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Наступний приліт незабаром
Не помилимось, коли скажемо, що
звістка про НЛО над Кіровоградом
схвилювала всіх, без винятку, жителів
міста і прилеглих територій. Зустріч
із незнаним завжди хвилює. Поповзли
чутки навіть про майбутнє вторгнення
інопланетян, про якусь заплановану
ними акцію.
Щоб отримати достовірну інформа
цію, як кажуть, «з перших рук», наш
спеціальний
.........л кореспондент
звернувся
до компетентних органів, Пояснення
подіям, які сталися в зоні м. Кірово
града, дав завідуючий сектором уфології Інституту космічних досліджень
АН СРСР А. Я. ІЗОТОВ.

— Прилади наших орбітальних апа
ратів зафіксували аномальні явища у
вашому місті. По-перше — підвищену
концентрацію деяких речовин у повіт
ряному басейні обласного центру. їх
ня питома вага дає підстави вважати
наші припущення вірними, По-друге,
на час появи НЛО частота перемінного струму в електромережі міста заП ~
1. Свідзнала фазового зсуву на “
чення очевидців і деякі інші побічнІ
стверджувати,
фактори дозволяють
що селище Соколівка знаходиться на
осі так званого «пермського меридіа
ну», який перетинає гіпотенузи перм
ського і бермудського трикутників.

Циклічність аномальних проявів
осі має періодичне значення і за остан
німи даними досить вірогідно прогно
зується. У планах нашого сектору ор
ганізація госпрозрахункової лаборато
рії по прогнозуванню появи НЛО над
населеними пунктами і народногоспо
дарськими об’єктами,
передбаченню
їх впливу на зовнішнє середовище.
На закінчення т. Ізотов запевнив,
що таблиці «НЛО-прогиоз» будуть
вміщуватися в періодичних виданнях.
Отже, слідкуйте за сторінками «МК»!
Вас чекають нові сюрпризи із області
цікавого.
СЕКЦІЯ З ДЯ

«

ДО КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ КІРОВОГРАДЩИНИ
ВІТАЄМО!
Серед депутатів Кіровоград
ської обласної Ради народних
депутатів молоді не так і ба
гато. Але давайте відкинемо
кількісний показник і назвемо
тих, кому довірились виборці.
Це:
Сергій МОРМА — майстер
Добровеличкіоського
цукро
заводу, проживає в селі Липняжці
Добровеличківського
району;
Віктор ПРИСЯЖНЮК — гоповний бухгалтер
радгоспу
імені Богдана Хмельницького
Ульяновського району,
про
живає в селі Данилова Балка
цього ж району;
Віктор СТЕПАНЕНКО — ма
шиніст електровоза Знам’янського локомотивного депо,
проживає в місті Знам'янці.
Микола ЦУКАНОВ — дирек
тор центру НТТМ «Ефект»,
проживає в Кіровограді.
Усі депутати — члени КПРС.
Всі вони — енергійні, вольові
люди. Думаємо, ми про них
ще не раз писатимемо, і за
їхню депутатську роботу та
кож.

ДО ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
ДО ВСІХ, ХТО НЕ БАЙДУЖИЙ ДО ЧУЖОГО ГОРЯ
ніть увагу: поруч з вами люди, яким
необхідні ваші співчуття й допомога.
Особливо тепер, навесні, коли треба
прибирати в кімнатах, попоратися
на
присадибній ділянці, принести з магази
ну продукти...
Закликаємо Вас взяти участь в ОПЕ
РАЦІЇ «ДОБРОТА», що проводиться нині

З кожним може статися лихо.
Лише
допомагаючи один одному, ми можемо
розраховувати, що й нас самих колись
не кинуть у біді... Найчастіше підтримки
потребують літні самотні люди, яких у
нашій області сьогодні більше семи ти
сяч. З них майже половина потребує
постійної уваги й допомоги, в тому числі
солдатські
вдови,
інваліди,
ветерани
війни та праці,
Конкретну медико-соціальну допомо
гу надають таким людям служби мило
сердя обкому Товариства
Червоного
Хреста, домашнього обслуговування (діє
при соцзабезах), а також обласне відді
лення Фонду милосердя і здоров’я. Та
всіх охопити увагою й допомогою їм не
вдається. Тому ми звертаємось до тих,
хто не може залишитися осторонь ми
лосердної справи.

в нашій області, простягнути руку мило
сердя й допомогти всім одиноким спів
вітчизникам. Пам'ятайте: престарілі че
кають на ваші увагу, співчуття,
мило
сердя.
Юнаки й дівчата! На нашому ставленні
до престарілих нині вчитимуться поважа
ти старість майбутні покоління нашого
народу. Пам’ятайте, що зерна доброти,
людяності, посіяні сьогодні, повинні да
ти дружні, прекрасні сходи, і це зале
жить нині від ваших дій і справ.

Друзі! Якщо поруч з вами, на вашій
вулиці або у вашому будинку живе оди
нока забута людина похилого віку, не
будьте байдужими до її проблем. Звер-

Президія обкому Товариства
Червоного Хреста.
Бюро Кіровоградського
обкому ЛКСМ України.

ПОКИ ЩО ПОСЛУХАЄМО ПРО ФРЕЙДА...
— Одного разу я включив приймач
і на коротких хвилях упіймав музику,
яка зачарувала. Це була єврейська на
родна мелодія. Я б її з радістю запи
сав, та не знав, де взяти. А от тепер
маю надію, що почую її тут...
Певно, оптимізм голови
обласного
Товариства української мови Г, Д. Клочека розділяли більшість
кіровоградців, котрі на минулому тижні прийшли
на установчі збори Асоціації єврейської
культури.
Представник ініціативної
групи
по
створенню асоціації художник М. Б. Гонопольсьний розказав про
плани май
бутньої організації. Це має бути робота
по відродженню національної гідності
євреїв, меморіальна діяльність, художня
самодіяльність, запрошення єврейських
мистецьних колективів. Було підкресле
но, що асоціація не займатиметься агі
тацією за виїзд людей в Ізраїль і роз
повсюджуватиме тільки деідеологізовану, вільну від пропаганди інформацію.
Прийнятим зборами статутом асоціації
передбачена також пропаганда інтерна
ціоналізму, лекції, робота по виявленню

місць масового знищення фашистами
євреїв і встановлення там пам’ятних
знаків, організація музейних експозицій
з предметів культури й побуту євреїв,
випуск бюлетеня, зв’язок з громадськи
ми організаціями інших міст і нраїн.
Найближчі намітки — у квітні про
вести цикл лекцій про євреїв — ви
датних людей (Фрейда, Мендельсона,
Ейнштейна, Іоффе).
АЄК звернулася до обласного відді
лення фонду культури, обласної орга
нізації Спілки письменників СРСР
та
Українського республіканського това
риства єврейської культури з прохан
ням стати засновниками асоціації.
Вітали створення асоціації і обіцяли
їй підтримку В. Д. Мішура (обком пар
тії), А. А. Давиденко (відділення Фон
ду культури), В. М. Суворов (міськви
конком).
Збори затвердили правління з 9 чоло
вік (голова — М. Б. Гонопольський). При
сутні мали до правління чимало запи
тань: «Чи робитимемо ми щось своєю
мовою?», «Чому б не передати АЄК но-

лишню синагогу, де тепер нлуб Калініна?», «Можливо, просити міськвиконком
виділити місце для єврейського кладо
вища?», «Де взяти мацу до свята пас
хи?».
М. Б. Гонопольський відповів, що на
брано групу бажаючих
вивчати мову
ідіш, але
немає викладача. Поховання
за
національним
ритуалом
здійснює
єврейська релігійна громада, якої в Кі
ровограді немає. Питання про Будинок
культури імені Калініна треба вирішу
вати з «Гідросилою», якій він належить.
До того ж споруда в аварійному стані.
«Гідросилі» ніхто приміщення не відда
вав, а гроші на ремонт ми могли б зі
брати!» — долинуло із залу.
Словом, як юридична особа
АЄК
ще не утвердилася, а проблеми
для
розв’язання
їй уже
запропонували.
Поки що АЄК збиратиметься
щоп’ят
ниці о 18 годині в Будинку політосвіти.
В асоціації вже є перші рядові члени—
записалися одразу ж після зборів. До
речі, членами цієї організації можуть
бути люди будь-якої національності ві
ком від 16 років.

Н. ГРИГОР’ЄВА.

КАРНИЙ РОЗШУК ПРОСИТЬ допомоги
Кіровоградці! Звергаємось до вас удруге. Ми
повідомляли вас про лист Прозоровської Лідії
Михайлівни, яку спіткало велике горе: зник син.
Прозоровський Микола Анатолійович працював
у місті Білоярську Тюменської області. Одного
разу пішов на роботу і не повернувся. Слідчі

. .

.

органи Білоярського РВВС встановити істину не/
можуть. Уважно подивіться на фото. Можливо,
хтось із вас має якісь відомості про долю юнака.
Нагадуємо телефони чергової частини УВС обл
виконкому: 97-3-02, 97-7-02. Або ж просто: 02 — ’•
найближчий відділ міліції.
І

Значною популярністю «а Кіровоградщии,
користується
навчально-курсовим комбінат
обласного управління житлово-комунального
господарства.
водіїв
тролейбусів 3-го
цеи
газового господарства, операкласу, ^сар'в «отелень, відповідальних за
торів г13о°Лп господарства на підприємствах,
стан газового г° еда£іКів ліфтового
госполіфтерів,
РавтоМобілів,
які
перевозять
дарства,
стропальників... Та й навчальскраплении газ, с Р сприя€ підготовці високоН°'^?ж!кованих робітничих надрів. До послуг
кваліфікованих рон. навчальні класи, те^укнів
лабораторії, майстерні. Робоче
викладача
обладнане
дистанційним
м* Ц п илыям технічними засобами навчання.
Ж оснащені
апаратами
програмованого

контролю знань учнів.
У кожному кабінеті — сучасні техінічн, за
соби навчання: кінопроектори, діапроектори,
програвачі, стенди, діючі вузли обладнання і
електрифіковані схеми. Тільки
останнім насом оновлено, електрифіковано < виготовле
но 10 стендів, запрограмовано два техкабінети і тренажерно-екзаменаційна приставка.
Не можна не сказати й про чудову бібліо
теку закладу, де для різних виробничих профілів і технічних служб нараховується близь
ко 10 тисяч примірників. А бібліотекар На
таля Туркова справжня улюблениця учнів.
Ряд працівників закладу нагороджені єди
ним загальносоюзним знаком
«Ударник 12-ї
п’ятирічки». Це ветерани праці В. І. Павленко,
О Я Дробот, М. С. Сергеев, а також Л О. Литвинов Н. В. Голенко. О. О. Смирнова, Л. І. Кулева Н. І. Туркова, Г. М. Бузина, І. І. Чубарєва, Н. Ф. Серго і Р. А. Сергеева.
Партійна,
профспілкова
і комсомольська
організації постійно
тримають у полі
зору
творчі форми і методи підготовки и перепідго
товки надрів. Значна заслуга о цьому керів
ника закладу, вмілого організатора колективу
Леоніда Калиновича Шаповалова.
За 28 років існування навчальним занладом
тут підготовлено 100500 спеціалістів. План під
готовки і підвищення кваліфікації кадрів по
стійно перевиконується.
Не можна не згадати й базові господарства,
які надають шефську допомогу комбінатові,
— Добрим прикладом тут служать Кірово
градське тролейбусне управління, виробниче
об’єднання «Кіровоградтеплокомунеінерго» і
ряд інших, — розповідає заступник директо
ра з навчальної
частини Н. В. Голенко. —
Прикро, що не надають належної допомоги
на місцях, по-справжньому не дбають
про
підготовку кадрів районні комунальні
під
приємства Ульянівки, Устинівки та деяких ін
ших райцентрів.
Поряд з успіхами
і досягненнями є ряд
окремих проблем. Наприклад,
не вистачає
навчальних і виробничих майданчиків, — бід
кається в розмов^ директор закладу
Л. К.
Шаповалов.
Заслуженим авторитетом користуються ви
хідці зі стін навчального закладу, нині чудові
спеціалісти на виробництві. Серед них водій
тролейбуса
Кіровоградського тролейбусного
управління, член ВЛКСМ Юрій Базильчук, опе
ратор
газифікованої
котельні
виробничого
об’єднання «Будіндустрія» Олексій
Стеценио,
слюсар по ремонту і експлуатації газового об
ладнання міжрайгазу м. Світловодсьна вироб
ничого об’єднання «Кіровоградгаз» Юрій Груш
ка та ін.

Р. ДДЙДАКУЛОВ,
громадський кореспондент.
м. Кіровоград.

..

Тільки «підготовчий клас» прогресу?
Подібна зустріч за «круглим столом» мала відбути
ся 20 березня в СШ №11 м. Кіровограда, де у ній взя
ли б участь також старшокласники і вчителі. Однак в
останній момент керівництво школи відмовилося від
наміру публічно обговорити за участю новообраних
депутатів і просто зацікавлених осіб «уроки» минулих
виборів. Тому зустріч відбулася у багато вужчому колі
в редакції «МК». На ній було запропоновано для обго
ворення такі питання, як враження і підсумки виборів,
шляхи демократизації, гласності, оновлення й оздоров
лення громадського і суспільного життя на терені на
шої області, перспективи і взаємодія оновлених Рад із
комсомолом та іншими молодіжними організаціями й
об’єднаннями тощо.
У «круглому столі» взяли участь кандидат економіч
них наук, доцент кафедри політекономії Кіровоград
ського педінституту, депутат обласної Ради, член Ради
недавно створеного партійно-політичного клубу В. М.
РЕПАЛО, старший науковий співробітник Кіровоград
ського інституту сільськогосподарського машинобуду
вання, депутат міської Ради народних депутатів В. І. РУ
БАН, завідуючий відділом ідеології і культури обкому
ЛКСМ України А. Г. СТОЯН, член ради клубу виборців
«Оновлення», депутат міської Ради О. А. ВЛАСОВ, ре
дактор «Молодого комунара» (донедавна очолював
міський клуб «Виборець») В. О. ІВАЩУК.
Розмова, що відбулася, проходила доволі бурхливо й
Ціказо. Пропонуємо увазі читачів «МК» її скорочений
виклад.
HOP.: Коли заходить мова про нинішні вибори, то по
чинають звучати тані визначення, як «демократичні»,
«альтернативні», «напружені»; виявляється неоднознач
ність оцінок ситуації, що склалася, різними людьми й
групами людей — приміром, дехто слово «плюралізм»
висловлює як «плювалізм», багато говориться про сти
хійність, вседозволеність, розбрат, які нібито запанували
в суспільстві... В Кіровограді «порушником спокою» ви
ступав не раз клуб виборців «Оновлення», який немало
посприяв політизації ніровоградців. Як же оцінюють
учасники клубу свою участь у виборах?

О. ВЛАСОВ: Результати виборів -обнадіюють. Особ
ливо це стосується, «на думку ради «Оновлення», під
сумків по міській Раді. В той же час до обласної Ради
пройшло тільки п’ятеро кандидатів, які стоять на по
зиціях «Оновлення».
Треба сказати, що останні тижні характеризуються,

на мою думку, різким спадом громадської активності.
Певно, тут зіграла свою роль і заборона міськвикон
кому на проведення мітингів. Зустрічі кандидатів з ви

борцями, які проходили у цей час, не могли зібрати
багато людей через відсутність засобів
радіофікації
таких зустрічей. Певно, це значною мірою призвело до
низької поінформованості населення про виборчий за
кон Т програми багатьох кандидатів. Не секрет ні для
кого, що ефір і газетні полоси надавалися різним пре
тендентам нерівномірно,

В. ІВАЩУК: Деформації й порушення, про які ви го
ворите, — викликані «місцевою специфікою», так би
мовити, чи, можливо, недосконалістю закону?

О. ВЛАСОВ: На мою думку, — і тим, й іншим. Мушу
сказати, що влада повинна згідно закону вживати санк
цій до кандидатів, які користуються у передвиборній
боротьбі своїм службовим становищем. Досі наші про
тести з цього приводу залишаються без реагування.
В. РУБАН: Хочу продовжити думку про необхідність
підвищення політичної культури. А вона і в тому, щоб
знати закон про вибори, порядок голосування, прагну
ти оцінити програми і самих кандидатів.,. У ході перед
виборної кампанії я ходив до людей, які мешкають «а
моїй дільниці № 1, і переконався, що принаймні поло
вина з них мали про новий виборчий закон, м’яко ка
жучи, туманне уявлення...

В. ІВАЩУК: Можливо, вся справа в тому, що забага
то було претендентів? І чи не тому багато достойних
людей, які стояли на платформі партії, не змогли за
воювати прихильності виборців?

«КРУГЛИЙ СТІЛ»
«мк»
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БЕСІДА НА ДЕЛЕГАТСЬКІЙ ВАЛІЗІ
Багатьом читачам його,
напевне, представляти не
треба. А втім, знайомтесь
— Сергій Войпан, делегат
XXI з'їзду ВЛКСМ.
Мо
лодий (1959 р. н.) голова
колгоспу імені Пархоменка Новоукраїиського ра
йону,
українець,
член
КПРС, за фахом агроном,
член
бюро
обкому
ЛКСМУ та обласної асо
ціації молодих керівників.
Отже, розмова напере
додні з’їзду.

ся, щоб досягти
чогось,
треба формально бути в
комсомолі. Незалежно від
того, віриш йому чи
ні.
Комсомол — це по суті
компартія
в
мініатюрі.
Тож чи виправданими бу
дуть в умовах багатопар
тійності його сьогоднішні
привілеТЇ

С. В.: Дійсно, таке бу
ло. Я на своєму невелико
му досвіді можу підтвер
дити існування номенкла
тури. Якщо ти лопав у
райком комсомолу, то ти
попав у розряд номен
клатурних
працівників.
КОР.: Я вже не комсо
Якщо в роботі проявиш
молець, однак чекаю
на
себе, то в тебе вже буде
з’їзд ВЛКСМ. Як думаєш,
стартовий майданчик для
чому?
Сергій ВОЙПАН: З’їзд , виходу в партійні органи
і користування тими при
буде етапним для молоді
вілеями, які дійсно в нас
нашої країни, принесе ба
були. І нема чого прихо
гато нового в роботу
вувати, зберігаються во
Спілки, багато змін на
ни в деяких випадках і
краще в плані розширензараз.
ня демократії, оживить її
Різні будуть молодіжні
роботу. Тоді й не стоятиорганізації. Можливо й
ме питання: бути комсо
альтернативні, а може й
молу чи не бути. Я ду
такі, що якось доповню
маю:
комсомолу бути,
ватимуть одна одну. Мо
але бути не таким, яким
лодь скаже своє слово.
він був до цього часу.
КОР.: Будь ласка,
кон
Авторитет повинен зароб
кретніше...
лятися не
«престижніс
С. В.: Це насамперед—
тю» Спілки, згідно «тра
громадсько-політична ор
дицій», а тим, що дає
ганізація. Вона такою й
молоді, яку роль вико
залишиться. Буде більше
нує. Якщо буде багатосамостійності у вирішен
структурна система
мо
ні всіх питань, роботі
лодіжних організацій, ду
первинних
організацій,
маю, молодь скаже своє
інших структур комсомо
слово і Спілка, яка більш
лу. Робота буде спрямо
прогресивна, стане ліде
вана не для звітності пе
ром.
ред обкомами партії та
КОР.: Зараз на Україні
вже існують нові молодіж
комсомолу, а на первин
ні
організації. Це фант...
ні організації, для ство
С. В.: ...І характерний
рення умов кожній мо
він більше для західних
лодій людині
проявити
областей України. Є в них
себе.
певні позитивні моменти.
КОР.: Очевидно, що зав
тра
поряд з комсомолом
Це відродження культу
стануть
інші молодіжні
ри українського народу.
формування.
Чи
будуть
Того, що ми забули. Це і
вони в рівних умовах? Ад
наша мова, яку погано
же донедавна так склало-

знаємо. Поряд є і нега
тивне — елементи шові
нізму, націоналізму. Ду
маю, но слід переходити
ці рубежі. Нам же треба
використовувати
тільки
краще.
до
КОР.: Як ставишся
подій у Литві і в себе на
Україні?

