудові пам’ятники архітектури,
скульптури. Коли монахів виселили, почалась інша епо
ха: сюди поселились діти. Умирало багато, їх тут хова
ли, на цьому ж кладовищі. І знаєте, є навіть у цьому
різниця епох. Не в квадратах малесеньких могил, а з
самому похованні. Бідність, злиденність, убогість. Про
які пам’ятки можна говорити? — і з блакитних очах
Олександра з’являється смуток. — Так-от, знаєте, що
я подумав: от ми говоримо з вами про духовність, про
її падіння. Де ж буде ота висока духовність, коли з
нашому суспільстві розвелося стільки п’яниць, нарко
манів, діти яких, з’вившись на світ, страждають, роз
плачуються гірко за гріхи батьків своїх?
Цікавиться Жовна і старовинною архітектурою церков.
У нього збереглась фотографія старовинного Миколаїв»
сьного собору, зруйнованого в 1938 році.
— Ось саме з цього, — говорить Олександр, — ми і
почали руйнувати свою духовність. Хоч і пізно, а осе ж
спохватились...
А з чого ж починати? Люди, яні служать мистецтву,
глибоко
занепокоєні тим, що у нас в райцентрі,
вже більше 20 років не було виставок самодіяльних ху
дожників. Не скликаються творчі об’єднання журналіс
тів, літераторів, любителів музини.
Мистецтво, культура, духовність ні до чого нашому
керівництву?
Є у Олександра ще одне хобі: він колекціонує лег
кові машини. Коли Кіровограду виповнилось 235 років,
Олександр Жовна приїхав до міста на «Москвичі» ви
пуску 1954 року і на огляді-конкурсі машин виборов
перше місце. Зараз у нього інша машина оригінальної
конструкції. У вересні 1989 р. він на такому ж оглядіконкурсі здобув друге місце,

...і не дазайте нам забуть про це.
Коли у 1981 році Олександр співав цю піс
ню в Києві, народ слухав її стоячи, хоча зна
ходились такі, хто був цим невдоволений, і на
віть лунали протести проти її виконання.
А яким було творче життя самого Град
ського? Послухаємо його «Автобиографию».
Народився на Уралі, потім сім’я переїжджає
до Москви, де живе у напівпідвалі. Оточення:
«Дворник Клава, участковый,
Три ханыги, восемь комнат,
Двадцать рыл».

Типова комуналка в часи, коли «время ста
ло веселее...», по країні почалось оновлення,
контакти з іншими країнами, і перші успіхи
міжнародних зв’язків: «стал похож на ихний
флаг простой пиджак».

Із динаміків лине музика спомину про по
передні роки. 20-річний юнак був майже фа
натично закоханий у рок-н-рол. Слухав «Бітлз»
та «Роллінг Стоунз». «Доставал головой пото
лок» і «изгибался в бараний рог», слухаючи

цю музику.
Можливо, в тому й одна з причин успіху
Градського, що він «любил делать то, что
любил», а не те, що вимагали від нього (і не
тільки від нього) люди, іноді далекі від мис
тецтва.
Лише покрутіть ручку, і настане «свиданья
час». Одна з проблем нашого століття — телеманія. Градський: ми «телевидеть» навчи
лись, а «просто видеть — не для нас».
Вірші пісень і музика цього диску написані
особисто Олександром Градським. На «Раз
мышлениях шута» та «Стадионе» теж є вірші
пісень Олександра, але не тільки його. Як
правило, на інших його дисках — вокальні
сюїти на вірші інших поетів. А це перша ціл
ком авторська робота. Роботи Градського не
залишають сумніву у професіоналізмі вико
нання і відчутті гармонії музики і поезії.
Альбом Градського на його вірші, будемо
надіятись, не останній.

В. ШУЛЬГА,
член Спілки журналістів СРСР.

А. КРАВЧЕНКО.

м. Новомиргород.
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Більше року минуло після оголошення а
♦Молодому комунарі» про те, щоб громад
ськість підтримала Ідею створення центр-муіею В Висоцьного у Москві. Наш клуб «Вертиналь» одержав кілька сотень листів на схва
лення пропозиції. Серед них були листи адресовані особисто мені, &ь послання з Москви
«Ви що, Збожеволіли? Чи думаєте ви. т. Рибамова шо коїте? Ви злочинниця. Якщо робити
музей Висоцьного, то у вигляді розбитої гггари
чи величезної пляшки. Тоді втім стане ясно,
що це за тил. Ветеран війни, інвалід праці.
Лятьио сімейства», без підписуДегь уже о періодиці я це читала. Підняла
всі свої Матеріали про Володимира Висоцьного
ї не помилилася. Точно такий н<е <лист^навела
реданція «Строительной газеты». обР?3Д*”“°
гиїто я вважаю несправедливими. У
грідському відділенні Спілки письменників
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ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

мені теж сназали, що у нас є свої прекрасні
поети, навіть иращі, ніж Висоцьний. Це добре,
що є хороші поети. Я знаю деяких. Ал от ЧИ
"** €“
кращі?
У світ виходять збірки віршів та пісень Ви
соцького, грамплатівки, фільми про його
-------творчість. Іменем Висоцьного названі вулиці в
Києві, Новосибірську, на могилах загиблих
альпіністів наведені рядки з його пісень, у 150
містах створені клуби пам’яті Висоцьного, з
якими співробітничає наш клуб. У Куйбишеві.
Красноярську створені самодіяльні музеї Ви»
соцького. На рахунок № 702 перерахована ма
тір’ю артиста Н. М Висоцькою частина його
Державної премії. Дирекцією по будівництву
державного культурного центру-музею В- Ви
соцьного відкрито рахунок 142514 у Тагангино
му відділенні Промбудбанку Моснви. Наш клуб
«Вертикаль» надсилав туди гроші від вечорів.

присвячених пам’яті висоцьного. Надходять
кошти також від присвячених творчості Ви
соцьного виставок, концертів, спектаклі», від
різних людей. До Висоцьного, на жаль, запіз
но, прийшло офіційне визнання. Довкола його
імені досі не припиняються суперечки й диску
сії. У той час, коли Висоцький жив і творив,
начальницький голос без усяких пояснень
стояв над гласом громадськості. Звідси І зламаність у долі митця... Тихі підводні течії і сьо
годні появляються щоразу, коли на горизонті
виникає ім’я Висоцьного. Талант не повто
рюється. Ми можемо тільки продовжувати
любити його.
Л. РИБАКОВА,
голова кіровоградського клубу любителі»
творчості 8. Висоцьного «Вертикаль».

НА РІЗНІ
Ї!О

М'И. ®
Борис Гребенщиков бе
реться за створення сво
го другого альбому у
США, і, мабуть, час оці
нити його перший досвід
у цій галузі. Альбом «Ра
діо тиша» було випуще
но фірмою
«Коламбіа
рекордз» у квітні мину
лого року. Платівка ма
ла велику рекламу з боI ку американської музичI ної індустрії, якої не
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у

Б. Г. мііакіси на Заході?

