
УВАГ
Через кілька днів, 11 квітня, розпочне свою 

роботу XXI з’їзд ВЛКСМ. Всі ми надіємося, 
що на ньому розглядатимуться по суті рево-

А! УВАГА!
люційні питания. Нас цікавлять і твої, чита
чу. враження, думки про з'їзд, його роботу,

УВАГА!
участь у ньому семи делегатів від нашої об* 
ласті.

Чекаємо листів!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

обкому ЛКСМУ

Виходить з 8 грудно 
1939 року

№ 14 (4093).

СУБОТА

7
КВІТНЯ
1990 р.

Ціна 8 коп.

Про жалюгідний стан іигульських вод ми вже не раз писали (ще одна публікація — в цьому номері). Та, констатуючи наслідки, не зайве буває добратися і до при* 
чи».. А в даному разі вони — у нужденному стані очисних обласного центру. 1 тих, які діють, забезпечуючи потреби міста лише на третину, і тих, які зводяться, за* 
зьвгніи слави довгобуду... Фото В. ГРИБА.

У №! ВІДБІЙ
Удруге вітаємо із Всесвітнім днем сміху тих з-посеред 

наших легковірних читачів, хто впіймався на «реклам- 
І них оголошеннях» (див. сторінки 1, 3. 4, 8, 9. 12) у ми- 
I нулому номері «Молодого комунара»! Відраджуючи 

читачів від заявок на «НЛО-прогноз», поїздок до Ка
нади, підключення до водоводу «Олександрія-Кіро- 
воград», виготовлення шкарпеток з матеріалу замов
ника, зміни кольору очей, перебирання пряників за 

250 крб„ стеження за членами подружжів у відряд
женнях тощо, — зичимо всім більшої самоіронії, бла
гополуччя й удач у всіх починаннях!



ХРОНІКА

ПОДІЙБУДУТЬ НОВІ ВІДКРИТТЯ?
Як уже повідомляла наша газета, у 

місті відбулася XXVII республіканська 
олімпіада юних фізиків. Представлені

команди від усік областей України. 
Гостями олімпіади були також заві
дуючий кафедрою методики фізики 
Київського педагогічного інституту 
ім. Горького, професор Є. В. Коршак, 
проректор цього ж інституту В. Г. 
Нижник, доктор фізико-математичних 
наук, професор (Донецький держуні
верситет) Я. Й. Грановський, завідую
чий сектором методики математики і 
фізики науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР, професор О. І. Бу- 
гайов, заступник директора цього ж 
інституту, кандидат педагогічних наук 
С. У, Гончаренко, науковці з Чернігів
ського педагогічного інституту, Київ
ського університету, завідуючі кафед
рами фізики Кіровоградських вузів, 
заслужені вчителі та вчителі-методис- 
ти, завідуючі кабінетами обласних ін
ститутів удосконалення вчителів.

Після проведення теоретичного та 
експериментального турів олімпіади, 
визначилися переможці. Серед призе
рів є наші земляки. Диплом І ступе

ня (8-і класи) одержав Сергій Косінов 
СШ № 28; 111 ступеня (8-і класи) — Єв
ген Палій, СШ Ке 34; НІ ступеня (9-і 
класи) — Нечипореико Андрій, СШ 
№ 28; III ступеня (11-і класи) — Іван 
Воробейчик, Ігор Гайдуков, СШ Ке 28, 
Андрій Молчанов, Долинська СШ № 1.

І знову «Майстер»

7 та 8 квітня у Кіровограді плануються концерти 
московської роїк-групи «Майстер». Що нового відбу
лося в житті групи? На запитання нашого громадсько
го кореспондента відповів лідер групи «Майстер» 
Андрій БОЛЬШАКОВ:

— Ми знову побували з гастролями у Бельгії, го
туємося до поїздки до Франції та Іспанії.

КОР.: У продажу ще користується попитом ваш пер
ший диск, коли ж вийде другий?

А. Б.: Програму «З зашморгом на шиї» на демон
страційній стрічці («демо») записано ще півроку тому, 
та на фірмі «Мелодія» роботу по перекладу запису з 
«демо» на «вініл» ще не завершено. Гадаю, що у цьо
му році наші прихильники матимуть змогу придбати 
наш другий диск.

КОР.: Ваша група брала участь минулої осені у фес
тивалі «Монстере оф рок у СРСР». Будь ласка, кільна 
слів про цю подію.

А. Б.: Фестиваль було організовано під егідою за
хіднонімецького журналу «Метал Хаммер» і проведе
но в уральському місті Череповці — там, де знайшли
ся солідні спонсори. На сцені виступили лідери радян
ського важкого року: «Арія», «Чорна кава», «Джокер», 
«Земляни», «Маркіза», «Прима Дюнна», «Майстер», 
«Аліса» та інші. Фестиваль показав, що інтерес молоді 
до «металу» знову зростає.

КОР.: Андрію, які пісні будуть звучати у ваших квіт
невих концертах?

А. Б.: Обов’язково — «Майстер», «Бережись», «Хто 
кого», «Кати» та ряд зовсім нових пісень з програми 
«Із зашморгом на шиї», а також пісні, що стали вже 
історією: «Воля та розум», «Тут кують метал».

Інтерв'ю взяв А. АНТРАКСОВ.

ЗА ОПЕРАТИВНИМИ
ЗВЕДЕННЯМИ УВС ОБЛАСТІ

Оперативна обстановка у місті та області продовжує 
залишатися напруженою. За перший весняний місяць 
скоєно 307 злочинів, вбивства, згвалтування, нанесен
ня тяжких тілесих ушкоджень, що нєрідкю спричиняли 
смерть, пограбування, розбійні напади, хуліганство, 
крадіжки державного і приватного майна — практич
но жодна з цих граф оперативних зведень не залишає
ться вільною. Правда, за березень трапилося 3 вбив
ства і 1 тяжке тілесне ушкодження спричинило смерть. 
В інші періоди бувало і гірше, однак таке «полегшен
ня» мало позначилося на напруженій роботі кірово
градської міліції і зокрема відділу карного розшуку* 
Адже у березні трапилося 72 випадки крадіжок дер
жавного майна і 134 — приватного майна громадян. 
Порушені кримінальні справи, ведеться розслідування 
у 12 випадках згвалтувань. У 2-х випадках жертвами 
насильників, особи яких встановлені, виявилися пен
сіонерки 1904 і 1912 року народження. (Вік злочинців 
відповідно: 1958 і 1962 р. н.).

Не вперше міліції доводиться мати справу з реке
том. Випадок вимагання трапився у селі Тишківка Но- 
вомиргородського району. При передачі грошей у 
розмірі 3 тисячі карбованців затримані дев’ятикласник 
місцевої школи І. Г. Костенко, 1974 року народження*, 
і його ровесник — учень Капітенівського СПТУ Ли- 
марь С. С.

В оперативних зведеннях УВС зазначено 6 випадків 
злісних хуліганств, 1 розбій і 11 випадків пограбувань.

Таким був березень на Кіровоградщині.. На дорогах 
області трапилась 61 дорожньотранспортна пригода. 
Загинуло 24 чоловіки, травмовано — 46.

Приз облвно «Кращому учневі _
члену команди Кіровоградсько/ облас
ті» одержала Олена Торчук, учениця 
ОПТУ К» 15.

Протягом тижня проходили зустрічі 
учасників олімпіади із школярами 
міста.

...У актовому залі середньої школи 
N2 11 накрито столи до чаю. Виблис
кують самовари, смачно пахнуть тор
ти і тістечка. Учні показали гостям, 
членам команд Одеської та Микола
ївської областей, відеофільм про 
свою школу. На блюдечку, поруч із 
чашкою у кожного лежала записка. їх 
розклала вчитель фізики Марина Вік
торівна Олійник. «Чому в країнах із 
жарким кліматом чай п'ють з піал або 
з високого посуду?», «Чому заваро-ч- 
ний чайник ставлять на самовар?». 
Виявляється, п’ючи чай, можна зга
дати багато законів фізики. Комп’ю
терні ігри, відеотеку, дискотеку за
пропонували господарі своїм гостям.

Олімпіада завершилась, Юних фі
зиків чекають в майбутньому наукові 
відкриття.

Наш кор.
На фото: харків’янин Семен

БОЛЬШИН виконує завдання експери
ментального туру.

Фото 8. ЛЮБЧЕНКА.

що ми їмо,ЩО МИ П’ЄМО?
Сьогодні — всесоюзний день здоров'я

ІЗ да««іх-Дв»ен люди помітили тісним 
зв'язок між оточуючим середовищем і .X- 
«ім здоров'ям. Невипадково цьогор.чиии 
дХи. проходить під девізом: ?<Нащвпл.- 
мста — наше здоров я. Думайте глобаль- 

*°3 нічної ш°кодЛи "частоті повітря завдають 

об’єднання «Олександріявугілля», особливо 
Байдаківсько^бринетиоФ^рини. Не в

У складі відходів багатьох підприємств Ні 
ровогр^да Олександрії, Знам’янки, Світло- 
водська Гайворона міститься миш ян, 
хром, нікель, кальцій, цинк, свинець, Ртуть 
та інші токсичні речовини, які ми вдихаєм о.

Тепер подивимось, що у нас на столі. » 
більшості — щедро «здобрені» нітратами 
продукти. Порушення передбачених регла
ментами засобів безпени, обробна сільсько- 
господарських культур забороненими пре
паратами має місце, якщо говорити прямо, 
майже в усіх господарствах області.

Во ду~«отруту» ми п’ємо е результаті 
невиконання планів будівництва та розши
рення очисних споруд, безграмотного аи- 
користаїння вже існуючих. Річки, водойми, 
водопроводи забруднюються особливо 
там, де є тваринницькі комплекси.

За такі неподобства ми розплачуємося 
дуже дорогою ціною — здоров ям.

Порівняно з 1987 роком захворюваність 
дизентерією зросла на 40,7 процента, 
гостроентероколітами — на 1,2 процента, 
сальмонельозами — на 26,5 пр-оцента. За 
останні 20 років рівень онкологічних за
хворювань виріс на 23 проценти. В 3,5 ра
за збільшився показник смертності дітей 
до одного року життя від уроджених де
фектів розвитку.

Ми не проти автомобілів як засобу пере
сування. ми — проти їхніх димових шлей
фів і хвостів. Ми за чіткий контроль ро
боти автотранспорту, стану їх двигунів, які 
виносять в атмосферу до 40 процентів бруду.

Ми за найскоріше переведення мотельні 
олієекстракційного заводу на газове пали
во, ми за побудову необхідних полігонів 
для захоронения токсичних промислових 
відходів, за обладнані склади для пестици
дів. за перенесення окремих цехів підпри
ємств за межі населених пунктів. Ми за 
нові очисні споруди та грамотне викорис
тання вже існуючих. Ми за спільне об'єд
нання зусиль всіх заінтересованих відомств 
та організацій в боротьбі за охорону ото
чуючого середовища.

З надією повертаємося в бік новообра
ної обласної Ради народних депутатів, де
путатів місцевих Рад, делутатів-лікарів. Від 
них залежить, яким буде наше завтра. А 
ми, пропагандисти медичних і гігієнічних 
знань, будемо сприяти вихованню висо
кої екологічної культури, поваги до ото
чуючого середовища, до нашого спільно
го Великого Дому, в якому ми живемо 
сьогодні і хочемо жити, творити і бути 
здоровими завтра.

Т. ФЕДОРОВА, 
головний лікар обласного Центру 
здоров’я.

ІЛЬ ЧОРНОБИЛЯ
З кожним дмем біль 

Чорнобиля І. всилюється 
тривогою про наше май
бутнє — дітей. Десятки 
сіл і містечок Із ЗОН з 
підвищеним радіаційним 
фоном треба евакуйову
вати. Нам потрібна чітка 
система профілактики за
хворювань, пов’язаних з 
Чорнобилем.

Квітень 1986 року — 
сумна річниця трагедії, 
стане свідком телемара- 
фону, присвяченого ді
тям Чорнобиля.

На території облас
ті будується Долин- 
ський гірничозбагачу- 
аальний комбінат, доціль
ність будівництва якого 
сумнівна. Тисячі кірово- 
градців приймали участь 
у ліквідації наслідків ава
рії, надавали допомогу 
сім’ям потерпілих, пере
лічували кошти на раху
нок Чорнобиля. Кірово

градські діти, як і діти ін
ших міст України і Біло
русії постраждали від 
ядерної трагедії і потре
бують нашої . допомоги. 
Але допомога не повин
на обмежуватись тільки 
однією добою телемара- 
фону, а стати постійною.

Тому пропоную «Моло
дому комунару», як мо
лодіжній газеті, провести 
широку багатоденну ак
цію «Дітям Чорнобиля — 
дітям Кіровоградщини». 
У проведенні повинні 
взяти участь всі державні, 
партійні, комсомольські 
та неформальні організа
ції» Акцію провести на 
основі повної гласності, 
використовуючи засоби 
масової інформації об
ласті,

Вважаю, що потрібно:
1) Всім державним і 

неформальним об'єднан
ням звернутись до тру-

дящих області з пропо
зицією перерахувати од
ноденний середній заро
біток на рахунок телема
рафону.

2) У найбільш багато
людних місцях встановити 
скриньки для збору кош
тів (біля кінотеатрів, ма
газинів, автовокзалів) і 
т. д. та стенди і фото- 
плакати, які б показали 
трагедію чорнобильських 
дітей.

3) У недільні і суботні 
дні на крит-ому і цент
ральному ринках так са
мо провести збір коштів, 
використати озвучувальні 
машини і фот-остенди.

4) Звернутись до епі
скопа Кіровоградського і 
Миколаївського з пропо
зицією встановити скринь
ки «Дітям Чорнобиля» бі
ля церкви і обговорити 
можливу участь церкви в 
акції.

5) Організувати Фондом 

милосердя, товариством 
«Союз «Чорнобиль» і ін
шими державними, моло
діжними і неформальни
ми об’єднаній ями санк
ціонований мітинг, де 
теж зібрати кошти.

6) Кошти від суботника, 
присвяченого 120-річчю 
з дня народження 8. І. 
Леніна перерахувати на 
рахунок «Дітям Чорноби
ля — дітям Кіровоград- 
щини»,

7) Аналогічні акції про
вести в усіх містах і ра
йонах області.

Організаційні питання:
1) Через «Молодий ко

мунар» знайти спонсорів 
на проведення акції, для 
виготовлення фотостен- 
дів, плакатів, афіш, об’яв, 
озвучення мітингу.

2) Засобам масової ін
формації широко провес
ти пропаганду акції, на
даючи слово безпосе-^ 
редньо дітям, які постра

ждали в результаті ава
рії, учасникам ліквідації 
наслідків Чорнобиля, лі
карям, юристам, пред
ставникам Дитячого фон
ду, «Союзу Чорнобиль».

3) Створити комісії в 
містах та районах по зби
ранню коштів.

4) На сторінках «Моло
дого комунара» відзвіту
вати про використання 
коштів.

Кошти направити:
Ч На рахунок телема

рафону.
2) Кіровоградському об

ласному відділенню Ди
тячого фонду для обсте
ження, хоча б вибірково 
стану здоров’я дітей об
ласті,

3) «Союзу «Чорнобиль» 
для створення незалеж
ної від Міністреств радіа
ційно-контрольної лабо
раторії.

4) Дитячим лікарням 
Для закупівлі необхідних 
медикаментів і приборів.

5) «Молодому комуна
ру» для проведення ши
рокого незалежного об
ласного референдума про 
доцільність спорудження 
Долинського гірничо-зба
гачувального комбінату.

Це тільки деякі мої 
Думки з приводу майбут
нього квітневого ТЄЛЄМЗ- 
рафехму «Дітям Чорноби
ля». Форми і методи його 
проведення можуть бути 
різними. Саме ж мило
сердя не повинно бути 
однодобоаим.

А. ВОЙНИИ, 
вчитель історії серед
ньої Школи № 15 м. Кі
ровограда»

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми при- 
«Днусмось до пропозицій 
Анатолія д звертаємось До 
комітетів комсомолу, не
формальних організацій— 
відгукніться! Давайте ра
зом допоможемо нашим 
Дітям!
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І КОМСОМОЛЬСЬКА
1 МАНІРКА

(С.

ПРОПОНУЮТЬ
ЗВЕРНЕННЯ

І

11 квітня 1990 року розпочне свою роботу 
XXI з їзд ВЛКСМ. В:ін повинен покласти поча
ток новому етапу корінних змін у комсомолі, 
визначити його місце в політичній системі су
спільства, зробити нашу організацію дійсно 
демократичною, здатною органічно вписува
тися в бурхливі зміни життя країни, бути по- 
справжньому потрібною своїм членам.

Сьогодні в делегатів наступного з'їзду самі 
різноманітні, інколи полярні точки зору на 
майбутнє комсомолу. На пленумі обкому ком
сомолу, який відбувся 6 березня 1990 року, 
була обговорена позиція делегатів від Кіро
воградської області на XXI з’їзд ВЛКСМ, яка 
нешд^-авно друкувалася в «Молодому кому
нарі

Я висловлю свою особисту думку на органі
заційну будову нової організації і її Статут. 
Вважаю, що деякі положення -організаційної 
будови життя і діяльності ВЛКСМ варто зміни
ти. Модель нової організації повинна включа
ти в себе наступні принципи:

— право будь-якої молодої людини, яка 
визнає Програму, виконує Статут і сплачує 
внески, добровільно вступати і брати участь 
у діяльності організації, а також вийти з 
ВЛКСМ і повернути членський квиток, інфор
мувавши про це первинну організацію;

— можливість для члена спілки молоді орга
нізовувати зі своїми однодумцями первинну 
організацію на основі об’єднуючої ознаки; 
•обрання для себе первинної організації, в якій 
він бажає працювати;

— можливість первинної організації визна
чати необмовлені в Статуті норми для своїх 
членів, вибирати собі однодумців і об'єднува
тися з ними, вирішувати, який вищестоящий 
орган їй потрібен;

— відмову від жорсткої зацентралізованої 
апаратної структури керівництва організацією, 
розподіл функцій, прийняття рішень, виконан
ня^і контролю, перехід до демократичного 
самоуправління.