С. В.: Я не можу

себе
назвати політиком. В нинішній ситуації важко ро.
зібратися не тільки мені,
а й професіоналам, Ми
своє завдання тут на міс
ці, в колгоспі, бачимо в
тому, щоб нагодувати лю
дей, дати більше продук
ції. І цим внести свій
вклад в стабілізацію еко
номіки країни. А події в
Прибалтиці, інших регіо
нах наводять на думку,
що зараз не можна йти
на розкол. Кожен сам по
собі не здійснить пере
будову, це можливе тіль
ки в єдності. Звичайно,
при умовах дальшої де
мократизації і економіч
ної незалежності.
КОР.: А тепер давай по
говоримо про позицію де
легатів
Кіровоградської
обласної
комсомольської
організації
на
XXI з’їзд
ВЛКСМ,
видруковану у
одному з попередніх но
мерів «МК». Зараз багато
говориться про зміну на
зви ВЛКСМ. В позиції ска
зано, що «є інші ідеї ». Тож
чи не думають наші деле
гати міняти назву?

С. В.: Я притримуюся
думки, що не в назві
суть, а в принципах ро
боти. Однак, гадаю, певні
національного
елементи
характеру, особливостей
республік повинно відображатися і в назві, і в
Статуті комсомолу кож
ної з них.
КОР.:
«Партия
скажет
надо — комсомол отвечает
есть», «Комсомол — надій-

ний помічник КПРС». Ку
ди «вилетіли* ці «крилаті
вислови» з розділу позиції
делегатів
про
стосунки
між ВЛКСМ і КПРС?
Па
м’ятаю, раніше ними ряс
ніли всі подібні матеріали.

С. В.: Можливо, комсо
мол буде якось по-іншо
му називатися, однак він
був і буде резервом пар
тії. Тому, що партія без
молоді — це партія без
майбутнього.
Зрештою,
ми не повинні копіювати
партійні і радянські орга
ни, завжди підтакувати,
піднімати руки, коли це
«потрібно».
Працюючи
другим секретарем Новоукраїнського
райкому
ЛКСМУ, відчував
керів
ництво секретаря райко
му партії, який відповідав
за комсомол і спрямову
вав нашу роботу. Ми зві
тували про те, як і що
робимо. Коли десь щось
не так поступили — по
винні були відповідати.
Пояснювати, чому не по
слухали. Все це було. По
годжувати, думаю, треба
тільки якісь магістральні
напрями і працювати кон
кретно,
КОР.: Чи не дань моді
розмови про розвитон на
ціональної культури, шко
ли, мови? Адже у комсо
мольських кабінетах,
на
конференціях і пленумах
української мови не
по
чуєш. Я уважно прочитав
позицію і хотілося б, щоб
красиві слова не залиша
лися тільни словами.

С. В.: Не за один рік
зможемо відновити нашу
українську мову, і в ком
сомолі також. Так воно
склалося, що вся доку
ментація ведеться росій
ською. Навіть у райкомах
комсомолу, де працівни
ки споконвіку
говорять
рідною українською, жи
вуть в центрі України,

збори і доповіді ведуться
російською. Вважаю, це
неправильно. Всі ми, і
працівники апарату, підзабули рідну мову, забу і більше років. Наприклад,
ли її чистоту і привабли у Чехословаччи-ні віковий
вість. Через кілька років ценз 35 років, але якщо
ситуація повинна ЗМІНИ- подаєш заяву, то можеш
тися на краще.
працювати й до 50.
КОР.: Як кажуть, було б
бажання...

КОР.:
З чим
особисто
їдеш на з’їзд ВЛКСМ?

С. В.: Декілька
разів
був свідком, коли
першому і другому секрета
рям райкому задавали та
ке питання, то вони го
ворили: всі ми українці і
через кілька місяців пе
реведемо наше діловод
ство на українську мову.
Однак, поки що цього
не відчувається.

С. В.: Думаю, нарешті,
буде прийнято Закон про
молодь. Вона повинна ма
ти соціальний захист і бу
ти впевнена в завтраш
ньому дні. З’їзд допомо
же «розв’язати руки» і
поставити всі крапки над
«і» й тим, хто сумніває
ться, вичікує або ще не
визначився.

КОР.: Що зробив обном
комсомолу, щоб за ним
пішла молодь і повірила.
Чи маєш якісь
надії
на
з’їзд? Може він дасть мож
ливість щось змінити
на
краще?

• •••••••

Тільки «підготовчий клас» прогресу?
(Закінчення.

Поч. на 2-й стор.).

Нині в Кіровограді мають відбутися перевибори до
І міськради по 42 округах. Чому б комсомолові не під8 ключитися якомога енергійніше до цієї справи?
[і
І ще про одне снажу: ми досі не бачили
справжніх
• депутатів. Тобто, у нас до виборів були відсутні
чіткі
І критерії щодо того, які риси є необхідними кандидатові.
Нині можемо сказати, що маємо явний
прогрес У цій
В справі.

В. ІВАЩУК: Вибори завершилися. Що далі? Потрібна
І конкретна робота, а багатьом програмам, на мою дум-

[І

’ ку, якраз і бракувало конкретності...
A. СТОЯН: Уточню: хотілось би конкретної роботи
у вирішенні проблем молоді, де б комсомол міг би
докласти і своїх зусиль. Незважаючи на численні заки\ди на адресу Спілки, ми готові до цього. І підтверд
женням нашої готовності до кардинальних перемін я
вважаю хоч би й те, що комсомол у Кіровограді вже
І встиг, без команди «зверху», скасувати свої райкоми...
Стосовно Рад і проблем молоді, то тут теж маємо
свою позицію: не можна відкладати від сесії до сесії
ці питання. Потрібен комітет у справах молоді, який
би діяв при Радах.
B. ІВАЩУК: Але чи тільки комсомол, молоді депутати
повинні представляти в Радах інтереси молоді?
В. РЕПАЛО: Переконання, що робітника може пред
ставляти лише робітник, пенсіонера — пенсіонер, в
комсомольця — комсомолець, є одним із стереотипів
нашого мислення, які треба переборювати. Якщо за
мене, скажімо, голосували студенти, то вже це озна
чає що я якимось чином як депутат представлятиму

їхні інтереси. Питання не лише в тому, ного представляти, але і як представляти. Потрібні певні професійні
вміння депутата.
В, ІБДЩУК: Продовжуючи вашу думку: потрібні здо
ровий глузд і науковий підхід.
В. РУБАН: Мусимо констатувати й ще одне: молодь
нині, очевидно, більше надіється на старших, ніж на
власні сили. Звідси — і надзвичайно низька активність
молодих виборців (суджу про це по інституту, де працюю).
В. РЕПАЛО: Молодь лише тепер починає відчувати,
що їй для повноцінного політичного життя потрібні
знання. До речі, нестача необхідних знань — теж
одна з причин невисокого представництва молоді в
Радах... Очевидно, для чіткішої взаємодії комсомолу і
депутатів повинна почати діяти така схема: комсомол
вивчає проблеми молоді і виступає зі своїми пропо
зиціями, а депутати ставлять ці питання у Радах.
Ось, приміром, у себе в педінституті ми створюємо
депутатську групу і депутатський клуб. Обкомові і міськ
комові комсомолу варто подумати, як співпрацювати з
ними, і, можливо, створити подібні клуби на місьному
та обласному рівнях. Головне — налагодити прямий І
зворотний зв’язок, щоб депутат у Раді виступав не тіль
ки від себе, а й від виборців, від громадської організації.
Дуже важливо: не роздавати молоді все, чого
вона
потребує (це потурання споживацтву), а давати їй шанс
зробити, заробити, збудувати, добитися... Молодь не по
винна сидіти і ждати, поки їй подадуть готове.

В. ІВАЩУК: Виникає питання про місцеве самовря

дування.
В. РЕПАЛО: Модель переходу області на госпрозра
хунок треба ще виробляти (опублікована в пресі мю-
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КОР.: І останнє запитан
ня. Сиажи відверто, ти ві
риш в те, про що ми гово
рили?

С. В.: Якби не вірив, то
я здав би свій парткви
С. В.: Новий склад об ток і написав заяву, що
на
кому комсомолу працює не можу працювати
Багато
після конференції не дов керівній роботі.
гий час і поки що якихось сумнівів є, як у кожної
особливих зрушень я осо людини. Я не згоден з де
бисто не побачив. Ще є якими рішеннями райко
ота наїжджена колія, з му партії, райкому ком
рі
якої важко
вибратися. сомолу, з деякими
Проте надія є — перший шеннями обкому і
і другий секретарі обко лем їхньої роботи.
му комсомолу люди з маю, це нормальне яви
творчим мисленням. На ще для кожної людини,
жаль, у нас самих сидить яка де в чому сумніває
ота традиція чекати чо ться і має свою позицію,
відрізняється
гось. Буде з’їзд ВЛКСМ, яка іноді
ЛКСМУ, нам
підкажуть, від думок лідерів. ! всескерують, направлять. Це таки віра є. Однак, бажа
є і в наших обласних ком не буде не скоро. Люди
сомольських керівників, і ще не готові навіть до
сприйняття НОВОГО, ПОЛІ
в партійних.
перетворень
е
КОР.: Що
це буде за ТИЧНИХ
молодіжна організація, ко країні. А мова йде
про
ли
в ній
можуть
бути
те, щоб все нове і про
батько й син?
С. В.: Віковий ценз по гресивне використовува
винен бути продовжений, ти тепер, а не колись. Бо
тому що багато професій завтра може бути пізно...
них працівників мають 35 Бесідував В. ТАРАСЕНКО.
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дель є занадто загальною). Треба міняти наявні нині
суспільні структури.
В. ІВАЩУК: Очевидно, структура комсомолу теж мі
нятиметеся...
В. РЕПАЛО: Комсомолові потрібно створювати вже
зараз нові напрями й служби. Зокрема — соціологіч
ну. І треба мати свою програму, інакше розмови про
захист інтересів молоді залишаться розмовами.
A. СТОЯН: У цьому плані дещо робиться: створено ,
комісію з соціально-економічних проблем, вироблено
пропозиції до обласної програми «Молодь».
КОР.: Визнаючи всю важливість економічних проблем, І
ми не повинні забувати й духовні, культурні...

B. РЕПАЛО: Та ми взагалі ніколи не будемо ситі, як
що замість визволення творчих сил людини
будемо
продовжувати ділити й переділяти той шматок хліба,
який маємо сьогодні! Освіта, культура є вирішальними
факторами економічного розвитку. Тільки розвиваючи
людину, ми справді рухаємося вперед, прогресуємо.
КОР.: Дякуючи всім присутнім
за участь у розмові,
спробую дещо підсумувати. Зокрема: комсомолові треба
чітко визначитися у своєму ставленні до ситуації в Ра
дах і своїх методах роботи там. Повинен бути і зворот
ним зв'язок на лінії комсомол — депутат. Очевидне, од
ним із провідників такого зв’язну могла б стати й наша
газета.

В. ІВАЩУК: Так, добре, якби депутати підключались
до газетної роботи, формування громадськ-ої думки,
і дозвольте висловити побажання, що, почавши розмо
ву про комсомол і Ради сьогодні, ми її продовжимо
в майбутньому — можливо, у такому ж складі.

Записав С. ПЕТРЕНКО»

ТРЕТЯ СТОРІНКА
ОГОЛОШЕННЯ

Змагання ньютонів
Минулої неділі
відбулося
Відкриття
XXVII республіканської олімпіади юних
фізиків. Вона проходила протягом тиж
ня.
(Т Діти виконали завдання двох турів
олімпіади — теоретичного
І
експери
ментального. Переможців ми назвемо в
наступному номері газети. Там же чи
тайте репортаж із зустрічі з школярами.
Учні відвідали музей
М. Л. Кропивницького, обласний краєзнавчий музей,
педагогічно-меморіальний музей
В.
О.

еинштейнів

Сухомлинсьного, музей «Хутір
Надія».
Побували також на виробничих
об'єд
наннях «Друкмаш»,
«Червона
зірка»,
«Гідросила», в Павлиській середній шко
лі. Перед учасниками олімпіади висту
пив студентський народний театр
«Ре
зонанс» Кіровоградського
педінституту
їм. О. С. Пушкіна. Зустрілися також юні
фізики із творчим складом українського
драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького, із школярами міста.

Наш кор.

Спільне
українсько-канадське
підприємство
«Просвіта» проводить відбір кандидатур для взаем,
ного обміну учнями та навчання їх за новітніми
методиками з використанням найкращих комп'юте
рів, До конкурсу допускаються учні українських
шкіл, які добре володіють рідною мовою, знають
свою історію і національні традиції. Українські
школярі, які добре зарекомендують себе в період
навчання в Канаді, одержать заохочувальні премії
в сумі 3—5 тисяч канадських доларів і матимуть
змогу навчатися в коледжах та університетах Він
ніпега і Монітоби за кошти підприємства.
ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЯ У ФОНД УКРАЇН
СЬКОЇ КУЛЬТУРИ.

КОМСОМОЛЬСЬКІ
»-■■•-•а^айнеаіпІ!!таВнеЦтЯк.^аіаиі|:!і£'>йіжЯіаі«іяаі&Я»«В4»В!д--іЕ5!8^іЙ^С,^Е.^аайіжіадійіиЯвв»И!ДІЖа^Ь—Е—И?ЯВ!аа*І
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РЕЙД
квитків. Як результат “
То б/з звичайний рейд, який нічим не відрізнявся
від попередніх, Перед його початком зібралися «а так
званий інструктаж.
Не подумайте, що інструктаж — це якесь напучен
ня, роздання вказівок. Зовсім ні. Вважаю, що він прос
то необхідний перед кожним рейдом, і гріш ціна тим
рейдам, перед якими компетентна, знаюча справу лю
дина не розповість, на які моменти звертати увагу, що
слід робити в складній обстановці, які права мають
«прожектористи».
Не зашкодило, думаю, те, що члени рейдових груп,
а їх було декілька, дізналися, що можуть, вибачив
шись, на декілька хвилин перепинити відеофільм і пе
ревірити квиточки, поцікавитися наявною документа
цією. Зрештою, це й робилося.
Я не був присутній при перевірці всіх відеоточок,
але судячи з актів, з якими мав нагоду познайомитися,
майже скрізь були допущені порушення. ПримІр-ом, у
бібліотеці імені Крупської у відеоточці «Діалог», як
свідчить акт, не було за місцем знаходження відпо
ііл «а
відного документу, який би

монстрування фільмів. Подібна ситуація була і з кіно
театрі «Мир», де теж є відеоточка. Правда, тут був
відсутній репертуарний план відеофільмів, показувався
фільм, на який не придбана ліцензія.
Серед актів можна виділити той,, який складений у
відеосалоні «Вікторія». Там було п'ятнадцять глядачів
і жоден з них не мав каиточка.
Відеосалон «Експрес», що на залізничному вокзалі,
теж вмістив п’ятнадцять глядачів, двоє з яких були зіком’до шістнадцяти років. Тут теж не виявилося місяч
ного репертуару.
Особисто мені запам’яталася перевірка відеозалу
студії звукозапису, при якій я був присутній.
Зразу
помітив, що зал пустий. Як виявилося, поряд^ за шир
мою, розміщений ще один, аналогічний. В обох залах
є по телевізору, які паралельно з’єднані. Тільки ось
дивина: в паспорті-дозволі вказано, що тут всього 20
місць, а насправді з загальній кількості 53. Вдвічі біль
ше.
Крім того, тут демонструються фільми з приватних
колекцій, не проводиться добовий облік проданих

іх’гляд^тро/були^б^

карбованцу Серед ₽ася . тЬ хт,о ще за ві(К)м
квитків. Також ту
які тут демонструються,
ИввГталійЄКмальов, молодого віку чоловік, коли проВіталій
часто відволікався: то комусь
ходила п«Рв8ІР то аиходиа переговорити 3:
касети д
Знайшлися у В. Ковальова оправдання і .ч*
отґ^ві» 62 карбованці: боявся, мовляв, загубити,
поклав У касу. Щоправда, перед тим, як поцікавилися
грішми, він не попередив, що в касі е , його власні,.
тыла
паче не сказав скільки.
А тепео про іінше: ті, хто давав адреси відеосалоиіа,
«а жаль не знають самі, де вони знаходяться.Вчора,
десять днів, місяць тому були... Були, це точно. Але

ИвЦікавоРИа°чи1знають ті, хто прагне до монополізації
відео що за багатьма адресами деяк, в.деоточки не
знаходяться, а на ще інших твориться таке, про що ми
розповіли.

ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

і

Делегаги XXV облас
ної звітно-виборної ком
сомольської конферен
ції зислозили
стурбо
ваність про те, що ство
рені комсомольські під
приємства із прийняттям
Закону про податок мо
жуть стати банкротами.
У проекті Закону не
повністю враховуються
інтереси
різних соціально-зікозих груп населения, зокрема
молоді, яка становить 43
процента працездатних
громадян, зайнятих у
народиому господарстві
СРСР. Прийняття такого
Закону не буде сприяти
розвитку комсомолу як
суспільно - політичної
організації,
підвищен
ню економічної і соці
альної активності моло
ді. Тому на конференції
й було прийняте звер
нення до Верховної Ра
ди СРСР з цих питань.
Сьогодні ми публікує
мо відповідь
Комітету
з питань економічної
реформи Верховної Ра
ди СРСР, яка нещодав
но надійшла в обком
комсомолу за підписом
заступника голови Комі
тету Ю. Блохіна:
«Спеціалісти Комітету
уважно розглянули ва
ше звернення. Висловле
ні у ньому пропозиції
про надання пільгових
ставок
прибуткового
податку для своїх гос
подарських формувань
ВЛКСМ в перші 3—4 ро
ки їх діяльності і т. д.
будуть враховані Комі
тетом у роботі над за
конопроектом «Про єди
ну податкову систему».
О. ІШАДЧЕНКО,
завідуючий відділом
соціально - еконо
мічних проблем мо
лоді.

МОНОПОЛІЯ НА ВІДЕОДІЯЛЬНІСТЬ
«Ро-к-огляд»
Виконуючи постанову -обласного тимчасо редач; «Михайло Задорнов»,
вого- комітету по боротьбі зі злочинністю № 1 та № 2, «Єзтеній Петросян» та інші.
Комітети комсомолу, молодіжні госпроз
від 23 листопада 1989 року № 6 «Про до
форми,
держання вимог законів у функціонуючих рахункові центри шукають нозі
в області відеотеках, аідеоклубах та стан спрямовані на ідеологізацію відеодіяльносконтролю з боку управління культури обл ті. Таку роботу проводять у Центральному
виконкому, комсомольських і профспілко лекторії обласного товариства
«Знання»
вих органів за недопущенням до демон Ю. П. Сурмін — кандидат філософських
стрування фільмів, що пропагують чужу наук, доцент педінституту; В. О. Наумов —
ідеологію, порнографію, культ насильстза кандидат філософських наук, доцент КІСМу;
і жорстокості», обком комсомолу, зокрема В. В. Громовий — аспірант інституту філосо
відділ ідеології і культури, проводить ро фії АН Української РСР; М. Цигульський —
боту, щоб навести порядок у діяльності ві член обкому комсомолу та інші товариші,
деоточок, створених при комітетах комсо які читають цикл скорочених публічних лек
молу. У зв’язку з цим і було нещодавно цій «Відео у сфері дозвілля».
проведено рейди «Комсомольського про
З цікавими матеріалами перед початком
жектора» у місті Кіровограді.
Мабуть, читачів, цікавить, які організації демонстрування відеофільмів виступає лек
тор Онуфріїзського райкому партії Л. І. Аб
сьогодні займаються відеопоказом?
За станом на 20 березня цього року в рамова. Ці лекції дають можливість у по
області зареєстровано 190 відеоточок, з яких пулярній, захоплюючій формі отримати дофункціонує — 152. З них — 67 належать даткову інформацію до відеофільму, роз’яс
маніпулятивної
закладам виробничого об’єднання
«Кіно- нюють прийоми і методи
зідеопрокат», 27 — профспілковим органі пропаганди західного кінематографа. До ре
заціям, 24 — комсомольським, 18 —• закла чі, заявки на цикл лекцій «Відео у сфері
дам культури, 17 — іншим організаціям.
дозвілля» можна направляти у Централь
Загалом для нашої області (в порівнянні ний лекторій м. Кіровограда (вул. Леніна, 33)/
з іншими) кількість відеоцентрів не така
Займаючись
відеодіяльністю,
к-омітети
вже й велика. Основне, щоб вони не зали комсомолу вирішують не тільки свої фінан
шались без уваги своїх «засновників», ін сові питання. Частина прибутків від відеошими словами — відеодіяльність потребує діяльності йде на рахунки міськкомів, рай
перш за все ідеологічної роботи в аудито комів комсомолу, переказується у Дитячий
ріях, де демонструються відеофільми.
фонд ім. В. І. Леніна, доброчинні фонди,
Що ж робиться у цьому напрямі обкомом на допомогу дітям шкіл-інтернатів, прове
комсомолу!
дення культурно-масових заходіз, тощо.
Останнім часом у відеозалах при коміте
Про проблеми та дальші шляхи співробіт
тах комсомолу зросло демонстрування ві- ництва комітетів комсомолу із ВО «Кіно
деопрограм вітчизняного виробництва. По прокат» йшла розмова під час зустрічі на
пулярністю користуються • відеопрогрвми: семінарі других секретарів міськкомів, рай
«Навколо сміху» — за сторінками телепе- комів ЛКСМ України з генеральним дирек-

А. СТОЯН,
зав!дуючий відділом ідеології і кул*'
тУри обкому комсомолу

А'
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ДО УВАГИ КІРОВОГРАДЦІВ!
МІСЬКВИКОНКОМ ПРОПОНУЄ
Учені довели, іцо шахтні води Олександрійського /
вуглерозрізу багаті на мінеральні речовини, деякі з них . «с
мають благотворний вплив на здоров’я людини. В на* А
тому місті ви оточені турботою! Ми маємо змогу за
безпечити водопостачання вашого житла від новозбудованого водоводу Олександрія —- Кіровоград. Міне
ральні ванни напевно гарантують вам довголіття.
ІНІЦІАТИВНА ГРУПА.