завжди добивається зір
ка великої ваги. Засоби
масової інформації були
дуже уважні до
цього
альбому.
Гребенщиков
проїхав
країною з концертами і
зробив для реклами сво
го першого диску все,
про що його просили на
фірмі. І все ж платівка
не потрапила до «хітів»:
стеля продажу була до

сить скромне і навіть не
досягла
запланованого
ірівня. Можливо^
через
те, що це був перший
досвід?
«Радіо тиша» не мала
успіху ні на радіо, ні в
магазинах, — сказала ме
ні людина, що має від
ношення до проекту Гребенщикова. — Але
це
далеко не провал. Пла
тівка стала однією з мо
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їх улюблених за цей рік.
А в комерційне
радіо
вона не вписалася тому,
що являє собою еклек
тику різних стилів».
У цьому, мабуть, най
більша
проблема,
що
постала перед «Коламбіа
рекорда» у зв’язку з ви
ходом платівки. Справа
не в тому, що Гребен
щиков — новий співак,
це завжди створює труд
нощі, і не в тому, що він
новий співак з Росії, що
ще більше їх загострило.
Основна складність
—
виконавець не запропо
нував нічого нового в
^розумінні індивідуально
го і зрозумілого музич
ного стилю. А це якраз
найголовніше для фірми
грамзапису, якщо вона
має намір продати пла
тівку не відомого раніше
музиканта.
Я також прагну допо
могти Гребенщикову. Ме
не завалили пропозиція
ми виступити в газетах,
рекламними
листівками,
відеокліпами,
платівка
ми та відгуками після ви
ходу альбому. Мені
ві
домо, що для привер
нення уваги до першого
російського рок-музиканта, котрий співає англій
ською мовою, були ви
пущені навіть спеціальні
рекламні платівки з музикЬю та інтерв’ю. «Ми
надали йому умови, про
які
жоден
невідомий
музикант не може і мрія
ти, — повідомив мені ін
ший авторитетний чоло
вік. — І музику, й імідж
виконавця ми постарали
ся донести до американ
ців настільки добре, на
скільки це було в наших
силах. Американці
самі
вирішили, що це не їхній
улюблений музикант».
Зроблю два зауважен
ня. Перше. Пісням з дис
ку «Радіо тиша» недостає
виразності для того, щоб
американці склали
прЬ
них свою думку. Друге.
За словами
менеджера

Гребенщикова
Марини
Олбі, представники «Коламбії», хоч і організо
вували гарну
підтримку
альбомові,
не проконт
ролювали порядок його
роздрібної торгівлі, особ
ливо в містах, де
Гре- ,
бенщиков
гастролював,
рекламуючи його платів
ки. «Вони вклали чимало
грошей у проект і під
тримали його
політич
но, — сказала мені Ол
бі. — Але, на жаль, наша
бюрократія — при тому,
що Борис завжди нарі
кав на радянську — не
дозволила
їм
досягти
більшого».
Вина частково лежить і
на самому Гребенщико
ву. Він запросив профе
сійних
американських
музикантів, котрі
пере
важно грають традицій
ний рок-н-рол. І заглушу
ють його сповнений по
чуття голос. Більше того,
вони
заглушують
його
слова. А потім він рап
том змінив свій імідж і з
хіппі із зачесаним у хвіст
волоссям
перетворився
на досить благопристой
ного молодика з корот
кою зачіскою.
Висхідна
точка зору для цих кри
тичних зауважень — ін
тереси
американських
компаній по рекламі в
області грамзапису, кот
рі чужі для Гребенщико
ва і є справжнім про
кляттям навіть для бага
тьох американських
ар
тистів.
«Йому просто подоба
лося бути тут музикан
том, а не суперзіркою,
музичним режисером або
капіталістичним
підпри
ємцем типу Мадонни, —
сказала мені Олбі. —
Реклама,
імідж, підбір
групи — він не бажав
цим займатись». А от що
думає людина, котру я
називав своїм
першим
джерелом: «Треба бути
пихатим і честолюбним,
а Борис не такий. Він ні
як не міг зрозуміти, до

ПЛАНЕТА
чого тут усі ці інтерв’ю,
адже довелося
влашту
вати рекламу на 500 ра
діостанціях, Артисти, які
приїжджають сюди з Ве
ликобританії, також спо
чатку дивуються».
Однак, можливо, cV;j56кість Гребенщикова що
до стосунків із музичною
індустрією Америки по
вернулася його силою як
художника. Він залишає
ться цілісною особистіс
тю після цього
свого
першого року в амплуа
американського музикан
та. Його широке визнан
ня залежить тепер від
його другого альбому
англійською мовою, кот
рий, за словами Олбі,
може за стилем повер
нутися до
«Акваріума».
Тут доречно
було б
згадати
Боба
Ділена,
легендарного американ
ського
поета і рок-зірку, з яким іноді по
рівнюють Гребенщ^Орва.
«Ділену
потрібні
6v -ч
довгі роки, щоб утвер
’
ти свій комерційний ус
піх, — якось почув я. -І навіть сьогодні у нього
не так уже й багато хітів,
та все ж він говорив від
імені свого
покоління,
як Борис говорить
від
імені свого».
У США навіть велико
му таланту часто потрі
бен довгий час для того,
щоб досягти
комерцій
ного успіху. Та все ж у
дечому
Гребенщиков
крокує
попереду.
Дя
куючи широкій
рекламі
«Радіо тиші» його добре
знають не лише пред
ставники музичного біз
несу, але
й споживач.
Ось чому лише від\^ого тепер залежить,
як
{сприйметься
широкою
публікою його
другий
альбом.
Джім BECCMAfck-v.
американський м
зичний критик.

(АПН).
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«ЦЕ МЕНІ, ЦЕ —КУМІ». А НАМ?
(Закінчення. Поч. на 7-й стор.).