Організація повинна будуватися знизу впору 
з безумовним пріоритетом первинної. У своїй 
діяльності організація повинна керуватися на
ступними правилами:

— виборність усіх органів знизу вгору;
— колегіальність прийняття рішень;
— підзвітність виборчих органів с^воїм орга

нізаціям;
— повага і захист прав більшості і меншості;
—- рішення вищестоячих органів виконує

ться організацією і у випадку її незгоди з ними.
Створення нової організації повинне перед

бачати кардинальне вирішення проблеми ке
рівництва організацією. Я за те, щоб на XXI 
з’їзд ВЛКСМ були прямі, альтернативні вибо
ри секретарів при таємному голосуванні з по
переднім обговоренням програм кандидатів, 
з правом їх перевиборів на наступних плену
мах ЦК ВЛКСМ, обрання членів бюро ЦК на 
з’їзді таємним голосуванням за платформами, 
програмами дій.

Однак, якими б полярними не були думки 
делегатів з’їзду, я вважаю, що висока дисцип- 

в будь-якій суспільній організації можли
ві лише при високій свідомості її членів, бо 
як ми не витончували реформу системи облі
ку, посилення контролю, однак, багато комсо
мольців порушували Статут, тому в сучасних 
умовах в організацію, в якій все буде трима
тися на контролі «зверху», просто ніхто не бу
де вступати.

В.ПОНОМАРЕНКО, 
завідуючий організаційним відділом Кі
ровоградського обкому комсомолу.

ДО КОМСОМОЛЬЦІВ, ВСІЄЇ МОЛОДІ
ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!
Напередодні 120-ї річниці 

народження В. І. Леніна ми 
мося вийти на традиційний 
містичний суботник, який 
проходив організовано, 
святково. Думаємо, 
винятком і цьогорічний.

Але давайте подивимося, куди ж 
дівалися гроші, зароблені в день 
ударної комуністичної праці?

Як правило, вони перераховува
лися в різноманітні фонди і просто- 
напросто розпорошувалися, що зов
сім не допомагало дієвості субот- 
ників, яку передбачає свято Ленін
ської праці.

Тому 21 лютого на засіданні бю
ро Долинського райкому комсомо
лу велася ділова розмова по 
кретизації фондів суботників.

Ми вважаємо, що необхідно 
правляти засоби на вирішення 
мих болючих проблем нашого 
спільства.

Сьогодні найгострішою пробле
мою для жителів України залишає-

э дня 
г-отує- 
кому- 

завжди
ударно й 

що не буде

нон-

на- 
са- 
су-

ться Чорнобиль. Виконані роботи з 
ліквідації наслідків аварії на Чор
нобильській АЕС не дали відчутних 
результатів.

Восени минулого року комсомол 
України взяв на себе відповідаль
ність за долі людей, котрі прожи
вають в зоні Чорнобильської ава
рії, особливо в Поліському і Наро- 
дичівському районах, проводиться 
виселення з небезпечної зони, за
безпечення жителів тих місць «чис
тими» продуктами. Але це лише 
крапля в морі. Біль Народичів та 
інших районів Житомирської та Ки
ївської областей знайшов відгук і 
в наших серцях.

Сотні тисяч людей потребують 
медичної допомоги. Молоді інвалі
ди одержують мізерну пенсію і не 
мають змоги матеріально забезпе
чити свої сім’ї.

Населення, яке проживає на за
раженій території Білорусії, Украї
ни, Росії не може використовувати 
сільськогосподарську продукцію.

Ми закликаємо всіх, хто здатний

ОБЛАСТІ
сприйняти страждання інших як свої, 
звертаємося до депутатів Рад на
родних депутатів, які у передвибор
них програмах говорили про мило
сердя і захист екології, до радян
ських і партійних лідерів, керівників 
підприємств, господарств підтрима
ти ініціативу київського заводу «Ар
сенал» і «Координаційної ради Все
союзного громадського руху Союз 
«Чорнобиль».

Напередодні Всесоюзного Ленін
ського комуністичного суботнике 
ми пропонуємо всі гроші, заробле
ні на суботнику, перерахувати в 
фонд потерпілим від наслідків ава
рії на Чорнобильській АЕС.

Ми закликаємо всіх надати мате
ріальну допомогу людям, з якими 
скоїлося лихо.

Кожен, хто вийде на суботник, бу
де знати, що він робить і свій вклад 
у конкретну, благородну справу. 
Кожен потім зможе проконтролю
вати, на що пішли зароблені гроші.

БЮРО долинського 
РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ.
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ВІДПОВІДЬ НА СТАТТЮ «ДАЙОШ БОМАГУ», НАДРУКОВАНУ В ГАЗЕТІ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» 10.02.1990 р. 
ДЕ ЙШЛОСЯ ПРО ТЕ, ЩО ІЗ ШКІЛ ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ НЕ ВИВОЗИТЬСЯ МАКУЛАТУРА-

ПО-

В народі говорять, що 
винним залишається завж
ди той, хто менший, або — 
невістка. Так сталося 
Добровеличківським 
комом комсомолу.

Виконуючи спільну
станову секретаріату обко
му ЛКСМ України, колегії 
управління з народної ос
віти облвиконкому, прав
ління облспоживтоварист- 
ва, ради підприємств «Кі- 
ровоградоторсировини» і 
підтримуючи заклик газе
ти «Пионерская правда», 
районний комітет комсо
молу, райвно і райзагот- 
контора організували мі
сячник активного збору ма
кулатури учнями шкіл. А 
не тому, що в райкомі 
«кончилась бомага». Щоб 
місячник провести органі
зовано, зібрались разом 
представники райкому ком
сомолу, райвно і райзагот- 
коїнтори прийняти спільну 
постанову, затвердити гра
фік, згідно 
готконтора 
ся вивозити 
шкіл.

«І понесли, повезли, по
пхали, потягли діти... 
кулатуру». 
встигнути 
графіком дня. Але в день, 
визначений графіком, ма
шин не дочекалися. Це ви
кликало тривогу б шко
лах. Працівники райкому 
комсомолу 
магалися самі 
райзаготконтору 
евої обов’язки.
ру вивозили, але 
масно і не з всіх шкіл. Пи
тання про вивезення ма
кулатури було поставлене

перед обкомом комсомо
лу, райвиконкомом, підні
малося на сесії районної 
Ради народних депутатів 
завідуючим райвно М. В. 
Баранчуком. Директор рай- 
заготконтори т. Віхренко 
І. А. пообіцяв, що до за
кінчення місячника вся 
макулатура буде вивезена. 
Але після закінчення 
сячника в декількох 
лах вона залишилася.

райкому 
райкому 

залишали
уваги, ма- 

школах

цій справі, а не безпідстав
но критикувати, робити з 
цього сенсацію.

Хотілося б побажати ре
дакції «Молодого комуна
ра» вивчати листи, переві
ряти описані в 
звинувачувати 
нуватців.

Р.

них факти, 
дійсно ви-

ОСАДЧА.

мі-
ÜJKO- 

Хо-

якого райза- 
зобов’язувала- 

макулатуру з

ма-
Треба було 

до вказаного

і райвно на- 
примусити 

виконати 
Макулату- 

несвоє-

і
ча працівники 
партії, райвно 
комсомолу не 
це питання без
кулатура в двох 
лежить і сьогодні.

В Олександро-Завадській 
неповній середній школі 
вона була вивезена за мі
сяць до публікації фейле
тону в газеті. Тов. Яро
вий Ю. перед тим, як пуб
лікувати статтю в газеті, 
навіть не поцікавився ста
ном справ у районі, даній 
школі. Адже результати 
місячника одні з кращих в 
області. Праця дітей не 
марна, більшість шкіл від
значена обкомом 
мом комсомолу, 
конторою.

На організацію
ка райкомом комсомолу 
було затрачено багато ча
су, нервів 
моє.

Петро 
приписати 
райкому 
райвно 
щоб не оштрафували по
жежники...», хоча 
хто і не думав 
дуаати. Колишній 
цівник райкому 
лу міг би й

і райко- 
райзагот-

місячни-

і серйозних роз-

Олійник зумів 
працівникам 

комсомолу і 
слова «...палити,

цього ні- 
рекомен- 
же пра- 

комсомо- 
допомогти у

ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ!
В газеті «Молодий кому

нар» № 6 за 10 лютого 
1990 року була надрукова
на стаття П. Олійника «Да- 
йош бомагу!».

Дозвольте внести деякі 
корективи, уточнити фак
ти, хоч і пізно вже.

Дійсно, макулатура, 
брана учнями нашої і 
ли в березні 1989 р. 
лежала до січня 1990 
Але автор статті, 
обізнаний із станом справ, 
безпідставно звинуватив в 
цьому працівників райко
му комсомолу. По-перше, 
саме вони, працівники РК 
ЛКСМУ, найбільше займа
лися цим і піднімали пи
тання вивозу макулатури 
із шкіл на вищих 
По-друге, лише в 
кох школах справа 
шилась з місця (в декіль
кох, а не в ЗО’.). І вина в 
цьому заготівельників. Са
ме через їх неоператив
ність, непоаоротливість 
«бомага» (за висловом ав
тора) стільки лежала в на
шій школі. І ні райком, ні 
райвно не давали реко
мендацій спалити її. Це 
вигадка, до того ж далеко 
не вдала, 
ри, то її 
січня.

На мою

зі- 
шко- 
про- 

року. 
мало

рівнях. 
декі ль

не зру-

Щодо макулату- 
вивезли ще 15

через газету потрібно ви
бачитись за друкування не 
перевірених фактів.

А. Г. СИТНИК, 
директор Ол.-Завад- 
ської неповної се
редньої школи.

ВІД КОРЕСПОНДЕНТА.
Ось такі два листи надійш
ли до е редакції. Не зали
шається нічого, окрім то
го, що дійсно, перш ніж 
друкувати матеріал (хай 
хоч і солідного автора, 
хай навіть і тоді, коли в 
журналістиці є практика ! 
довіряти таким людям) тре
ба було б поцікавитися, як 
справи на місці. А вони, 
звичайно, рухалися. Хай 
майже через рік, а маку
латуру вивезли. Ну, зали
шилося трошки в деяких і 
школах, подумаєш там... 
Адже «працівники райко
му комсомолу і райвно на
магалися самі примусити 
райзаготконтору викона
ти свої обов’язки», як на
писала нам Раїса Осадча— 
комсорг групи середніх 
шкіл Добровеличківського 
райкому комсомолу.

Шкода лише, що «при
мусити». Можливо, тут 
потрібний був інший підхід 
до цієї справи? Можливо, 
у дитячих душах хай і двох 
школах, але ж все-таки 
залишився осад образи: 
робили-робили — і на то
бі. Тож чи не краще не 
шукати, як писала Р. Осад- 
ча на початку свого листа- 
відповіді меншого чи край
нього, а робити так, щоб 
їх, «менших і крайніх», не 
було, і, звичайно, не було 
помилок.

Юрій ЯРОВИЙ.думку, редакції
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У 1989 році було створено центр трудових 
об’єднань молоді Кіровоградського обкому 
комсомолу (ЦТОМ). Це госпрозрахункове під- 
приємстпо є юридичною особою і діє згідно 

Й'гШ Закону про держпідприємство, тому і виконані
ним роботи відповідають держрозціннам.

Нині ЦТОМ виконує будівельні, художньо- 
оформлювальні роботи, вирішується питання з 
випуском товарів народного споживання: виго- 
трвлені окремі зразки м’яких меблів, іншої 
Продукції.

До речі, барвисто оформлений магазин «Оке
ан» в обласному центрі — теж робота ЦТОМу.

Однак, центру важко придбати обладнання, 
розвинути свою діяльність. Якщо хто може 
нам допомогти, як кажуть у народі, в боргу не 
залишимося. Нам потрібен транспорт, примі-
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щення, які ми б взяли в оренду, можемо ра
зом із зацікавленими виробничниками створи
ти спільні підприємства, на яких би виготов
ляли товари народного споживання, надавали 
різноманітні послуги населенню. Сьогодні про
думується питання укладання договору з фір
мами Болгарії.

Якщо когось цікавить наш центр, дзвоніть 
по телефону 3-32-14, заходьте: м. Кіровоград, 
вул Жовтневої революції, 58.

І ще одна довідна. ЦТОМ спільно з відділом 
соціально-економічних проблем молоді прово
дить направлення молоді на Всесоюзні ударні 
комсомольські будови.

Янщо вас. молодих і енергійних, вабить да
лека дорога, романтика, то звертайтеся в рай
коми міськкоми комсомолу, в обном комсомо

лу (М. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 41^ тел. 
4-74-77, 4-73-70). Там вам дадуть вичерпну Ін
формацію з формування загонів у:

7.04 — м. Іркутськ (вахта);
9.04 — м. Печора; 
16.04 —
17.04 —
19.04 —
24.04 —

м. Петропавловськ-Камчатсьний; $
м. Південно-Сахалінськ;

м. Владивосток; Я
24.ид — м. Хабаровськ;
26.04 — м. Благовєщенськ Амурської облает $
постійно — м. Магнітогорськ.
Отже, слово за вами, друзі*. *2

О. ШТАДЧЕНКО.
завідуючий відділом соціально-еконо- $
мічних проблем молоді Кіровоград
ського обкому комсомолу.
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КАЖУСЬ, якось ©Дин эе- 
ликий учений зайшов 

серед ночі до керованої 
ним лабораторії і зненаць
ка побачив там 
учня.

— Що зи тут робите 
посеред ночі! •— запитав 
учений вражено«

— ГІрацююі — була від
повідь.

_  д цим зи займаєте
ся вдень!

—- ґеж працюю.
— А вранці й увечері!!
— і тоді працюю!
— Послухайте, молодий 

чоловіче, — великий уче
ний зробив красномовну 
паузу, — розумію ваше 
бажання зробити побіль
ше, але скажіть — коли ж 
ви у такому разі думає
те?..

Щойно переказана прит
ча сьогодні актуальна для 
нас із вами, читачу, як 
ніколи. У наш динаміч
ний час, та ще й підігріті 
(настійливими закликами 
працювати більше й біль
ше, — чи часто ми зупи
няємося, щоб озирнутися 
на вже пройдене й об
мізкувати уже зроблене? 
Автори цих рядків спробу
вали це зробити. 1, гор
таючи підшивку «/Лолодо- 
го комунара» (плід і нашої 
газетної роботи), натра
пили у номері за ЗО верес
ня минулого року на 
публікацію про трубу на 
березі Інгулу (південна 
околиця Кіровограда), 
яка «постачає» нашу річ
ку поочищеними або 
часткозо очищеними сто
ками з міських очисних 
(празда, своєрідна й ба
гатозначна гра слів?).

Від цієї труби до села 
Інгуло-Кзм’янки (розта- 
шоззие при впадінні в

СВОГО

ради шість 
пунктів. Про

населених 
життя їхніх 

мешканців можете суди
ти з такого факту; на про
тязі 18 кілометрів нижче 
Кіровограда Інгул — це 
мертва річка, у якій на
віть жаби не виживають. 
Заге комарні водиться 
стільки, що від неї годі 
куди сховатися. У заплаві 
річки — численні від
стійники нечистот, А от 
напоїти корівчину селя
нинові ніде (через ЩО з 
селах на тисячі жителів 
припадає лише десятки 
тих, хто тримає корів); та 
й самим людям по воду 
доводиться 
колодязів, які 
ся подалі від 
з них вода 
доброякісна.
часом завдяки діяльності 
рудоуправління у бага
тьох колодязях вода вза
галі зникла... У селах 
сільради найвища захво
рюваність (у тому числі 
на рак) і смертність, а 
численні звертання в ра
йонну та обласну санепі
демстанцію нічого не да
ють. Через невелике се
ло Зоря, де мешкає сьо
годні 230 чоловік, від
критим каналом течуть 
каналізаційні води облас
ного центру — і нема, ви
являється, сили, яка мог
ла б зупинити цей потік. 
Інгул та його заплаву на 
цьому відрізку перетво
рено на розсадник інфек
цій, а місцева влада поки 
що може тільки просити 
про допомогу. Тим часом 
треба лагодити відстійни
ки, які нині нічого не 
очищають,

Сказаного Л. Я. Можає- 
вою досить, аби уявити, 
яні води «тихо І плавно»

ходити до 
знаходять- 

річки, хоч і 
не завжди 
А останнім

подумалося про 50 міль
йонів карбованців, майже 
цілком уже потрачених 
на те, аби зупинити цю 
мертву аоду (бо, як свід
чать спеціалісти, вона тут, 
попри есе інше, майже 
цілком позбавлена кисню 
й тому є непридатною 
для життя тієї Ж риби) І 
створити замість згадува
них вище відстійників на 
її берегах один великий 
відстійник — об’ємом у 
багато, 
брудної

— Ех, 
йони та 
би села, 
документи 
цтво греблі, .
початку 70-х! — ьиглоеив 
свій жаль голова 
госпу.

Висловимо й ми 
жаль: говорити про 
тепер пізно. Коротенька 
подорож ОКОЛИЦЯМИ І1Н- 
гуло-Кам’янки перекона
ла в одному: нині проект 
далеких 70-х майже 
лено. будівельники 
вершують зведення 
тужних підстанцій 
тропостачання, 
об’єктів; у полях прокла
дається потужний (діа
метр труб приблизно 
метра півтора) водопро
від, яким потече інгуль- 
ська вода (а, може, бруд) 
у Долинський район, аби 
підняти там урожайність 
(а, може, вміст нітратів). 
А з того, долинського 
боку, чигає не інгуло-ка- 
м’янців інша «приєм
ність»: кислотні відстій
ники КГЗКОРу, де про
водитиметься збагачення 
окислених руд. І якщо 
нині в Інгуло-Кам’янці на
рікають на відсутність 
дощів, то завтра, можли
во, коли дощі обіцяють 
стати кислотними, будуть

МІЛЬЙОНІВ кубів 
рідини.
коли б оті міль- 
кинули на потре- 
як підписуьа/інся 

про иудівии- 
ще тоді, на

кол-

свій
це

вті-
за- 
по- 

елек- 
насосних

що вія «пущений в дію». 
Господарський мех&ніз-м 
сьогодні діє таким чи
ном, що ось і згаданий 
тут КГЗКОР продовжує
ться будуватися, незва
жаючи на те, що є висно
вок державної комісії 
про недоцільність цієї 
будови — секрет у тому, 
що використано не всі 
кошти, які відлущені на 
Цю справу... юму-той по
спішають будівельники 
облзодгоспу і з прокла
данням труб, для яких 
немає і не передбачає
ться ближчим часом чис
тої води, на території 
трьох районів; тому-то- й 
важко розраховувати, що 
завтра з Кіровограда по
тече чиста вода, якщо на 
лютневому зібранні гро
мадської комісії при об
ласному комітеті по охо
роні природи працівник 
«Кіровоградзодокана л у» 
Л. 8. Мосіна навела такі 
цифри: сьогодні в Інгул 
стікає 92 тисячі кубічних 
метрів неочищеник стіч
них вод, а потужність 
очисних, які нині будую
ться — 60 тисяч.,. Що
правда, нині вирішується 
питання про проектуван
ня очисних потужністю 
160 тисяч кубометрів — 
але коли то вони ввійдуть 
У дію!