£
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тором «Кіновідеопрокату» І. Т. Причислим,
заступником начальника управління культу
ри облвиконкому Ю. І. Компанійцем.
Разом з тим багато нарікань було вислов
лено на адресу ВО «Кіновідеопрокат» про
недотримання договору з обкомом комсо
молу від 20 жовтня 1989 року «Про поря
док реєстрації і відрахувань молодіжних
відеоцентріз; відеотек, відеосалонів». Зо
крема, зовсім
безпідставними є" рішення
генерального директора ВО «Кіновідеопро
кат» І. Т. Приписного
про відмову від
реєстрації відеоцентрів молодіжного центру
«Искатель» при Кіровоградському райкомі
комсомолу і кафе «Лотос»
~
комітету комсомолу Інгульського рудоупразління м. Кіровограда.
Цілком резонні запитаніня виникають у
С. Дмитренка — секретаря комітету комсомолу, В. Горщука — директора молодіж
ного центру:
чому
одним організаціям
дається зелене світло <на відеодіяльність, а
іншим диктуються кабальні умови? І особ
ливо, коли ігнорується прохання комітеті
комсомолу, молоді про відкриття відео
центрів, к-оли зусиллями юнаків і дівчат об
ладнуються приміщення, витрачаються кош• и трудових колективів, а рішення заходить
у безвихідь у кабінеті генерального дирек
тора ВО «Кінювідеопрокат»?
сворячи про перспективу в і деодіяльносТІ, СЛІД наголосити, ЩО для комітетів ком
сомолу дуже важливе використання відеопрограм для
навчання
комсомольського
активу на
оазі
видеоцентру
«Ровесник^
Центрального лекторію тозариства «Знзн-

ТНМЄНТ послуг: ПОШИТТЯ ЧОЛОВІЧОГО
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чого одягу. З матеріалу замізвника Дайетри
ДЧТЯ*
виготовити також шкарпетки на буоь
Я°п°можУть
ум»*якии смак.
РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «ЗОРОАСТР

КІНЕЦЬ XVIII — ПОЧАТОК XIX СТОЛІТЬ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ,

ЛИСАВЕТГРАД (з 1924 року — Зінов’євськ, з 1934 року — Кірове, з
1939 року і донині, на жаль, Кіровоград)
було засновано у 1754 році як фортецю
Святої Єлисавети «для захисту на всяк
випадок від нападу ворожого», — зазна
чалось в указі імператриці Єлизавети
Петрівни від 11 січня 1752 року.
При
цьол'у до ворогів, крім турок і татар, за
раховувались і запорізькі козаки. Фор
тецю було закладено 18 червня 1754 ро
ку. Практично ЕІдразу біля фортеці, що
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будувалася, з’являються райони для ци
вільного населення: на північ — Солдат
ська слобода, яку пізніш було перейме
новано у передмістя Викове, на схід —
передмістя Пермське, а на другому, ліво
му березі Інгулу — Подол.
При заснуванні фортеці (міста) євреїв
тут не було, та й бути не могло в силу
яскраво вираженої антисемітської полі
тики Єлизавети Петрівни. Відомо, що
за царювання Петра Першого та його
спадкоємців євреї одержали
дозвіл
приїздити на короткий час для торгів
лі на українські ярмарки. Одначе, коли
за царювання Єлизавети Петрівни було
запропоновано розширити пільги євре
ям для збільшення державних податків,
то імператриця на поданій їй доповіді
власноручно написала, що від ворогів
Христових прибутку не бажає. Крім то
го, 2 грудня 1742 року був виданий указ
про вигнання євреїв за межі
імперії.
Отже, таким радикальним методом єв
рейське питання для Росії було остаточ
но вирішено. Але незабаром, в останній
третині XVIII століття, поділи
Польщі
зробили підданими держави мільйони
євреїв, які споконвіку мешкали на тери
торіях, що відійшли до Росії. З тих ча
сів, уже більше двох століть, одним із
показників морального стану російсько
го суспільства є його ставлення до так
званого єврейського питання. З тих пір,
то на якийсь час сходячи зі сцени, то
стрімко висуваючись на авансцену, ця
проблема зайняла одне з чільних місць
у черзі «проклятих питань» громадсько
го життя Російської імперії.
До заснування Катеринослава (тепер
Дніпропетровськ), Одеси, Херсона
та
Миколаєва Єлисаветград був основним
пунктом торгівлі півдня України не тіль
ки з внутрішніми містами Росії,
а і з
Австрією, Польщею та Туреччиною.
З
початку 80-х років XVIII століття в міс
ті щорічно проходили чотири великі яр
марки (Середньопістний, Георгіївський,
Петропавлівський та Семенівський), привіз
на які оцінювався в астрономічну, як на
ті часи, суму — 4 мільйони карбованців.
У цей же час (80-ті роки XVIII століт
тя) в місті, спочатку на ярмарках, а піз
ніш і повсякденно з’являються купці, а
потім і міщани-євреї. Багато хто з них
осідає в Єлисаветград!, який на той час
одержав права міста. Заселення міста
євреями проходило так активно, що в
ході російсько-турецької війни, оголоше
ної 1787 року, в Єлисаветград!, що на
той час * головнокомандуючим
князем
Потьомкіним був вибраний його голов
ною квартирою, складається єврейський
ескадрон.
Іноземний військовий нагля
дач при головній квартирі у грудні 1787
року писав до імператора Иосифа II з
Єлисаветграда: «Яка погода! Яка доро
га! Яка зима! Яка головна квартира цей
Єлисаветград!... Думка про формування
жидівського полку, під назвою ізраїльсь
кого не виходить у нього (у князя Потьомкіна — П. К.) з голови. В нас проте
набрано їх (євреїв — П. К.) цілий ескад
рон...» Від себе додам, що формування
ескадрону можливе було лише
при
чисельному прошарку людей цієї націо
нальності у місті.
УСІХ народностей, які входили у
склад Російської імперії, тільки євреї
були обмежені у своєму природному
праві вільного вибору місця проживан
ня. 1х було загнано в місцевості, які бу
ли суворо обмежені так званою «рисою
постійної єврейської осілості», початок
якій поклав указ Катерини II 1791 року,
в якому говорилось: «...Ми визнали за
благо розповсюдити право громадянства
євреям, крім Білоруських губерній на Ка
теринославське намісництво та область
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Таврійську». Таким чином, з одного бо
ку, євреям нібито було надано право
вільного пересування б декотрих губер
ніях, але з іншого — вже з 1791 року це
право перетворюється в обмеження. Ви
знається, що євреї, незалежно від ста
новища відповідних верств християнсько
го населення, користуються правом про
живання виключно в губерніях, згаданих
б указі 1791 року та відповідних наступ
них актах.
Стосовно ж Єлисаветграда, то внаслі-
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чином, причину бід селянських було
знайдено не в соціально-економічній
сфері, не в кріпацтві, а
євреях, котрі,
як уже згадувалося, в селах в основно
му займались утриманням шинків. Після
введення винної монополії в Росії ні
злиднів, ні пияцтва селян не зменшилось.
Стосовно ж виселень, то їх 1812 року
було відмінено зі збереженням за єв
реями права оренди та торгівлі горіл
кою. Із цих пір до 1881 року виселення
євреїв продовжувались у вигляді окре-
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док того, що в адміністративному відно мих випадків. Наприклад, у 1821 році їх
шенні він до 1795 року вх-одив до Кате було виселено з державних поселень
ринославського намісництва, він автома Чернігівської губернії, у 1822-му — з
тично включався в рису єврейської осі Полтавської, пізніше — з Білоруської,
лості. Джерела ж, як ми бачили, свід Гродненської та Подільської, з 1825 — з
чать, що єврейські поселенці почали Воронезької, Саратовської та інших гу
з’являтись у місті ще до 1791 року, то берній.
му можна зробити висновок, що вище
Виселяли євреїв також із міст: напри
згаданий указ лише закріпив статус-кво клад, в 1827 році — з Києва, в 1829 —
цих поселенців, узаконивши їх право на з Миколаєва та Севастополя тощо.
мешкання в Єлисаветграді. Крім того,
РОКУ надійшло розпорядження
бажаючі євреї могли селитись тут ужена
про припинення виселень із дер
законних підставах, внаслідок чого кіль жавних поселень, але в 1845 році в його
кість їх у місті збільшується. В описі Єли основу було покладено інший підхід:
саветграда, зробленому магістратом при євреїв почали виселяти з округів військо
генеральному розмежуванні міста 1796 вих поселень Київської та Подільської
року, називається точна кількість євреїв, губерній.
Виселяли ж євреїв до риси постійної
які мешкали в Єлисаветграді: купців —
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3 чоловічої статі та 2 жіночої, міщан —
177 чоловічої статі та 241 жіночої. Крім
того, в цьому документі згадується єв
рейський цвинтар у місті та основний
промисел євреїв в цій місцевості — тор
гівля .горілчаними виробами, а інших —
заняття різними ремеслами та рукоділ
лям.
Із заснуванням великих міст на півдні
України (Катеринослава, Одеси, Херсона
та Миколаєва) Єлисаветград втрачає па
нівні позиції основного торговельного
пункту цього регіону, а в 1829—1834 ро
ках передається військовому відомству,
стає центром військових поселень на
півдні України, В місті розміщується
штаб-квартира 2-го резервного кавале
рійського корпусу, його відвідують імпе
ратори, постійно проводяться збори,
огляди та інші військові заходи, але це
ні в якій мірі не заважало економічному
розвитку Єлисаветграда та значному
притоку сюди населення, в тому числі і
євреїв, що в перші десятиріччя XIX сто
ліття було обумовлено виселеннями, ЯКІ
почалися з 1804 року. Євреїв виселяли з
сільських місцевостей, деяких міст
та
губерній. Згідно з положенням 1804 ро
ку, аби перешкодити бідності та пияцтву
селян, євреїв позбавили права утримува
ти шинки та брати оренди, а також ви
магали виселення їх із сільських місце
востей (сіл) протягом трьох років. Таким
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ходився єврейський кагал1, який викону
вав духовні (рабіни2), загальноосвітні
(меламедиД а також фіскально-адміні
стративні функції. Кагал складав ревізські реєстри, провадив самообкладання
євреїв на громадські потреби, розпоряджався громадськими коштами, вів облік
надходжень та витрат грошових сум,
сплачував податки в казну, а потім стягував їх з єврейської громади по своїй
розкладці, що, звісно, породжувало зловживання, а весь тягар податків падав на
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найбід.ніші верстви населення, тому що
керівні посади в кагалі займали заможні
€8 реї.
Офіційно кагали було скасовано 1844
року, і євреї підпорядковувались загаль
ному відомству міського управління та
поліції. Але фактично кагали продовжу
вали Існування, по-перше, внаслідок то
го, що залишились особливі єврейські
рекрутські дільниці, і, по-друге, євреї, як
і раніш, залишались особливими подат
ними одиницями таму, що зберігались
спеціальні з них податки.
ЕКРУТСЬКА (військова) повинність бу
ла розповсюджена на євреїв указа
ми імператора Миколи І 1826—1827 років
на загальних підставах, а у 1841 році спе
ціальний єврейський комітет запропону

єврейської осілості, в яку, нагадаю, вхо
див і Єлисаветград, тому в місті і відбу
вається бурхливе зростання єврейського
населення в першій половині XIX сто
ліття. У джерелах середини століття є
дані про існування в місті міщанської
«єврейської вельми чисельної громади».
По ревізії на 12 грудня 1859 року в Єлисаветграді мешкало: міщан — 4750 хри
стиян та 2323 євреї. В місті мешкало
більш як 100 (на 1866 рік) купців-євреїв
обох гільдій. У джерелах згадуються та
кож 3 дерев’яні синагоги та єврейська
богадільня на 20 осіб, при якій невдовзі
було організовано лазарет; а також мо
литовна школа єврейської громади, в
якій у 1844 році навчалось 140 учнів.
В окремих випадках навіть у місцях
риси постійної єврейської осілості вста
новлювалась своя риса осілості, так би
мовити, риса в рисі — створювались своє.
рідні гетто. Наприклад, у Вільно (тепер
Вільнюс) — 1836 року, в Житомирі —
1854 року. В Єлисаветграді 1850 року бу
ло оголошено розпорядження про від
ведення місць євреям під забудівлю ВИ
КЛЮЧНО в окремих кварталах. Сьогодні
це приблизно квартали, обмежені вули
цями К. Маркса, Т. Шевченка, М. Кропивницького та Інгулом.
В Єлисаветграді євреї створюють свої
органи міського самоврядування. За да
ними обласного архіву Кіровоградської
області, 1842 року в Єлисаветграді зна-
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вав розділити євреїв на «корисних та І!
некорисних» і брати з останніх «рекрут
втричі більше, ніж звичайно». Микола І |
знайшов цю кількість недостатньою, все- |
маючи можливим брати рекрут вп’ятеро,
ніж в звичайний набір» (це становище |
зберігалось до указу Олександра II, ви- |
даного 1856 року). Враховуючи, що на }
чолі кагалів звичайно стояли найбільш |
багаті та впливові євреї, то, звісно, себе
та своїх близьких вони вигороджували |
від рекрутчини, а вся скрутність цієї по
винності теж цілком падала на найбідніші верстви населення. Протестуючих же
проти сваволі кагал міг легко здати дю І
війська як «шкідливих членів», причому
в деяких випадках у вигляді нагороди за '
такого рекрута з громади
знімались
штрафи в сумі 150 карбованців.
Всупереч основним положенням за
гального законодавства, за яким кожен
відповідав лише за вчинок, ним скоєний
родина єврея який уникав виконання
Військового обов язку, підлягала грошо
вому стягненню в розмірі 300 карбован
ців. При цьому, якщо навіть член сім'ї
на яку накладалось стягнення, міг дсЩО В"Н У- міру своіх
меж.
г^г^ТЄИ ИЄ МІГ НІ СПРИЯТИ. ні заважати
У Родичу ухилятись від військової
наприкла«він сам
знаходився в цей час на військовій служ-

і

(Продовження на 6—7 стор.).

П’ЯТА СТОРІНКА
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ВІДРОДЖЕННЯ
) Сьогодні, здасться, вже ніхто не знаходить
аргументів, аби заперечити, ш$о життя являє со
бою процес безперервних пульсацій. І, очевид
но, не лише біологічних (як от биття людського
пульса), а й усіх інших, породжених рухом маргерії. У народному мистецтві ця глибинна зако
номірність буття інтуїтивно передана повторю
ваністю ритмів або традиційних орнаментальних
Імалюнків (як от, скажімо, у піснях, на писанках,
у вишивках, хатніх розписах). По суті, народна
свідомість тим самим тонко передає ідею без
перервності життя і традиції. Сама ж ця тради
ція, як пише в книзі «Орнамент українського
»іар одного розпису» (К.: Наукова думка, 1989)
О. С. Найден, являє собою невід’ємну частку
середовища, у якому живе народ, іншими сло
вами — частку ноосфери. Далі процитуємо за
іщойно названим виданням:

«...Середовище містить в собі «поживні речо
вини», тобто, енергію та інформацію, необхідні
дпя існування і розвитку мистецтва. Втрата тра
диційних мотивуючих факторів викликає зміни в
мистецтві на видовому рівні: види відмирають
або втрачають активність...».

ОСЬ подібне сталося (та продовжує

відбу

ватися нині) з гончарними промислами у
Щ
Цвітній, Тут теж втрачено (а точніше сказати —

свавільн-о викорінено сталінською державною
машиною) майже все з того, що живило творчу
уяву гончара, що стимулювало його до пошуку
досконалішої форми, змушувало до самовдоско
налення, утвердження власного «я» як майстра.,.
Інакше кажучи, непродумане одержавлення гон
чарних промислів у Цвітній (та й не тільки в ній)
перекреслювало не лише традиційні форми ви
робів, не лише породжені впливом середовища

й еволюцією гончарської общини методи й види
розписів, а й саме поняття «гончар» у тому ви
гляді, як воно існувало до того.

Втім, байдуже відкинута традиція цього разу
ще не згинула безповоротно. Упавши на узбіччі
Історії, ця дивна посудина від грубого повод
ження розкололася, та не щезла. 8 хоча за пер
шими ударами були й нові — не менш бездумножорстокі, скалки колишньої слави цих місць
вросли В грунт, сховалися ПО обійстях Ц8ІТНЯИців та по музейних куточках (про один з них —
в райцентрі Олексизндрівці — ще буде мо«а|г
по приватних колекціях. А згадки про давню
славу Цвітної, як і знання про занепадаюче нині
вміння місцевих людей, лишилися в пам’яті і
вміннях останніх гончарів. Та ще, може, в не
збагненному потязі до гончарного круга бага
тьох місцевих хлопчаків і... дівчаток теж.

Нам випало побувати в гончарному цеху «а
одному з перших занять гуртка гончарства. Пе
ред цим ми вже встигли почути від організато
ра позакласної роботи місцевої десятирічки
Л. М. Янчевського, як довго довелося педаго
гам школи разом .із культпрацівниками села до
биватися дозволу <на такий гурток. А нині поча
лися проблеми з транспортом (від школи до
цеху кілька кілометрів, возити учнів має кол
госпний автобус, а він раз по раз ламається).
Того дня теж сталася чергова поламка, яка, на
щастя, була вчасно усунута... Завуч школи А, Г.
Швайка, спом’янувши гірким словом гой же
єдиний на колгосп старенький автобус, почав
розповідати нам про добротність місцевої про
мислової глини, яку нині не добувають, бо до
рого (а для теперішньої продукції згодиться й
гірша, зате дешевша привозна). І подумалося:
яка ж то різниця, де штампувати на механічних
верстатах із привезеної глини горшки для вазо
нів — у давньому осередку традиційного гон
чарства чи в райцентрі Олександрівні, або й у
самому Кіровограді, де, між іншим, у магазині
«Товари Кіровоградщмни» ті горшки продаються?
До речі, останнє було б дешевше — менше
горшків розбивалось би при перевезенні
по
наших знаменитих дорогах...
Однак повернімося в Цвітну, що волею долі
в осередку традиційного гончарства все більше
перетворюються на осередок не менш традицій'
ного сьогодні ширпотребу (інколи, кажучи попер'Аанськи, «ширнетреба»). Повернімося
для
того, щоб охопити оком сьогоднішній день гон
чарного промислу, який м,оже стати поворотним
у сумній долі випленаного
віками мистецтва
Цвітної.