людям, які приходять на роботу в торгівлю, що якщо
їм — можна все, то чому б і нам ні. І починається все
з маленького. Там копійку недодала, там на якийсь

грам обважила, там баночку майонезу у мотлоху за
ховала. Нічого — зійшло. Далі — більше. Можна на
грубити покупцеві, кинути межи очі п’ятак, якщо ви
явиться дуже наполегливим, і залишати майонез чи
«Білизну» уже не тільки собі, а й Галці — з тридцять
четвертої квартири чи* Оксані — з промтоварного: «ка
зала, лак для нігтів індійський завезуть». Чому б при
пустимо, тій самій Олені Ковальовій чи її напарниціне
приховати якусь пару взуття для мами чи тьоті, якщо
сам Гончар дозволяє собі таке. Причому, особливо і
не криючись.
Тому й не дивно, що отоварювали себе і родичів і
Валентина Мага — колишня продавщиця компаніївського «Стимулу» і та молода жінка із Сасівського прод| магу цього ж району (за давністю часу, на жаль, забуI ла її прізвище), котра із товарів, присланих для обслуN готування пільговиків, без особливих сумнівів відклала
■ собі 10 кілограмів гречки. На запитання, чому ж хоч би
І два кілограми не взяла, як усім видає, відповіла не
І криючись: «ще мамі, бабуні і сестрі».
— Але ж виходить, що ви у когось забрали. Комусь
недодасте.
Підоспілий голова сільради «заспокоїв»:
— Та, їх (тобто пільговиків — авт.) на зиму багато
їде в місто до дітей, бо і топить самі не можуть, і
обіпрати себе. Все одно лишається.
Ось так. Коротко і ясно.
р АСІВСЬКА продавщиця брала тільки гречку — селу
особливих дефіцитів не дістається, зате у В. Малої
із «Стимулу» поле діяльності було безмежне. Брала і
собі й родичам — без спеціальних довідок про здачу
ліктехсировини чи сільгосппродукції та, по суті, і без
І особливих переживань. А чому б і «не брать, к-оли так
же самісінько отоварювались деякі районні керівники
і працівники райспоживспілки та райзаготконтори, ко
ли за усними розпорядженнями голови правління рай-

ДЕСЯТА СТОРІНКА

споживспілки Сергія Онипка видавались дефіцити на
ліво і направо. Не раз із цього приводу виступала компаніївська районна газета «Прапор Леніна», пробувала
розібратись у торговельних хащах, однак і їй, і район
ному комітету народного контролю не вдалося з’ясува
ти багато загадкових фактів до кінця. Наскільки в па
перах і торговельній совісті все заплутано.
Правда, як тільки над магазином згустились хмари,
молодий керівник Сергій Онипко почав гарячково шу
кати крайнього. Ним виявилась продавець В. Мала,
котра з недавніх пір перестала безвідмовно виконува
ти його розпорядження, вимагаючи письмового під
твердження. Той, хто знає тонкощі торговельної справи,
прекрасно розуміє, що для того, аби звільнити непо
кірного працівника, можна знайти десятки недоліків —
вони на кожному кроці. Тому Валентину дуже вміло
підвели під сорок першу статтю, звинувачуючи її у
численних порушеннях, «забуваючи», що на деякі з них
штовхали її самі ж. І спроби продавщиці вивести на
чисту воду декого з компа-ніївських торгомахінаторів в
районному і в обласному суді, виявились марними —
документально підтвердити усні розпорядження Онип
ка для отоварення «потрібних» людей Валентина не
змогла (та й хто б це зміг?), тоді як в її опонента всі
папірці виявились бездоганними. Та це й не дивно.
Ще на пам’яті і минулорічна перевірка робітничим
контролем торговельної мережі Знам’янського району,
коли в кабінеті директора одного з універмагів — моло
дої симпатичної жінки — Тетяни Коваленко знайшли
прихованих товарів на сотні карбованців. Правда, «до
помогла» їй у цьому і її заступник, котра теж дещо
собі відкладала. А чому б і ні? Директор же собі бере.
Майже аналогічну картину побачили контролери і в
Петрово. Там, правда, у кабінеті директора універмагу
складала собі дефіцити економіст по цінах райспожив
спілки, робоче місце якої чомусь було в універмазі.
Після перевірки її швидко перевели в приміщення
райспоживспілки — до всіх, але працівникам універма
гу, в першу чергу його директорові О. Артюшенко во
на подала красномовний приклад.
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Однак усіх перевершила завідуюча магазином № З
Знам’янського міськкоопторгу, котра допустила до тор
гівлі зовсім сторонню особу — власну дочку і «підка
зала» їй продавати ковбасу вартістю 6 карбованців 70
копійок — по 7.60, кавуни замість 70 копійок •— по 90,
а сині баклажани аж по 2 карбованці, тоді як вони
коштували тільки півтора. Що дочка успішно й робила.
Правда «ініціативу» Шабенової в райспоживспгне
підтримали і рішенням від 22 серпня минулого року
звільнили з роботи. Але ж зерно вже впало в підготов
лений грунт, і, певно-таки, добре проросло, бо якщо
дочка так легко згодилась шахраювати, значить «про
йшла» добру підготовку.
Тому й примусив мене внутрішньо здригнутись один
із минулорічних сюжетів телепрограми «До шістнадця
ти і старші...», коли кореспондент повела жваву роз
мову в одному з торговельних училищ. Юні дівчатка,
підфарбовані й одягнені за останнім зойком моди
(що було видно навіть на чорно-білому екрані) відпо
відали на її запитання не криючись, ніби аж позуючи,
Тележурналістка все намагалась загнати їх на слизьке,
випитуючи: а як би ви в цьому випадку поступили, а в
цьому, аж поки, певно, й сама стомилась. Бо до недо
даної копійки дівчата ставились аж занадто спокійно:
«подумаєш, не обідніють», до професійних грубощів:
«у продавця теж нерви не залізні», ну, а до того, щоб
приховати, залишити щось для себе: «все одно всім
не вистачить, скільки не давай, а я теж хочу нормально
жити». І далі, ніби підводячи риску під дискусією: «всі
беруть».
Зникли з екрану дівчачі обличчя —— розпашілі після
зйомок, збуджені після приїзду тележурналісте (не ДО
всіх їздять), залишилось тільки одне-єдине запитання
на весь екран — «Всі беруть?».
Ольга ПИЛИПЕНКО.
Редакція дякує обласному комітетові народного конт
ролю, інспекції робітничого контролю облпр\ ?РаАИ
та обласному управлінню держторгінспекції за надання
для підготовки цієї публікації матеріалів їхніх рейдів і
перевірок.
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З 19 по 25 березня

уроном французької моем. 12.25 —
І
Колаж. 12.30 — Час. Тслевіз/йна
служба новин. 16.30 — «Мориль- ?
сьняй феномен». Документальний та
фільм. 16.55 — Фотоконкурс «Зем т

ля — наш спільний дім». 17.00 —
Л. Чайковський. Дивертисмент з
балету «Лускунчин». 17.30 — Про
телебачення
Фінляндії.
грама
'------- ''
”
Прикмети
фестивалю.
18.00
Час. Телевізійна
служба
18.30
-----------новин. 19.00 — Цс ви можете. 19.45
— Резонанс. Куди іде Східна Єв
ропа? 21.00 — Час.
Телевізійна
служба новин. 21.30 — Актуальне
інтерв'ю. 21.40 — «У бору брусни
ця». Художній телефільм. 1 серія.
Прем’єра. 23.00 — Культура
ро
сійського зарубіжжя. «У княгині
Зінаїди Олексіївни Шаховської в
Парижі». 23.50 — ТСН. Телевізійна
служба новин.
0.15 — «Гамлет».
Художній фільм. 1 серія. 1.28 —
Спортивна програма. 1.38 — Зу
І стріч з Вахтангом Кікабідзе.