...«Подорожуючи» 3 не
обхідності околицями Ін- 
гуло-Нам’янни, ми скраю 
степової посадки зненаць
ка зігнали самця косулі, 

поперед ма-який помчав
шини.

— Мабуть, 
ли його від __ ,, ,
уважив П. Г. Задерана. — 
Але ж ви подивіться, який 
дурний; мчить просто ко
ло машини — ані зверне, 
ані зупиниться.

— Таки справді дур
ний, — сназав і В. 8. Па
січний. — Він такий від

уже відлучи- 
стада, — за

при роди: як схопиться, то 
так і пре куди попало... 
Заєць — і то розумніший.

І подумалось: ну доб
ре, цапові косулі можна 
якось вибачити — все- 
таки не називає аін себе 
вінцем природи, бо <г 
як-не-як, безсловесною, 
хоч і дикою худобою. А 
що ж ми, «володарі, під
корювачі й перетворю
вачі»* Невже не бачимо, 
що перед нами еколо
гічний капкан, заготовле
ний нашими ж спільними 
стараннями, та ще й освя
чений відомчою наукою і 
державними дотаціями? 
Невже будемо й надалі 
самі собі 
гувати на 
петлю?

Того ж 
побувати 
хоч і значно меншій 
тульській греблі 
с. Лавріака Долинського 
району. Тут, нижче по те
чії і, певно, завдяки аера
ції води, що перетікала 
через греблю, Інгул (НЄ 
справляв такого гнітючо
го враження, як з Іигуло- 
Кам’янці. Але й тут, на 
сі,ро,-зел єн о-дзеркальному- 
(було безвітря) плесі пла
вав тільки один дохлий 
карась і все — більше ні
яких помітних ознак ри
б’ячого життя... Ні, мож
ливості самоочищення 
природи не безкінечні, 
людина давно вже ви
черпала тут останні ре
зерви, Але — немає меж 
наївності машинізованої 
свідомості: їй недоступне 
розуміння того, що даль
ше гвалтування природи 
не зробить сучасника 
щасливішим, а й-ого дітей 
та внуків — і поготів.

Апелюючи до здорового 
глузду сучасників, згадае-

бадьоро зати
шні екологічну

дня нам випало 
на ще -одній, 

ін- 
біля

мо и інше 
духовності нашого 
ду, народженої у 
ричні часи. Тоді

п»г ы у и и-----

основи 
каро, 

доісто- 
........... предки 
наші, яких ми по іронії 
долі називаємо дикими, 
не відбирали у природи а 
жили із нею в злагоді. Се
ред головних божеств, 
яким поклонялися племе
на землеробів і рибалок, 
була Дана, втіленням якої 
сважали ріки рвідси по
ходять, очевидно, й істо
ричні назви — Данапр, 
данастр, Дон, Дунай), з 
тих давніх тисячоліть і аж 
до порівняно недавніх ча
сів зберігалося в нашому 
народі шанобливе став
лення до річок, до води, 
біля якої селилися. ОСВОЮ
ЮЧИ НОВІ землі, яку обе- 
рігали там, як бережуть 
душу, яну мали за сим
вол рідного краю (згадай
те: «додому, на ясні зорі 
й тихі води»). А що ж ми? 
Заволонли димами ясні 
зорі, спаплюжили й скала
мутили чисті води, та ще 
й зважаємо себе ледве не 

лереможця- 
- В груди,

«крити-

щаслиоими ~ . 
ми, б’ємо себе 
посилаємо подалі 
Канів»...

А тим часом 
чисті ріки — ці 
нос-ні судини на лише на
шого фізичного здоров’я, 
а й моральності, глибин
ної духовності — пере
творюються на отруйні 
потоки. Не витворена 
фантазією народу Дана, 
а всюдисущий сморід 
постає над ними, опано
вує їх... Каламутніють ти
хі води, байдужіють лю
ди, земля, гинучи від не
посильного тягаря, пере
стає родити здорове зе
ло. І скільки нам ще до 
тієї останньої межі? Як
що судити з перспектив 
Інгулу на відрізку Кіро
воград — інгу ло-Кам’ ям
ка, — небагато...

к-оли^чі

п. селєцькии. 
О. БОСИЯ.

Новгородківський ра
йон — Кіровоград.

МІСЦЕВА ПРИТЧА
ПРО ЖИВУ І МЕРТВУ ВОДУ
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Інгул степової річки Кв- 
м’яики) Нозгородківсько- 
го району близько трьох 
десятків кілометрів. Як 
видно із тієї вересневої 
публікації (до речі, від
повіді іна неї від міських 
властей ми не одержали), 
саме Інгул о-Кам: яйці су
дилося стати визначною 
віхою «з шляху кірово
градських нечистот ДО 
моря-лиману; в цьому 
селі тоді аже споруджу
валося і зараз продовжує 
споруджуватися ще одне 
дітище облводгослу — 
потужна дамба, яка ство
рить незабаром водойми
ще площею щось близь
ко 600 гектарів.

Тарас Бульба, це втілен
ня вільнолюбного козаць
кого духу, не хотів від
давати «вражим ляхам» 
сзовї люльки, хоч то й 
був. як ми тепер знаємо, 
екологічно шкідливий 
пристрій. Нащадки його 
пішли, очевидно, далі: н» 
хочуть віддавати навіть 
бузькому лиманові, не ка
жучи вже про села й міс
та на нижньому Інгулі, 
усього того виробничогой 
побутового бруду, якого 
доволі зливається з ріку 
із названої зище «істо
ричної» труби...

Л. Я. Можаєва, очо
люючи чотири останні 
роки виконком Перво- 
званівської сільради Кі
ровоградського району, 
мала надто багато мож
ливостей вивчити питання 
екологічного стану Поін- 
гулля нижче обласного 
центру.

— Усі чотири роки, — 
каже вона, — я намагаю
ся зрушити з місця «еко
логічний віз», та безус
пішно. На території сіль-

нвсе Інгул крізь наші сте
пи нижче Кіровограда. І 
ось, вже а Інгуло-Кам’ян- 
ці, ми почули що одне 
промовисте свідчення без
перспективності ниніш
нього будівництва.

— Одна біда нам із ін- 
гульською водою, — кон
статував голова місцево
го колгоспу «Зоря кому
нізму» В. В. Пасічний, — 
Корови її не п’ють ніза
що. Торік організували 
полив, так ви собі уявіть: 
вміст нітратів у огірках 
виявився вчетверо ви
щий норми.,. Але ми про
ти того, щоб припиняти 
будівництво дамби тепер. 
Посудіть самі: це будів
ництво економічно ожи
вило село, затримало від
тік молоді а міста. Та й 
сади на затоплюваних 
площах вже вирубано. До 
того ж землі, які підуть 
під воду —З основному 
кам’янисті, малопридатні 
для господарського ви
користання...

Разом із В. 8. Пасічним 
та головою виконкому 
сільради П, Г. Задеракою 
ми спустилися до підніж
жя греблі — і одразу від
чули знайомий від пере
бування біля тієї «істо
ричної» труби специфіч
ний запах (правда, куди 
слабший, ніж на околиці 
Кіровограда). Одразу ста
ло зрозумілим, чому ко
рови цю воду «є п’ють, а 
огірки від поливу нею 
стають непридатними. І

благословляти цю особ
ливість місцевого кліма
ту... Втім, не виключено, 
що поява водоймища бі
ля будованої дамби впли
не на клімат околиць та
ким чином, що дощі пе
рестануть -обминати й Ін- 
гуло-Кам’янку.

«Если бы каждый чело
век на куске своей земли 
сделал зсе, что он может, 
как прекрасна была бы 
земля наша!» — патетич
но провіщає лозунг, вста
новлений неподалік будо
ваної дамби на Інгулі. Тієї 
самої дамби, яка поки що 
•не збирає води завдяки 
малій потужності 
ської течії і 
донного спуску, 
би, яку треба 
думку багатьох, 
но закінчувати 
бо ж на випадок повені 
ніяк буде підняти створи 
греблі й тоді вона у зага
ті почне підніматися»« 
Ось і В. В. Пасічний, який 
як ніхто розуміє всю не
безпеку заповнення зо-» 
дойми при нинішньому 
стані очисних Кіровогра
да і води в Інгулі, вва
жає, що механізми для 
приводу створів т«реба 
встановляти якомога
швидше; інша справа, 
щоб не допустити пуску з 
дію цієї греблі і ство
рення водойми д-оти, по
ки не забезпечать вихід 
з очисних споруд облас
ного центру чистої води... 
ГАЙ-ГАЙ! Аби ж то у 

пае можна було зупи
нити ЯКИЙ-НебуДЬ Об ЄіСГ, 
про який аідзвітозано,

Інгул ь- 
на явності
Тієї дам- 
нині, на 
«все од- 

будувати,

ДАМБА

Гь

РІЧОК
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у нас

не

я вважаю, небагато 
Полтави. При цьому

свого ца- 
теж буде

свобода
та свобода, яка по-

Від нього 
як

гірше, 
насувався, 

безглуздого по-

КІНЕЦЬ XIX ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИИ, ЕТНОГРАФІЧНИЙ 
ТА СТАТИСТИЧНИЙ НАРИС.

GBPS В ЕЯИСЯВЕТҐРЯЯі
(Продовження. Поч. у N2 13 за 31 березня).

Холера в Єлисаветграді вщухла близь
ко 3 вересня. Захворіло 1718 чоловік, 
померло 532. Допомога найбіднішим 
мешканцям, які залишились без засобів 
до існування, виділялася з міських кош
тів, кожному від двох до трьох карбо
ванців. Всього було виділено 1632 кар
бованці, з яких 667 карбованців 15 копі
йок було пожертвувано мешканцями 
Єлисаветграда.

Роком народження освіти в нашому 
місті можна вважати 1763 рік, коли при 
фортеці Святої Єлисавети було відкрито 
школу для дітей офіцерів. З кінця XVIII 
століття єврейський кагал відкриває в 
Єлисаветграді свої хедери (школи), на 
відвідування яких єврейська народна 
маса дивилась як на -обов’язкову свя
щенну повинність, що залучала їх дітей 
до єдиного оплоту та втіхи у всіх його 
нещастях — багатовікового релігійно- 
національного ідеалу. В хедерах мела- 
меди звертали увагу на буквальне ви
вчення Талмуду6. Існували також друго
рядні хедери, в яких, крім Талмуду, ви
вчались також російська мова та ариф
метика.

З початку XIX століття в місті відкри
ваються приватні пансіони та училища. 
1811 року було відкрито повітове і при 
ньому приходське училище з безкоштов
ною недільною школою. У виконання 
виданого у 1844 році положення про 
заснування державних єврейських учи
лищ, які повинні були «похитнути осно
ви Талмуду і потім поєднати освіту єв
рейського юнацтва з християнським» а 
Єлисаветграді 1851 року було відкрито 
державне єврейське училище першого 
ступеня (дорівнювалось до приходсько- 
го), в якому викладались: закон божий 
(Талмуд), російська, німецька мови та 
арифметика.

Першорядна Талмуд-тора* в Єлисавет
граді була відкрита у вересні 1858 року, 
вона мала 2 класи, в яких викладались 
ті ж предмети, що і в державному єв
рейському училищі. Крім того, в Талмуд- 
торі було відкрито підготовчий клас для 
дітей від 4 до 6 років, а 1880 року на 
честь 25-ліття царювання імператора 
Олександра II були відкриті ремісничі 
відділення.

Таблиця відображує кількість учителів 
та учнів в державному єврейському учи
лищі першого ступеня, першорядній єв
рейській Талмуд-торі те 20 міських пер
шорядних хедерах, які існували в місті 
на 1861 рік при переході Єлисаветграда 
з військового до цивільного відомства.

Таблиця 1.
Навчальний заклад 
Державне єврейське

Учителів Учнів

£> училище 3 58
Талмуд-тора 3 105
Першорядні хедери 21 281

При цьому, хоча в хедерах, єврей-
ському училищі та Талмуд-торі єврейська 
мова вивчалася, та в публічних актах та 
офіційних паперах поліцейським, судо
вим та приватним особам вона заборо
нялась. Навіть торгові книги євреям за
боронялось вести єврейською мовою, 
хоча таке право було надане караї/лам8.

У серпні 1879 року Виконавчий комітет 
«Народної волі» виніс, а 1 березня 1881 
року виконав вирок Олександру II. Ім

ператора в Петербурзі було вбито бом
бою, кинутою народовольцем Грине- 
вицьким. Практично відразу після цього 
по південних губерніях країни прокоти
лась хвиля єврейських погромів. Бо хто 
ж міг бути винен, по думці обивателя, в 
загибелі «коханого» монарха — «визво
лителя», як не євреї-революціонери? 
Херсонська губернія, зокрема Єлисавет
град, в цьому відношенні (погроми) не 
складали винятку. Погром 1881 року в 
місті розорив масу єврейських родин.

Таким чином, з 70-х років XIX століт
тя до спонукальних мотивів антисеміт
ської політики самодержавства додає
ться ще один, який поступово став май
же визначальним: в російський визволь
ний рух усе енергійніше вливається єв
рейська революційна молодь. М. Бердя
ев писав: «...вони (євреї — П. К.| скла
дали істотний елемент революційної ін
телігенції, що природно і визначалось 
їх пригнобленим становищем. Що євреї 
боролись за свободу, я вважаю їх за
слугою...

1905 року Єлисаветград разом з ба
гатьма містами смуги постійної єврей
ської осілості знову став ареною єврей
ського погрому, який цього разу закін
чився кількома жертвами та жахливим 
зубожінням. Ось що пише В. Г. Коро
ленко про подібні події у Полтаві, яка 
теж була одним з міст межі осілості. 
«...Деякі з губернаторів були настільки 
приголомшені повідомленням про кон
ституцію (Маніфест 17 жовтня — П. К.), 
що не насмілились відразу опублікувати 
указ. Так було і в Полтаві. Публікація 
Маніфесте запізнилась днів на три і ма
си приписували це всім інтелігентним 
людям однаково. Для них все освічене 
суспільство здавалось просто царськими 
чиновниками, які намагались приховати 
милостиву царську волю. Ходили також 
жахливі чутки, що все це чиясь брехня, 
що це «жиди бажають обрати 
ря», що губернатором 
єврей та таке інше.

Село розбиралося ще 
та від міських околиць 
хмара, настрій дикого і 
грому. Єврейські погроми вже спалах
нули де-не-де в губернії, особливо в 
Кременчуці... До міських громил скрізь 
приєдналися навколишні села. Селяни 
приїздили на возах, грабувати та виво
зили награбоване по селах.

Таким чином, темному народу дово
дилося ще роз’яснювати, що 
грабунку — це 
трібна Росії».

Єлисаветград, 
чим відрізнявся 
спостерігається певний зв'язок револю
ційних подій та єврейських погромів: ре
волюційна ситуація кінця 70-х — погром 
1881 року, революція 1905—1907 років— 
погром 1905 року. Так соціальне та еко
номічне невдоволення мас уміло спря
мовувалося в русло антисемітських ви
ступів.

Хоча я обмежив рамки свого нарису 
кінцем XVIII—початком XIX століть, як
що мова зайшла про єврейські погроми, 
хотілося б висловити ще одну думку. 
Екскурс у сучасність, так би мовити.

Перебудова, на жаль, реанімувала не 
тільки такі слова та відповідні їм понят
тя, як гласність, гуманність, милосердя, 
плюралізм, альтернатива тощо, а й такі, 

як екстремізм, погром (Сумгаїт, Киши
нів, Баку, Душанбе...) та, зокрема, єв
рейський погром (згадки у «Кіровоград
ській правді» 15 лютого, телепрограмі 
«Час» 21 лютого- ц. р. тощо).

Чутки, вимисел ...так, але саме слово
сполучення «єврейський погром» уже 
повернено до життя (дай бог, недовго
вічного) і пущено в обіг. Що тут ска
жеш? Звідки ці чутки? Відповідь знахо
дим в «Анатомії гласності» В. Цуканихі- 
на9: «ліві», прогресисти шпигають «пра
вих», консерваторів і навпаки... «Ну, а хто 
не розрізняє, де «право-ліво»? Тим у 
козли відпущення євреїв «найнадійні
ший засіб при сверблячці кулаків. Що ж 
іще можна додати до цих, цілком спра
ведливих слів?

А втім, давайте повернемось до 80-х 
років минулого століття.

З початку 80-х років XIX століття полі
тика царського уряду у відношенні до 
євреїв відзначається відвертим антисемі
тизмом. Проводилися різні обмеження 
та переслідування євреїв. «Тимчасовими 
правилами» 3 травня 1882 року євреям 
було заборонено поселятись «поза міс
тами та містечками» навіть у межах сму
ги осілості. Євреям було заборонено ку
пувати нерухоме майно в сільських міс
цевостях. Мотив було висунуто такий: 
крім бажання послабити економічну за
лежність християнського населення від 
єврейського, уряд оголосив, що він має 
на увазі поліпшити в межі осілості взає
мини між євреями і християнами і від
городити єврейське населення від роз
дратування християн, яке вилилось в по
громи 1881 року. «Тимчасові правила» 
відрізали від площі єврейської осілості 
її значну частину. Все це робилося з не
абиякими хитрощами. Наприклад, адмі
ністрація з метою вигнання євреїв поча
ла перейменовувати містечка в поселен
ня, збільшуючи таким чином площу сіль
ських місцевостей, або утиналася площа 
міст та містечок, а їх межі встановлюва
лися в далеко менших розмірах, ніж бу
ли насправді. Якщо місто, збільшуючись, 
виходило за старі межі (які визначалися 
за плановими кресленнями), то відповід
на його частина визнавалась за сільську 
місцевість і євреї з неї виселялись.