...Отож, того дня автобус таки відремонтували
і чергове заняття гуртка таки відбулося. У бічній
кімнаті поряд із головним приміщенням
цеху,
де проводиться і штампування горшків, і виго
товлення глечиків (які, до речі, користуються
.попитом) на гончарному крузі, і обпалювання
частини виробі» у електропечі, й розпис
(на
жаль, за все тими ж шаблонами довоєнного
зразка) частини глечиків та горщиків... І ось тут,
поряд із дорослими, із їхніми планами і вироб
ничими турботами, ми побачили незвичне для
таких місць дитяче царство. Ясноокі хлопчаки та

е

вицьиий. з дев’яти
ську хату
« я вдомі
мені прий
вати. Хатг
доброго
мати йом'
дитину? Ь
«СО задум
допускаю
ходити, у1
новцеві:
А як яки
«Хто, оце
така ситу
< як шахт
зробити,

Г. Є. Левицький(Єдиний поки
із
старих
гончарів, який гк іщвся .-мав чат». малюків. По
годився, незважаючи на те що й з о-платою пи
тання поки що неясне, тей здоров’я в чоловіка
вже не те.
— Ми зараз перейшли на оренду, — розпові
дав тим час«>м майстер цеху В, С. Барбул, — а
це, скажу відверто, не надто сприятлива обста
вина для того, щоб узяти на свій кошт
учнів,
які, можливо, ніколи не прийдуть до нас пра
цювати... Однак працю мійстра-навчителя треба
оплачувати, тому можливість
для цього треба
знайти. Можливо, відділ культури допоможе...

На занятті була присутні й директор сільсько
го будинку культури Г. В. Чорнобай, котра має
пряме відношення до організації гуртка і його
діяльності. Це вона того дня приїхала разом з
дітьми, аби наглядати за жми. А хлопці та дів
чатка тим часом підбігали до Григорія Єв-мено*
вича І навперебій перепитували:
— А ви бачили, як у меке вийшло?,, А можна,
я тут ручку прироблю? Діру Гришо, а чого це а
мене глина розсипається?
ТАРИЙ ганчар^ дходить бере
> своїх вели
ких рук ембріон, так би мовити, майбутньої
чашки, і починає пояснювати, як навчитися «від
чувати пальцями глину-\ підносить
шкребок,
ЯКИЙ ГОНЧарІ ВИ І^СТОЗ/ЮТЬ я
^допоміжний
інструмент, вказуй .альцем /на р^^різи (їх май
стер виготовив зарані) чашки та глиняної круж
ки... Розлітаються глиняні бризки від круга, па
дають на спеціально взятий задля так-ої нагоди
старенький одяг, а хлопчаки
та дівчатка
зсе
більше й більше захоплюються, все енергійніше
розминають пальцями податливу глину, все впеа*
неніше «виводять» стінки майбутнього- посуду..,
Ось Петрусь Боднар підбігає до мене, показу«
доволі пристойного (як на моє
дилетантське
розуміння) вигляду чашку й дзві.нк-о повідомляє:
— Подивіться, це таку штуку Ромв Сівак зро
бив! Ви ж хотіли подивитися, чи в нього що ви
йде...
Розмірено крутяться тоїнчарні круги.
Схи
ляються над ними й Вадим Погномареико,
чи»
батько й мати працюй
а цеху, й Андрійко
Барбул, си<н майстра ЦЄ*Уі и Сергій Дібрівний,
Сашко Островерхий, Юр*о « »еру«, Алла Комар,
Надя Руденко, фЯенка имісареінко..
— А що тут важкого! — говорить
Г. Є. Ле-
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*70 кар
звертаї
Так са<
лггори
яи — :
Важко
«<ИХ Зі
»ПА8
пособ.
було,
випал»

КІНЕЦЬ XVIII—ПОЧАТОК XIX СТОЛІТЬ.
1СТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ, ЕТНОГРАФІЧНИЙ
ТА СТАТИСТИЧНИЙ НАРИС.
(Продовження. Поч. на 5-й стор.).
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діачатка стовпилися 6:п, .„ти г<*нчьр*** *РУ"*.
щоб по черзі спроб ' 4 а собі виготовити з
кавалка щойно .Имі
"„ими «айпростиде,
здасться, - гли„
або чашку. А «а
підвіконнях стояли чиЛ^У «вироби»
малих
гончарш, які
у ' про далеке
минуле гончариого
На
стільки було в
цих виробах пераіснор ^лутоти . дитин„ОСті.
Мабуть, як , все в п₽Ир "РгОНЧвр мусить повто
рити у мініатюрі за
етапи, що
склали колись цілі
пвршопрох* Д4ІВ/
аби осягнути досг;д
*ників і, можливо,
піти далі (так зарОД0(| *Р
розвитку повто
рне еволюцію живого™’® передувала появі
людини).
4 •*»« переду
Крутилися круги, прикжува,ні в дію невели
кими електродвигуни,,^ Походжав ВІД групки
до групки хлопців та Дзч’ат
семи десятилітній

бі в іншому місті або ж був ще дити
ною — це все ж таки не позбавляло
його від штрафу. Відомий випадок, ко
ли було оштрафовано єврея, який своє
часно попередив ПОЛІЦІЮ про те, що Його
брат мав намір ухилитись від військово
го обов’язку.
При цьому в армії євреї не могли до
служитись до офіцерського або навіть
до фельдфебельського чину, незважаю
чи на ретельність у службі. Крім того,
вони призначались не у всі види війська
(крім гвардії, морського відомства, фло
ту, прикордонної служби, жандармерії) і
не на асі посади (наприклад, писаря).
Про податки. З початку свого поселен
ня в Єлисаветграді євреї платили подат
ки нарівні з християнським населенням,

але в 1794 році було визначено, що еони
«за до-звіл здійснювати міщанські та
купецькі промисли зобов'язані сплачу
вати встановлені податки удвоє проти
•осіб християнського закону». Таке ста
новище існувало до 1817 року. Подань*
ші 20 років євреї знову платили податки
нарівні з християнським населенням, по
ки 1837 року в Єлисаветграді не було
запроваджено коробочний збір, тобто
сукупність кількох податків прямих та
посередніх, запроваджених
спеціально
для єврейського населення: наприклад,
за забій худоби та різання птиці, про
даж м’яса тощо,
У 1850 році було оголошено розпоряд
ження по місту Єлисаветграду про зміну
євреями одягу та про стягнення з них
встановленого податку за носіння одягу

минулих часів. Обкладено було податком
носіння чоловічої єрмолкиб та жіночого
головного убору — «мушки».
Крім того, стягувався свічковий пода
ток (зі свічок, що запалювались єврейка
ми у п’ятницю ввечері, при зустрічі «цариці»-суботи), податок з друкарень за
випуск книг єврейською мовою: з вер
стата — 20 карбованців; з швидкодрукудальної машини — 120 або 240 карбован
ців.
ОРГАНІВ міського
самоврядування
євреїв, крім кагалу, в Єлисаветграді
З 1832 року на підставі «Уставе о цехах»
1799 року існувала єврейська реміснича
управа як орган самоврядування цехових
ремісників. Управа проводила запис ре
місників усіх ремесел, екзаменувала під
майстрів та учнів, видавала свідоцтва на
звання майстра, реєструвала умови між

З

майстрами, підмайстрами та учнями, роз
бирала конфлікти між ними, кОНТ₽0Г
вала виконання замовлень, мала .5і .
представників у магістраті й ^СЬК:И
м’. В 1840 році єврейська ремхн
управа злилась із християнською*
зв язку з ліквідацією цехового с8М°?5л2
Дування в 1900-му році П справи
року було передано до міської упр ’
Багато лихе зазнавало населення
;
’наприкінці XVIII та в перші Д®СЯ1И^
/2^століття В'*А пожеж (найбільші з _ ■
^833, 1834 роках), практично щ^с.
?Нгулу <*айб:льша ї ртоло
841 року), ВІД епідемій
813 ор. 4 рази, найбільша 1Т£ ? " ‘ .у
холери (5 разів, особливо 1848 Р
При цьому стихійні лиха та смЄ? Д з
хвороби, звичайно ж. не
чинами і званнями, з громадсь^^

фінансовим становищем лю;
ціоіналь^ністю. А зважаючи
ближче до середини XIX ст
ніж коже?н третій житель Є-1
вув євреєм, то в місті а ні
його мешканців часи створ
християнський, так і євремсьі
Для протистояння ликові,
можна навести розповідь О
на про страшну епідемію
лютувала в Єлисаветграді
Б 1847 році близько жоі
холера почала розповсюджу
далік від міста. Вона лют
менчуці та Новомиргород
чого у Єлисаветграді вжив
запобіжні заходи: знищува
дині; пильнувалося, щоб н
Давались лише свіжі проду
Риба, якщо вона з’яаляласі

Листи
3 цвітної
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діачатка стовпилися біля п’яти гончарних кругів,
щоб по черзі спрсбуаати й СО61 виготовити з
кавалка щойно виміщу* гЛИНи найпростіше,
здається, — глиняну ко^ку або чашку. А на
підвіконнях стояли числечні «вироби»
малих
гончарів, які «наводили на думку про далеке
минуле гончарного про^мслу - стільки було в
цих виробах первісної
простоти й дитинності.
Мабуть, як і асе 8
і гончар мусить повто
рити у мініатюрі за час навчання етапи, що
склали колись цілі епохи дл* першопрохідщв,
аби осягнути досвід попередників і, можливо,
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піти далі (так зародок у с|Оєму розвитку повто
рює еволюцію живого,
що передувала появі
людини).
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Крутилися круги, причзоджуаані в д’^ невели
кими електродвигуїниями Походжав від групки
до групки хлопців та ді-вмат семидесятилетии
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вицький. — Нічого важкого нема! Я на гончарні
з дев'яти років. Це після того, як ледве батьків
ську кату не спалив... Батько й мати на роботі,
а я вдома якихось горщечків наліпив, бо дуже
мені прийшлося на тому, та й почав їх обпалю
вати. Хата ледве й не згоріла. Так батько мені
доброго чосу, було, дав. А тоді пересердився,
мати йому й каже: «Ну, чого ти напустився на
дитину? його ж навчити треба!». Тоді вже й бать
ко задумався: що робить? Інвалідів, каже, не
допускають до гончарні... Ну, та нічого. Почав я
ходити, учитися на гончара, а батько каже облі
ковцеві: пишіть, мовляв, на мене. Так і писали.
А як який перевіряючий приїжджав, то казали:
«Хто, оцей? Ні, він у нас не робить!». Оце вам
така ситуація... Я все знаю в гончарному ділі —
і як шахту побудувати, і як макітру на ЗО літрів
зробити, а то й скульптуру. А пенсія у мене я

Григорій Семенович на якусь хвильку відзолі«
■кається від розповіді, підходить до -одного з
крутіїв, бере д-о рук заготовку кружки й каже:
— Із вас ще будуть такі гончарі, що й мені,
старому, носа втруть. Скажуть, куди той дід го
диться! Тільки вчитися треба, не боятися, що
глиною замурзаешся..
Таки немало всякого набачився цей чоловіку
своєму житті. А що знає багато, то й судить кру
то. («Наша дирекція винувата, що старі шахти у
нас закрили. Не знали, як скомпрометувати, тц
інженера зі Львова прислали, а він запломбував
шахту й каже: «Мені наказ, я й закрив!»). А які

м'язи треба мати, щоб зробити тривідерну ма
кітру! Григорій Семенович робив. А ют проти
начальницьких наказів повставати остерігався,
хоч і не приймав їх душею. («Я до перебудови
боявся. А були в нас такі, що казали прямо, чо-

пенсії. Під кінець робочого дня підійшли
ми
до круга в цеху, за яким працює Іван Григоро
вич, Гончар, було, аж трохи розсердився на нас,
бо вже збирався додому. Атіе потім подобрі
шав: сів за круг і запитав жестом (жестом тому,
що є, як це не жаль, німим): «Ну, що вам зро
бити?». «Тикву зроби!» — підказав І. О. Кролик.
Зашумів круг, ожила під гончарськими пальця
ми глина. Присутній при тому всьому молодий
художник О. Босий кинувся до підсобки за по
лишеним фотоапаратом... Коли він за кілька
хвилин повернувся, Іван Григорович уже «ви
вершував» тонкогорлу посудину, прямо скаже
мо, вишуканої форми — така причарувала б
усяку господиню.
— Ви знаєте, — прокоментував по-своєму цю
подію І. О. Кролик, — у нас недарма тут знімали
фільми «На Івана Купала» та «Гончарний круг»«

Г. Є, Лезицький
єдиний ПОК^-оф ІЗ старих
гончарів, який гк
диве я навчатипмалюків. Погодився, незважаючи
и гма те. що й з оплатою питйння поки що неясне.,, та й здоров’я в чоловіка
вже не те.
— Ми зараз перейшли на оренду, — розпові
дав тим час^м. майстер цеху В, С. Барбул, — а
це, скажу відверто, не надто сприятлива обста
вина для того, щоб узяти на свій кошт учнів0
які, можливо, ніколи не прийдуть до нас пра
цювати... Однак працю майстра-навчителя треба
оплачувати, тому
можливість для цього треба
знайти. Можливо, відділ культури допоможе...
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На занятті була присутіня й директор сільсько
го будинку культури Г. В. Чорнобай, котра має
пряме Відношення до організації гуртка і й-ого
діяльності. Це вона того дня приїхала разом з
дітьми, аби наглядати за ними. А хлопці та дів
чатка тим часом підбігали до Григорія Семено
вича І навперебій перепитували:
>— А ви бачили, як у мене вийшло?.» А можна,
Я тут ручку Прироблю? ДіДУ Гришо, а чого це в
мене гли»на розсипається?
ТАРИЙ гончар Одходить, бере 'Ц, своїх вели
ких рук ембріон, так би мовити, майбутньої
чашки, і починає пояснювати як навчитися «від
ПІДНОСИТЬ шкребок,
чувати пальцями «ргіиіну»,
який гончарі ви
ютовують я і допоміжний
____
інструмент,
вказуч. »альцем на pv .Ірізи (їх май
стер виготовив зараіні) чашки та глиняної круж
ки.?. Розлітаються глиняїні бризки від круга, па
дають на спеціалын’О взятий задля такої нагоди
старенький одяг, а хлопчаки та дівчатка зсе
більше й більше захоплюються, все енергійніше
розминають пальцями податливу глину, все впев
неніше «виводять» стійки майбутнього посуду..,
Ось Петрусь бодінар підбігає до мене, показує
доволі пристойного (як н» моє дилетантське
розуміння) вигляду чашку и дзвінко повідомляє:
РО2УП^изіться. це таку штуку Р0м9 Сівак зро
бив! Ви Ж ХОТІЛИ подивитися, чи в нього що ви-

Це, знаєте, таке село... І почав розповідати про
минувшину, про те, що сам бачив або чуа.
Трохи згодом ми підійшли і до штампувально
го станка, де поралися дві жінки. Зайшлося на
розмову.
— Норма, питаете яка! — усміхнулася Л. Ма
Агапова. — Звичайна: 1400 вазонів на двох. За
норму п'ять карбованців десять копійок пла
тять. А гончарство... Померло вже багато гон
чарів, ну, а я от, приміром, і не вмію нічого на
гончарному крузі робити, хоч і давно тут живу..»
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Пригадалося, як у хаті колишнього директоре
місцевої школи І. К. Саєнка господар подав нам
у руни дві керамічні миски, поспитавши, чим вони
різняться, як на нашу думку. Миски різнилися хіба
орнаментом (одна була розмальована яскраві
ше) та ледь-ледь помітно — формою. Ми й «не
знали, що відповісти. Іван Купріянович почекав
якийсь час, а потім узяв одну’з мисок і постукав
легенько нігтем по її краю: «Чуєте — дзве
нить? Ця на гончарному крузі зроблена!». Друга
миска на стук «не озивалася». Була це заичайна
штамповка, спресована машиною глина.
— За формою наш посуд був, мабуть, най
кращим на Україні, — переконано казав І. О.
Кролик. Він мав, звичайно, на увазі традиційний
посуд, який вбирав у себе щось від душі гон
чарської і, наснажений й-ого енергією, набував
урешті «свого голосу». Голос той — своєрідна
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коутятвея гончарні круги. Схиляю°ЛсяР над яими й Вадим Пономаренко, чи;
ляють-я^
я
працю|<,ть 9 1*вхУ. и Андрійко
батько и
майстра
й Сергій Дібрівний,
Барбул, _5 '
й Юрк° Перу«, Алла Комар,

Сашко Островер

Сн(йрвико..лш

Надя
Руденко-- важкого? — говорить
Надя
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Г. Є. Ле-

метафора гармонійного синтезу людського а
природного, земного і космічного — є матерією
Дуже тонкою і тендітною. Досить розбити посу

дину — і голос цей змовкне. Досить зупинити
гончарний круг — і він ніколи не відродиться.
Але недарма в тих же традиційних українських
орнаментах дослідник О. С. Найден побачив
У0 карбованців. До мене, було, і під час війни
зверталися. Бої ще йдуть, а ми вже робимо. А
тоді треба було Ізолятори. Ну, ми й зробили.
Так самі не раді були. Як прийшов план на ізо>
лятори, то мене тоді вже гончарі кляли-перенляяи — за те, що показав, як ті ізолятори робити...
Важко мені було змалку Із усіма дітьми на рів
них змагатися, бо, бачте, нездоровий, та я на
впав духом. На книжки налягав. А в артілі —
лособляв коло горна, то й там учився. Нароблю,
було, свистульок, коників, рибок, подаю, щоб
випалили в печі. А тоді візьму, та й продам...
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все в Цвітній занепало. Тому ще занепало,
що кожного третього рюзкуркулювали. У гонча«
рів, знаєте, грошики водилися — не чужі, зароб
лені»).
Ой, було колись гончарів у Цвітній! Сюди, ка

зав Г, Є. Левицький, і з далекої Вербівки, що
десь на Росі, гончарі переселялися, як дізнали
ся, що тут осередок гончарства. І конкуренція
була між місцевими й прийшлими, і взаємооб«
мін... Та що з того всього лишилося? Із допен*
сінного віку в цеху один тільки знатний гончар
Г.. <~уржко.
Суржко. чотири
Чотири роки йому до
і лишився — і.І. і
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ззичайн-о ж. яв
ззаннями. з громада

Ф/яансоаим становищем людини чи на
ціональністю. А зважаючи на те, що
ближче до середини XIX століття більш
£!Ж кожен третій житель Єлисаветграда
євреєм, то в місті в найтяжчі для
и°го мешканців часи створювались як
*Ристиянський, так і єврейський комітети
протистояння лихові. Як приклад
можна навести розповідь О. М, Пашуті*
на про страшну епідемію холери, яка
лютувала в Єлисааетграді 1848 року.
б 1847 році близько жовтня місяця
х°лера почала розповсюджуватись непо
далік від міста. Вона лютувала у Кре
менчуці та Новомиргороді, внаслідок
чого у
лисаветграді вживалися деякі
^побіжні заходи: знищувалися кавуни
?а Дині; пильнувалося, щоб на базарі про»
рвались лише свіжі продукти; несвіжа
Риба, якщо вона з'являлась у продажу,
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ках стало способом їхнього самовираження і
самовдосконалення. І запрограмованість (мож
ливо, на генетичному рівні) їхньої свідомості са
ме на такий спосіб самовираження є, очевидно,
ще одним аргументом на користь відродження
гончарства Цвітної як мистецтва Цвітної.
Петро СЕЛЕЦЬКИЙ,

Олександрівський райо:- — Кіровоград.
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ЕЯИЕЯЗРГГТИЯІ
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та учнями, роз~
ами,
підмайстрами
ЧКР Ч>ЛіКТИ
МІЖ НИМИ, контролю^^мовле^ь, мало
своїх
84рИК{3 У ,м*гістрагі Л міській дуроц] єврейська
рем'юнича
злипьсь із християнською.
У
»
цехового самовря»
* « ??00-му році її справи 1902
передано до міської управи.
3^знавало населення міста
ХуіН та б перші десятиліття
ЯЧІГ5:
поя<еж (найбільші з 1798,
2^ роках), практично
щоірічних
(найбільша
у березні
епідемій чуми (з 1770 по
К
найбільша
року)
•- разі®, особливо * 1848 року)*
та смертельні
-- --------------рахувалися з
»ому стихійні лиха
ким збо

«відродження давніх колективних уявлень про
усталеність і упорядкованість світобудови, праг
нення... передати за допомогою умовно органі
зованих форм своє живе сприйняття навколиш
ньої дійсності». Для цвітнянців гончарство у в?»