А УТ

19 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)

16.30 — Концерт
фестивалю
«Братиславські
музичні
торжесіеа». 16.55 — Дитяча година
З
уроном французької мови. 17.55 —
Будівельник. Перші підсумки ро
боти Московського бізнес-центру.
18.25 - Колаж. 18.30 - Час. Теле
візійна служба новин.
19.00
—
Співає Г. Карєва. Творчий портрет.
19.45 — Прем’єра телефільму-вистави «Після дуелі». Автор М. Ро
щин.
21.00 — Час.
Телевізійна
служба новин. 21.30 — Актуальне
інтерв'ю.
21.40 — Продовження
телефільму-вистави «Після дуелі».
22.45 — Концерт Святослава Ріхтера.
23.50 — ТСН.
Телевізійна
служба новин. 1.15 — «Валентин і
Валентина». Художній фільм. 1.45
— «Здрастуй, мир. здрастуй, друг».
Естрадна передача. 3.05 — «Відо
браження». Документальний
те
лефільм.

д УТ

16.00 — Новини.
16.10 — Для
дітей. «Телекросворд». 16.40 — «На
допомогу школі». 17.15 — Доку
ментальний фільм
«В
об’єктиві
тварини». 17.50 — Грає ансамбль
«Гармонія». 18.30 — Інформацій
ний випуск. 19.00 — Телеклуб «Діа
лог». 19.35 — «Душа тисячоліть».
Поезія Ліни Костенко. 20.00 — Ак
туальна намера. 20.30 — На добра
ніч, діти! 20.45 — До 95-річчя від
дня народження М. Т. Рильського.
«Слово — пісня», 21.45 — Вперше
на екрані УТ. Художній фільм «З
ким одружена співачка?». 23.00 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
13.25 — «Фото Хабера». Худож
ній фільм. 15.00 — Прем’єра до
кументального
фільму
«Шукач
храму». 15.30 — Сеанс повторно
го
телефільму.
«Дім
Бернарди
Альби». 17.00 — Концерт Держав
ного ансамблю танцю Азербайд
жанської РСР. 17.30 — Театр од
ного актора. Я. Філатов. «Про Федота-стрільця, удалого
молодця».
18.30 — Час. Телевізійна служба
новин (з сурдоперекладом). 19.00
— На сесії Верховної Ради СРСР.
У перерві — 20.00 — Вечірня каз
ка

вівторок
20 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Но
ві друзі». Мультфільм.
8.45
—
М. Рощин. «Після
дуелі». Телефільм-вистава. 11.05 — Це було...
було... 11.25 — Дитяча година. З

9.00 — Новини. 9.20 — «Куку
шечка» у Києві. 10.10 —- «Доброго
вам здоров’я». 10.55 — «Урок без
дзвонина». 11.20 —Художній фільм
«З ким одружена співачка?». 16.00
—
Новини.
16.10 — Для
дітей.
«Сім нот». Частина 1. 16.40 — «Гос
подарем на землі». 17.10 — Науко
ве товариство імені Т. Г. Шевчен
ка у Львові.
17 50 — Фільм-нонЦерт «Дума». 18.30 — Актуальна
камера. 19.10 — Кубок
СРСР
з
футболу. 14 фіналу. «Металіст» —
«Динамо» (Київ).
(Харків).
У пе
рерві — Реклама, 20.45 — На доб
раніч,
діти!
21.00 — Музичний
Фільм «Час у звуках».
21.30
—
Вечірній
Все про
кіно.
22.35
вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — На
вчальна програма. «Хочу все зна
ти». Кіножурнал. 8.35, 9.35 — Фізина. 11 кл. Сучасні засоби зв’яз
ку. 9.05 — Французька мова. 1 рік
навчання. 10.05 — Французька мо
ва. 2 рік навчання. 10.35, 11.35 —
Географія. 7 кл. Північний
Льо
довитий океан. 11.05 — Домашня
анадемія. 12.05 — Фільми
студій
союзних республік. «Три дні свя
та». 13.25 — Документальні філь
ми «Хрест мій», «Пейзаж на фоні
стіни». 14.10 — Ритмічна гімнасти
ка. 14.55 — «Там, де тече Самарга». Документальний телефільм.
15.20 — Сеанс повторного
теле
фільму. «Серце Бонівура». 1 се
рія. 16.20 — Концерт симфонічно
го оркестру Московської філармо
нії. 17.00 — «Без дублів».
Доку
ментальний телефільм. 17.30
—
Ритмічна гімнастина. 18.00 — «Як
би я був
моїм
татом».
Мульт
фільм. 18.30 — Час.
Телевізійна
служба
новин
(з сурдоперенладом). 19.00 — На сесії Верховної
Ради СРСР. У перерві — 20.00
Вечірня казка.

21 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Зво
ротний бік Місяця». Мультфільм.
8.45 — «Гуделка».
Документаль
ний фільм. 9.10 — П. Чайковський.
Дивертисмент з балету «Лускунчик». 9.40 — «У бору брусниця».
Художній телефільм.’ 1 серія. 10.55
—- VIII Міжнародний
фестиваль
телепрограм народної
творчості
«Веселка». 11.30 — Навколо світу.
Альманах. 12.30 — Час. Телевізій
на служба новин. 16.30 — Дитяча
година. З уроком англійської мо
ви. 17.30 — Повернення у Винд
хук.
18.30 — Час.
Телевізійна
служба новин.
19.00 — Футбол.
Кубок
європейських
чемпіонів.
1 /4 фіналу. «Дніпро» — «Бенфіна»
(Португалія). 21.00 — Час. Телеві
зійна служба новин. 21.30 — Ди

туальне інтерв’ю. 21.40> — «У бору
брусниця». Художній
телефільм.
2 серія. 23.05 — Поліг
Політичні діалоги. Що відбувається
...
і в Естонії. 0.05
— ТсН. Телевізійна служба новин.

0.30 — «Гамлет». Художній фільм.
2 серія. 1.42 — Аншлаг, аншлаг...
3.07 — У танцювальних ритмах.
Естрадна передача.