Виселяли ж євреїв звідусіль до міст 
риси постійної єврейської осілості, ОД
НИМ із яких, нагадаю, був Єлисаветград.

Таким чином, згасла було політика ви
селень розгорнулася у небувалих мас
штабах. Практика ж виселень у цьому 
питанні доходила до випадків, коли тра
гізм єврейського життя, незважаючи на 
весь жах дійсності, переходив у комізм. 
До Сенату доходили справи про висе
лення євреїв із будинку, який однією 
частиною знаходився за межами міста. 
Або коли Сенату доводилось давати по
яснення, що особи, призвані на військо
ву службу, мають право мешкання там, 
звідки їх було призвано. Були спроби 
визнати за порушення закону звичайну 
зміну квартири в сільській місцевості, 
якнайменше пересування там або тим
часову відсутність.

Крім того, виселення євреїв проводи
лось із так званої 50-верстної смуги, яку 
було створено «для припинення контра
бандного промислу» вздовж кордонів 
західних губерній імперії та Бесарабії.

Виселяли ж євреїв, як уже згадува
лось, до міст смуги осілості, в яких, та
ким чином, відбувалося швидке зрост&н-

«ня населення. Динаміку зростання пито
мої ваги єврейського населення в Єли
саветграді відображує таблиця 2» 

Таблиця 2.
к Всього В тому числі

населення іудейського 
віросповідання

1887 57059 чол. 15383 чол.
1897 61478 чол. 23967 чоп.
1907 72545 чол. 28275 мол«
1911 75671 чол. 25518 чоп.
Таки м чином, «на початок XX століття

до 40 відсотків мешканців міста були 
євреями, І це не дивлячись на те, що, 
скажімо, лише до Сполучених Штатів 
Америки з Росії за два десятиліття кін
ця XIX—початку XX століть переселилось 
близько мільйона євреїв. З еміграцією 
пов’язане і зменшення зростання пито
мої ваги єврейського населення Єлиса
ветграда на початку XX століття.

Однією з причин еміграції єврейсько
го населення були жахливі злидні його 
більшості. Одне зі свідчень: «Типова єв
рейська родина межі осілості мешкає в 
неможливих халупах, одягається в дран
тя, харчується, та й то не кожного дня, 
найдешевшими поганими оселедцями, 
картоплею та хлібом, і все це в наймі- 
зернішій кількості, ледве-ледве достат
ній для того, щоб не вмерти з голоду; 
таких єврейських родин не тисячі, а сот
ні тисяч».

До причин еміграції можна також від
нести прагнення уряду імперії до змен
шення єврейського населення в Росії. 
Наприклад, 1824 року було прийнято 
Указ, за яким іноземним євреям заборо
нялося переселятись до країни. У 1892 
році було височайше затверджено пра
вила, що полегшували переселення єв
реїв з Росії...

Однією з єврейських родин, що емігру
вали, була сім’я Хаммерів. Арманд 
Хаммер у своїх мемуарах згадує, що 
батьки його бабусі були вельми процві
таючими купцями з Єлисаветграда. Ба
буся Вікторія поділяла ідеали револю
ціонерів і виступала проти царату, їй 
загрожував арешт за політичні погляди. 
До речі, загроза арешту була однією з 
причин еміграції родини до Америки. 
Крім того, як пише А. Хаммер, бабуся 
боялась погромів. Дідусь був глибоко 
консервативним і захищав існуючий лад, 
через це вони ніколи не могли дійти 
спільної думки по жодному з політичних 
питань і енергійно дискутували на про
тязі всього спільного подружнього життя,

Вікторія — інтелектуалка, надзвичайно 
схожа на королеву Вікторію, з кремез
ною статурою, з гордо піднятою голо
вою, з твердістю поглядів звичайно пе
ремагала в політичних баталіях, які ви
бухали в родині. Вікторія привезла з со
бою до Сполучених Штатів Америки ра
дикальні погляди та заперечення існую
чого ладу, які одержала внаслідок вихо
вання в Росії, чим підготувала грунт для 
соціалістичних переконань батька 
А. Хаммера-Джуліуса.

В Єлисаветграді з батьками Вікторії з 
1875 року мешкала її дочка від першого 
шлюбу (тітка А. Хаммера) Анюта, яка 
пізніше, напевне, у нашому місті, вийшла 
заміж за вельми заможного підприємця 
на ім я Олександр Гомберг, який меш
кав у Одесі та Парижі і стояв на чолі 
агентства Форда на півдні Росії,

(Закінчення і коментарі будуть].
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«Товари 
Кірово- 

градщини»

Є в нас такий магазин. Розміщений він на 
Набережній. Тихий і спокійний. І є в ньому то
вари. Багато товарів. А покупців, мабуть, ще 
більше. Та ке розчаровуйся, читачу; потрапив' 
ши сюди, ти обов’язково зробиш покупну. Ціл
ком ймовірно — запасешся дефіцитним товаром...

Років три тому «МИ» писав про магазин, про 
те, як надходять туди з наших рідних підпри
ємств товари. Правда, тоді вони не користу
валися попитом. Сьогодні ж бачимо іншу кар
тину; люди різного віку, а особливо молодь, 
частенько відвідує магазин. Придбати тут 
можна найрізноманітніші вироби з пластмаси 
(в першу чергу їх купують молоді сім’ї), елек
троміксери «Інгулець», м’лсорубни. портативні 
радіоприймачі.

Під час моїх відвідин проходила так звана 
«виставна-продаж». Шкода лише, що люд пхав
ся в двері, штовхався, лаявся. Це не є прикра* 
сою магазину. Ну, а те, що тут можна постій
но нупити білизну, колготи, сувенірні матрьош- 
ки, різноманітні господарські речі, які зго
дяться на дачі — це знає кожен.

Щоб «не втрачати марку» з магазину якщо 
не щоденно, то кожен тиждень надходять заяв* 
ни-замовлення на підприємства, які хоч і не 
так, ян би хотілося, але все-таки забезпечують 
прилавок товарами.

Зрештою, про забезпечення,..
Якщо вийти з магазину «Товари Кіровоград» 

щини» і повернути в правий бік, обійти будів
лю. можна побачити над одними з дверей ви- 
вісну. яка запрошує відвідати виставку това^ Ю. ЯРОВИЙ.

рів побутового призначення, які виготовляю
ться на підприємствах нашої області.

Я був у тому залі і бачив ті товари, які не 
там часто зустрінеш на прилавку вже згадано* 
го магазину. Причина відома — попит випе
реджує можливості. Це зрозуміло. От незрозу
міло інше — госпрозрахунок госпрозрахунком 
але ми останнім часом почали забувати про 
людей. У залі є речі, яні товарознавці пропо
нують розробити і випускати нашим підпри
ємствам. Ті відмахуються, мовляв, зайві клопоти.

Хоча речі тут такі, яні сьогодні прагне мати 
молодь *— і має, але переплачує за них спеку- 
клч>ТаМ *** аЛЄ П^° 8ИПУск яких не вуже дба-

Нажуть — невигідно



ДІАЛОГ
З ЧИТАЧЕМ

над

про

Про ге, як об’єднуються нині прихильни- 
ки давньої ідеї Григорія Сковороди — тво
рення «ГорнгзОЇ Республіки Духу», «Моло
дий комунар» уже згадував (див. номер за 
17 лютого ц, р.) — «Велике й добре серце 
України!»). І ось у нас появилася нагода 
знову повернутися до цієї теми, котра оче
видно, цікавить усіх, хто задумується 
майбутнім.

«Молодь України» вже двічі писала 
зародження при Київському планетарії та 
Республіканському Будинку літераторів Но- 
осфсрного фронту «Зоряний ключ». Й-ого 
очолює відомий письменник Олесь Павло
вич Бердник. Ця духовна та інтелектуальна 
спільнота об’єднує тисячі прихильників не 
лише в Києві, але й по всій Україні. На про
тивагу іншим громадським рухам, основна 
мета цієї могутньої течії — згуртування 
Прихильників спокійного мудрог-о ставлен
ня до реалій сьогодення. Саме із «Зоряно
го ключа» почалося втілення ідеї «Духов
них республік» — ноосферних братерських 
об’єднань народів. Прихильники ідеї народ
ного філософа Г. С. Сковороди про «Горіню 
республіку духу» проголосили народження 
Української Духовної Республіки (варіант: 
Всеукраїнська Духовна Республіка). Було 
підписано Відкритого листа до українців 
усієї планети із закликом підтримати 
новий рух, створювати передумови світово
го об’єднання «Братерство народів».

Відрадно, що лідер Компартії України 
В. А. івашко прихильно відгукнувся про за
родження Всеукраїнської Духовної Респуб
ліки, яка має стати центром вседуховності 
не тільки українців, а й усіх, хто мислить і 
діє на користь спільноти.

Нині, за висловом Олеся Бердника, «на
став Зоряний шанс України, вирішальної 
чосм’оісторичіної дії проти міжнаціональної 
пожежі, шанс вибратися на світло із лабі
ринту, щоби будувати нову світлицю. Тільки 
Духовні Республіки в Зоряному Братерстві 
Духовних Республік переможуть страшну 
загрозу самознищення, самоз’їдання, це 
підказує болісний досвід Закавказзя... Наша 
спільнота повинна бити в дзвони сердець і 
душ закликом до миру, щоб 
неоціненну гідність

підносити
і неповторність кожної

з
душі, щоб кожен »народ збагнув як свою 
унікальність, так і унікальність сусіда-брата. 
Найвища мета — збратання націй».

І ось зроблено перший крок: відбувається 
консолідація ентузіастів. Я сам був не тіль
ки очевидцем, а й учасником появи нового 
руху людей, котрі взяли на себе здійснення 
так;ої грандіозної роботи, як 'організація 
Екологічних поселень для реконструкції, 
відродження, заселення тисяч покинутих і 
занедбаних сіл та хуторів України. Суть не 
лише в тому, щоб дати могутній поштовх до 
відродження Сільського господарства, а 
щоб сформувати ціле покоління нового, ду
ховного типу людей — мислителів і твор
ців, справжніх господарів, династійних сіва
чів, збагачених великою пошаною та знан
нями космогенетичних таємниць, поклика
них до творчого та екологічно безпечного 
використання землі, води й повітря. Такі 
поселення будуть згуртовані любов’ю до 
ближнього, озброєні найновішими засобами 
пізнання, мистецтва, творчості й духовнос
ті. Ц.і поселення не повиснуть між хмарами, 
а твердо стануть на прадідівську землю — 
із надійною малогабаритною технікою, но
вими найсучаснішими школами та дослід
ними установами. Ніщо не з/пинить духовно 
розкріплені душі сучасників здійснити про
рив до принципово нових можливостей 
співжиття та самореалізації.

Ідея полягає і в тому, щоб розпочати по
етапне будівництво НАУКОВО-ДУХОВНОГО 
КОМПЛЕКСУ, «назва якому — ХРАМ УК- 
РАЇНИ-МАТЕРІ. Ця споруда віку потрібна 
для -збирання культурних, дух-овних скарбів 
■нації, нині розсипаних та занедбаних. Як 
ніколи, потрібна консолідація творчих сил 
і зосередження духовних скарбів під Но- 
осферне об’єднання. Як тут не згадати не
просту долю нашого подвижника Івана Гон
чаря, героїчні зусилля якого по збережен
ню унікальних здобутків рідної культури 
ще не оцінено по достоїнству. Храм Украї- 
ни-Матері буде гарантом формування Все
української Сім’ї на планеті Земля — без 
релігійних та ідеологічних розходжень. Все
українська Духовна Республіка оголосила 
конкурс на кращий проект Храму України- 
Матері. До конкурсу запрошуються україн
ці всієї планети — як спеціалісти, так і ама
тори, представники інших національностей, 
які поділяють ідею Духовних Республік. Пе
редбачається, що ця унікальна споруда із 
прилеглими територіями стане місцем зо
середження найбільших скарбів національ
ного генія. Буде сформовано всеохоплюючу 
Бібліотеку всесвітнього значення із духов
ними скарбами, що виробило людство.

Саме тут будуть відбуватись конгреси, ре
гулярні виставки вітчизняного мистецтва та 
народних умільців, а також виставки Інона
ціональних митців. Тут будуть відбуватися 
регулярні пісенні свята, які повернуть Ук
раїні її славу співучого краю. Споруджання 
цього ПАРФЕНОНУ УКРАЇНИ буде достойне 
великого народу І має стати ВСЕУКРАЇН
СЬКОЮ НАРОДНОЮ ТОЛОКОЮ, підкріпле
ною спільним духовним дійством, що здатне 
запалити вогнище ДУХОВНОЇ СІЧІ, як при
клад для наслідування іншим народам, щоб 
перетворити всю планету Земля в націо
нальні парки. Скоро буде оголошено спе
ціальний рахунок благодійного Всенаціо- 
налького збору коштів для практичного 
здійснення проекту. ВСЕУКРАЇНСЬКА ДУ

ПРО НООСФЕРНІ ОБ'ЄДНАННЯ 
З ПЕРШИХ УСТ

ХОВНА РЕСПУБЛІКА закликає створювати 
регіональні осередки і взяти посильну участь 
у спорудженні Храму України-Матері вне
сенням коштів, будівельних матеріалів, зби
ранням культурних скарбів і просто своїм 
співчуттям та миролюбною поведінкою...

ВСЕУКРАЇНСЬКА ДУХОВНА РЕСПУБЛІКА 
вимагає відродження відомої Києво-Моги- 
ляїнської академії, а приміщенні як-оі знахо
диться військове училище. Сам факт пере
творення казарми на школу буде мати ве
личезне духовне й політичне значення. 
Створення НАРОДНОЇ АКАДЕМІЇ імені 
Г. С. СКОВОРОДИ а стінах прадавньої ака
демії буде вагомим внеском у перебудову 
науки; там будуть відкриті кафедри всіх 
наук, що сприятимуть прогресу гуманізації 
та духовності України. Справді народні ака
деміки виведуть пізнання із «б-олота застою 
та лженауки». Вени перш за все розроблять 
програму, як задовольняти галопуючі по
треби суспільства не шляхом гвалтування 
природи, а розумного використання наших 
природних багатств. Тільки їм під силу ви
робити замінники енергії, ’ щоб звільнити 
ріку-артерію братніх слов’ян Дніпро — Сла
вутич від гребель-бандажів, що призвели до 
•омертвіння не тільки ріки, а й духовності 
нації; якщо цей процес не припинити — 
неминуче настане катастрофа, страшніша, 
можливо, від чорнобильської...

Академія імені Григорія Сковороди буде 
займатися й питаннями психолог:! та вихо
вання підростаючого покоління на засадах 
духовного єднання, поглибленим вивченням 
першоджерел нашої прадавньої історії: 
наш народ має знати, «звідки пішла Руська 
земля». Український народ має збагатити 
себе і пізнанням відкриттів таких учених, як 
М. 3. Суслопаров, котрий відкрив існування 
писемності у наших предків задовго д-о 
виникнення грецького письма, або О. П. 
Знойко, автор книги «Міфи Київської зем
лі...».

ВСЕУКРАЇНСЬКА ДУХОВНА РЕСПУБЛІКА 
закликає усіх нас підтримувати перебудову, 
стримувати себе, евого сусіда, всіх оточую
чих •ІА сплесків емоцій, зупиняти духовно 
бідних, для яких кулак в вагомим аргумен
том, не дозеоляти нищити національне ба
гатство МАТЕРІ-УКРАЇНИ, не допускати на
ціонального розбрату. Об’єднуйтесь на за
садах Всеукраїнської Духовної Республіки. 
Доводжу до відома читачів «Молодого ко
мунара», що мене обрано членом Ради 
Всеукраїнської Дучовної Республіки. Прошу 
визнати мене за посередника між кожним 
із вас та Центром нашої спільноти, надси
лайте мені листи із зауваженнями та про
позиціями. Моя адреса: 317117, КІРОВО
ГРАДСЬКИЙ РАЙОН, є. МОГУТНЄ. 
ГАНДРАБУРОВУ.

А. К.

о

За законами
доброти

СТАНЬ ЗОДЧИМ 
ВЛАСНОЇ ДУШІ!

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

♦

Як сказав у своєму інтерв’ю одній з рес
публіканських газет голова ініціативної Ра
ди Української Духовної Республіки Олесь 
Бердник, творення такої республіки означає 
формування культурно-духовного організму

України. На практиці це е не лише вихован
ня відчуття духовної єдності і добротворчої 
думки українців, а й такі практичні заходи, 
як формування національних бібліотек, дит
садків, шкіл, закладів культури — тобто, тих 
артерій, які забезпечуватимуть «обмін речо
вин» усього духовного організму.

Для будівництва Храму України-Матеоі 
утворення й діяльності при ній Альтеонативі 
но) Академії, видання літератури, створення 
енологічних поселень на базі зникаючих сіл 
і хуторів потрібні будуть ношти. Сеоед ГОЛОВ- 
них завдань Духовної Республіки - відрод
ження віковічної пісенності нашого неоолм 
поширення його вікових Обрядів. Тобто Д? 
належиться привести в дію всю ПОТУГУ гр НЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОКОЛІНЬ? реалізувати 
му^нарЗдГ4 ” Прирояи’ зосереджену у „ашо-

О

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Включаймося в пошук братерської єдності 
нашого народу, а відтак — і всіх народів на 
засадах Духовності, Любові, Краси. При ре
дакції «Молодого комунара» віднині ство- 
рюеться ПРЕС-ЦЕНТР Українсько. Духов- 
Н°| Республіки, який допомагатиме в коор- 
динації дій ентузіастів, спрямованих на все
бічне одухотворення суспільства. Чекаємо 
також листів, пропозицій від усіх, кому не
байдужі ідеї самовдосконалення людини і 
народу. Гуртуймося задля співпраці з усіма 
гап^Да^.И^3аД'!1ії "Твердження наявності 
Спільної Української Душі, задля віднайден
ня нетлінного сенсу буття!