відразу ж по складанню актів знищува
лась без відшкодування збитків; вичи
щалися криниці та відхожі місця.
Але, незважаючи на вживані заходи,
після сильної спеки та посухи навесні
1848 року близько 5 череня в Єлисаветграді з'явилися хворі з ознаками холери.
За наказом корпусного командира гра
фа Остен-Сакена, під керівництвом яко
го знаходилось на той час місто, відра
зу ж було організовано християнський
та єврейський комітети по боротьбі з
холерою. Комітети обирали попечителя
та двох його помічників, які завідували
двома частинами міста, при цьому кожну
частину було поділено на 10 десятків.
В обов’язки членів комітетів входив на
гляд за діяльністю попечителів по десят
ках, які зобов’язані були постачати есе
необхідне для тимчасових відділень хво-
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ПРОДОВЖУЄМО ПУБЛІКАЦІЮ МАТЕРІАЛІВ
ПРО ІСТОРІЮ КІРОВОГРАДОМ НИ

рих на холеру. Найбідніших хворих вирі
шено було негайно відправляти в тимча
сові відділення, які відкривались у при
міській лікарні, при християнській та єв
рейській богадільнях, в манежі та у двох
військових бараках.
Попечителі зобов’язані були негайно
сповіщати лікаря про захворілих;
тих,
хто не міг лікуватися вдома, відправляти
до холерних відділень; відвідувати хво
рих не менш як три рази на день; спо
стерігати за свіжістю їжі та питва.
,
Найбільш дієвим засобом було визна
но відтирання горілкою з перцем. При
цьому в горілку, що відпускалася для
потреб хворих по десятках, підмішували
дьоготь для того, щоб служителі не мог
ли її пити. Для 'відтирання хворих було
найнято міцних чоловіків. Єврейський
комітет мав таких служителів близько

60 осіб, які, крім відтирання, зобов'я
зані були надавати першу допомогу хво
рим,
Якщо родичі відмовлялися доглядати
хворих, то вони каралися запроторенням
до холерних відділень. Певна річ, так
вчинялося з найнижчими верствами на
селення. Попечителі та їх помічники під
давались стягненням і суворо карались
за недбальство при нагляді за своїми
дільницями. Корпусний командир брав
активну участь у контролі за діяльністю
комітету та попечителів: він їздив по
місту, входив до будинків хворих, по
всіх виявлених недоліках робив дорікан
ня комітету. Як дільничий попечитель
він взяв під свою опіку три десятки.
П. КИЗИМЄНКО.
(Продовження нарису і коментарі —
в подальших номерах «МН»).
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Дзвени, пісне солов’їна!
Школа немов розквітла того берез
невого ранку, тіємов сонечко засяяло
в класах. На справжній квітник перетво
рилася святкова урочиста лінійка від
різнобарв’я українського національно
го вбрання.
З літературною композицією «В сім ї
вольній новій ми тебе не забули, Тара
се», виступили літгуртківці
восьмого
класу. Так розпочалося святкування
176-ї річниці з дня народження Т. Г.
Шевченка в міській середній школі
№ 1 — єдиній українськомовній на всю
Знам’янку, де проживають родичі Ве
ликого Кобзаря.
Свято продовжувалося в Шевчснковій
світлиці. Доцент Кіровоградського
пед
інституту, письменнин
В. €. Панченко
розповів про роботу обласної організації
Спілки письменників України з пропа
ганди рідного слова, допомогу в діяль
ності Товариства української мови імені
Т. Г. Шевченка.

Гість висловив глибоку подяку пра
внучці Шевченка А. В. Красицькій, що
проживає в нашому місті, майже трид
цять років на громадських засадах очо-.
лює музей Т. Г. Шевченка.
Про пам’ятне місце нашого району
говорив Володимир Євгенович — хуто
рець Припутні, що був майже околи
цею села Мошориного. Там жив козак
Семен
Климовський — автор пісні
«їхав козак за Дунай», до якого часто
навідувався його друг Дмитро Красицький — родич Шевченка.
Немає тепер Припутнів, не зберігся
чарівний куточок землі, де
колись
буяло життя, вирували пристрасті.

На знімку: танець «Білосніжна і сім гномів» у виконанні ансамблю *В
гостях у казки» Кіровоградського ливарного заводу.
Фото М.ХОРЕНЖЕНКА.

...З яким натхненням малювали хлібне
поле, жінок з серпами, що жнуть пше
ницю, п’ятикласниці 0. Чорнобривець і
Л. Медведєва! Продовженням цієї теми
с їх другий малюнок — дівчина у ви
шиваній сорочці, запасці, стрічнах і віночну, з хлібом-сіллю на гаптованому

рушникові і написом: «Ласкаво просимо
на Україну!».
Сестрична Олени, другокласниця Окса
на Чорнобривець, виконала малюнок на
тему «Я пас ягнята за селом».
Цілу серію малюнків на тему «Любіть
Україну!» представили десятикласники
Т Соколовська, О. Таран,
0. Турлюн,
Н. Свіщ, Т. Миколаевсьма, Ю. Брижатий
та інші. Добре виконала портрет
Т. Г.
Шевченка семикласниця В. Кіндратенко.

Переможцями конкурсу вийшли де
сятикласниці Л. Магар і Н. Шевченко,
робота яких «Садок вишневий коло ха
ти», визнана кращою.
...І ось вони луїнають — пісні ювіля
ра, перегукуючись з народними, зли
ваючись у єдину гармонію краси і
правди життя.
«Зацвіла в долині червона калина»,-—
схвильовано відтворює ліричну картину
хорова група сьомого класу.
І знову лірика — «Місяць на небі».
Двома хороводами — «Ой, у лузі ка
лина» та купальським «Марина» пора
дували присутніх
дівчата-старшокласниці.
Не такою вже простою справою ви
явилося зібрати і зв’язати... звичайні
сіньку мітлу. Невміло брали лозу руки,
раз у раз розсипали її, плуталися мо
тузки, не в’язалися вузли...
Широно, багатопланово відзначає що
року свято Т. Г. Шевченка школа № 1,
яка носить його ім’я. Старанно готую
ться всі нласи. Глибоко вивчають твор
чу спадщину
Кобзаря,
відшліфовують
рідну мову, збирають перлини фолькло
ру, готують національне вбрання, розпи
тують старших про звичаї і традиції дідів-прадідів, відроджуючи їх у своїх ви
ступах.
їх натхненнини: вчителька української
мови Є. Л. Чехляд, організатор позакласної роботи М. 0. Бургаз і вчителька му
зики Т. 0. Петренно.

І

В. ОСТРОВЕРХОВА.

м. Знам’янка,

ТАКІ НЕЗРОЗУМІЛІ САШКИ 1 ОЛЕНКИ...
Учителі і учні, діти і батьки. Скільки сліз і-образ, душевного болю і навіть затаєної злості зустрічаються в
житті. Шлях до взаєморозуміння такий довгий, а часом
і нездоланний. А ще ж коли дитина «важка», колюча,
неслухняна, а ще ж як приходить час першої закоха
ності... Деякі батьки б’ють дітей, інші вмовляють (зде
більшого безуспішно), ще хтось взагалі махнув рукою:
«Що буде, те й буде». А за всим цим — нереалізовані
можливості, почуття закомплексованості, невпевненос
ті і в дітей, і в дорослих... Наш співрозмовник канди
дат психологічних наук, доцент кафедри психології Кі
ровоградського державного педагогічного інституту
імені Пушкіна Ніна Олексіївна Головань.
— Останнім часом все частіше доводиться чути думму: у школі потрібен психолог...

— У січні-лютому у нас пройшов семінар по підг-отовці психологічної служби. Ініціаторами виступили
інститут удосконалення вчителів і облвно. Були пред
ставники від усіх районів. Так що ця робота тільки по
чинається. І це дуже важливо. Майже всі країни світу
мають розгалужену і розвинену сітку психологічних
служб. З’являються у нас такі служби для таксистів,
робітників, а от для учителів, які чи не найбільше по
требують порад психологів, такої служби ще нема.
Так само й для учнів. У жовтні при нашому інституті
відбудеться семінар з цього питання для вчителів мо
лодших класів. У Харкові, Києві, Ленінграді при уні
верситетах є 10-місячні курси по підготовці шкільних
психологів. Є пропозиція організувати такі курси і при
нашому інституті. Розумієте, психолог у школі повинен
бути і вчителем, а не тільки науковцем,
У цьому навчальному році в нашому інституті з пер
шого курсу введено два спецкурси по діагностиці
психічного розвитку дитини.

І

— Ніно Оленсіївно, що конкретно залежить від пси
холога, які його функції?

€ ще ж і різні рівні засвоюваності матеріалу. Якщо ня, треба використовувати нові, активніші форми —
дитина має низький рівень, то вчитель повинен вихо
вати в дитини бажання вчитися. А ми залишаємо після спільні походи, бесіди, змагання. У цьому віці дитина
занять, ставимо двійки, замість того, щоб знайти мож засвоює всі соціальні ролі, які їй треба буде викона
ливість розвинути мислення. Була в мене одна дівчин- ти — друга, нареченої, коханої чи коханого. Діти шу
на. Скільки я не пояснювала їй таблицю множення і
дроби, ніби все розуміла, на другий день спитаю — ні кають вірші про любов, малюнки. Дорослі іноді вва
чого не знає. Якось принесла велике смачне яблуко. жають це розпущеністю.
Ось на тому яблуці вона й засвоїла дроби. З’їла одну
— Пам’ятаю, ми в школі писали так звані пісенники.
ДРУГУ, одну восьму, одну шістнадцяту... Вчитель пови Різні квіточки, гарні жінки, пісні...
нен думати, на ходу конструювати методи
впливу на
— Так, це явище того ж роду. Дитина намагаєтеся
дитину. А психолог має йому підказати, що цій дитині
збагнути світ людських стосунків. Вона уважніше при
потрібна саме тана допомога.

А профорієнтація? Ми з першого по одинадцятий
клас проводимо зустрічі в школі з представниками різ
них професій. Це треба робити в перших-третіх кла
сах. А далі здібності, сфери вираження індивідуальпості повинен визначати психолог.
— Мабуть, батькам не завадило б мати якісь елементарні знання з психології...

— Вплив батьків на виховання дитини величезний.
Якщо з дня народження до повлоліття дитина прохо
дить шість періодів психічного дозрівання, то три з них
припадають на дошкільний вік. Ясла, садки — це біда
для дитини до трьох років. Науковці підтверджують, що
важкі діти складаються з шести місяців до трьох ро
ків. I тут дуже багато залежить саме від матері. Мати
повинна якомога більше спілкуватися з дитиною. До
одного року дитина розвивається психічно кожного
дня, і будь-яке ваше слово, п-огляд, усмішка мають
значення, до трьох років — щотижня, до восьми —
щомісяця. Як важливо не пропустити цей часі Науков
ці проводили такий експеримент. Одній дитині протя
гом першого року життя, коли вона плакала, включали
музику, іншій — запис голосу няні, ще з іншою була
постійно мама. То та дитина, що слухала голос няні,
відстала на 3 місяці, та що музику — на 6, порівняно
з тією, що була з мамою.

дивляється до матері й батька, оцінює їхні взаємини,
навіть підглядає. Нам необхідно в школі вводити пред
мет етики і психології сімейного життя десь із 5-го
класу, а не з 9-го, як у нас робиться. В Америці, до
речі, такий курс вивчають із шести років. Так от, коли
дитина намагається зрозуміти і відчути, що таке друж
ба, любов, батьки, а часом і вчителі лякаються, вини
кають сварки, з являються докори, що знизилась успішність, що десь затрималась, пізніше прийшла *-и
прийшов додому. Звичайно, контроль повинен залишатись.
Але й маєте враховувати, особливості підліткового
періоду. Чомусь
_
_
_______ про те, що треба
батьки
турбуються
купити носу форму, портфель, а як намагатись зрозу
міти дитину, про це забувають. А нерозуміння може
обернутися потім трагедією. Наприклад, мати не пускає
дівчинку нікуди, не хоче, щоб вона мала багато друзів
(вчитися треба!), а потім, коли їй 20 — 23 роки, то мати
вже й не проти, щоб вона вийшла заміж, але дівчині
тій тепер тяжко знайти своє оточення. їй здається, що
перший, хто освідчиться в любові, це вже навіки. Вони'
Не знає, що може бути інакше. У неї нема ніякого дос- *
віду. Так дуже просто помилитись, через це багато лю
дей залишаються на все життя нещасливими
— Виховання суто жіночих рис у дівчатон, так само
чоловічих у хлопчииів, по-моєму, взагалі, біла пляма для
нашої школи, де все стандартизоване і регламентоване.

— Стать характеризують три властивості: будова фі
гури, тип поведінки і тип розуму. Це треба врахову
вати в процесі виховання. Дуже часто в сім’ях, де немає батька, виростають ХЛОПЧИКИ 3 жіночим типом
поведінки, Є й дівчатка з чоловічим. Такі діти часто не
можуть виявити себе, у них розвивається комплекс
неповіноціїнн-ості.

— Діти прийшли до школи. Тут же, з першого ДНЯ,
— Дуже складний час, по-моєму, настає і для батьків,
з першого уроку, психолог може (існують відповідні 1 для вчителів, і для дітей, ноли настає перша закоха
тести) визначити чи готова ця дитина до навчання. Є ж ність.
— Я вважаю, що дитина з сам-ого раннього віку по
різні дітки. Одна вже в шість років готова вчитись, ін
ша має рівень розвитку чотирирічного малюка. Зараз винна мати товариство протилежної статі, щоб вміти
Проблеми, що підняла Ніна Олексіївна, важливі
важливі Зі
ідуть розмови, щоб створювати в школах перехідні себе поводити. В перших класах дитина опановує про
складні. Якщо вас зацікавила ця тема, напишіть нам!
класи для тих дітей, які ще не готові до навчання, бо цесом навчання. Це для неї нове. Виконувати завдання,
класи
Розмова буде продовжена. Можливо, хтось наведе
якщо їх одразу кинути у вир обов’язків і вимог до слухати на уроці, засвоювати матеріал. Пізніше ж при
якщо
школяра, то вони назавжди втратять бажання вчитися, ходить період, коли для дитини найважливішим в жит конкретний приклад із життя своїх друзів, знайомих.
І школі
ті стає спілкування. Тому й вчителям в процесі навчай- Можливо, комусь сьогодні нелегко...
I ми ві
відбираємо у таких дітей майбутнє.

І
І
І

ВОСЬМА СТОРІНКА
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КООПЕРАТИВ «ВЕСЕЛКА»
ПРИ облздороввідділі
при використанні ліцензійної технології проводить
діагностику більшості захворювань за станом рогівки
очей. На побажання клієнтів і за допомогою несклад
них і абсолютно не шкідливих маніпуляцій фахівці
змінять забарвлення ваших очей. Користуйтесь послу
гами кооперативу «Райдуга»! ЗАПИС ПО ТЕЛЕФО
НУ 2-27-65..
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Кіровоградській кондитерській фабриці
терміново потрібні на постійну роботу
різноробочі на перебирання пряників і
цукерок. Зарплата — 200—250 крб. Частину суми можна отоварювати виробами
фабрики. Звертатись запрошуємо лише
одинаків до ЗО років. Надається житло.
КООПЕРАТИВ «ПОСЕРЕДНИК».
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Спробуйте заплющити очі. Щойно сміялись чиїсь
сизі смердючі хвости. Щойно СВІТИЛО сонце, від якого
тись у затінок.
м много
* РЛ?ТОМ всв зникло- живими залишились тільки
немає ц1ниНаМ прир°А°ю можливість бачити розмаїтий

>

г

Та інколи ми власними руками руйнуємо не диво —
природа
мстить за безмежну
хімізацію
сільсько™
інформації вперто залишається «у
на°ф^|Ха? трипудовіТаДн?ухи°’ *аВДЯНИ ЯКІЙ
наші

<
Обличчя, мчали по вулицях авто, залишаючи після себе
Уже Й ді, не по-березневому теплі дні, починаємо хоеа'
звуки. Спробуйте заплющити очі і ви зрозумієте, що посвіт навколо себе — то велике диво, яяому воістину
і
не тільки в прямому, айв переносному значенні. Бо
господарства, за підвищений радіаційний фом, яний о
межах дозволеного», за «турботу» про жінку-матіп —
мадонни задихаються від малярних випарів, вергають

илп„ои?осг,ішай,е заперечувати сназане, бо мовляв
залитих**
СЬОГ°АНІ піднімає народне господарство
подумайте «и » ™£утамИ рисоаих 1 бурякових полях,
■ а* ч*"*
зможе в таких умовах продовжчвачиа
що в хімічних і радіаційних випарах

держава у нас піклується... «Зніміть» рожеві окуляри І
на залізничних коліях, напівзруйнованих фермах, на
а хто — керує в міністерських нріслах. Подивіться І
роду людського дати здорове повноцінне покоління, яв
не тільки людина, а й сама природа...

П ЛЯ найбільш скептичних пропоную приїхати а Світловодськ, де в одній із шкіл-іінтернатів навчаються
діти, яким за чужі гріхи природа «відомстила»... ЗозСІМ^ сліпих серед них немає. Є діти, які підх-одять до
цієї межі, є напівсліпі. Є й такі, що а окулярах бачать
ще цілком пристойно. їх, на жаль, буквально одиниці,
В основному ж учні інтернату — це ті, для кого на
вчання в спеціалізованій школі є можливістю бути на
рівні з усіма своїми ровесниками, одержати хай не та
ку глибоку, та все ж нормальну освіту, аби потім влаш
туватись на роботу. Хоча з нею теж купа проблем.
Вперше я почула про цю школу кілька років тому в
розмові з одним офтальмологом (більш поширено __
окулістом), котрий розповів, що чимало батьків нарі
кають на ії існування саме в Світловодську, адже при
міром добиратись до нього із Гайворона чи Устинівки
дуже далеко. Зручнішим для неї був би Кіровоград, він
майже в центрі області і найголовніше, що з усіх ра
йонних селищ і міст сюди йдуть автобуси, що для бать
ків дуже зручно. Хоча, заперечив сам собі співбесід
ник, школа там розміщена за містом (подалі від шуму
і газів) у сосновому бору, де прекрасне повітря, де
тільки тиша і пташки. У Кіровограді ж таких умов не
буде, так що в цьому плані діти, звичайно, у виграш
ному варіанті.
Яким же було моє здивування, коли з’ясувалось, що4
школа ця ні в якому не в бору, а в самісінькому цент
рі міста, на вулиці Леніна і діти тут дихають тим, чим
й інші тисячі сзітловодців. Розташована вена у примі
щенні, якому вже років під тридцять, де спочатку був
звичайнісінький інтернат, а оце ось років десять як
організували тут спеціалізовану школу для слабозорих
дітей. Класи переробляли із колись житлових кімнат,
так що для тих, хто вчиться в звичайній школі, де —
стандартний коридор і класи — наліво, направо, їх
тутешнє розміщення викличе здивування.
Та не це найсуттєвіше. Головне, що приміщенню по
трібен напітальний ремонт. До цього спонунають і його
він, і труби, пні іноді рвуться в найнезручніший момент,
приміром, цієї зими. Є н тріщини на стелях, й інші дефенти, котрі поки що маскуються старанними руками
педагогів і вихователів. Та носметина рятує жінок, а
приміщення врятує тільни ремонт.
Там вирішив і недавній директор школи Анатолій Во
лодимирович Ткач, тому робить все можливе, аби ни
нішнього літа школа позбавилась різноманітних вінових
дефектів і виглядала десь так, як напочатну свого існу
вання. а то навіть і краще. Бо не було тоді таких кімнат
для ігор, які нині є в спальному корпусі. Вони, правда,
ще на оформлені до кінця, зате й зараз зустрічають «всяк
сюда входящего» такими пренрасними малюнками
...........на
..
стінах, таким розмаїттям фарб і кольорів, що очей не
відірвеш.