▲ ут

9.00 — Новини. 9.20 — «Все про
кіно».
10.25
—
Фільм-нонцерт
«Каприччіо».
10.35 — Шкільний
екран. 7 клас. Фізика.
11.05
—
Танцює народна артистка Г. Комлева.
11.40 — Шкільний
екран.
8 клас. Музика. 12.10 — «Село і
люди». 16.00 — Новини. 16.10 —
«Сім нот». Частина 2. 16.40 — До
кументальний телефільм. 17.20 —
Що таке «Філікі естерія». 18.00 —
Естрадний концерт.
18.30 — Ін
формаційний
випуск.
19.00
—
«Усім миром». Громадсько-політична програма. 19.30 — Фільм-нон
церт «Весняні варіації». 20.00 —
Актуальна
камера.
20.30 — На
добраніч, діти! 20.50 — «День за
днем». (Кіровоград). 21.10 — «Не
забутні». М. Т. Рильський. 22.40 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Хочу все зна
ти». Кіножурнал. 8.35, 9.35 — Фі
зика. 9 нл. Коливання, хвилі, звук.
9.05 —
Німецька мова.
1
рік
навчання.
10.05
—
Німецька
мова. 2 рік навчання. 10.35, 11.35
— Фізика. 7 нл. Енергія і робота.
11.05 — Науково-популярні філь
ми. 12.05 — Волейбол. Чемпіонат
СРСР. Чоловіки. «Динамо»
(Мос
ковська область) — «Автомобіліст»
(Ленінград),
12.50 - Телестудії
(Новоси«Сигма»
міст РРФСР.
Кубок
бірськ). 13.30 — Футбол,
«Динамо»
фіналу.
СРСР.
1/4
(Москва).
«Динамо»
(Мінськ)
_____ ж___ _
теле
____ повторного
Сеанс
15.10
фільму. «Серце Бонівура». 2 серія.
16.15 — Кольори
стародавнього
Пскова. 17.00 — Грає лауреат Все
російського
конкурсу
С. Лукін
ідомра).
17.15__ — Держтелерадіо
Грузинської РСР.
Публіцистична
програма «Вертикаль». 18.15
—
«Тримпу в цирку».
Мультфільм.
18.30 — Час. Телевізійна служба
новин (з сурдоперекладом). 19 00
— На сесії Верховної Ради СРСР.
У
перерві — 20.00
—
Вечірня
казка.

четвер
22 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Двоє
сердець». 9.00 — Футбол.
Кубок
європейських чемпіонів. 1/4 фіна
лу. «Дніпро» — «Бенфіна» (Порту
галія). 2-й тайм. 9.50 — «У бору
брусниця». Художній
телефільм.
2 серія. 11.15 — Грає Я. Бондарен
ко (баян). 11.25 — Дитяча година.
12.25 — Колаж. 12.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 16.30 —
До 45-річчя Перемоги.
Докумен
тальні фільми із циклу «Люди —
легенди». «Віра Хоружа», «Прапо
роносці Перемоги». 16.50 — Якщо
вам
після...
17.35 — Володимир
Познер представляє програму «До
нахью і діти». 18.30 — Час. Теле
візійна служба новин.
19.00
—
Прогрес.
Інформація.
Реклама.
19.30 — Політичні діалоги. Обго
І- ворюємо Платформу ЦК КПРС до
XXVIII з’їзду партії. 21.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 21.30 —
Людина придумала пісню. Автор
ський вечір поета Л. Дербеньова.
22.45 — Актуальне інтерв’ю. 22.55
— Продовження ав-орсьного
ве
чора Л. Дербеньова. 0.10 — ТСН.
Телевізійна служба новин. 0.35 —
«Без сина не приходь!». Художній
фільм. 1.47 — «Музен-садиба Ар
хангельське»,
Документальний

— Незабутні
агомасв,

мелодії,

9.00 — Новини. 9.20 — «Майстри
гумору». 10.35 — «Шкільний ек
ран». 11 клас. Фізика.
11.05
—
Говоримо українською. 11.25
—
Інструментальна музика. 11.40 —
«Шкільний екран». 6 клас. Музи
на. 12.10 — Художній фільм «Зо
лоте теля». 1 серія. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — Для дітей. «Веселка».
16.40 — Республіканська фізиноматематична школа. 17.10 — «Шля
хом оновлення». 17.35 — Естрадні
мелодії. 17.50 — До 45-річчя
Ве
ликої Перемоги. «Позивні сердець
бойових». 18.40 — Прем’єра доку
ментального телефільму. 19.00 —
«Відеомлин». Музично-розважаль
на програма. 20.00 — Актуальна
камера. 20.30 — На добраніч, діти!
20.45 — Реклама. 21.00 — Чотири
віолончелі. Концерт. 21.30 — Мо
лодіжна студія «Гарт». У перерві —
22.30 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Хочу все зна
ти». Кіножурнал. 8.35, 9.35 — Біо
логія. 11 кл. Хромосомна теорія
спадковості. 9.05 — Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — Іспан
ська мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 — Література. 10 ил. Л. Тол
стой. «Війна і мир». 11.05 — На
уково-популярні фільми. 12.05
—
Концерт народного ансамблю тан
цю «Трусмавчанка». 12.35 — Пре
м’єра
документального
фільму
«Дивне покоління». 13.05 — Співає
Ц.
Такішвілі.
їздо — Ритмічна
гімнастина. 14.10 — Б. Чічібабін.
«Ніколи не відчував себе поетом».
15.15 — Прем’єра
науково-попу
лярного фільму «Трактор Т-ЗОА».
15.20 — Сеанс повторного
телефільму «Серце Бонівура». З серія,
16.25 — Земля псковська. 17.00 —
Прем’єра
науково-популярного
фільму «Хомо дуплекс». 17.20 —
Концерт народного артиста РРФСР
В. Соколова (кларнет).
18.00
—
Ритмічна гімнастина. 18.30 — Час.
Телевізійна служба новин (з сур
доперекладом).
19.00 — На сесії
Верховної Ради СРСР. У перерві —
20.00 — Вечірня назка.

кМиншдІ
23 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Царівна-жаба». Мультфільм. 9.05 —
Пори року. Березень. 10.05 — «Ми.
нуле ще попереду». Документаль
ний телефільм. 10.35 — Концерт
ансамблю танцю Росії. 11.15
—
«Маріам і Тадеуш». Документальний телефільм. 11.35 — Володимир
Познер представляє програму «До
нахью і діти». 12.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 16.30 — Пре
м’єра фільму-концерту «Там,
за
лісом — яр». 17.10 — Веселі стар
ти. 17.55 — Прем’єра документаль
ного телефільму «В зоні суворого
режиму». 13.25 — Колаж. 18.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
19.00 — Грає лауреат
Всеросій
ського конкурсу А. Бардіна (семиструнна гітара). 19.10 — Рух без
небезпеки.
19.40 — Мультфільм
для дорослих. 19.50 — Прем’єра
телевистави «Троє на червоному
килимі». Автор Р. Солнцев. 21.00—Час. Телевізійна
служба
новин.
21.30 — Перехід на
літній
час.
21.40 — Це було., було... 22.00 —
Погляд. 23.45 — Відлуння дня. 0.10
— «Вам і не снилося...». Художній
фільм. 1.37 — На концерті Алли
Боянової. Передача з Державного
Концертного залу.
А УТ
9.00 — Новими, 9.20 — Фільмбалет «Єгипетські ночі». 10.00 —
Художній фільм
«Золоте
теля».