Сектор комуністичного вихованню 1»

Чорнобильська трагедія Ще 
довго буде нашим спільйїц]^ 
лем. Ліквідація її наслідків по_ 
в’язана з величезними, небаче
ними досі матеріальними затр*. 
тами, котрі важким тягарем ляг. 
ли на плечі держави. Вони дор-Б. 
нюють нині уже не одному м ль- 
ярдові карбованців.

Тому такою необхідною « та 
допомога, яку надає людям, що 
спинились на території, забруд, 
неній радіонуклідами, товари
ство Червоного Хреста УРСР. 
Усім евакуйованим із ЗО-чіломет- 
рової зони воно виплатило 53 
мільйона кербованців, зібрало і 
роздало на 60 тисяч карбованців 
теплого одягу. Тим, хто залишив
ся жити поблизу місця трагедії, 
товариство виділило 130 тисяч 
карбованців для організації ф. 
коштовного харчування діте>. у 
садках і школах та оплат;?. меди
каментів для престарілих. 2 міль
йони карбованців воно перерв- 
хувало лікувальним закладам ■. 
Центру радіаційної медицини для 
закупівлі спеціального обладнай- 
ня, без якого неможливе ліку
вання тих, хто постраждав в*д 
невидимого, але дуже страшного 
ворога.

Центральний комітет Україн
ського товариства Червоного 
Хреста запропонував своїм ко
мітетам зайнятися організацію 
та збором продуктів харчування 
для дітей і дорослих, які меш
кають на радіоактивно забруд
неній території.

Одними з перших в нашій об
ласті на заклик про допомогу 
відгукнулись колгоспи «Іскра» 
«Зоря», «Маяк», «Правда», іКо- 
муніст» та імен: Чапаєаа ч/5Но- 
вомиргородськ-ого, «Заповіт Ле
ніна», «Дружба» — Знамянс^ 
го, радгосп «Маріампільськии а 
колгосп імені Леніна Пегрівсько- 
го районів, які передали для жи
телів зараженої території бо
рошно, цукор, олію, мед, різи 
крупи та інші продукти. Найбіль
ше їх виділив колгосп «Маян^ 
Знам’ ямського району (голова 
правління А. М. Кривенко). А не
обхідний транспорт безкоштовно 
надало АТП-1162 тресту «Кірово- 
прадсільбуд», яке очолює М. Ю. 
Єрєицеико.

Велике спасибі колективам гос
подарств та підприємств за їм 
небайдужість, щирі серця, людя
ність, а головам Новомиргород- 
ського, Знам’ямського та Петрів- 
ського райкомів товариства Чер
воного Хреста О, А. Сервулі, 
І. І. Федорову, 8. В. М и жнюк 
за проявлену при цьому опера
тивність.

Із сльозами на очах зустрічали 
жителі с. Страхолісся, що на Ки
ївщині, дари кіро-воградців.

— Не встигли ми під’їхати до 
сільської Ради, — згадує керів
ник служби милосердя нашого 
товариства В. Манойлеяко, — 
як звістка про це облетіла все 
селище. З усіх кінців сходилися 
л*°ди, щоб допомогти розванта
жити привезені продукти. Стави
лись до них з особливою обе' 
режністю, щоб ніде ні краплини 
«не пролити, ні крихти не проси
пати.

Поліські жителі висловили ЩИ
РУ подяку всім, хто Причетний до 
Цієї милосердної справи, хто по* 
собляє ЇМ в таку нелегку годину.

Акція допомоги триває. Неза
баром необхідні продути бу
дуть направлені на Житомирщи
ну з Головам і всь кого та Новоар- 
хангельського райсв-з нашої об
ласті.

О. СИЛ-^А 
зорова обкому товариства 
Червоного Хреста.
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ХТО вони, звідки! Яким бачить« 
ся їхнє вчора, сьогодні, зав

тра! Адже йдеться про народ 
великий і дивовижний — про

— Було так, — циганка зітхну- 
де й підвела вгору гарні очі. — 
Коли Ісуса розіп’яли на хресті, 
навколо зібралося багато лю
дей. Трапився в натовпі й циган. 
Ус; глузували, зловтішалися, ли
ше в;н єдиний — циган, з якого 
знущалися теж, пожалів Христа, 
і п'ятого цвяха, яким Ісусові хо
тіли пробити лоба, сховав у свій 
густий, ’.‘Орний кучерявий чуб. 
Так цИхдн зменшив страждання 
господа бога, і той сказав; «Те
пер весь циганський рід може 
вільно бродити по всій землі, 
жити де заманеться. І хоча ніхто 
не працюватиме, золото й гроші 
у них ніколи не переведуться». 
Саме з того часу цигани живуть 
за божим словом...

Історію тану нерідно чув і чую 
від своїх батьків та від інших 
стареньких циган, колишніх ко
човиків, а нині осідлих жителів, і 
вже звик до неї. Хоча й виникає 
сумнів, що в Біблії саме так на
писано. Адже циганський рід, як 
усім нам відомо, веде свій поча
ток з індії, звідки його прабать- 
ни рушили у свій нескінченний 
ночовий шлях, датований при
близно 6 — 10 століттям Н. е. Що 
спричинило цей рух, що з ними 
було раніше? У циган існує бага
то з приводу того, звідки
вон шли і хто вони є. І все ж 
циг*. й індуси мають багато 
спільний Ї/Ис обличчя. Придивіть
ся уважксше. Багато разючої схо
жості в одязі, обрядах.

Розтікаючись по білому світу, 
строкате циганське плем’я і нині 
не втратило своєї оригінальності 
й самобутності, хоча й набуло 
чимало. У циган різних країн сві
ту досить несхожі мови, ритуали, 
пісні. Адже з багатолітніх кочо

вих мандрах цигани вимушені 
адаптуватися до місцевих зви
чаїв і вірувань. При цьому, неза
лежно від напряму віри, вони 
залишилися до цього часу на
прочуд релігійною нацією. По
ряд із християнськими іконами 
зберігають і численні мариовір-

ства, Усе це зумовлює й складає ) 
циганський побут. Звичайно, сьо
годні вже не побачити у нашому 
краю барвистих кибиток і баских 
коней — нинішні цигани віддають 
перевагу власним автомобілям і 
мотоциклам. Більшість циган 
призвичаїлась до осідлого спо
собу життя, працюючи у різних 
сферах народного господарства. 
І есе ж,.. Конфліктів, а часом і 
простих контактів із місцевими 
жителями вони уникають. Живуть 
своїм, як кажуть, відокремленим 
життям, за власними, майже се
редньовічними законами.

Кому не знайома картина: си
дить на лавці галаслива юрба 
циганок, які щойно завершили 
«круїз» по магазинах, біля них— 
величезні торби, сумки з хлібом, 
ковбасою, м’ясом, іншими «дефі
цитами». Поруч грається купка 
замурзаних і розхристаних ци
ганчат. А мами тим часом почи
нають «працювати». Перехожі, 
звичайно, шарахаються від них, 
втім, деякі охоче зупиняються.,, 
І починає одна з «ловців»:

— Слухай, щаслива моя, дай ди
тині десять нопійочок, а я тобі 
щось гарненьке розкажу про твою 
долю.

Вона вже багато разів без особ
ливої надії знічено промовляє з 
дитинства завчені слова про «фай- 
ного кавалера у казенному домі». 
Та хто тепер вірить вуличним Ка- 
сандрам, а якщо хто й спокуси
ться на наївне віщування, то по
тім сам і снаже пізніше: «Циганна 
обдурила». Чи не тан? А «чаклун
ка» знає одне; за «наворожені» 
гроші треба нагодувати сім’ю. Ад
же чоловік їй грошей не виділяє...

У кожної циганки є чотири аі- 
ки. Дитиною вона — радість у до
мі, пустотлива і примхлива, їй до
зволяється майже все. Дівчиною 
на виданні вона танож не знає ні 
в чому відмови. Потім виходить 
заміж за циганського юнака, який 
дає їй щиру клятву на вірність. 
Тепер вона — його власність, йо
го майно, звичайнісінька річ, най- 
безправніше у світі створіння, об- 
тяжена величезною родиною, яну 
треба одягти, нагодувати, а гроші 
заробити самій. І остання «ста
дія» — мати величезної родини, 
дуже шанована людина. Вона мо
же навіть очолити рід. Але тане 
трапляється вкрай рідно. Циган
ська дружина належить чоловіко
ві — це єдиний і головний її жі
ночий обов'язок.

Нерідко виникає досить рито
ричне запитання: чому серед ци
ганів так мало працюючих? Хто 
дасть відповідь? Хіба неможли
во уявити ситуацію, коли їм про
сто не довіряють і при ВІДМОВІ

ще й кажуть: «їдьте туди, звідки 
приїхали. Нам ще вас, циганів, 
не вистачало»? Або ж просто не 
прописують їх у тій місцевості, 
куди вони приїздять. Звичайно, 
серед циганів є такі, котрі не ви
являють особливого бажання 
працювати, але хіба мало таких 
«представників» у інших націй? 
То навіщо ж «вішати ярлики», 
відштовхувати від свого робітни
чого колективу, ображати? Про 
такі непоодинокі випадки дово
дилося чути від деяких молодих 
циганів, в тому числі від Вані і 
Анжели, котрі через цю обстави
ну змушені були вертатися аж 
у Тюменську область. А ця мо
лода сім’я, впевнений, могла б 
працювати не гірше інших і в на
шій області. На жаль, багато лю
дей кидають досить скептичні 
погляди у бік циганів. Де ж він, 
інтернаціоналізм?!. Адже серед 
циганів, погодьтесь, як і серед 
людей інших націй, різні зустрі
чаються.

Цигани... В цього народу досі 
немає навіть своєї писемності. Ця 
нація малоосвічена, її нагальними 
проблемами практично ніхто не 
займався, хіба що організатори 
циганського ансамблю. Але життя 
складається не лише з ензотики...

Не треба забиратися десь у 
нетрі глобальних масштабів, да
вайте для початну зрозуміємо їх. 
Досить лякати злими циганами 
своїх малих дітлахів, які потім з 
неприхованою злістю жбурляють 
у них грудками, завдаючи, перед
усім, болю внутрішнього, глибоко 
прихованого...

Згадаймо Максима Горького. Ям 
у нього чудово про них написано! 
Про циганів...

Л. САВИЦЬКИИ, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунара».

с. Рівне,
Новоукраїмський район.
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МИТРОФАНІВСЬКІ ВЕЧОРИ
Комсомольські збори того дня були бурхли

вими. Найбільше всіх хвилювало питання до- 
ззілля молоді. Сільський клуб старий, а про 
будівництво нового будинку культури тоді 
тільки велися розмови. «То й що ж, сидітиме
мо скдоіши руки, чекатимемо, аби нас роз- 
веселил^» — вигукували одні. «Треба щось 
придумати», — пропонували інші. А що — по
ки о точно не знав. Усі сходилися на од
ном. «Треба придумати щось оригінальне». 
І тоді слово взяла Наталка Тимко, яка «недав
но приїхала в село; «А давайте спробуємо 
поставити якусь п’єсу або сценку». На неї 
глянули з подивом і нед-овірою: «Чи вийде 
щось із того?».

Було це трохи більше двох років тому. На
ближався Новий рік...

Наталка давно вже мріяла про драматичний 
гурток. Змалку любила читати п’єси, уявляла 
собі, ян вони виглядатимуть на сцені. У школі, 
на жаль, можливості брати участь у такому 
гуртку не було. А в кулінарному училищі, ку
ди иона вступила після школи, з задоволенням 
брала участь у драматичному. У Митрофанівці 
сама особисто запрошувала односельців при-

йти на репетиції. «Не все відразу виходило, — 
згадує Наталя. — Спочатку стільки сміху бу
ло, не всім здавалося зіграти вибрані рол», не 
все ладилося і з декораціями (а їх робили 
власними силами}. Та головне: молодь повіри
ла їй, потягнулася до неї. Першими записали
ся в драматичний гурток молоді подружжя. Та 
тільки одного бажання, ян виявилось, було 
замало. У багатьох були малі діти, тож поста
ло питання: «Куди подіти їх на час репетиції, 
вистави?». Вирішили доглядати дітей по черзі, 
залишати всіх у якійсь одній сім’ї. На репети
ції теж спочатку збиралися не в сільському 
клубі, а за місцем проживання молодик по- 
друж. Всі вони о основному мешкають по ву
лиці Молодіжній. А паралельно Світлана Тол- 
мач художньо-агітаційну бригаду створила. І 
загорівся-запалав вогник творчості в молодих 
серцях ентузіастів. Першу сценку з вистави 
«Вечори на хуторі поблизу Диканьни» вдячні 
односельці побачили вже під той-тани Новий 
рік. І оцінили її достойно, не лише нагородив
ши аматорів бурхливими оплесками, а й друж
но поповнивши їх ряди. І вже з’явилися сцен
ки з вистав «Сорочинський ярмарок», «Сватан
ня на Гончарівці», «У неділю рано зілля копа
ла». Свої виступи аматорський нолектив за
пропонував і глядачам сусідніх сіл вершино* 
Кам'янки і Шарівки, а згодом — трудівникам 
колгоспу імені Шевченка. Тепер їх уже запро-

шують у Велику Чечеліївку, Летронорбівну... 
Слава про самодіяльних митців з Митрофа- 
нівни стала відомою за межами району.

Подружжя Василь і Майя П’ятники, Олек
сандр і Наталя Калашниіси, Микола й Світлана 
Прохоренки, Віра і Володимир Семененки, 
Володимир Мамалат, Олександр Сум-орюка, 
Олександр Сімухін, старшокласниці Наталія 
Пулена і Валентина Г-оцай сьогодні вже не 
уявляють себе без гри в драматичному гурт
ку. А очолила його не фахівець, а ентузіаст 
комсомолка Наталія Тимко. І вже не нудьгує 
молодь у Митрофанівці. Слідом за нею потяг
нулися й односельці старшого покоління. Ку
ди виїздить з виставою драматичний гурток, 
туди їде й вокальний ансамбль. А в ньому 
беруть участь і пенсіонери В. П. Яременко, 
Н. П. Мамалат, Є, М. Баймайструк, і трудівни
ки середнього віку доярка Олександра Ва
сильєва, завідуюча складом Галина Мамалат 
та інші.

А. РИБАК.
Нозгородківський район.

ХОЧУ 
ЛИСТУВАТИСЯ
Добрий день, друзі. З по

чатку року редакція отримала 
велику кількість листів з про
ханням бути посередником у 
вашому знайомстві з ровес
никами. Листів так багато, щ-о 
ми просто розгублені, як же 
вам всім допомогти! Сьогодні 
надрукуємо деякі адреси 
хлопців і дівчат, що чекають 
листів від нових друзів. По 
традиції всі вищезгадані ад
ресати об'єднані спільними 
інтересами з перевагою му
зичних захоплень. Сучасна 
популярна естрадна музика і 
класика, творчість окремих 
груп і зірок рок-музики — 
отже, тим, хто хоче листува
тися, буде про що говорити з:

Сергієм Малютою. Йому 16 
років. Адреса така: 31/600 
м. Гайворон, вул. Леніна, 79. 
З дев'ятикласницею Оксаною 
Маланчук, що проживає за 
адресою; 317206 Компаніів- 
ський р-н, с. Бузова, вул. Лу
гова, 13.

Хоче знайти друзів дев’я
тикласниця Ліда Горбенко, 
Пишіть їй на адресу: Ново- 
миргородський р-н, с. Жовт
неве. Світлана Зав ялова жи
ве у Світяоводську по про
вулку індустріальному, 1, кв, 9. 
(Індекс 31/000). бона теж хо
че листуватися з людьми, які 
люблять читати книжки і слу
хати музику групи «Долина», 
«Ласковый май», Сандри. їй 
14 років.

Пропонують свої адреси: 
дев'ятикласниця Світлана Гон
чар з Новомиргорода (вул. 
Дудченка, 72. Поштовий ін
декс 317410) Валентина Буга 
15-ти років. 317430, Мала Вис
ка, вул. Ватутіна, 40. 14-річ-на 
Оксана Дзюба. 317542. Ново- 
архангельський р-н, с. Над- 
лак. Марина Гриб. їй 18 років. 
317804. Олександрійський р-н, 
с. Красносілка. Павлінв Дзюба, 
14-ти років. 317542, Новоар- 
хангельський р-н, с. Надлак, 
Куриленко Ольга. 31/853. 
Олександрійський р-н, с. По- 
пельнасте, вул. Щорса, 50. во
рона Лариса, Носко Оксана, 
яким 15 років. 317258, Ново- 
український р-н, с. Ганівка. 
13-річна Башняк Тетяна. 317815. 
Олександрійський р-н, с. Крае- 
носілля, вул. Пушкіна, 3. 17-річ* 
ний Юрій Гринченко. 317516. 
Добровеличківський р-н, с, Но- 
волутківка.
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«ЛЮБІТЬ У ГОДИНУ НЕГОДИ»
Рядок цей — із того сум- 

яо’ слави вірша В. Сое на
ри, якого майже сорок ро- 
4;3 тому чотири дні обго
ворювали на VI пленумі 
пРавл.:ння Спілки письмен
ні» України, трагічному 
Сля Сосюри пленумі, на 
?*ому його звинуватили в 
ЬдЧюналізмі. Та й хіба тіль- 
Хи тоді і тільки його? І гак 
^лякала та «система» наш 
НаРОД, ЩО ВІН уже готовий 
ритися всього свого, а 
вперше — почав мови

цуратися... Навесні 
“7 року письменники 

>країни вперше за ці кіль- 
а мовчазних десятиліть 

4І*9ИПИ на своєму пленумі 
п°о очевидне: рідна мова 
Ий Україні «а грані загибе- 

асиа потребує від нас 
Р-^Учого захисту. Саме 
г*Сьменники внесли чи на
;'°йбільший внесок у нині 
вийнятий Закон про м-ови 
1 иашїй республіці, стали 
* Ц аторг< ,5 створення То- 
всиства української мови 

Шевченка. І ось За- 
.'"1 поволеньки вступає • 
; Через роки ми, мож- 
'и,°- згадузатимемо імена

УКРАЇНІКА
тих, хто вдарив на сполох, 
із вдячністю... Сьогодні ж 
про них далеко не всі
знають»

Наш земляк, письменним 
Сергій ГІлачиида, один з 
‘найллодовитіших україн
ських публіцистів — із 
таких людей. Три рони то
му в «Літературній Україні» 
започаткувала однойменну 
рубрику його стаття «А мо- 

_ ян море», жива й ни
ці народними «притоками».