Чим іще відрізняється ця школа від звичайної за
гальноосвітньої? Тим, що зона теж десятирічка, але за
десять років у ній діти одержують такий обсяг з-нань,
як у середній школі за дев’ять, тобто програма по
довжена на один рік. Пов’язано це з тим, що інтен
сивність навчання тут набагато нижча. Як каже завуч
Валентина Іванівна Ярова, «немає темпу на уроках». За
писується навчальний матеріал в основному зі слів учи
теля, на дошці діти просто-напросто нічого не бачать.
Пишуть вони э спеціальних зошитах, де відстань^між
лінійками удвічі, а то й утричі більша, ніж у звичайних.
Присилають їх аж із Москви, хоч сама бачила, що на
зворотньому боці стоїть штамп Житомирської фабри
ки. Відповідно, є проблеми із спеціальними підручни
ками. Мало того, що їх не вистачає, до того ж прихо
дять вени теж із далекої столиці, а знзчить ^росій
ською мовою. В школі ж діти в основному українськомовні і хоча подібні інтернати іще є на Україні, у
Києві не поспішають із підготовкою таких вкрай необ^пгіл підручників.
,..^7 .....________
~
с — Д1ТИ або ні
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хідних
Адже у, _звичайних
так ыАППУШУЮТЬ
напружують уже зіпсований
' чого не бачать, або гли

зір, що їм від цього тільки гірше.
Пишуть вони «під руку», як кажуть учителі. Тобто,
' дає
-’Т змогу правій
ліва рука, котра лежить на---------парті,
(поверх"їі’еї) писати рівненько, в рядок і не дозволяє

«з’їхати вниз».-------------------------------------------------- ■
■
ж
Ми посиділи з А. В. Ткачем хвилин .з двадцять «а
уроці математики в дев’ятому класі. Тринадцять хлопціз і дівчат стаозкно записували все, що стосувалось
додавання векторів. Для загальноосвітньо, (^ливо
міської) школи тринадцять учнів - не ”*3А'™о
мрія, для Цієї - сувора необх.дність. Ще> °с°бли’°
вразило — тут немає культу шкільно! форми. Деякі з
п?»ид’ сиділи У стандартних коричневих платтях, а от
фізорг класу - Ірина прийшла «а урок у светр. .
джинсах Ще одна симпатична білявка була одягнена
обнови що і вчительки б позаздрили. Ц6 шоку-

їй

її голос, на слух, про все ж інша треба розповідати.
Тобто, ми адаптуємо наших вихованців до соціальних
умов. Як там далі не прийдеться, але їм жити з цьому
світі і треба пристосовуватись до нього.
Крім СПО ще є ритміка, де відпрацьовується коорди
нація рухів та просторова орієнтація, лікувальна фіз
культура, котра спрямована на виправлення порушень
осанни (бо ж пишуть і читають нахиляючись аж до са
місінької парти), ще логопедичні заняття з тими, в кого
через хвороби порушена мова, знижений слух.
Іще
стільни всього, що у здорових ровесників викликало б у
крайньому випадку просто здивування. Бо їм все це дано нормальним повноцінним життям.

КІЛЬКИ побачено, почуто, вистраждано
г -—
за одим
день перебування у цій школі.. Газетної площі не

ту нормально), бо знаю, як у наших дев’яти- і оди- вистачило б, аби описати те, з чим довелось зіткну
надцятирічках примушують школярів носити ненависну тись. З одного боку — біль, і страждання дітей, їх
багатьом стандартну форму, як з першого класу чітко батьків, з іншого — величезна робота педагогів, котрі
розподіляється, що дівчатка з 1-А одягатимуть сині роблять асе можливе і неможливе, щоб ці діти хоч в
банти, з Б — червоні, з В — коричневі і так далі.
якійсь мірі не відчували себе обділеними. Годують
Пам’ятаю, як бідкалась моя подруга, що за цим роз
тут п’ять разів на день (і дуже смачно), за останній
поділом її донька повинна була носити щодня саме чор
на
ні. По-перше, вона не могла ніде їх купити, по-друге, . період придбали велику кількість різноманітної
дівчинка її була настільки худа, що з величезними труд
вчальної апаратури, три телевізори (новий директор
нощами роздобуті банти робили її схожою на живий
скелет. Ні прохання матері зробити винятон для дочки, . постарався). Другий рік при інтернаті функціонує під
ні сльози після того, ян над дівчинкою буквально зну літковий клуб «Ікар», де бажаючі можуть вчитись тан
щалися однокласники, називаючи «скелетиком», не до цювати,' конструювати, слухати лекції про великих
помогли. Коли ж жінка стала вимагати, аби перевели
доньку в інший клас, де голубі або червоні банти, ди культурних діячів — художників, скульпторів, компо
ректор категорично відмовив: там і так учнів
понад зиторів.
всяку норму.
— Ми хочемо зробити все можливе, — говорить
Тому чесно нажучи, на мене війнуло чимось домаш
директор клубу Ольга Король, — щоб і наші
діти
нім, неназенним від такої, здавалось би, дрібниці.
— Шкільна форма є у них у всіх, — заспокоїв Анато прилучались до прекрасного, росли фізично здоро
лій Володимирович, — ми ж на державному забезпе вими, щоб, покарані долею, вони не карались іще раз
ченні. Однак терору за те, що сьогодні хтось одягнув її,
а завтра — ні, ми не влаштовуємо. Для нас важливіше, байдужістю і бездушністю дорослих. Спасибі велике
аби вони змогли, спробували (враховуючи хвороби ба всім, хто не відмовляє нам. Це і тренер спортивного
гатьох із них, дуже важко вимагати високих результа товариства «Спартак» Олексій Петрович Меркун, кот
тів) взяти те, чому ми їх намагаємось навчити. Повірте,
Це дуже нелегно — і для учнів, і для педагогів. Тому рий щотижня безкоштовно водить старшокласників у
ранити дитячу душу нотацією за те, що якийсь раз басейн міського спорткомплексу (нам би на це гро
хтось із них залишив шкільну форму на вішалці у ша
фі, просто не по-людськи. Вони й так безвинно страж шей не вистачило), і керівник ансамблю народного
бального танцю «Ритм» районного будинку культури
дають за чиїсь упущення і легноважність.
Яка жахлива реальність, яка дика помста людині за Ірина Шабаліна, котра не тільки навчає наших дітей
її безгосподарність, інекомпетентність, безглуздість ба танцям, а й часто приводить своїх вихованців і влаш
гатьох рішень і проектів. Отруєна земля, отруєна во товує чудові концерти. Це і викладачі міської музич
да, отруєне повітря, добрались уже й до космосу — ної школи № 1, які теж приходять до нас і несуть з
скількома ще тисячами дитячих нещасть «відомстить» дитячі душі прекрасну музику.
— Скільки заслуженого і незаслуженого бруду вили
нам природа. Вона захищається від хижацького став
вається сьогодні на кооперативи, — продовжує Ольга. —
лення до себе і часто б’є по найбезневинніших, чиї Не хо4у розбиратись, де правда, а де — ні, скажу одне —
світлі душі, приходячи в цей світ і не завдавши ніко без допомоги багатьох із них ми не мали б чимало того,
му жодної кривди, стають скривдженими уже з пер що сьогодні маємо. У минулому році на виділені вироб
ничим об’єднанням твердих сплавів гроші ми закупили
ших днів свого існування.
меблі І спортінвентар. 1000 карбованців дав на культур
Для учнів цього інтернату існують десятки заборон: ну програму кооператив при залізобетонному заводі
не можна грати у футбол, не можна бігати, не можна (керівник Юрій Утнін). Із січня цього року будівельний
кооператив, де бригадиром Володимир Вовченко,
що
вільно ходити в місто самому (старші — групками, мо місячно перераховує нам
відрахувань від загальної
лодші — обов'язково з вихователем і то — зовсім суми одержаної ними зарплати. До ного б я не зверта
недалеко), не можна дивитись телевізор (тільки трі лася, кого б не просила, ніхто ніколи не відвернувся.
А ось факти, які навів мені директор школи. 300 кар
шечки, та й то зрідка), не можна... Та скільки ще та
ких не можна. Тому й вводяться у цій школі уроки, бованців перерахував інтернатові міськрайонний ву
зол зв’язку, по 15 тисяч — виробниче
об’єднання
про які в звичайній ніколи й не чули.
Наприклад, соціально-побутове орієнтування (СПО). «Олімп» і завод «Калькулятор», 13 тисяч — завод чис
Хлопці й дівчата ходять на пошту, в магазин, де вча тих металів. Кооператив «Олімпік», що при в/о «Олімп»,
ться елементарним речам: відправити телеграму, пра перерахував по 100 карбованців на ощадні книжки
вильно розрахуватись за покупки, вибрати те, що по восьми дітям-сиротам.
Ви бачите, як гойдається березова гілка, ян палахко
трібно. У домашніх умовах приготувати
бутерброд,
тять на клумбах чудові троянди? Ви бачите, як сохне
тобто їм треба навчатись всьому тому, на що ми трава від радіаційних викидів і зашкалює дозиметр там,
особливо й уваги не звертаємо, бо вено приходить де валяються нікому не потрібні викинуті смертоносні
якось саме по собі. Там мама підкаже, там сам поба ампули, де «у межах дозволеного»? Ви бачите, як кві
яблуні в саду і синіє в височині безмежне небо?
чиш, як хтось інший робить (воістину, справедлива тують
Ви бачите дітей, які власним здоров’ям відповіли за
приказка — «краще один раз побачити, ніж сто разів повсякчасно проголошувану «турботу» про жінку-матір
почути»), їм же треба це все засвоювати не скільки і щасливе дитинство? Ви бачите?..
Ви хочете, щоб ваші внуки і правнуки бачили сонце,
через зорове, стільки через дотикове сприймання.
річну, траву, нвітн, щоб росли без туберкульозна, па
— Ось, приміром, є ромашка, — говорить молодий ралічів, олігофрвній, глухоти?..
Не ставте себе НАД ПРИРОДОЮ, будьте РАЗОМ З
педагог Тетяна Хмара. — Для нас вона квітка та й го
НЕЮ, допоможіть їй, інакше, хто знає, кому і ян вона
ді. А цим дітям треба розповісти, яког-о вона кольо може
«відомстити».,.
ру, якої форми, дати їм, як кажуть, помацати, щоб
Ольга ПИЛИПЕНКО
вони відчули її руками. Бо багато з них її просто не
м. Світловодськ.
бачать. Або пташка на гілці. Вони сприймають тільки
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У зв'язку з переходом на госпрозрахунок
підрозділ позавідомчої охорони РВВС надає
новий вид послуг — охорону ваших близьких.
Це мас особливо зацікавити чоловіків, котрі
часто бувають у відрядженнях. Для отриман
ня інформації використовуються останні до
сягнення науки і техніки. Таємниця інформа
ції — гарантується.
ДОВІДКИ — ПО ТЕЛЕФОНУ 2-54-26.
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ДЕВ'ЯТА СТОРІНКА

І і Підкреслити зваби
І
і а
і

Вашої статури допоможуть кожному послуги кон
сорціуму «Маклай», який щойно організовано при
місцевому художньому фонді. Висококваліфіковані
майстри прикрасять торс, замовника вишуканими
наколками.
ЗА ДОВІДКАМИ ЗВЕРТАТИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
4-94-94.
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ЗДОРОВ’Я
І сьогодні ці дві живучі, на жаль,
звички — куріння й захоплення алко
голем — стають причиною сотень ти
сяч передчасних смертей і невиліков
них недугів. Вчені стомились доводити,
ЩО це шкідливо, лікарі безсило опус
кають руки перед черговою тютюно
вою жертвою, а мільйонна армія кур

ців і любителів «розслабитися» — із
року в рік не зменшується. У п'яному
чаду скоюються найстрашніші злочи
ни, від прокуреної матері годі чекати
здорової дитини.
Зупиніться, задумайтесь, чи варто
витрачати на це своє здоров’я. Пам’я
тайте, що за ваші згубні звички дове

Чай — не горілка
Шлях від першої чарки, випитої для підняття на
строю, до важко виліковної хвороби — хронічного
алкоголізму — у жінок значно коротший, ніж у чо
ловіків. Якщо в середньому
в останніх він дорів
нює 8—10 рокам, то у жінок 3—4, а то і 2—3 ро
кам. У той же час, у підлітків він іще коротший.

На жаль, забутий звичай, за яким молодята на
весіллі мали право пити тільки квас. Заборонялось
вживання алкоголю до ЗО років, тобто у найбільш
дітородному віці. Цей приклад наших предків вар
тий того, щоб наслідувати його і в наші дні.
Відомо багато методів лікування алкоголізму лі
карськими рослинами, зокрема, відваром
копитня
європейського, трави плауна-баранця, центурії (золотисячник), материнки, чебреця та інших.

Чебрець швидко знімає напруження і неприємне
відчуття в області серця, в руках і ногах. У багатьох
хворих уже після двотижневого вживання цього на
стою виникає байдужість до спиртного, а у деяких
навіть і відраза до нього.
Німецький психіатр Е. Крепелін радить заміняти
алкоголь... чаєм, котрий швидко знімає втому, під
вищує загальний тонус і настрій, помітно покращує
психічну діяльність. Смачний, ароматний, до того ж
цілющий чай можна одержати не тільки із чайного
дерева, а й з інших рослин. Наприклад, листків су
ниці, липи, малини, ожини, чорниці, глоду, вересу..,
Вміло підібрані трав’яні збори — це цілий комп
лекс різноманітних лікувальних препаратів, вітамі
нів, мікроелементів, біологічно активних
речовин,
котрі за цілющою силою значно перевищують зви
чайний чай — чорний або зелений.

деться «відповідати» дітям і онукам.
Спробуйте відчути себе сильною во

льовою людиною, яка здатна подола
ти будь-яку шкідливу звичку. Можете

скористатись допомогою лікарів: во
ни знають чимало рецептів, але не від
кидайте й народних засобів...

Курити чи?..

Ось декілька рецептів, котрі неважко приготувати
самому в домашніх умовах.
1. Листки суниці лісової, ожини, чорної смороди
ни, чебрецю, плоди шипшини (всього порівну).
2. Ромашка аптечна із звіробоєм продірявленим
або ромашка аптечна із м’ятою перечною і без
смертником, ромашка з материнкою і звіробоєм.
Вживання такого чаю, особливо натщесерце, очи
щає організм від шлаків, лікує запалювальні проце
си і, взагалі, нормалізує життєдіяльність організму.
Для приготування чаю лісові і садові листки (тра
ву, цвіт) беруть із розрахунку — одна чайна ложка
на склянку кип’ятку і 3—5 хвилин варять на слаб
кому вогні або просто настоюють 15—20 хвилин.
Пити чай можна не тільки гарячим, але й холодним
(літом у спеку). Особливо смачні холодні чаї, якщо
за 10—12 годин до вживання додати до них трохи
натурального меду.
3. Чай із яблуками. Шкірку яблук варять 10—15
хвилин на слабкому вогні. За 2—3 хвилини до за
кінчення варіння можна додати
висушену
цедру
лимона, апельсина або грейп-фрута. Сумішшю за
лити чай і дати настоятись.
В Івано-Франківській області
на
Делятинській
продуктово-смаковій фабриці налагоджено вироб
ництво карпатського трав’яного чаю, рецепти яко
го затверджені Міністерством
охорони
здоров’я
СРСР. Особливо сподобався
покупцям
«Лісовий
аромат» (цвіт липи, корінь кульбаби, плоди калини
та інше), а також напій «Яремча» (звіробій, плоди
шипшини і горобини). Так чому ж не
відродити
традиційні чаювання?
Можливо,
вони
відтіснять
спиртне — обов’язковий атрибут ресторанів і кафе?

Якщо ви палите, але хочете покинути, хоча ніяк не
можете позбавитись цієї шкідливої звички, спробуйте
зробити так. Заваріть в однакових пропорціях дві тра
ви: багульник болотний і звіробій — по одній столовій
ложці кожної на 800 мл води. Двадцять хвилин кип’я
тіть на слабкому вогні, дайте постояти три години і
пийте як чай: у півсклянки настою доливайте півсклян
ки кип’ятку. Чай виходить надзвичайно ароматний і
смачний...
Він до того ж знижує апетит, покращує роботу ки
шечника, сечового міхура і нирок, а шкіру обличчя
при тривалому вживанні робить м’якою, ніжною і чис
тою. Що особливо важливо для курців — чай очищає
легеневі шляхи. Він не викликає снотворного ефекту
після денного прийому, а нічний сон, навпаки, стає
глибшим і приходить швидше.
1 .
Колір чаю дуже гарний — рубіново-червоний. При .■
його кип’ятінні квартира сповнюється ніжним запахом
багульника, котрий освіжає повітря в кімнаті, знищує
будь-які неприємні запахи. Якщо звичайну заварку не
обхідно змінювати кожний день, то заварка цих двох
трав, постоявши, стає ще смачнішою і не псується на
віть через два—чотири дні при кімнатній температурі.

* * *

І ще одна порада. Якщо ви добре промерзли на
вулиці, або промочили ноги чи відвідали хворого гри
пом товариша, прийшовши додому, обов’язково ви
пийте дві таблетки глюконату кальцію або гліцерофос
фату кальцію. Дітям достатньо однієї таблетки.
Але
випити її потрібно відразу ж, не чекаючи, коли з’явля
ться перші ознаки хвороби. Пам’ятайте, що завтра ви
можете захворіти, тому таблетки приймайте сьогодні ж.

Учіться правильно ,
дихати
(
Природний тип дихання, як прави
ло, починає порушуватись із 12-річного віку. У жінок переважає грудний

ФУТБОЛ
ПОВІДОМЛЯЄМО БОЛІЛЬНИКІВ, ЩО ЗУСТРІЧ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
«ЗІРКИ» з
ЧЕМПІОНОМ СЕЗОНУ-89 МОСКОВСЬКИМ «СПАРТАКОМ» 26 БЕРЕЗНЯ
ЗАКІНЧИ
ЛАСЯ З РАХУНКОМ 1:0 НА КОРИСТЬ КІРОВОГРАДЦІВ.
Фото В. ГРИБА.

КОНКУРС ТРИВАЄ
Багато листів ми отримали у відпо
відь на завдання першого туру нашого
конкурсу. На жаль, не всім нашим до
писувачам вдалося вірно вирішити всі
завдання. Але здаватися ще рано. Адже
попереду ще три тури.
Першими вірні відповіді до редакції
надіслали кіровоградці В. А. Пінаєв,
В. І. Цивільов, В. Г. Коломієць, гайворонець В. Т. Кирилов та інші.
Ось правильні відповіді на завдан
ня першого туру:
ЗАВДАННЯ 1
1. Кре5ї Крі8!
1. Феб? Кріїб.
1. ФЬ7! цугцванг.
ЗАВДАННЯ 2
1. К<І4! цугцванг.
ЗАВДАННЯ З
1. ФМІ цугцванг. 1. ...СЬ7, 2. сЬХ»
1. ...К - 2. ФІіЗХ.
ЗАВДАННЯ 4
1. ФИ6! СсіЗ 2. ФиЗ С - 3. І14Х.

ШАХОВИЙ
КЛУБ «КЛЇСА»

1. ...Cf5 2. ФИ6 г-Крд4 3. Ке5Х.
1. ...Ch5 2. Ф16 і Kpg4 3. КГ2Х.
А зараз ми
пропонуємо
завдання
другого туру.
ЗАВДАННЯ 1
БІЛІ: Kpg3, ФЬ7, Сс4, Ке8, Kf7 (5).
ЧОРНІ: Kpf5, КЬ4 (2).
Мат в 2 ходи. (2 очка).
ЗАВДАННЯ 2

БІЛІ: КрІ‘6, Фс2, Т(І7, Кеб, п. Ьб (5).
ЧОРНІ: Крс8, Та7 (2).
Мат в 2 ходи. (2 очка).
ЗАВДАННЯ З
БІЛІ; Кр(18, ФЬ8, Кс8 (3).
ЧОРНІ: КраЗ(І).
Мат в 3 ходи. |3 очка).
ЗАВДАННЯ 4
БІЛІ: Kpli2, Tal, Се2, Kd З, Kh3 |5|.
ЧОРНІ: Kph4, Та8.
М^т в 3 ходи. (З очка).
Нагадуємо, що
термін надсилання
рішень на них — 10 днів з дня публі
кації їх у газеті.