2 серія. 11.35
дітей.
«Ка
нал «Д>. 16.00 — ^Ирини. 16.10 —
Для дітей. «СтартиЖ.адій». 16.40 —
Виступає Державним заслужений
академічний український
народ
ний хор імені Г. Верьовни. 17.30 —
Документальні фільми.
18.00
—

Музичний фільм «Голос». 18.30 —
«На київській хвилі». Інформацій
ний випусн. 19.00 — «Час рішень —
час дій». 20.00 — Актуальна ка
мера. 20.30 — На добраніч, діти!
20.45 — «День за днем». (Кірово
град). 21.05 — Естрадний концерт.
21.35 — На прохання глядачів. ХуХу
дожній фільм «Старомодна комеДія*.

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Хочу все зна
ти». Кіножурнал. 8.35, 9.35 — Му
зика. З кл. Е. Гріг. «Пер Гюнт».
9.05 — Англійська мова. 1 рік на
вчання. 10.05 —- Англійська мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Ге
ографія. 6 нл. Погода. 11.05 — Ма
ма, тато і я. 12.05 — Фільм — ді
тям.
«Перенлад
з англійської»,
14.05 — Прем’єра документально
го телефільму «Дідурівна». Сторін
ки провінційної педагогіки. 14.25
— Три зустрічі на ВДНГ. 15.05 —
Сеанс повторного телефільму «Сер
це Бонівура». 4 серія. 16.00 — Те
лестудії міст
РРФСР.
(Тюмень).
16.35 — «Йшов трамвай десятий
номер».
Мультфільм.
16.50
—
Держтелерадіо
Узбецької
РСР.
Програма Узбецького телебачення.
17.40 — Концерт Державного ан
самблю пісні і танцю
Дагестан
ської АРСР. 18.20 — «Винаходити
на радість людям». 18.30 — Час.
Телевізійна служба новин (з сур
доперекладом). 19.00 — На сесії
Верховної Ради СРСР. У перерві —
20.00 — Вечірня казна.

ОІМІпа
24 БЕРЕЗНЯ

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Грає
народним артист Вірменської РСР
С. Карапетян (дудук). 8.50 — Наш
сад. 9.20 — Ми любимо танцюва
ти. 9.50 — Мультфільми. Ю.20 —
Людина. Земля. Всесвіт. 11.20 —
фотоконкурс «Земля — наш спіль
ний дім». 11.25 — У світі тварин.
12.25 — Фільм — дітям. «Кіт іде
по сліду». Вперше. 13.40 — Спентр.
14.10 — До 45-річчя Перемоги. «Ще
до війни».
Художній
телефільм.
1 серія. 15.15 — Наша спадщина.
Т. Костані. 15.55 — «Лицар музи
ки — Георг Оте». Фільм-концерт.
16.55 — Політичні діалоги. Обго
ворюємо Платформу ЦК КПРС до
XXVIII з’їзду партії. 17.25 — VIII
Міжнародний фестиваль телепро
грам народної творчості
«Весел
ка». (ФРН).
18.00 — Міжнародна
панорама.
18.45 — Мультфільм.
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Магазин Н9 10 «Коб
зар»
Кіровоградського
облкнмготоргу пропонує
книголюбам
нові
ви .
дання:
Бедзик Ю. Д. Гіпсова
лялька, К.: Дніпро, 1989.
Чому чесна людина,
сільський вчитель Конд
ратюк
змушений
був
ховатися від утисків вла
ди, чому тікали в ліс
знедолені селяни і чому
вже не було нікому рятунку
того лиховісно
го 33-го року, читач ді

знається з нсього рома-

раненько. Передана
для
дітей.
10.00 — На службі Вітчизні. 11.00
— ранкова розважальна програма. 11.30 — Клуб
мандрівників.

19.00 — Коли співають
совати.
21.00 — Час. Телевізійна
новин. 21.30 — Телескоп. 21л>0 —
«Щаслиоий випадок». 22.55 — Від
луння дня. 23.10 — Новими попу
лярної музики. Програма «А». 0.40

13.00 — Музичний кіоск. 13.30 —
На землі Еллади. До національного свята Греції — Дня незалежності. 14.20 — До 45-річчя Пере
моги. «Ще до війни».
Художній
телефільм. 2 серія. 15.25 — Час
збирати камені. Конгрес Міжнародиої організації «Лікарі світу за
відвернення ядерної війни» у Хіросімі. 16.15 — Сільська година.
Панорама. 17.30 — Дитяча інформаційно-публіцистична
програма
«Марафон-15». 19.00 — Прем’єра
мультфільму «Пришелець в капусті». 19.25 — «Єдина дорога». Художній фільм. Вперше. 21.00 — 7
днів. 22.00 — Думки про
вічне.
Недільна
моральна
проповідь.
22.15 « И то же в вас очарованье».
Музичний
телефільм
за участю
І. С. Козловського. 23.40 — Футбольний огляд. 0.20 — «Місце зустрічі змінити не можна»,
Телефільм. 1 серія. 1.37 — «Ранкова
пошта» в гостях у «Східців Якоба».

— «Летюча миша». Музичний те
лефільм. 1 і 2 серії. 1.53 — «Улюб
лені пісні».

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастина. 9.50 — «На хвилі
дружби». 10.20 — Документальний
фільм. 10.50 — До 120-річчя
від
дня народження В. І. Леніна. 12.05
— До 45-річчя Великої Перемоги.
Художній фільм
«Алегро з вог
нем». 13.30 — «Спляча красуня».
Вистава. У перерві — 14.35 — Но
вини. 15.50 — «Доброго вам здо
ров’я». Як загартувати дітей. (Кі
ровоград на Республіканське те
лебачення). 16.20 — «Автограф».
І. Козловсьний. 17.00 — «Суботні
зустрічі». 18.30 — «Скарби музеїв
України». 18,45 — Телетурнір «Со
нячні кларнети». 20.00 — Актуаль
на камера. 20.30 — На добраніч,
діти!
20.45 — Естрадні
ритми.
21.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу.
«Шахтар» — «Арарат».
2-й
тайм. (Донецьк). 21.45 — Худож
ній фільм
«Загадка
Кальмана».
1 серія. 22.45 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Грає
К. Сакієв (баян). 8.30 — «Тиха за
става». Художній фільм з субтит
рами. 10.00 — Прогрес. Інформа
ція. Реклама. 10.30 — Історичний
фільм.
«Олександр
Невський».
12.25 — Кінопубліцистика.
Пре
м’єра документального телефіль
му «Стіна». 13.30 — Педагогіка для
всіх. 14.30 — Відеоканал «Радян
ська Росія». 17.00 — Колаж. 17.05
— «Віват, Росіє!». 17.45 — «Через
обставини, що склалися». 18.30 —
Час. Телевізійна служба новин (з
*
_ легка
сурдоперекладом). 19.00
матч.
атлетика.
Міжнародний
Майстри жердини. 19.45 — Вечір
Чемня казка. 20.00 — Футбол,
«Папіонат СРСР. «Спартак» мір». 20.45
«Там, за пасмом си
ніх гір».
Документальний
теле
фільм. 21.00 — Я вам
заспіваю.
Пісні В. Єгорова. 21.30 — Прем’єра
фільму-вистави Великого
драма
тичного
театру ім. М. Горького
«Історія коня». За повістю Л. Тол
стого «Холстомер». 23.35 — Легна
атлетика. Чемпіонат світу.
Крос.
0.05 — Нічний сеанс. Мультнонцерт. 0.45 — Художній фільм «Ви
крадений».
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А ЦТ (І програма)