1 ось цикл його статей,
нарисів, означених тепер 
жанром «роздуми пись
менника», вийшли -окре
мою книжкою «Куди йде-
мо!» (К.: Рад. письменник, 
1989 — 95 с.).

власне, книжка така не
велика за об’ємом і гак 
самобутньо написана, що 
переповідати її — справа 
невдячна: цю книжку тре
ба читати самому. Якщо 
читач — не національний 
нігіліст, і не «інтернаціона
ліст» на безнаціональній 
основі (про таких, у гім 
числі й кіровоградських, 
не раз згадано у книгах 
нашого земляка), він поба
чить, як авторові болять 
болі малої батьківщини ще 
з тих віддалених десяти

літь, коли завдяки і його 
проблемним виступам в 
республіканській пресі на 
Кіровоградщииі появилися 
заповідник «Хутір Надія», 
якому загрожувало зни
щення, музей Яновського 
в Нечаївці... Ось і нині ав
торове «ходіння а народ», 
знайомство із такими рев
нителями рідної мови, 
яким був Микола Грицак 
із Закарпаття, котрий зі
брав матеріалів на двадця- 
титомний діалектний слов
ник, знаходять у людях 
щирий відгук. Цікаво чи
тати з книзі і листи, й ко
ментарі автора, співстав- 
ляючи ситуацію у мовній 
сфені із ленінськими на
становами.

Те, що ми, унраїмці, пе
рестаємо говорити поунра- 
їнськи, а білоруси — по-бі- 
лоруськи, — це, мабуть, 
єдиний показник, за яним 
ми, не доганяючи, обігнали 
геть усі недружні і дружні 
держави. Сумна така кон
статація. І статистика, на
ведена в книзі С. Плачин- 
ди — про мізерну кількість 
уноаїномовних садків, шкіл, 
театрів, фільмів, концер
тів, — не може не насторо
жити: куди йдемо, куди
скочуємося, чи не в везли-

кість? Бо ж цікаві ми всі 
ие тан тим, чим схожі, ян 
тим, чим самобутні, — мо
вою, мистецтвом, культу
рою...

У листах, які Плачимда 
одержав як відгук на свої 
статті, а потім і на чужі, 
знаходимо не лише багато 
невтішних прикладів нашо
го національного занепа
ду, а й чимало цікавих 
конструктивних пропози
цій. Автори одностайні: 
слід надати українській 
мові на Україні державно
го статусу, що нині вже й 
стало дійсністю.

От і зроблено гуртом крон 
до великої дії, от і з’являє
ться переконаність, що ми 
ще на щось здатні, чимось 
можемо самі собі зарадити. 
Але не тільки про україн
ську мову турбується ав
тор — ні, він висловлюється 
за вільний розвиток усіх 
мов і культур.

До речі, мама письмен
ника — м-олдаванка, знала 
безліч українських і мол
давських казок, легенд, 
міфів і притч. Материнські 
скарби осявають » всю 
творчість С. Плачинди, во
ни відлунюють у його ро
манах, повістях, оповідан
нях, нарисах,

Із нарисів, із життєвих 
шукань, досліджень, зустрі
чей і ретельних архівних 
розвідок народжувались, 
як і мова, інші нині відомі 
документальні книги Пла- 
чинди про Юрія Яноа- 
ськото, Олександра Дов
женка, Сергія Корольова, 
Олександра Гіталова. Це 
документально - художні 
твори про людей, що слав
ні ділами своїми і переко
наннями, про проблеми, 
які постали в історії, куль
турі, науці, екології. Ос
танній темі С, Плачинда 
зараз приділяє велику ува
гу не лише як письменник, 
а і як громадський діяч 
у Республіканському комі
теті по захисту рік на Ук
раїні, В одному з недавніх 
радіовиступів говорив
С. Плачинда (він — народ
ний депутат Верховної Ра
ди УРСР) і про наш роз
терзаний Інгул,..

Сподіваюся, що за нову 
книгу не назвуть знову 
С. Плачинду «націоналіс
том» (а саме в наших кра
ях він цей ярлик заробив 
у 70-х роках). Про те, що

а:и не відмежовується від 
інших культур, засвідчують 
і його книга «Довженко і 
світ», і перший в україн
ській, російській та білору
ській фольклористиці слов
ник слов’янської міфоло
гії... Але це, знову ж таки, 
не безнаціональний «супер- 
інтернаціоналізм»; єднання 
і культурний обмін рів
них — ось основа інтерна
ціоналізму С. Плачинди.

Зводити будову такого 
інтернаціоналізму нам не
обхідно повсякчас. За сьо
годнішніх умов, коли на 
перше місце виступили еко
номічна, екологічна й ду» 
ховна кризи в суспільстві, 
багатьом, на жаль, здаєть
ся, що якраз ці проблеми є 
першорядними, а мова й 
культура — на потім. Не
вже досі ке зрозуміли, що 
без культурної революції 
ми будемо нездатні ні на 
які інші? Отож, згадаймо 
поета і п[>оцмтованин на 
початку рядок. Україна і Г< 
народ завжди потребували 
любові, а особливо — сьо* 
годні, у такий складний, 
але такий обнадійливий 
час...

А. КОРІНЬ, 
редактор обласної на
укової бібліотеки Іме
ні Н. К. Крупської.

м, Кіровоград.



ЄЖЕ. він хворий?
ІЇВ — П’яний він, нализався диви як!

— А, може, мертвий?
Ми всі зібралися біля вікна, що виходило на без

людне подвір я. На неяскравій осінній траві лежав 
чоловік. У куртці захисного кольору, у білій кепці, но
ги зіпнуті в колінах... Дивитися на нього було страшно. 
Не вперше таке доводиться бачити, але кожного разу 
душу опановує і страх, і жалість, і співчуття, і огида. 
До чого доводять людину якісь сто грамів, що множа
ться потім стократ, відбирають думки, почуття, логіку, 
знання, уміння, душу, і кидають саме діло на такий ось 
безлюдний дворик, чи в підворітню, чи в канаву...

Тяжкою бідою стукають ті сто грамів у двері осель, 
розбивають сім’ї, калічать долі, роз’їдають народ, на
цію, суспільство. І вже не отой лише дядько у білій 

кривали заводи, повирубували виноградники, в зараз 
помаленьку назад ті заводи відкриваємо, тема ця по
ступово сходить зі сторінок газет. Відкрили товариство 
тверезості, приймали туди всіх, кого тільки можна, а 
зараз скорочуєм посади голів комісій по боротьбі зо 
тверезість...

Я не агітую за те, щоб знову повернутись у 85-ий 
і відновити той раж, з яким ми взялися викорчовувати 
пияцтво. Хочу запитати: чому він згас? Мабуть тому, 
що ініціатива йшла зверху, спускалась до того дядеч
ка, що лежав тоді на подвір'ї, по службовій драбинці 
у вигляді розпоряджень, циркулярів, наказів. А якби 
він сам встав, глянув у дзеркало, побачив своє опухле 
лице, брудні руки і одяг, та й згадав, що у нього теж 
є честь, достоїнство, воля і розум. Як допомогти 
це зробити, як повернути у нормальний світ? 

йому

усвідомлення — нічого не вийде), що так далі жити 
не можна, і треба вибиратися з цього брудного світу, 
то крім таблеток те уколів йому будуть вкрай необхід
на увага, добре слово, похвала, ласка. Адже люди, що 
п’ють, мають свою психологію, яку треба міняти (що 
не зробиш за один день) мислення, уявлення, друзів, 
оточення. Вони приходять в сім’ю чи на роботу, як в 
інший світ, де їх не розуміють, не люблять, зневажа
ють. А без розуміння, любові і поваги вони не можуть 
вибратися із своєї прірви. В спеціалізовану полікліні
ку приходять жінки пацієнтів. їх вчать, як треба себе 
поводити, коли поставитися до чоловіка поблажливо, 
а коли й строгіше, але ні в якому випадку не провоку
вати випивку або лайку.

Люди, які пройшли цю школу, ці сходинки повер
нення ‘ ’ ------ ........із страшного світу, де панує пляшка горілки, і
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кепці загубив свої розум і душу, то губимо їх ми, на
род, бо ж хто знає, які в того дядечка народилися ді
ти і скільки у нас таких дядечок (тільки в Кіровограді 
20 тисяч хронічних алкоголіків) і покаліченого нашим 
безкультур’ям молодого цвіту.

Тетяна Петрівна Когут, головний лікар госпрозрахун
кової спеціалізованої поліклініки (анонімного лікуван
ня) впевнена, що саме безкультур’я і бездуховність 
створюють грунт пияцтву. Вона брала участь в прове
денні циклу лекцій по школах міста (СШ № 11, N2 13) 
для батьків, учителів, дітей по моральному і статево
му вихованню. Спостереження дозволяють зробити 
висновок, що майже 80 відсотків дітей мають низький 
ценз здоров’я, а ценз цей складають якраз висока 
ступінь алкоголізації і низька культура.

— У класі, де 40—45 учнів, — ділиться враженнями 
Тетяна Петрівна, — всього 5—7 учнів, які вчаться лег
ко, засвоюють матеріал швидко, мають рухливий про
цес мислення. Це страшна біда. Від ЗО до 70 відсотків 
дітей не можуть (не в силу своїх бажань, а в силу 
психічного і розумового розвитку!) вчитися на «добре» 
й «відмінно». Ми втрачаємо свій розумовий потенціал.

— Питаю у дівчаток 8—10 класів, — продовжує Т. П. 
Когут, — у кого в сім’ї’ зовсім не п’ють. Лише одна 
підняла руку. Інші навіть не розуміють: «А хіба може 
так буть? А як гості прийдуть?».

Алкоголізм, наркоманія, проституція, покинуті діти, 
діти-каліки розумово й фізично з народження (а їх 
стає все більше й більше), це все біди, які можна і 
треба викорінювати, а ми не вміємо, не можемо, не 
здатні. «Запливаючий» капіталізм якось і з наркома
нією ефективно бореться, принаймні в Америці, як не 
раз повідомляли засоби масової інформації, такий 
рух має дуже широкий розвиток і приносить свої ре
зультати. І про товариства анонімних алкоголіків чо
мусь дізналися ми не з якогось степового села, де ба
бе Ганна жене на повну котушку бурякову самогонку 
й продає наліво й направо, а знову ж, десь здалеку 
п-риходить до нас досвід. - ;

Всі пам’ятають червневу, 1985-го року постанову 
ЦК КПРС, де‘йшлося про посилення боротьби з пияц
твом. Взялися за голову, затрубили у всі труби, поза-

У Радянському Союзі вже почала підніматися іні
ціатива й знизу. Переді мною грудневий за 1988 рік 
номер (на той час друкований на машинці) газети 
«Оптималіст». Це орган Всесоюзної координаційної Ради 
об’єднання «Оптималіст». У газеті цій — тривога і за
непокоєння. Тільки тверезий народ здатен поліпшити 
собі життя. «П’яним народом неможливо керувати, але 
з нього легко зробити попихача». «Економічні втрати, 
зв’язані з пияцтвом і алкоголем, в 2—3 рази переви
щують прибуток від реалізації алкогольних виробів». 
Новосибірськ, Зеленоград, Ленінград, Москва, Челя
бінськ. Створюються клуби, союзи боротьби за твере
зість. А ось ще одне видання: «Відсіч» — орган брат
ства тверезості «Відсіч», яке засноване в серпні мину
лого року у Львові. Гасло братства: «Боротьба за тве
резість — боротьба за відродження нації». Відроджен
ня фізичне, розумове, духовне, політичне.

Скажіть, чи вигідний п’яниця-робітник підприємству? 
Відповідь очевидна — ні. Але не поспішайте відпові
дати. Наша система праці недосконала. То треба ви
йти на позачерговий суботник, то аврал, то з вини ке
рівництва якийсь зрив. Тверезий, свідомий робітник не 
змовчить, скаже, і на зборах виступить, і на вмовляння 
не піддасться. А п’яний?.. Сьогодні начальник цеху 
його «не продав», що прийшов «під мухою» на роботу, 
а завтра він проголосує і підпише все, що вигідно на
чальнику... Але є й інші керівники. О. М. Собко, голова 
колгоспу імені Щорса Долинського району дає своїм 
людям автобус, щоб з’їздили в Кіровоград в поліклі
ніку, оплачує лікування. Так само турбуються про лю
дей і в колгоспі імені Мічуріна та імені XXII з’їзду 
КПРС Новомиргородського району.

І все ж, яким би сучасним не було медичне ліку
вання без психологічної, соціальної, трудової реабілі
тації воно не матиме належного ефекту.

— Лікують людей одними й тими ж препаратами від 
алкоголізму і в ЛТП, і в наркодиспансері, і в тюрмах,— 
говорить Т. П. Когут, — але ж результативність різна, 
бо не завжди є можливість працювати з кожним ок
ремо.

Коли взятися лікувати -отого згадуваного дядечка, 
який сам побачив і усвідомив (це дуже важливо, без

зовсім іншими, хочуть створити у нас в областістали 
реабілітаційний клуб (як назвати його, поки що не ви
рішили, можливо, й ви, шановні читачі, підкажете на
зву). Людина повинна заново знайти себе, у чомусь 
розкритись, відчути себе особистістю, відчути душев
ний спокій і впевненість. На засідання клубу планує
ться запрошувати священиків.

— Наш порятунок, — говорить Тетяна Петрівна — 
тільки в підвищенні культури, духовності.

— Ви думаєте ще можливо врятуватися?
— Так, сьогодні є надія. З’являється свобода думки, 

політичних поглядів, більший простір для розумних, 
талановитих. Кожного дня треба підніматися хоч трі
шечки вище духовно, морально.

Клуб має об’єднувати тільки людей, свідомих своєї 
мети. Буде тут, мабуть, і телефон довіри. Взагалі, все 
тут має будуватися на довір’ї — ніяких списків членів, 
ніяких зобов’язань. Спілкування в клубі повинно стати 
духовною потребою.

Існує ще й метод сімейних груп «Ал-анон». Тут ме
та — допомогти сім’ям і друзям алкоголіків, через 
них вплинути на любителів спиртного.

Можливо, у створенні цього клубу допоможе това
риство тверезості? Може, відгукнеться наша громад
ськість? Кожен лист підтримки, розповідь, новий факт, 
порада допоможуть ініціаторам створення клубу.

Розмовляю з одним з них. Робітник ВО «Червона 
зірка» В. В. Гребенюк:

— Я сам колись був у тій ямі, знаю як нелегко із неї 
вибратися, наскільки важлива психологічна допомога. 
У нас, на заводі, є хлопці, які покінчили із пияцтвом і 
підтримують ідею клубу. До нас, думаю, приходити- 
муть люди, що були й у місцях позбавлення волі. Тре
ба, щоб їх перевиховувала не міліція, а люди, що самі 
пройшли тернистий шлях і які подаватимуть приклад 
власною долею.

Якщо клуб стане містком між п’яним світом і суспіль
ством і по ньому зможуть пройти хоч кілька чоловік, 
то зусилля не будуть марними.

о

м. Кіровоград.
С. ОРЕЛ.
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Знайома
«не

Дружинники Кіровоградського виробничо
го об’єднання «Друкмаш», працюючи в тіс
ній взаємодії із співробітниками міліції, зай
маються найрізноманітнішими питаннями: від 
затримання злочинців до попередження сі
мейних конфліктів. Більше двадцяти років 
серед них — робітник цеху № 31 П. П. Прош
кін.

Петро Павлович — шанована в колективі 
людина. Очолювана ним цехова добровільне 

ОІхСІХІнародне дружина активно веде боротьбу з 
правопорушниками і розкрадачами держав
ної власності.

...Опівдні у штабі громадського пункту охо
рони порядку № 7 Кіровського району міста 
Кіровограда пролунав телефонний дзвінок. 
Схвильована жінка повідомила, що в мікро
районі «Космонавтів», зокрема, по вулиці Ге
роїв Сталінграда в будинках №№ 10 і 12 
з’явилась дуже привітна незнайомка, яка хо
дить із квартири в квартиру, розпитуючи 
мешканців про сусідів.

Заступник голови громадського пункту охо
рони порядку Г. М. Стародворцев і член ДНД 
П. Л. Прошкін вирішили самі познайомитись

із цією жінкою. Але спочатку повідомили про В 
свій намір у міліцію. В

їм вдалося затримати «незнайомку». Прав $ 
да, коли прибули працівники міліції, виявило- В 
ся, що ця особа — давно їм знайома грома- В 
дянка Грек. Ухиляючись від суспільно корис- В 
ної праці, вона займалась крадіжками з ди- В 
тячих установ. Нині Грек притягнута до кри В 
міняльної відповідальності.

м. синєок, В 
заступник начальника відділення профі- В 
«актини Кіровського РВВС м. Кірово- В 
града. В



МЕЛОДИЯ» хитрує. Це- 
™ давно одна централь

на газета піймала всесо
юзну фірму грамзапису 
на тому, на чому й лови
ти не треба — асе на 
виду» 3 різних альбомах 
серії «На концертах Вла
димира Высоцкого» пов

торювалося близько де
сятка пісень. У Висоцько- 
го написано десь 8G0 ком
позицій — ясно, що не 
браком матеріалу пояс
нювалося дублювання, а 
лише фінансозими 
расами.
ставлю 
«Князя 
групи 
ліус», трохи слухаю — 
можна 
заробітки 
взяті практично з 
ря, Чотири пісні з дев’я
ти вже були на 'іншому 
гіганті, коли на популяр
ному «НП», очевидно, 
«вивозили» як причеп 
менш популярну «Брига
ду С».

На цьому довантаже- 
і кому диску якість запи- 
' су краща, ніж на суціль- 
I но наутілусівському аль- 
^мбомі. Вихідні дані однз- 
ЯИЬвих пісень на різних 
І^іїлатівках записані по- 
I різному, а однієї пісні 
J навіть у назві плута.чи- 
I на — раз «Круговая по- 
I рука», раз — «Скован- 
I ньіе».,.