ДЕСЯТА СТОРІНКА

тип дихання, у чоловіків — черевний.
А ось змішаний, коли в прбцесі бе
руть участь всі м’язи — грудної кліт
ки, діафрагми, черевного
пресу
і
т. д. — це саме те, до чого треба
прагнути.
Щоб
«поставити» дихання, треба
пам’ятати про осанку.
І одночасно
освоїти допоміжні вправи для розвит
ку верхнього, середнього і нижнього
дихання.
Нижнє дихання. Після по-вн-ого ви
диху розслабте живіт, почекайте, по

день. Після 7 циклів вправ, виконаних
підряд, добре відпочиньте.
Всім відомо, що вдих і видих ба
жано робити через ніс. Але бувають
випадки, коли це «правило» доводить
ся порушувати. Наприклад, при пла-

|

ванні,
співі
і
звичайній
розмові,
Структура дихання змінюється і при
фізичних навантаженнях. Пропонуємо
комплекс
спеціальних вправ,
котрі

.

чинять зміцнюючу, тренуючу та регу
люючу дію на організм. Вони важливі
і корисні. Ритм дихання той же: видих
вдвоє довший від вдиху.

ки не з’явиться потреба вдихнути, і
починайте, випинаючи живіт, повіль

Ритмічне дихання з подовженим ви
дихом. Займіть основну стойку (о. с.).
Вдих робіть на рахунок 2—3, видих-^-.. ?
на 4—6. Поступово вдих подовжуйте

ний, рівномірний вдих (діафрагма при
цьому опускається, розтягуючи нижні
відділи легенів). Після вдиху, не роб

до рахунку 4—5, а видих — до 7—10.
Слідкуйте за чіткістю ритму.
Повто
ріть вправу 4—6 разів.

лячи паузи, повільно втягуючи живіт і
не напружуючись, видихніть до кінця.

Рівномірне дихання з активізацією
видиху, В положенні о, с. зробіть пов

продовжте
при якому

ний глибокий вдих через ніс і подов
жений, гранично повний видих через

видих вдвоє довший від вдиху. І ста
райтесь не «збитися» на звичайне ди
хання.
Середнє дихання. Мета цієї впра
ви — навчити вас розширяти грудну
клітку, розсуваючи ребра. Виконувати

рот, як при задуванні свічки. Повто
ріть 4—6 разів.

При
потребі
вдихнути
вправу. Підберіть ритм,

її треба, як і при нижньому диханні,
але «залишивши у спокої» м’язи жи
вота.
Верхнє дихання. Тут працюють клю
чиці. При вдиху — невелике підніман
ня, видих за рахунок їх опускання.
Техніка — та ж.
Відчувши, що дихальні м’язи набра
ли силу, можна вправи припинити. Те
пер всі альвеоли
легенів
ються рівномірно, дихання

вентилю
«постав

лене», і можна на нього не звертати
уваги. Адже повне дихання, до якого
ми прагнемо, — це не постійні впра

ви, а кінцевий результат. Тренування
повинні бути
не частіше 5 разів у
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Очищувальне дихання. Займіть о. с.
Зробіть глибокий вдих через ніс, а
видих через напівзжаті губи трьомачотирма
короткими
поштовхами.
Особливо корисні
ці вправи
після
довгого перебування в задушливому
приміщенні із спертим повітрям. По
вторюйте 3—4 рази.
Заспокоююче дихання.
Ця справа
виконується головним чином після
фізичних навантажень (в о. с.) або ж
під час зупинки при дозованій ході
чи бігові
підтюпцем.
Повільно, з
повним глибоким ВДИХОМ
ПІДНІМІТЬ
руки вперед і розведіть їх в боки ІЗ
поворотом долонь наверх. Одночасно
злегка підніміть голову. На повільне
му повному видисі верніться у висхід
не положення, опустивши руки і го
лову.
Але пам’ятайте — все добре в міру

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

і
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І
І
|
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—.—.—ф...------рія.
1.20 — Кіноафіша.
2.20 А
Театр естради. В. Толкунова. «Міт4
нолог жінки».

А ЦТ (II програма)

2 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)

6.30 —
120
хвилин. 8.30
—'
Мультфільми.
9.00
—
-«Слідо
пит».
Художній фільм.
10.30 —
Футбольний огляд. 11.00 — «Я ви
бираю кохання». Документальний
фільм. 11.30 — Під знаком Пі. По
сторінках
науково-популярної
програми. 12.30 — Час. Телевізій
на служба новин. 13.00 — VIII
Міжнародний фестиваль телепро
грам народної творчості
«Весел
ка».
15.30 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 15.45 — До 45-річчя Перемоги. Документальний те
лефільм. «Не машини, а золото».
16.45
—
«Чарівні
дзвіночки».
Мультфільм.
16.55 —
Ми
ідем
шукати. 17.25 — Дитяча година.
З уроком німецької мови. 18.30 —
Телевізійна
служба
новин.
19.00 — Читаємо Леніна.
Вибір
шляху соціалізму. (НЕП). 19.30 —
Прем’єра мультфільму «Діло ми
нуле».
19.40 — П. Чайковський.
«Пікова дама». Фільм-вистава Ве
ликого театру СРСР. 21.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 21.30 —
Актуальне інтерв’ю. Участь беое
перший заступник Голови
Ради
Міністрів СРСР, голова
Держав
ної комісії Ради Міністрів СРСР
2° ...продовольству
і
закупках
В. Нікітін. 21.50 — Продовження
опери «Пікова дама». 23.45 — ТСН.
Телевізійна служба новин. 0.05 —
«Батьки і діти». Телефільм. 1 се-

УЖИНОК «СІВАЧА»
Відбулося чергове
заняття
міської молодіжної літератур
ної студії <Сівач>. Цього разу,
в залі мистецтв обласної біб
ліотеки
для
юнацтва
імені
0.
БоЙченка
лунали
поезії
наймолодших «сівачів»,
вете
ранів студії, а також новачків.
Головним опонентом у них був
керівник «Сівача», член Спіл
ки письменників СРСР,
поет
Валерій Гончаренко.
Вагомим творчим набутком
прозвітував Олександр Косенко Його поезії нуртували лю
бов’ю до рідної землі і емоцій
ною напругою інтимної лірики.
Із своїми новими ліричними
віршами студійців познайомив
Петро Довбненко.
Тарас Леонідов прочитав по
етичні твори і пейзажну
за
мальовку в прозі.
Приємне враження на
всіх
справили
світлі.
самобутні
поезії наймолодшої «сівачки»,
восьмикласниці Ярослави Ба
бич.
На
цьому ;к занятті
свої
твори вперше прочитали
но
вачки Олександр Старовойтов
і Володимир Чеоемних

В. ВАСИЛЕНКО.

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «У нолі зодіа
ку».
Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Історія. 9 кл.
Куль
тура
Росії
в першій
половині
XIX ст. 9.05 — Італійська
мова.
10.05 — Наш сад. 10.35, 11.35 —
Історія. 6 кл. Повстання
Спарта
ка. 11.05 — Російська мова. 12.05
— «Шинель».
Художній
фільм.
13.15 — «Да... де... ді... до... ду...».
Документальний фільм про само
діяльного композитора
П. Толма
чова.
13.45 — Сеанс повторного
телефільму
«Приїхали на
коннурс кухар»...».
17.00 —
«Пісні
весні». Мультфільм.
17.15 — Те
лестудії міст РРФСР. «Алтар Ієроніма Босха». Телевистава. 18.30 —
Час. Телевізійна служба новин (з
сурдоперекладом). 19.00 — «Порт
рет на фоні десятиріч». Дві зуст
річі з Ю. Нагібіним. 20.00 — Ве
чірня назна. 20.15 — Колаж. 20.20
— Телестудії міст РРФСР
(Ново
сибірськ).
21.00 —
Телевізійний
музичний абонемент. 22.00 — На
сесії Верховної Ради СРСР.

вівторок

4 КВІТНЯ
А ЦТ (І програма)

з квітня
А ЦТ (1 програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт-*
фільми. 9.15 — Цирк звірів. 10.00 —
Це було... було... 10.25 — Дитяча
година.
З
уроком
французької
мови. 11.25 — Навколо світу. Аль
манах.
12.25 — Колаж.
12.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
15.30 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 15.45 — Народні
мелодії.
16.00
— Прем’єра документаль
ного фільму
«Та не зрозуміли
сказаних ним слів». 16.30 — Здра
стуй, музико!
17.30 — Програма
телебачення
Угорщини. 18.30 —
Час.
Телевізійна
служба новин.
19.00 — Молодіжний вісник. 19.30
~ 9 студія. 20.30 — Російські на
родні лісні виконує В. Шувалов.
21.00 — Час. Телевізійна служба
новин. 21.30 — Колаж. 21.35 —
Прем’єра
документального теле
фільму «Гірким словом моїм по
сміюся...». 1 серія. Про творчість
М. Гоголя. 22.50 — Актуальне ін
терв’ю. 23.00 — 2 серія докумен
тального телефільму «Гірним сло
вом мо.м посміюся...». 0.10 — ТСН.
Телевізійна служба новин. 0.35 —
«Батьки і діти». Телефільм. 2 се
рія. 1.43 — Спортивна програма.
2.13 — ф. Зуппе. «Галатея».
Ви
става театру оперети.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Худож
ній фільм «Ад’ютант його прево
сходительства». 1 серія. 10.35 —
Шкільний екран. 10 кл.
Основи
інформатики
і
обчислювальної
техніки. 11.05 — Доброго вам здо
ров’я. Відповіді на листи телегля
дачів. 11.35 — Все про кіно. 12.55
— Клуб української пісні
«Пло
мінь». 16.00 — Новини. 16.10 —
Екологія — турбота спільна.
Кінопрограма «Заберіть
Силкіна».
16.50 — До 45-річчя Велиної
Пе
ремоги. «Позивні сердець
бойо
вих». 17.20 — Для дітей. «Кольо
ровий телефон».
17.50 — Доку
ментальний фільм
«Пришелець».
18.15 — Концерт колективів
ху
дожньої самодіяльності Запорізь
кої області. 19.15 — До 120-річчя
від дня народження В. І. Леніна.
«Звіримо час». 20.00 — Актуаль
на камера. 20.30 — На добраніч,
діти!
20.45 — Говоримо україн
ською. 21.05 — Старовинна музи
ка. 21.35 — Вперше на екрані УТ
художній фільм «Мілина». 1 серія.
22.40 — Вечірній вісник.

А ПТ (II програма)
8.00

—

Гімнастика. 8.15 —

ачальна програма. Науково-попу
лярні фільми «Хочу бути принце
сою», «Принцеса і людоїд».
8.35.
9.35 — Географія. 8 кл. Природа
Далекого Сходу. 9.05 — Францу
зька мова. 1 рік навчання. 10.35,
11.40 — Біологія. 6 кл. Від насін
ня до врожаю. 10.55 — Розминка
для ерудитів. 12.00 — «Англійсь
кий
вальс».
Художній
фільм.
13.05
—
Ритмічна
гімнастика.
13.35 — Сеанс повторного
теле
фільму «Виконуючий обов’язки».
17.00 — 3 наших фондів. Концерт
Г. Соколова (фортепіано). 17.55 —
За безлену руху. 18.00 — Ритміч
на гімнастика. 18.30 — Час. Теле
візійна служба новин (з сурдопе
рекладом). 19.00 — «Я вам заспі
ваю...». 19.55 — Колаж.
20.00 —
Вечірня казка.
20.15 — Монопо
лія.
20.45 —
Майстри
екрана.
Про життя І творчу долю кіноре
жисера А. Тарковського. Частина
1. 22.00 — На сесії Верховної Ра
ди СРСР.

На-

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільми. 9.05 — Здрастуй, музико!
10.05 — «Гірким словом моїм по
сміюся...». Документальний
теле
фільм. 1 і 2 серії. 12.30 — Час,
Телевізійна служба новин. 15.30 —
ТСН. Телевізійна служба новин.
15.45 — Музична скарбниця. 16.55
— «ТелеЕко».
Журнал.
17.25 —
Дитяча година. З уроком німець
кої мови. 18.25 — Колаж. 18.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
19.00 — В майстерні художника.
19.30 —
«Старомодна
номедія».
Художній фільм. Вперше. 21.00 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
21.30 — Актуальне інтерв’ю. 21.40
— Телевізійне знайомство. Народ
ні артисти СРСР К. Максимова і
В. Васильєв.
23.10 —
Й.-С. Бах.
Концерт для скрипки і струнного
оркестру ля мінор. 23.25 — «Те
рези». 23.45 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 0.05 — «Батьки і
діти». Телефільм. З серія. 1.16 —
«Повторення на ваше прохання».
Концерт композитора Р. Паулса.

А

УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Село і
люди. Колгосп
«Маяк»
Новоселицького району Чернівецької об
ласті. 9.50 — Науково-популярний
фільм «В горах Уралу». 16.00 —
Новини. 16.10 — Чиста
криниця.
16.40 — Документальні кінофіль
ми. 17.30 — Звучить гітара. 18.00
— «Усім миром». Громадсько-по
літична програма^ 18.30 — «Крапля
крові».
(Кіровоград).
Проблеми
служби крові. 19.00 — У студії лі
карі — депутати Рад. (Кіровоград).
20.00 — Актуальна камера. 20.30
— На добраніч, діти!
20.50
—
«День за днем». (Кіровоград). 21.40
— Музичний фільм. 21.40 — Впер
ше на екрані УТ. Художній фільм
«Мілина». 2 серія. 22.45 — Вечір
ній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. Науково-попу
лярні фільми. 8.35, 9.35 — Основи
інформатики
і
обчислювальної
техніни. 11 кл. 9.05 — Німецьна
мова. 1 рік. 10.05 — Німецька мо
ва. 2 рік. 10.35, 11.35 — Музика.
5 кл.
11.05 — Мама, тато
і я.
12.05 —
Майстри екрана. Про
життя і творчу долю кінорежисе
ра А. Тарновського.
Частина 1.
13.20 — IX Всеросійський опер
ний фестиваль
ім. Ф. Шаляпіна.
14.05 — Сеанс повторного теле
фільму. «Перші радощі».
Худож
ній телефільм.
1 серія. 17.00 —
Мультфільми. 17.25 —
Подолати
свій біль. 17.40 — Співає €. Іва-

нова.
*8.30 — Час.
Телевізійна
служба
новин (з
сурдоперенладом). 19.00 — Прем’єра докумен
тального телефільму «На схилах
древнього вулкану». 19.15 — Схо
динка
до Парнасу. 19.25 — Жар
батьківського
горнила.
19.55 —
Колаж.
20.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Виступають
педагоги
і
студенти Молдавської консервато
рії. 20.55 — Майстри екрана. Про
життя і творчу долю кінорежисера
А. Тарковського. Частина 2. 22.00
— На сесії Верховної Ради СРСР.

четвер
5 КВІТНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Не
слухняне кошеня».
Мультфільм.
8.45 — «Старомодна номедія». Ху
дожній фільм. 10.15 — Об’єктив.
10.50 — VIII Міжнародний фести
валь телепрограм народної твор
чості «Веселка». Фольклорна про
грама телебачення Сенегалу. 11.25
— Дитяча година. З уроком анг
лійської
мови.
12.25 — Колаж.
12.30 — Час. Телевізійна служба
новин. 15.30 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 15.45 — До 45-річ
чя
Перемоги.
Документальний
фільм «Будні російської лікарні».
16.05 — Мультфільми.
16.30
—
Ефіопія
сьогодні.
Кінопрограма.
17.00 — На приз клубу
«Золота
шайба». 17.45 — Філософські бе
сіди.
18.30 — Час.
Телевізійна
служба новин. 19.00 — ...До шіст
надцяти і старші. 19.45 — Людина
1 закон. 21.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 21.30 — Актуальне
інтерв’ю. 21.40 — «Мій
Чайков
ський». Зустріч
з В. Кліберном.
22.15 — Камера дивиться у світ.
23.10 — Танці, танці, танці... 23.45
— ТСН. Телевізійна служба новин.
0.05 — «Батьки і діти». Телефільм.
4 серія. 1.12 — Я. Френкель. «Про
розлучення і зустрічі».
2.08
—
«Зачарування романсу». Кіноконцерт.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Докумен
тальний фільм. 9.35 — В об’єкти
ві — тварини.
Документальний
фільм.
10.20 — Художній
теле
фільм «Ад’ютант його
превосхо
дительства». З серія. 11.40—Шкіль
ний екран. 6 кл. Музика. 12.10 —
Камал «Д». 16.00 — Новини. 16.10
— Для дітей. «Веселка». 16.40 —
Любителям хорового співу.
17.10
—
Науково-популярний
фільм.
17.30 — Господарем
на
землі.
18.00 — Ренлама.
18.10 — Кон
церт. 18.30 — Антуальна намера.
19.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Київ) — «Динамо»
(Москва). 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — Музичний телефільм.
21.30 — Молодіжна студія «Гарт».
В перерві — 22.30 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. Науково-попу
лярні фільми. 8.35, 9.35 — Приро
дознавство. 4 кл. Невже це я? 9.05
— Іспанська мова. 1 рік навчан
ня. 10.05 — Іспанська мова. 2 рік
навчання. 10.35, 11.40 — Біологія.
8 кл. Сільськогосподарські
тва
рини. 11.00 — «Бурда моден» про
понує. 12.05 — Майстри екрана.
Про життя і творчу долю кіноре
жисера А. Тарковського. Частина
2. 13.10 — Ритмічна
гімнастика.
13.40 — Прем’єра документально
го телефільму «Веселна». Про свя
то весни. 14.10 — Сеанс повторно
го телефільму.
«Перші
радощі».
2 серія. 17.00 — Депортація. 17.50
— Мультфільм. 18.00 — Ритмічна
гімнастика. 18.30 — Час. Телеві
зійна служба новин (з сурдопере
кладом). 19.00 — Футбол. Чемпіо
нат СРСР. «Динамо» (Київ) — «Ди
намо» (Москва). 1 тайм. 19.45
—

Колаж. 19.50 —Шопен. Інтро
дукція і блискучий полонез. 20.00
— Вечірня казна. 20.15 — Інфор
маційна програма. 21.00 —■ Фут
бол. Чемпіонат СРСР.
«Динамо»
(Київ) — «Динамо»
(Москва). 2-й
тайм. 21.45 — Ілюзіон.
Художній
фільм «Голубе на голубому».

6 КВІТНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт
фільм. 8.45 — На приз клубу «Зо
лота шайба». 9.30 — Людина і за
кон. 10.45 — ...До шістнадцяти і
старші. 11.30 — Живи, Земле! 12.30
— Час. Телевізійна служба новин.
15.30 — ТСН. Телевізійна
служба
новин. 15.45 — «Зелена
лампа».
16.15 — Фільм — дітям. «Горобець
на льоду». 17.15 — Із глибини вінів.
17.45 — Народна
артистка
СРСР О. Гоголева читає
вірші і
прозу
російських
і радянських
авторів. 18.30 — Час. Телевізійна
служба новин.
19.00 — Прогрес,
Інформація.
Реклама.
19.30
—
A. Оннегер. Прелюдія до
«Бурі»
B. Шекспіра. 19.40 — До 120-річчя
з дня народження
В. І. Леніна.
Художній телефільм «Штрихи
до
портрета В. І. Леніна».
Фільм 1.
«Поіменне голосування». 21.00 —
Час. Телевізійна служба
новин.
21.30 — Колаж. 21.35 — Актуальне
інтерв’ю. 21.45 — Це було... було...
22.05 — Погляд. 23.50 — Відлуння
дня. 0.15 — «Весілля Кречинського». Телефільм. 1 серія. 1.20
—
«Юнона і Авось». Фільм-вистава.
2.45 — Співає О. Сєров.