8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — 3 ранку

ну, написаного за живи
ми
свідченнями й ску
пими документами чор-ної
пори.
Роман не
є
спробою
детальтрагіиного
аналізу
них подій. Автор вірить
що разом з ним і читач
не залишиться байдужим
перед вселенським
го
рем, якого зазнала на
ша земля в роки сталін
ського свавілля.

▲ УТ
9.00 — Новини.. 9.20
_
—- Ритміч
на гімнастика. 9.50
ну неділю
•ранці».
ІІнформаційно-музична
‘____ ______
програма. 10.50 — До 45-річчя Ве
ликої Перемоги. Документальний
фільм. 11.10 — «Крик». Вистава.
13.00 — Новини. 13.15 — Для ді
тей. «Канал «Д». 14.45 — «Село і
люди». 15.15 — «Ви нам писали».
16.00 — Слава солдатська. 17.00 —
В країні мультляндії. 18.00 — «Жи
ве слово*. 18.45 — Звучить класич
на музика.
19.00 — «Спадщина».
Сльоза Ярославни. 20.00 — Акту
альна камера. 20.40 — На добра
ніч, діти! 20.55 — Концерт. 21.55 —
Художній фільм «Загадка Кальма
на». 2 серія. 23.00 — Вечірній віс
ник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядну, ставай! 8.15
— Виступ ансамблю скрипалів ди
тячої філармонії м. Ашхабада. 8.50
— Прем’єра документального філь*
му «Оплески». 9.10 — «Чужі ігри».
Художній
фільм
з
субтитрами.
10.30 — Земля тривоги нашої. «І
залишиться дім наш порожній...».
Документальний фільм про проб
леми екології Полісся.
10.45
—
«Свято
неслухняності».
Мульт
фільм. 11.30 — Клуб мандрівників
(з
сурдоперекладом).
13.00
—
Фільм — дітям. «Дикий Гаврило».
14.10 — Прем’єра документально
го телефільму «Міс Підмосков’я».
14.30 — Відеоканал
«Радянська
Росія». 17.00 — Планета. Міжна
родна програма. 18.00 — «Світ, в
якому ми живемо». Документальні
фільми П. Когана. «Професія
—
оператор». 18.30 — Кіносерпантин.
Дубль 1. 20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Кіносерпантин. Дубль 2.
21.00 — 7 днів (з сурдопереклаом).
22.00
—
Кіносерпантин.
убль 3.

Й

20-ті
роки нинішнього
століття, після довготри
валої
перерви
повер
гається до сучасного чи
тача.

Винниченко В. К. На
мисто, К.: Веселка, 1989.

Найвищим
достоїн
ством
оповідань,
які
складають цю книгу, є
незвичайна пластичність,
глибоке проникнення в
дитячу психологію, роз
маїтість характерів ма
леньких героїв.

Творчість відомого украінсьм-ого письменника
дуже
популярного
в

Збанацький Ю. О. Чер
вона роса, К.: Дніпро.
1989.

Події роману відомо
го українського радян
ського письменника від
буваються протягом кіль
кох днів 1941 року, коли
поліське селище
Калинів окупували
гітлерів

ські загарбники. У нерів
ній боротьбі з фашиста
ми місцевий
партизан
ський загін спочатку за
знає
відчутних
втрат,
трагічно гине його
ко
мандир Андрій Качуренко. Але народні месники
не складають зброї«.
■
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АХІЛЛЕСОвД

В ОБСТАНОВЦІ ГЛАСНОСТІ

Тур

Атмосфера б кімнаті була цілком де
мократичною. Дід із бабою зручно влаш
тувалися у м’яких кріслах, батько і мати
на канапі. Окремо, на трьох стільцях, не
наче три богатирі, сиділи Василь, Степан
і Юрко. А за столом, мов у президії, —
Г злинка.
— Почнемо, — Гадина оглянула при
сутніх прискіпливим поглядом. — Пер
шим свою програму оголошує Василь.
Молодик в елегантному костюмі, мод
ній краватці і окулярах із золотою опра
вою підвівся і сказав:
— Мінімум — це кооперативна квар
тира, машина, дачна ділянка, матеріально
забезпечене життя і одна дитина.

НЕ ВІРТЕ
ПРИКМЕТАМ
Коли громадянин Сивкс-Буркін К. С. виходив
із дому, йому перебігла
дорогу
чорна
кішка.
«Пропав, — засумував
Сиіко-Буркін.—Не уник
нути тепер нотацій, а
може й стягнення». Про
те був приємно враже
ний, що на його півто
рагодинне
запізнення
на роботу ніхто не звер
нув уваги.

ЩАСЛИВОГО
ПОЛЬОТУ!
— Громадяни пасажи
ри! У зв’язку з метеоро
логічними умовами рейс
Ш-999 на Батумі відмі
няється. Придбані квит
ки дійсні на літак, що
вилітає за 45 хвилин
рейсом Е-1001 на Архан
гельськ.

©

Ну, а все інше — як дозволить зарплата.
— Це те, що нам потрібно, — крізь
сльози сказала мати.
—- У зв’язку з тим, що по телевізору
зараз починається шоста серія детективу,
.!
пропоную дебати пропустити і відразу ж
приступити до голосування, — сказав
батько.
— Голосування не буде, — зітхнула Ге- *--»
лина. — Оскільки жодна із запропонова
них програм мене цілком не влаштовує...
Будемо пити чай.
Галина підбадьорливо посміхнулась за
смученим кандидатам у женихи і пішла
на кухню за тістечками.
Борис ШАРОВ.
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Березневе
С
Є
Є

Звести
КІНЦІ
з
кінцями? Але ж з цьо
го вийде сімейне коло!