інте-
I ось недавно 
на програвач 

тишины» — диск 
«Наутілус помпі- 

. - "І
прикидати нові 

і «Мелодии», 
і позіт-

'іншому

Для всіх синьооких дівчаток
«Девочка моя синегла

зая, без тебя мне не 
прожить и дня» звучить 
по радіо і телебаченню, 
на дискотеці чи а кон
цертному залі, і синьо
окі, а також кароокі, зе
леноокі і всі інші без 
винятку дівчатка знають, 
що це співає їхній улюб
ленець — Женя Белоусов.

Євген Бєлоусов — по- 
чаткуючий, але вже, ма
буть, один з найаідомі- 
ших естрадних виконав
ців. Народився 10 верес
ня 1968 року з Курську. 
Хоча професійних музи
кантів серед Бєлоусових 
на було, музику слухав з 
дитинства (батько добре 
грав на гітарі, співав і 
зумів прищепити дітям 
любов до музики). Музи
ку Женя любив, але в 
музичну школу буз при
ведений силоміць, на
вчання гри на баяні бу
ло просто мукою. Мрією 

ала естрада. Після 8-го

Та хто любить (перед
усім Вячеслава Бутусова, 
потім Д. Умецького та 
І. Кормильцева), тому і 
Цей «несамостійний» 
«Князь» буде □ радість.

Композиції «НП» на 
цьому диску у більшості 
текстуально безжальні, 
відверті до грубузатості. 
Якості, які з пісенному 
жанрі відвертають, на
віть коли співається чис
та правда. «Парни с пры
щавой совестью», «мать 
учит 
морга», «отец 
приготовленный 
(«Взгляд с экрана») — це 
готові кліше до газетно
го нарису про зіпсоване 
дівчисько з неблагопо
лучно? сім’ї. Пісня «Стрип
тиз»: «Мы начали водкой 
утром, мы кончили ночью 
в постели», а «страна уми
рает, как дрезний ящер, 
с новым вирусом а клет
ках» — можна і такими 
штрихами, не переводячи 
тисяч тонн словесної ру
ди, накидати портрет 
сьогодення. Схоже?

Віртуозні вокал і 
кестровха, особливо 
хові (чи синтазаторні) 
ло, одначе, амортизують 
жорстокість слів. Можна 
слухати...
НЫМИ», 
хаки» — 
ся. Тут 
названих

совестью», 
наизусть телефон 

плюет з 
ужин»

ор- 
ДУ* 
со-

А над «Скоаан- 
«Шаром цвета 

ще й замислити- 
(на відміну від 
пісень) ідеться

класу він вступає а му
зичне училище на ест
радне відділення. Закін
чив навчання по класу 
бас-гітари; грав у різних 
групах.

Важко сказати, як би 
склалася його доля, ко
ли б не зустріч з поете
сою Любов ю Зоропає- 
аою і композитором Вік
тором Дорохіним. До
свідчені люди довго 
придивлялися до Жені і 
потім подарували йому 
пісню «Алушта», яка про
звучала вперше в «Ран
ковій пошті» влітку 1988 
року. Багатомільйонна ау
диторія телеглядачів по
знайомилася з новим ви
конавцем. З цього мо
менту почався тернистий 
шлях Євгена Бєлоусоза 
на великій естраді. У ве
ресні була знята «Девоч
ка моя синеглазая», кот
ру прийняли на «ура» 
Пісня сподобалася бага
тьом любителям популяр

У КОЛІ МУЗ

I
ної музики, але не спо
добалася кільком чинов
никам у головній редак
ції музичних програм 
ЦТ. Пісню ззинузатили з 
заяложеності, й почало
ся цькування Белоусова 
в ефірі. Творче тріо на 
здзаалося, продовжува
ло боротьбу за свої піс
ні, в цьому йому дуже 
допомогла молодіжна 
редакція. Через деякий 
час Женю аизнала і му
зична редакція. Все час
тіше його можна зустрі
ти з різних концертах і 
телепрограмах. З успі
хом пройшоз його виступ 
на фестивалі «Звукової 
доріжки». Триває робота 
над новими піснями, го
тується сольний диск. На 
фірм’ «Мелодия» вихо
дить авторська платівка 
В. Дорохіна і Л. Воропає- 
вої «Девочка моя сине
глазая», три пісні на якій 
виконує Белоусов. Попе
реду гастролі по нашій 
країні і за рубежем.

Пісні у виконанні Бєло- 
усоаа створюються для 
молоді: дискотечні рит
ми, юнацька тематика. 
Однак на концерти охо
че приходять і дорослі, і 
ДІТИ,

Дмитро ТКАЧЕНКО.
P.S. У січні 1990 року 

під час гастролей на Ук
раїні Женя потрапив у 
автомобільну катастрофу 
По дорозі з Донецька в 
Харків перекинулася ма
шина з артистами. Зі 
струсом мозку €. Бело
усов буз доставлений у 
Москву. Нині стан його 
здоров'я хороший.

фото автора.

не про тих, кого ми вва
жаємо гіршими від себе, 
а про таких, як і кожен із 
нас. Про та, як на нас 
можна покластися і на 
що нас можна навер
нути...

Не такі прості й пісні 
«Доктор твоего тела» та 
«Казанова», проте перша, 
мені здається, переобтя
жена рефренами, а дру
га за виконавською ма
нерою краще вписалася 
б у диск «Ступени» О. Ба- 
рикігіа.

Особняком стоїть урю- 
чисто-зкрадливий «Князь 
тишины». Про «Я хочу 

быть с тобой» і говори

ПРОЩАЛЬНОЕ ПИСЬМО
(Ö. БУТУСОВ, группа «Наутилус помпнлиус).

Когда умолкнут все песни,
Которых я не знаю,
В терпком воздухе крикнет
Последний мой бумажный пэроход,аЭ

Гуд бай, Америка, о-о-о,
Где я не был никогда,
Прощай навсегда,
Возьми банджо, сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... 4 р.

Мне стали слишком малы
Таои тертые джинсы,
Нас так долго учили
Любить тзои запретные плоды?

Гуд бай, Америка, о-о-о,
Где я не буду никогда,
Услышу ли песню
Которую запомню навсегда.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лз-ла-ла.„ 4 р..

Чарівниці
Хочу розказати про Тетяну Василізну 

та Володимира Васильовича Гончарен
ків.

Більше двадцяти років тому, закін
чивши школу, подалася Таня з Полтаву 
на прядильну фабрику. Але не прижи
лася в місті, додому потягло. Виступа
ла з ансамблі. Любоз до української 
пісні в неї від батька (який був непога
ним музикантом), від мами-доярки та 
її подруг, які без лісні не уязляли жит
тя. Це зараз село мовчазне, якесь без
лике. А тоді з піснею на роботу, з піс
нею — з роботи.

Володимир Васильович теж вихозу- 
зазся у звичайній селянській сім’ї. Ала 
і тут народна-пісня, музика були у ве
ликій пошані. Село Олено-Косогорово 
має свої пісенні традиції. Родом із 
нього і знаменита українська артистка 
Лідія Забіляста.

То ж не дивно, що з дитинства Во
лодя добре розумів музику, граа прак
тично на будь-якому музичному інстру
менті. На гармошці навчився грати в 
п’ять років.

Після повернення з Полтави за на
правленням колгоспу поїхала Таня на 
десятимісячні курси до Кіровограда. 
Там же навчався і Володимир. І через 
деякий час у ПегрокорбІвці з’явилася 
поза молода сім’я Гончаренків, а а 
СБК — талановиті працівники.

Де Гончаренки, там і молодь. Та хі
ба тільки молодь? Своїм словом Тетя
на Василівна зміє зачарувати. Ось і 
йдуть на їхній поклик і пенсіонери,

Тетяна Василівна закінчила з відзна
кою Олександрійське культосвітню 
училище. Прийшов успіх, При будинку 
культури створений ансамбль «Чарів
ниці». Кожен учасник грає «а своєму

з пилками

інструменті. А Інструменти ці унікаль
ні: коса, пилка, рубель, мотовило, 
пральна дошка та ін.

Перший вечір з СБК. Односельці а 
захопленні. Важко навіть уявити, що 
оті казани можуть витинати таку ме
лодію!

Район. Область. І ось наші «Чарівни
ці» запрошені на Київське телебачен
ня. Ансамблю присвоєно звання на
родний.

Під керівництвом Гончаренків лра 
цюють в СБК гуртки естрадно? та дуко* 
вої музики, вокальний, інструменталь* 
ний. Дитячий фольклорний ансамбль 
«Подоляночка» відомий за межами 
району. Активними учасниками в кон
цертах є і їхні діти. Старший, Валерій, 
після армії залишився в селі і тож пра
цює з будинку культури. Молодший, 
Віталій, закінчує школу і, напевне, теж 
піде шляхами батьків, бо також, як І 
вони, на уявляє життя без пісні і му
зики.

Л, СТЕПАНЮК.
Нозгородкізський район.

ти нічого — цей лірично- 
пристрасний хіт донедав
на був візитною карткою 
групи, поки не впала на 
нього тінь «Прощального 
письма», більша відомо
го як «Гуд бай, Амери
ка!».

Типовий герой у типо
вих обставинах. Ми про
щаємося з Америкою, бо 
знаємо, що ніколи там 
не будемо. Бо далеко, бо 
ніхто там не жде, бо не
має візи, немає грошей, 
немає путівок, немає 
квитків через Атлантику 
і взагалі — хто ми такі і 
чого там не бачили! «Нас 
так долго учили любить 

твои запретные плоды»... 
Слова цієї пісні — просто 
речення (за формою 
зовсім не жорстокі) без 
рими і ритму, думок у 
ній — аж одна, але огор
нуте прекрасною мело
дією, все це боляче роз
ворушу« наш комплекс 
неповноцінності. І вій 
знай нашіптус: сиди, мов
чи та диш; твоя мрія 
про Америку (на геогра
фічну, а як символ того, 
чого на маємо) — не
здійсненна, недосяжна, 
«последний мой бумаж
ный пароход»...

Н. ДАНИЛЕНКО.
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Чи засяє «Зірка» у
І Завтра, зустрівшись зі 
і СКА (КиЗД кіровоград

ська «Зірна» розпочне 
| марафон 53-го чемпіона

ту країни з футболу.
І Болільників напевне 

цікавить, що нового при
несе в життя команди 
1990 рік. ЗІ сторінок 
центральних газет ми 
знаємо про стан перебу
дови у футболі, так би 
мовити, на вершині айс
берга — у вищій І пер- 

. шій лігах, а як живе «гли- 
| бинка»?

На це та інші запитан
ня відповідає начальник 
команди «Зірка» Олег 
Костянтинович Касьянен- 
ко, котрий прийняв фут
больне господарство 20 
січня 1990 року.

Наша зустріч відбула
ся у невеличкому кабіне
ті, яким став центральною 
точкою, де перетинають
ся різноманітні напрямки 
спортивного життя «Зір
ки».

Отже, «Зірка» буде ви
борювати у цьому сезо
ні право увійти у вісімку 
найсильніших команд, які 
матимуть можливість ви
ступати у буферній зоні, 
створеній між І та II лі
гами. У поєдинок 8 квіт
ня вступають пише 2С 

команд, замість звичних 
26—28.

МОР.: Як же проходить 
підготовка до чемпІона- 

5 ту СРСР!
О. К.: До 22 березня 

,, команда знаходилась у 
| Болгарській Народній Рес- 

■ публіці. Зміни, яких за- 
і знає ця країна, не пере- 
' шиоджали традиційно 
і Дружньому прийому на-

ших спортсменів. У Бол
гарії команда жила роз
міреним життям: заряд
ка, по два тренування 
щодня, зустрічі з трудо
вими колективами, через 
кожних 2 дня команда 
проводила контрольну 
зустріч. Наголошую, що 
відношення до наших 
футболістів було друж
нім. Вдома команду вже 
чекала зустріч 26 квітня 
з чемпіоном СРСР 1989 
року московським «Спар- 
таком». Щоправда, чем
піон зажадав за гру 
«скромну суму» — 12000 
карбованців. Взагалі, го
ловна мета тренувально
го циклу — створити ба
зу функціональної ста
більності гравців протя
гом всього сезону.

КОР.: Після завоюван
ня кубка України в 1976 
році команді не вдава
лося досягти помітних 
результатів. У чому Ви 
бачите головну причину 
цього? Адже багато бо
лільників пов’язують це з 
небажанням грати й бо
ротися за почесне місце.

О. К.: Головну причину 
я вбачаю у втраті ста
більності складу коман
ди- Восьмого квітня ми 
побачимо інший колек-

тив, аніж той, який за
вершував 52 чемпіонат. 
Після минулого сезону 
команду полишило 7 про
відних гравців, серед них 
Хапсаліс, Федоренко, 
Лактіонов, Шелест, Труб- 
ніков, Бабенко. Головна 
причина — це стан побу
тових умов. За словами 
гравців, які покинули 
команду, в Кременчузі,

ФУТБОЛ

Кривому Розі, Чернівцях 
їм будуть створені умо
ви кращі, ніж в Кірово
граді. Хоча керівництво 
клубу постійно контро
лює положення справ у 
цій сфері, намагається 
покращити побутові умо
ви життя футболістів.

КОР.: Кого з новачків 
побачать кіровоградці у 
складі команди!

О. К.: Підбір гравців — 
процес тривалий, і сьо
годні він не завершиться 
з початком сезоіну, але 
вже сьогодні трьом фут
болістам запропоновано 
Захищати кольори «Зір
ки» — це А. Шмонін, 
О. Голобєв, обидва з 
команди фізкультури, а 
також О. Процишин з 
Донецька. Повернувся в 
команду вже знайомий 
багатьом болільникам 
О, Трегубенко. Так що 
зміни відбулися значні.

КОР.: Чи зміниться щось 
у положенні команди й 
у статусі гравців Із засну
ванням футбольного клу
бу, що нового це прине
се у ваше життя і робо
ту!

О. К.: Нового вже при
несло — і чимало. Адже 
я, як начальник команди, 
відповідаю за матеріаль
но-технічну, фінансову, 
побутову сторони життя 
«Зірки». (Телефон під час 
нашої розмови не замов
кав: дзвонили із банку, з 
заводського профкому І 
т. ін. Олег Костянтинович 
здавався схожим на фін- 
працівника, а не началь
ника футбольної команди. 
Та поняття госпрозра
хунку, нарешті, дійшло до 
2-ї ліги). Говорячи про 
клуб, необхідно знати, 
що рішення цього пи
тання було прийнято на
справді мудре. 945-а по
станова Ради Міністрів 
СРСР дозволяє відкрива
ти клуби трьох ступенів. 
Кожний ступінь являє со
бою крок до повного 
госпрозрахунку й само
окупності футбольного 
клубу.

Наша «Зірка» буде 
функціонувати як клуб 
другого ступеня, тобто з

елементами госпрозра
хунку. Основне фінансо
ве навантаження понесе 
»організація-засновник — 
?/івод «Червона зірка». 
Але в формуванні бюд
жету можуть допомогти 
також індивідуальні та 
колективні вкладники. Та
ким чином, будь-який ба
жаючий може подати по
сильну допомогу: від
грошових внесків до ви
готовлення сувенірів з 
атрибутикою футбольно
го клубу. Частковий госп
розрахунок дозволить 
керівництву команди за
просити «а роботу фа
хівців з необхідною ква
ліфікацією.

КОР.: Фігурою № 1 для 
клубу залишаються фут
болісти, яку ж матеріало- 
ну винагороду (точніше— 
3,10плату) одержує ко- 
жен учасник команди!

О. К.: Згідно постано
ви Ради Міністрів СРСР, 
гравець основного скла* 
ду одержує 200 карбо
ванців, запасний — 150. 
Керівництво клубу має 
можливість виплачувати 
премію у розмірі 25%, 
так що за сучасними мір
ками — не густо вихо
дить.

КОР.: Що планує ке
рівництво клубу для при
ваблення глядачів на 
стадіон!

О. К.; Головним сти
мулом відвідуваності мат
чів — це гра команди. 
Але не слід забувати й 
про рекламу, про роботу 
з «фанами». Клуб планує 
видавати свою футболь
ну газету, під час матчів 
буде проводитись рози- 
граш лотереї. Буде біль
ше уваги приділятися 
дрібницям: «похвалити»
за активну підтримку

команди, вручити суве
нір та ін.

КОР.: Хто ж очолить 
клуб «Зірка»!

О. К.: Головою клубу 
вибраний заступник го
лови міськвиконкому 
В. М. Суворов. Вибори 
проходили досить бурх
ливо, було запропонова
но 11 кандидатур. Він же 
отримав більшість голо
сів.

КОР.: А тепер кілька 
особистих запитань. Ваша 
улюблена команда крім 
«Зірки»!

— «Динамо» (Київ), 
«Динамо» (Тбілісі), «Спар
так».

— Ваш прогноз на чем
піонат світу!

— Дуже вболіваю за 
збірну країни. Вважаю, 
що наші хлопці вийдуть 
на наступний круг.

— Ваше відношення до 
проблем Спілки футболь
них ЛІГ?

— Спілкою було за
пропоновано чимало ро
зумних пропозицій, але 
йо-му бракувало поступо
вості, а проблему необ
хідно було вирішувати 
шляхом розумного комп
ромісу.

— Ваші передбачення 
на першу зустріч?

— Найчастіше на своє
му полі «Зірці» вдавало
ся перемогти киян, але 
все буде вирішуватись 
на футбольному полі.

КОР.: Бажаю Ва/л,
команді, всім працівни
кам клубу успіхів у цьо
му сезоні, гарної гри, 
почесного МІСЦЯ у тур
нірній таблиці. Та нехай 
футбол додасть більше 
радощів у нашому житті.

О. ПОЛТАВЕЦЬ.
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ДУЕТИ,
ХОРИ,

ТРІО...

У Кіровограді відбувся огляд-конкурс хоро
вих колективів, вокальних ансамблів та соліс- 
тів-вопалістів, присвячений 45-річчю Перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизняній вій
ні. Учасники — самодіяльні митці з усіх ра
йонів області, за винятком Ульяновського і 
Устинівського районів, які не представили 
жодного колективу.