А УТ

16.55 — Шляхом оновлення. 17.25
—
Документальний
телефільм.
18.15 — День за днем.
(Кірово
град). 18.35 — В об’єктиві тварини.
Документальний Фільм «Біла сова».
(Кіровоград). 19.00 — «Темп». 20.00
— Актуальна камера. 20.30 — На
добраніч, діти!
20.45 — Що
вас
хвилює сьогодні? 21.05 — «Дирек
тор театру». Вистава. 21.30 — Ек
ран зарубіжного фільму.
Худож
ній фільм «У п’ятницю ввечері».
22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярний
фільм.
8.45,
9.45 — Світ, що нас оточує. 2 кл.
Хочу з тобою дружити.
9.05
—
Англійська мова. 1 рік навчання.
9.55 — «Білковий скарб». 10.05 —
Англійська мова. 2 рік навчання.
10.35, 11.35 — Географія. 6 кл. Біо
сфера. 11.05 —«ТелеЕко». Журнал.
12.05 — Грає Б. Тушинська. 12.45
—- Футбол. Чемпіонат СРСР. «Ди
намо» (Київ) — «Динамо» (Моск
ва). 13.30 — Роби з нами, роби, як
ми, роби краще від нас. 14.30 —
Сеанс
повторного
телефільму.
«Перші радощі». З серія. 17.00 —
Телестудії міст РРФСР. (Владивос
ток). 17.45 — «Малахітова
шка
тулка». Мультфільм. 18.05 — Кон
церт артистів В’єтнаму. 18.30 —
Час. Телевізійна служба
новин (з
сурдоперекладом). 19.00 — Спогад.
19.20 — «Не заздріть». Докумен
тальний телефільм. 20.00 — Вечір
ня казка.
20.15 — Інформаційна
програма.
21.00 — Відродження.
21.30 — Спорт для всіх. 21.45 — З
фондів ЦТ. Художній
телефільм
«Здрастуйте, всі». 1 і 2 серії.

7 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Наш
сад. 9.05 — Мультфільми. 9.20 —

Прем’єра документально“
теле
фільму «Я дійду до полюса». 9.50
— Переможці.
10.50 — Хвилини
поезії. 10.55 — Інститут людини.
11.55 — До 45-річчя Перемоги. Ху
дожній телефільм «Архів смерті».
З серія. 13.35 — Партнер. Комер
ційний вісник. 14.05 — Прем’єра
документального телефільму «Зри
те скорби наши..,». Про
жителів
малих сіл Г орьновської
області.
14.55 — Спектр.
15.25 — У світі
тварин. 16.25 — Політичні діало
ги. Ситуація. 17.25 — VIII Міжна
родний
фестиваль
телепрограм
«Веселна», Мелодії
Афганістану.
18.00 — Міжнародна
панорама.
18.45 — Фільми режисера Г. Козінцева. «Король Лір». 1 і 2 серії.
21.00 — Час. Телевізійна служба
новин. 21.30 — Телескоп. 21.50 —
Навноло сміху. Бенефіс письменнина-сатирика О. Альтова. 23.15 —
Відлуння дня. 23.30 — «Куд-кудкуди?, Або Провінційна комедія з
буфонадою,
поп-музикою і ремі
нісценцією». Виконавці І. Корне
люк, І. Броневицька. 1.00 — «Ве
сілля Кречинського».
Телефільм.
2 серія. 2.04 — По сторінках пе
редачі «Навколо сміху». 3.16
—
«І знову оперета». Фільм-нонцерт.
А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «На хвилі
дружби».
Концерт.
10.10 — До
120-річчя з дня народження В. І.
Леніна. 10.55 — Доброго вам здо
ров’я. 11.25 — Вперше на енрані
УТ документальний фільм
«Три
дні щастя». 11.45 — «Ріголетто».
Вистава. В перерві — 12.40 — Но
вини. 14.20 — До 45-річчя Велиної
Перемоги. Документальний Фільм.
14.40 — Літературна нарта Украї
ни. 15.25 — Для дітей. Художній
фільм «Синій птах».
17.00 — Су
ботні зустрічі. 18.30 — Скарби му
зеїв України. 18.45 — Телетурнір
«Сонячні нларнети». 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — На доб
раніч діти? 20.45 — Концерт. 21.20
— «Місьні історії». Прем’єра те
леспектаклю.
23.00 —
Вечірній
віснин.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Об
раза». Художній фільм з субтитра
ми. 9.40 — «Вайгач». Документаль
ний телефільм із циклу
«Земля
тривоги нашої». 10.30 — Педагогі
ка для всіх.
11.30 — Чемпіонат
США з баскетболу серед профе
сіоналів НБА. 12.30 — Телемара
фон. Благодійний концерт у Фонд
Спілки театральних діячів РРФСР.
14.30 — Відеоканал
«Радянська
Росія». 17.00 — Прогрес. Інформа
ція. Реклама. 17.30 — Продовжен
ня благодійного концерту у Фонд
Спілки театральних діячів РРФСР.
18.30 — Час. Телевізійна
служба
новин (з сурдоперекладом). 19.00
— Продовження благодійного кон
церту у Фонд Спілни театральних
діячів РРФСР.
20.00 — Вечірня
казна. 20.15 — Колаж. 20.20
—
Продовження благодійного концер
ту у Фонд
Спілки
театральних
діячів
РРФСР.
23.15 — Нічний
сеанс. «Вальс, вальс, вальс...». Кіноконцерт. 23.50 —- «Анатомія ко
хання». Художній фільм. Вперше.

иеаілй
8 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)

8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — 3 ранку
раненько. Передача
для
дітей.
10.00 — На службі Вітчизні. 11.00
— Раннова розважальна програ
ма. 11.30 — Клуб
мандрівників.
12.30 — До 45-річчя Перемоги. Ху
дожній телефільм «Архів смерті».
4 серія. 14.15 — Здоров’я. 15.00 —
Сьогодні День військ протиповіт
ряної оборони. 15.15 — Музичний

кіоск. 15.45 — Сільська
година
Панорама, 17.00 — Дитяча інфор
маціино-публіци стична
програма.
18.30 — Фотоконкурс «Земля —
наш спільний дім». 18.35—Ж. Сар
ман. «Мамуре». Фільм-вистава Ма
лого театру СРСР. У головній ро
лі народна артистка СРСР О. Го
голева. 21.00 - Час. Телевізійна
служба новин. 21.30 — Думки про
вічне. Недільна моральна
пропо
відь. 21.45 — Футбольний
огляд.
22.15 — Диво російське — гжель,
23.05 — Балет,
балет.
0.15
—
«Дуенья». Телефільм. 1.43 — Спі
ває Б. Рубашкін.
3.03 — «Фрис
тайл». Документальний фільм.
А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «В неділю
вранці».
Інформаційно-музична
програма. 10.55 — «Горяче серце».
Вистава. В перерві — Новини. 13.15
— Для дітей. Канал «Д». 14.45 —
Село і люди. 15.15 — Ви нам пи
сали. 16.00 — Служба солдатська.
17.00 — Телеспортарена. 17.45 —
Концерт. 18.20 — Документальний
фільм. 18.30 — Спадщина. 19.00 —
Здрастуй хор. 20.00 — Актуальна
камера. 20.40 — На добраніч, діти!
20.55 — Ретрокінозал. 21.45 — Ху
дожній фільм «Вій». 21.00 — Ве
чірній віснин.

А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку, ставай! 8.15
— До Дня протиповітряної оборо
ни нраїни. Концерт ансамблю піс
ні і танцю Московського
округу
ППО. 9.00 — Прем’єра
докумен
тального фільму «Захищаючи не
бо Батьківщини».
9.10 — «Шартял». Обрядові
сценки.
9.40
—
«Ідеальний
чоловій».
Художній
фільм з субтитрами. 11.10 — Кінопубліцистика союзних
респуб
лік. Прем’єра документального те
лефільму «Моя професія — учи
тель». 11.30 — Клуб мандрівників
(з сурдоперекладом). 12.30 — Кін
ний
спорт.
«Я іверпульсьний
стипль-чез». 13.00 — «Дівочі візе
рунки». Мультфільм. 13.20 — Ваш
вихід, артисте! Я. і В. Анісімови.
13.40 — «Світ, в якому ми живе
мо». Фільми режисера Я. Крісті.
«Лейтенант Шмідт». «Один квиток
на вечірній поїзд». 14.15 — Запа
м’ятай пісню. Для дорослих і ді
тей. 14.30 — Відеоканал
«Радян
ська Росія». 17.00 — Планета. Між
народна програма. 18.00 — Відео
канал «Студія ТФ».
Частина
1.
Прем’єра документального фільму
«Опале листя». 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Відеоканал «Студія
ТФ». Частина 2. 21.00 — Час. Те
левізійна служба новин (з сурдо
перекладом). 21.30 — Колаж. 21.35
— Відеоканал «Студія ТФ». Части
на 3. Прем’єра мультфільму «Док
тор Барток і смерть». «Коли мені
буде 54 роки».
Художній
теле
фільм. Прем’єра.

УВАГА!
Всі, хто бажає бути членом
клубу
шанувальників
твор
чості В. Висоцького
«Верти
калью, запрошуються на його
засідання,
яке
відбудеться
5 квітня о 19 годині в примі
щенні обкому комсомолу.
Клуб приймає для виконан
ня заявки по підготовці і про
веденню програм.
присвяче
них В. Висоцькому.
Наша адреса: м. Кіровоград,
вул.
К. Маркса,
41.
обком
ЛКСМ України,
клуб «Верти
каль».

РАДА КЛУБУ.

ДО УВАГИ КІРОВОГРАДЦІВ
Рішенням
облвиконкому
з
першого квітня по 10 червня
ц. р. на території області про
водиться двомісячник по охо
роні нерестової риби.
У цей
час забороняється всяке
ри
бальство. а з квітня по ЗО черв
ня — і вилов раків.

Держрибінспекція області.

*Ф=*

ПРОБА. ПРОБА. ПРОБА...
Атас! Як* кажуть, довго збирався, але все нагоди
не було... Мікросенсація! Ахілл під час т^рпоїздки
попросив політичного притулку в Монголії! Ще й
листівку, капосний, еротичну прислав. Але ми не
злопам'ятні: відтиск його п’яти назавжди залиши
ться в гостьовому квадраті центральної площі міста...
З нагоди 5-річчя справжньої весни адміністрація

клубу «На дозвіллі» копає глибше і виносить на
милість любителів веселого і сумного нову рубрику.
Отже, хай живе КОКС (Кущова Організація Кірово
градських Сатириків)! Уже маємо і першу обойму
засобів швидкого реагування — рубрики «На-гора»,
«Третя зміна», «Пливунам — заслін»,
«Дальня
штольня», «Вітер з терикону» тощо.

Передбачаючи шалений наплив автури найгіерш
з-посеред гірників, ініціативна група пропонує сьо
годні наслідки перших виробок маркшейдерів за Э
покликанням О. Косенка, О. Босого і іже. Хлопці згодні на доброзичливу критику не на шкоду гонорарам.
Тож, у забої — астрологи.

Е БУДЕМО сьогодні іронізувати над
його легко зачепити. Поведінка його
вірою наших предків у долю. Во
часто обережна і підозріла. Спільне
ни ж розуміли головне: людина І ото життя з ним легким не назвеш. Йому
чуючий її світ — одне ціле. Стародав
більше щастить у роботі, і це тому, що
ній Галлійський гороскоп, що дійшов
він її не боїться, а його розум і актив
до нас, — про це. Певні, що цей жанр,
ність ціняться у керівників.
хоч він і вперше на шпальтах «МК»,
15—24 ТРАВНЯ, 12—21 ЛИСТОПАДА
знайде прихильність читачів.
КАШТАН — мас вроджене почуття

Н

-Є* «Ф»

Ф*

ПРЕЗИДІЙНІ
ПРИСТРАСТІ
СЛУХАЛИ: Як їсть, то впріє,
а як робить — то мерзне.
ПОСТАНОВИЛИ: Направити

21 БЕРЕЗНЯ (ВЕСНЯНЕ РІВНОДЕННЯ}
ДУБ — сильна і відважна натура.

до міського холодильникам’ясо комбінату робити погоАУ.

Гордий, рішучий і непоступливий. Його
сильний характер, позбавлений будьякої гнучкості і схильності до компро
місів, часто завдає йому клопоту. Ба
гато чого міг би досягти, якби навчив
ся дипломатії. І все-таки він досить
ліберальний, шанус погляди Інших,
важає чужу незалежність. Будучи
тривалим і маючи сильну волю, не
ступає від раз прийнятого рішення,
лохитно йде до поставленої мети.

* *

СЛУХАЛИ: 3 паршивої вівці
йоч шерсті жмут.
ПОСТАНОВИЛИ; 3 миру по

нитці — бідному сорочка.
*
❖
СЛУХАЛИ: Багатому розуму
не треба.
ПОСТАНОВИЛИ: Підвищити

платню середній ланці
х-ояалу, .
♦ # *

створення товариської обста
новки зменшити обсяг про
дажу продовольчих товарів»
Не * #
СЛУХАЛИ: Сух» ложка рот
ДереПОСТАНОВИЛИ:
З метою І

запобігання побутовому трав
матизму вилучити з продажу
столові прибори.

«gfe.

ф»
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*

*

❖

СЛУХАЛИ: Дурень думною
багатіє.
ПОСТАНОВИЛИ: Задля со-

ціальноГ справедливості
об
класти вищезгаданих
подат
ком.

4
4
4

4

4
4

СЛУХАЛИ: Дурній
чад не вадить.
ПОСТАНОВИЛИ:
Відрядити
ГОЛОВІ

і

відповідального працівника до
-Африки.
* * $
СЛУХАЛИ: Людина без кни
ги, як риба без води.
ПОСТАНОВИЛИ: Зберігайте
гроші б Ощадбанках!

V

4

4

4
4

4

витривала, не боїться бур і вітрів. По
збавлена егоїзму, прагне зосереджу
вати на собі не тільки погляди, а й усю
увагу. Живе для життя, любить
рух,
неспокій і навіть труднощі.
Контакт,
правда, з нею дуже утруднений, бо їй
не вистачає простоти, Не можна її роз
чаровувати, тому що горобина не про
бачає.

£

©
<У

11—20 КВІТНЯ, 14—23 ЖОВТНЯ
КЛЕН — звичайним його не назвеш,

і ким би він не був, вирізняється серед
інших. Це — індивідуальність, хоч і
трохи самолюбива, але дуже -розумна.
Завжди має багато ідей, часом екстра
вагантних. Це ефектна постать, завжди
в авангарді, любить новини, новації,
цікавиться світовими подіями. Однак їй
рідко вдається реалізувати власні про
екти.
'
*

ї наполегливий, але не впертий. Може
бути
розважливим і передбачливим.
Незважаючи на те, що вдачу має норо
висту, життя в нього складається добре. Каштан найкраще розвивається
при підтримці оточення.

позбавляє бажання жити. Коли ж оточити його любов'ю і підтримкою, стає
сильною особистістю, яка може бага
то зробити.

25 ТРАВНЯ — З ЧЕРВНЯ,
22 ЛИСТОПАДА — І ГРУДНЯ

21—30 КВІТНЯ, 24 ЖОВТНЯ —
2 ЛИСТОПАДА
ГОРІХ — дивний і сповнений контрас

гарне і міцне дерево.
Багатьом подобається. Однак жити під
його вітами нелегко, бо характер має
живий і дуже ви/логливий. Терпіти не
може обмежень, хотів би жити тільки
так, як йому подобається, робити те;
до чого має охоту. Настільки егоїстич
ний, що може розтоптати все, що ста
не йому’ на дорозі до досягнення ме
ти. Багато хоче від життя, тому шукає
чогось незвичайного. Тож і буття в
нього цікаве, хоч і бурхливе.

ли не завдає неприємностей своєму
оточенню. Постійна, делікатна, стрима
на і поміркована, нікому не нав’язує
своїх уподобань, нічого не вимагає.
Скромна, але сповнена терпимості до
людських слабкостей. У подружньому
житті лояльна й вірна, вміє влаштову
вати обстановку затишку і щастя. У
праці також винахідлива, добрий орга
нізатор.

тів характер. Часто егоїст, твердий і
жорстокий з навколишніми, та^водночес відзначається благородством, ро
зумом і широтою інтересів. У того, хто
живе біля нього, життя цікаве, але
сповнене незвичайних подій і несподі
ванок, іноді прикрих. У коханні стра
шенно ревнивий, важко переживає
кожне почуття. Не завжди його люб
лять, але завжди симпатизують. Незмін
но користується
авторитетом у това
риства.
1—44 ТРАВНЯ, 3—11 ЛИСТОПАДА
ЖАСМИН — песиміст від народжен
ня, х-оча дуже намагається це прихова

врівноваженим,
ти, намагається бути
веселим. Насправді ж дуже вразливий,

*$4,

>Т^Г

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

О

На украй ясном языке

[ доунарня імені Г. М. Димитрова видавництва
6Н 03214.

добре,
потребує простору і тепла.
Тяжко переживає труднощі і перешко
ди, стає тоді засмученим і озлобленим.
Як ніхто інший, відчуває потребу лю
бові і тепла. їхня відсутність чи неста
лість завдає йому багато страждань,

сить ефектна, справляє
величезний
вплив на оточення. Її привабливість
майже магічна, всі перебувають у її
полоні. Ліщина вміє подобатись, вміє
примусити обожнювати і любити себе.
Разом з тим вона доброзичлива, так
товна, щедра, терпима до інших
і
скромна. Закохана у когось, зробить
усе, щоб його ощасливити, та коли її
образять, може стати небезпечна. Жит
тя її непересічне, бурхливе.

ЯСЕН — це

4—13 ЧЕРВНЯ, 2—11 ГРУДНЯ
ГРАБ — це великий естет і мрійник.

Бачить себе на вершинах, проте не до
ходить до них. Мріє про славу, але
рідко її заживає. Нерішучий, страх пе
ред помилкою паралізує у нього будьяку сміливу ініціативу. Граб надто час
то і надто довго розмірковує, боїться,

НАША АДРЕСА!
316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарсьного, 36.

24 ЧЕРВНЯ (ЛІТНЄ СОНЦЕСТОЯННЯ}
БЕРЕЗА — симпатична й мила, ніко

4
4
4

23 ВЕРЕСНЯ (ОСІННЄ РІВНОДЕННЯ}
ОЛИВА — з вигляду не дуже показ

на, та коли про неї подбати й полюби
ти, розвивається чудово. Характер ла
гідний, спокійний і сповнений делікат
ності. Намагається втручатись у життя
інших, терпима і тактовна,
справи
близьких її глибоко хвилюють. Інтелі
гентна, багато часу присвячує роздумам,
приносить щастя і спокій, тож і став
ляться до неї сердечно.
(Закінчення в наступному номері).

«фо
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Гаряче вітаємо наших земляків — ня здобула схвалення жюрі І гарячі £
авторів пісні «Кіровоградська лірич симпатії глядачів. Нам . також приєм
на» члена Спілки письменників СРСР, но сповістити, що фірма «Мелодія» у
постійного автора «МК», поета Вале наступному році планує випуск дискурія Гончаренка і композитора Віктора гіганта пісень-фпіалГстів. Щиро зичи
Бровченка з перемогою в заключному мо авторам подальших творчих успі
турі традиційного конкурсу «Сонячні хів. Не маємо сумніву, що до пас
кларнети». Виконана рок-групою «Кон приєднуються і читачі «МК».
РЕДКОЛЕГІЯ.
такт» Кіровоградської філармонії піс-
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Є КОНТАКТ!
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14—24 ЧЕРВНЯ, 12—21 ГРУДНЯ
ІНЖИР — не скрізь почуває себе

1 — 10 КВІТНЯ, 4—13 ЖОВТНЯ •
горобина — чарівна, лагідна, бага
та на дари природи і водночас міцна,

СЛУХАЛИ: Рука руку миє.
ПОСТАНОВИЛИ:
З’ясувати,
де такі беруть мило.
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22—31 БЕРЕЗНЯ, 24 ВЕРЕСНЯ —
З ЖОВТНЯ
ЛІЩИНА — хоч і .непоказна й не до

пер-

СЛУХАЛИ: Ситий голодному
іне товариш.
ПОСТАНОВИЛИ;
З метою

’-5

справедливості, кожна неправда бу
дить у ньому гострий опір. Є в нього
також відраза до тактичних маневрів і
дипломатичних хитрощів. Через це й
друзів у нього небагато. Послідовний

що зробить поганий вибір, не хоче бу
ти ‘обдуреним, тому не довіряє людям.
Проте на почуття дивиться як на спра
ву серйозну і схильний до самопо
жертв в ім’я дружби та кохання.

1)

Кошти за рекламні матеріали, вміщені у цьому
номері, колектив редакції вирішив перерахувати

на ремонт приміщення газети «Московские

вости».
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