0
*

ф Навіщо жінці сі
мейне коло! Щоб кру
титися
в ньому,
як
білка в колесі.

•

Аліменти — спогади
про молодість.

ф Якщо всі люди—
брати, кому ж сплачу
вати аліменти?

Аліментник —- лю
дина, що на законній
підставі віддає дру
жині не всю зарплату,
а лише її частину.

Дівчина знайшла
своє місце у житті —
перед дзеркалом.

ф Мода приходить
і відходить, а витрати
на неї залишаються.

і

ф Перед 8-м Берез
ня
чоловік
виявив
гнучкість — мив і на
тирав підлогу.

Є

о
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ПРО КОРИСТЬ
ВІД ЧИТАННЯ
ЛІТЕРАТУРИ
На запис у книзі скарг
« пропозицій про погану
якість страв у їдальні
заводу «Промтехшпиця»
фрезерувальникові Бекеші Л. Я. відповіли та
ке:
«Читай
відповідь
дияконові
Духову».
(А. П. Чехов, «Жалобная книга»).
Заінтригований Беке
ша розшукавши, прочи
тав: «Лопай що дають».
Ф. ЛУЗАН.

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

Ф
Є

о
0

плин РОКІВ.

Фотохронінер В. ГРИБ.
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Найсильніший

Ціна чарки

♦
Ф
Ф
©

Бригада термістів зі спортом на — «ти»,
Всі знають Шеидкого Кіндрата,
Він може в басейні, мов лящ, пропливти,
І кинуть найдалі гранату.
♦
Штангіст є хороший Петро Живогляд.
Спортивний розряд перший мас,
О
Технічно сталезий зриває снаряд,
е
Дорогу в майстри пробиває.
Усе ж там сильніший Іван Лежибік,
Ф
Ф
Хоч плентає з планом позаду:
♦
Усе ж умудризся він, мало не рік
ф
Тягнути назад всю... бригаду.
І

В цеху до кухля чарка мовить:
Стривай, старині Ти чув чи ні,
Яка про мене слава ходить?
Я вже підвищилась в ціні.
Не треба довго розбиратись,
Причина зовсім тут проста:
Зі мною можуть порівнятись
Лиш кришталевих більше ста,
В обід один регулювальник
Хильнув «Пшеничної» до дна
Й зняли три сотні преміальних«
Оце така мені ціна.

Здобув ім’я в літера
турних колах початкуючий поет Блохоловський.
Тепер він підписується
не Кирило, а Кириєль.

Анонімник — людина, що зла в душі не
тримає.

о

Олег СЕЇН.

ВИЗНАННЯ

Алкоголік — сімейний виродок.

ф
ф
ф
ф
ф
Ф
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ф Якщо вже робити
дівчині приємне, то з
модних матеріалів.

КОРИСНА
ПОРАДА
Цікаво, барвисто і до
хідливо
оформлений
Палац щастя в місті
Остюки. Перед входом
до урочистого залу ба
жаючим
узяти
шлюб
впадає в очі транспарант, на якому аршинними літерами накреслено: «Шановні молодята! Ми рекомендуємо
при реєстрації шлюбу
залишати свої дошлюб
ні прізвища. Це допомо
же вам позбутися зай
вих клопотів із доку
ментами при майбутніх
розлученнях»,

— Молодець! — вигукнув батько.
— Степане, твоя черга, — сказала Га
лина.
Степан, весь у «варьонці», обвішаний
металевим брухтом і з оригінальною за
чіскою заявив:
— Рок-метал! На перше, на друге і на
десерт. Діти — металісти. Музика! Все
інше — мура.
— Мура, — згодився дід.
—- А що скаже Юрко? — запитала Га
лина.
Юрко подивився на Галинку закоха
ним поглядом і тихо промовив:
— Кохання на все життя. Носити дру
жину на руках. Хлопчик
дві дівчинки.

А. ВИСОЦЬКИЙ.

Анатолій КУРГАНСЬКИЙ.

ф
♦

ЗА ТРАДИЦІЄЮ
Кум Іван і кум Степан, зустрівшися на авто
бусній зупинці, обмінювались новинами.
— Кажуть, Іване, на вашій вулиці було ве
сілля?
— Мій сусід Петро женив свого сина на доч
ці Кирила.
— І як одсвайбували?
— Молоді хотіли по-новому, з чаєм, у клубі,
з старі наполягли, щоб за традицією —у шопрі,
з чаркою.
—- І як?
— Гарне, дуже гарне було весілля. Правда,
на третій день, на курячій смерті, Петро й Ки
рило напилися і почали один на одного гари
кати: «Ти, опудало з конопель, мало подару
вав!». «А ти, клишонога ошибка природи, ще
менше!». Від слів перейшли до діла. Опісля
Кирила одвезли в райцентр, ниньки ліва фара

НАША АДРЕСА:
ф|

316050, МПС.
м. Кіровоград,
вул. Луначарського,

ь
м *

МІНІ-ГУМОРЕСКА

у нього зовсім не світить, а Петро з переломом
правиці ходить у гіпсі. І свахи теж веремію під«яли: «Ти, шерепо не такою хусткою мене по
в’язала!»-. «А ти. мармизо беззуба, кофту, як
ганчірку, дала!». Лаялись, плювались і після
плюралізму дуллск і до музики докотилися,
отієї самодіяльної Ганна Килину сковородою
по голеві тріснула а Килина заходилась моло
тити спину Ганни началкою.
— А молоді ик як?
— Три дні пожили і розійшлися. Вона йому:
«Це і твій батечко та матінка мене качалкою
молотитимуть?», а яін їй: «Це й мені твій корч
очі повиштрикує?»,
А взагалі гарне було б весілля, якби не ота
традиція...

ф
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Архіполіглот -— людина, котра не зчнає
лише рідно? мови.

Батькова шия — нбсиджене місце ледаря-сина.
Безсоння — важка
недуга нічного
сторожа.
Браконьєр — не бра
короб.
Весілля — поминки
за холостяцьким жит
тям.

Геніальність
керування справою, в
якій сам нічого не тямиш.
Готель
споруда без
місць.

житлова
вільних

Графоманія — на
сущний хліб літ критинів.
праДегустатор
цівник, котрому дозво
ляється пити з робо-'
чий час.

Дефіцитна матерія—
товар, котрий не зни
кає, а розпродасться
з чорного ходу.

ф

Життєвий досвід —
залишок від того, ко- ПЛ
ли все вже втрачене. __

Ф
Ф

Забігайлівка — торгова точка, де за хви- ' /
лину можна одержати с&
п’ятнадцять діб.

•

Микола СТОЯН.
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Замкова щілина —
точка зору пліткарки. [ ]
Золоте дно — огля
дова яма працівників
СТО.
Упорядкував
Б. СЛЮСАР.
Світловодсьи.
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