Високу виконавську майстерність проде
монстрували народні самодіяльні хори «Тяс- 
мин» Олексаидрівсьного РБК (керівник заслу
жений працівник культури В. Савустяненко), 
«Хлібодар» Новопразького ЦБК Олександрій
ського району (керівник В. Скляр), «Хлібодари» 
МБК № 1 нолгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району (керівник О. Соколенко), народна само

діяльна хорова капела Гайворонського РБК 
(керівник А. Ковальчук).

Дуже сподобались глядачу жіночі вокальні 
ансамблі Бобринецького РБК (нерівник Н. Пас- 
ніченко), Вільшансьного РБК (нерівник Р. Іва
нова), Новомиргородсьного МБК № 2 (керівний 
М. Барановський), народні самодіяльні ан
самблі Світловодсьного та Добровеличківсьно- 
го РБК (керівники В. Перехрест і Т. Мар’яно- 
ва), чоловічий вокальний ансамбль нолгоспу 
«Комінтерн» Бобринецького району (керівник 
В. Запірченно).

Красиво, чисто і емоційно звучали пісні у 
виконанні Г. Малохатько (Комланіївсьний РБК), 
І. фролової (Новопразьний ЦБК Олександрій
ського району), Т. Лугової (МБК № 1 колгоспу 
«Росія» Новоукраїнського району), В. Цимори-

на (Суботцівсьний СБК Знам’янського району). $ 
Серед учасників огляду-нонкурсу були І да 

фольклорні ансамблі, дуети, тріо. Приємне вра- % 
жсння справили дитячий сімейний дует сестер да 
0. та В. Ковальових (Калинівський СБК Кіро- % 
воградського району), сімейне тріо у складі $ 
Н., О. та С. Загоруйків (Вікнинський СБК Гайво- $ 
ронського району, народний самодіяльний да 
фольклорним ансамбль Петрокорбівського СБК <■- 
Новгородківського району (нерівний Т. Гонча- да 
рейко). да

Лауреати третього туру третього Всесоюзно- $ 
го фестивалю народної творчості (у його рам- $ 
нах проходив огляд) візьмуть участь у заключ- да 
йому концерті, що відбудеться у Кіровограді % 
в КВІТНІ. м

А. НЕТИС,



понеділок
9 КВІТНЯ

А ЦТ (1 програма)
15.30 — ТСН. Телевізійна служ

ба новин. 15.45 — Фільм — дітям. 
«Свистати всіх нагору!». 16.55 — 
Прем’єра документального філь
му «СРСР — Індія: свято і будні». 
17.05 — В.-А. Моцарт. Концерт для 
фортепіано з оркестром до мажор.
17.30 — Дитяча година. З уроком 
німецької мови. 18.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 19.00 — 
Документальний фільм. 19.50 —
На прохання глядачів. «Смерть під 
вітрилом». Художній телефільм. 
1 серія. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — Колаж.
21.35 — Актуальне інтерв’ю. 21.45 
— Літературно-художня програма 
«Слово». 23.45 — ТСН. Телевізій
на служба новин. 0.10 — «Вся ко
ролівська рать». Телефільм. 1 се
рія. •

▲ УТ
16.00 — Новини. І6.10 — Для 

дітей. «Старти надій». 16.35 — За
карпатські візерунки. 17.10 — Ди
вовижний світ. П. І. Чайковський. 
18.20 — В об’єктиві тварини. Те
лефільм «Гадюки». (Кіровоград).
18.40 — «День за днем». (Кірово
град). 19.00 — Політична трибуна. 
20.00 — Актуальна камера. 20.30 
—- На добраніч, діти! 20.45 — Час 
рішень — час Дій. «Унрімленс».
21.15 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Металіст» — «Дніпро». 2 тайм. 
22.00 — Все про кіно. 23.10 — Ве
чірній віспин.

А ЦТ (II програма)
17.00 - «А в цій казці було так». 

Мультфільм. 17.10 — Великі проб
леми маленького міста. 17.55 —
Співає Л. Штанько. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин (з сур
доперекладом). 19.00 — Сесія Вер
ховної Ради СРСР. У перерві — 
20.00 — Вечірня назка.

УВАГА!
Завтра. Ь квітня, в примі

щенні обласної бібліотеки для 
юнацтва в залі мистецтв (ріг 
вулиць Леніна і Декабристів) 
відбудеться чергове заняття 
міської молодіжної студії «Сі
вач*. Запрошуються початкую- 
чі поети, прозаїки і всі люби
телі красного слова.

Початок заняттю о 14-й го
дині.

вівторок ’
10 квітня

▲ ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «Смерть 

під вітрилом». Художній теле
фільм. 1 серія. 9.40 — Мультфіль
ми. 10.05 — У світі тварин, ц.05 — 
Це було... було... 11.25 — Дитяча 

3 УР°к°м німецької мови. 
1225 „~ Колаж. 12.30 — Час. Те- 

слУжба новин. 15.30 — 
Телевізійна служба новин.

17 по ЯРмаР°к Ділових ідей. 
н7 Маленький концерт. 17.15 

ж;п?/рем«сра Документального 
фільму «Десь біля Вогненної ЗЄМ- 
18*30 174їи-Г" Уузи^н‘ канінули. 
новин ~І9ППС’ *Чл,ев,зіина служба 
молодь 191О 33 запитання про
молодь. 19.50 — «Смерть під віт- 
пГяЛО21%пХУА°иЖНІЙтТЄЛефільм- 2 се' 
рія. 21.00 — Час. Телевізійна служ- 
™пи’ОвИНп 2130 ~ Актуальне ін
терн іо. 21.40 — Футбол. Чемпіо- 
<мІ^-5₽ л'?пар.та‘<* - «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм. 22.30 — Теле-

23.40
новин. 23.55

 «••• ..V І иг» 
Телефільм. 2 серія. 1.45 
тивна ------------ *
давніх 
Співає

візійннй клуб любителі а опери. 
----- .3 — ТСН. Телевізійна служба 

~~ ~~ — Молодіжний вісник. 
«Вся королівська рать». 

:.'.3 — Спор- 
програма. 2.15 — Мелодії 
років. Кіноконцерт. 3.05 — 
Ж. Бичевська.

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Фільм- 
концерт. 9.55 — «Доброго вам здо
ров я». 10.25 — Все про кіно.
11.40 — «Шкільний екран». 9 клас. 
Фізика. 12.10 — Екологія — тур
бота спільна. Документальні філь
ми. 12.40 — Художній телефільм 
«Безіменна зірка». 1 і 2 серії. 16.00 
— Новини. 16.10 — Для дітей. «Ве
селка». 16.35 — Документальний
фільм. 17.10 — До 45-річчя Вели
кої Перемоги. «Позивні сердець 
бойових». 17.45 — Музичний фільм.
18.15 — 3 людьми і для людей.
18.45 — В українському фонді 
культури. 20.00 — Актуальна ка
мера. 20.30 — На добраніч, діти!
20.45 — Візит до лікаря. 21.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. «Шах
тар» — «.Чорноморець». 2-й тайм.
21.45 — Художній фільм «День 
командира дивізії». 23.10 — Вечір* 
ній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Чим 

будемо пом’януті». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — Літе
ратура. 9 кл. М. Гоголь. «Мертві 
душі». 9.05 — Французька мова. 
1 рік навчання. 10.05 — Французь
ка мова. 2 рік навчання. 10.35»
11.40 — Природознавство. 2 кл. 
Весняні гості. 10.55 — Розминна 
для ерудитів. 12.00 — «Здрастуй
те, всі». Художній телефільм. 2 се? 
рія. 13.05 — Ритмічна гімнастика.
13.35 — Сеанс повторного теле
фільму. «Перші радощі». Частина 
друга. «Незвичайне літо». 4 серія.
14.45 — Бадмінтон. Чемпіонат Єв
ропи. 17.00 — Телестудії міст 
РРФСР. «В Арктиці легких шля
хів не буває». 17.30 — Держтеле
радіо Татарської АРСР. (Казань). 
18.00 — Ритмічна гімнастика.
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперекладом). 19,00 
— Сесія Верховної Ради СРСР. У 
перерві — Вечірня казка.

и квітня
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 —
«Смерть під вітрилом». Художній 
телефільм. 2 серія. 9.40 — «При
годи Чоко і Боно». Мультфільм. 
Частина 1. 10.05 — Футбол. Чем
піонат СРСР. «Спартан» — «Дина
мо» (Москва). 2 тайм. 10.55 —Клуб 
мандрівників. 11.55 — VIII Між
народний фестиваль телепрограм 
народної творчості «Веселна». Ме
лодії Афганістану. 12.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 15.30 — 
ТСН. Телевізійна служба новин.
15.45 —Музична скарбниця. Л. Бет- 
ховен. Дев’ята симфонія. 16.55 — 
Прем’єра документальних фільмів 
*Під Андріївським знаменом», 
«Підводний пошук». 17.25 — Хан- 

.лини поезії. 17.30 — Дитяча годи
на. З уроком англійської мови.
18.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 19.00 — «Читаємо Леніна».
19.30 — Співає і танцює моло
дість. 19.45 — Перебудова: пробле
ми і рішення. 21.00 — Час. Теле
візійна служба новин. 21.45 — Ко
лаж. 21.50 — Фрагменти однієї 
біографії. Фільм-балет. 22.45 — «І 
цей голос небувалий». 23.45 —ТСН. 
Телевізійна служба новин. 0.40 — 
«Вся королівська рать». Телефільм. 
З серія. 1.50 — Пісні Ю. Візбора» 
3.05 — На арені цирку.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Весня

на фантазія». Концерт. 10.05 — Се
ло і люди. 10.35 — Звучить гітара. 
11.05 — Музичний фільм. 11.40 — 
Шкільний енран. 9 клас. Росій
ська література. 16.00 — Новини. 
16.10 — Говоримо українською.
16.30 — Сонячне коло. 17.00 — На
допомогу школі. Історія. 17.35 —
Ліричні мелодії. 18.00 — Для дітей. 
«Сім нот». 18.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 19.00 — Усім миром. 
Громадсько-політична програма.
19.30 — «Крапля крові». (Кірово
град). 20.00 — Актуальна камера.
20.30 — На добраніч, діти! 20.45 — 
Зустріч на хуторі «Надія». (Кіро
воград). 21.30 — Художній фільм 
«Поразка після перемоги». 22.40 — 
^Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

уково-популярний фільм. 8.35, 9.35
— Природознавство. З кл. 9.05 —
Німецька мова. 1 рік навчання. 
10.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 10.35, 11.35 — Загальна

* біологія. 10 кл. Екологічні систе
ми. 11.05 — «Хліб. Дім. Господар». 
12.05 — «Подорож у гори». 12.35 — 
Концерт симфонічного орнестру 
Чесьної філармонії. 13.05 — Сеанс 
повторного телефільму. «Перші ра
дощі». Частина друга. «Незвичай
не літо». 5 серія. 14.10 — Бадмін
тон. Чемпіонат Європи. 17.00 —
Телестудії міст РРФСР. «Подолан
ня». (Краснодар). 17.30 — Настіль
ний теніс. Чемпіонат Європи. 18.00
— «Дозвольте увійти». 18.30 —Час. 
Телевізійна служба новин (з сур
доперекладом). 19.00 — Телевізій
ний музичний абонемент. У світі 
імпровізації. 20.00 — Вечірня наз
ка. 20.15 — Пізньої осені у Орську. 
20.50 — Колаж. 20.55 — О. Сулей- 
менов. Поема «Земле, вклонися 
людині». 21,30 — Вечірній кон
церт. 22.00 — На сесії Верховної 
Ради СРСР.

чеківер
12 КВІТНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «По

вітряне свято в Ля-Ферте-Але». 
Документальний телефільм. 8.40 — 
Телевізійний клуб любителів опе
ри. 9.50 — «Пригоди Чоко і Боно». 
Мультфільм. Частина 2. 10.25 —
Інститут людини. 11.25 — Дитяча 
година. З уроком англійської мо
ви. 12.25 — Колаж. 12.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 15.30— 
ТСН. Телевізійна служба новин.
15.45 — До 45-річчя Перемоги. 
«Піхота є піхота». Документаль
ний телефільм із цинлу «Солдат
ські мемуари». 16.40 — Концерт 
ансамблю скрипалів дитячої фі
лармонії Ашхабада, 17.10 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 18.10—Мульт
фільми. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 19.00 — ...До шіст
надцяти і старші. 19.40 — «Плач 
вовчиці». Художній телефільм. 1 се
рія. Прем’єра. 21.00 — Час. Теле
візійна служба новин. 21.30 — Ак
туальне Інтерв’ю. 21.40 — «Плач 
вовчиці». Художній телефільм. 
2 серія. 23.50 — ТСН. Телевізійна 
служба новин. 0.05 — Щоденник 
XXI з'їзду ВЛКСМ. 0.45 - «Крик 
про допомогу». Телефільм. 1 і 2 
серії.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Докумен

тальний фільм «Повернись жи
вим». 9.35 — «Плеяда». Художньо- 
публіцистична програма. І части
ка. 10.35 — Шкільний екран. 9 кл. 
Українська література. 11.05 —
«Плеяда». Художньо-публіцистич
на програма. II частина. 16.00 — 
Новини. 16.15 —, Для дітей. «Ве
селна». 16.45 — Республіканська 
фізико-математична школа. 17.15
— Документальний фільм «Крим».
17.45 — Фільм-концерт. 18.00 —
Документальний фільм. «33-й. Свід
чення очевидців». 19.00 — Концерт. 
20.00 — Актуальна камера. 20.30
— На добраніч, діти! 20.45 — 3 те
летайпу МВС УРСР. 20.55 — Рек
лама. 21.00 — Співає Л. Сандуле- 
са. 21.30 — Молодіжна студія
«Гарт». В перерві — 22.30 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «В са

ду Ієроніма Босха». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — Загаль
на біологія. 11 кл. Природа мута
ції, або Чому кішки різні. 9.05 — 
Іспанська мова. 1 рік навчання. 
10.05 — Іспанська мова. 2 рік на

вчання. 10.35, 11.40 — Музика. 2 кл. 
Інструменти симфонічного орке
стру. 10.55 — Науковий вісник. 
12.00 — «Я повернуся». Докумен
тальний фільм. 12.40 — Ритмічна 
гімнастика. 13.10 — Сеанс повтор
ного телефільму. «Перші радощі». 
Частина друга. «Незвичайне літо». 
6 серія. 14.30 — Бадмінтон. Чем
піонат Європи. 17.00 — Прем’єра 
документального фільму «Зльоти і 
приземлення». 17.55 — Настільний 
теніс. Чемпіонат Європи. 18.25 — 
Колаж. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин (з сурдоперекла
дом). 19.00 — Арена. Спортивна 
програма. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Інформаційна про
грама. 21.00 — Перетворення
Преображення... 21.30 — Весняне 
рівнодення. Репортаж з свята, 
присвяченого 70-річчю журналу 
«Комсомольская жизнь». 23.00 — 
Бадмінтон. Чемпіонат Європи.

ІЗ КВІТНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — • До 
шістнадцяти і старші. 9.15 — «Ма
лахітова шкатулка». 9.35 — «Плач 
вовчиці». Художній телефільм, 1 і 
2 серії. 12.00 — Ми ідем шукати.
12.30 — Час. Телевізійна служба 
новин. 15.30 — ТСН. Телевізійна 
служба новин. 15.45 —- Якщо вам 
Після... 16.30 — Фільми — дітям. 
«Магія чорна і біла». 17.45 — Діа
лог з комп’ютером. 18.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 19.00 — 
Влада — Радам. Місцеві органи 
влади і Закон про землю. 19.30 — 
Грає Л. Бондаренко (баян). 19.40 — 
До 120-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна. Багатосерійний ху
дожній телефільм «Штрихи до 
портрета В. І. Леніна». Фільм 2 — 
«Півтори години в кабінеті Лені
на». 21.00 —Час. Телевізійна служ
ба новин. 21.30 — Колаж. 21.35 — 
Актуальне інтерв’ю. 21.45 — Це 
було... було... 22.10 — Погляд. 23.55 
— ТСИ. Телевізійна служба новин. 
0.10 — Щоденник XXI з’їзду
ВЛКСМ. 0.50 — «Випадок в аеро
порту». Телефільм. 1 серія. 2.05 — 
На ваші прохання. Бенефіс Люд
мили Гурченко.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — • Музич

ний фільм. 9.30 — Художній теле
фільм «Мілина». 1 серія. 10.35 — 
Шкільний енран. 5 клас. Музика. 
11.05 -*- Концерт. 11.40 — Шкіль
ний екран. 11 клас. Російська лі
тература. 12.10 — Художній теле
фільм «Мілина». 2 серія. 1бь00 — 
Новини. 16.15 — До, мі, соль. 16.45
— На допомогу школі. Російська
література. 17.15 — «Шляхом онов
лення». 17.40 — Пісні степового
краю. (Кіровоград). 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.30 —
Актуальна намера. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Дніпро»
— «Динамо» (Київ). В перерві — 
Що вас хвилює сьогодні? Інтерв’ю«
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
Реклама. 21.15 — Камерний кон
церт. 21.35 — Вперше на екрані 
УТ. Художній фільм «Усе нор
мально». 23.05 — Вечірнім вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «У 

саду чи на городі...». 8.35, 9.35 — 
Література. 5 кл. В. Катасв. «Син 
полку». 9.05 — Англійська мова. 
1 рін навчання. 10.05 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 — Література. 6 кл. 11.05 — 
«Таємниця затонулого міста». На
уково-популярний фільм. 12.05 — 
Я. Бетховен. Концерт. 12.50 — «І 
снилася мені велика зала». 13.35
— Сеанс повторного телефільму. 
«Перші радощі». Частина друга. 
«Незвичайне літо». 7 серія. 15.00
— Бадмінтон. Чемпіонат Європи. 
17.00 — «Пісня про край рідний».
17.15 — Презентація-3. 18.25 —Ко
лаж. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин (з сурдоперекла
дом). 19.00 — Футбол. Чемпіонат 
СРСР. «Дніпро» — «Динамо» (Ки
їв). 1-й тайм. 19.50 — Грає А. Бар- 
діна (гітара). 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Інформаційна програ
ма. 21.00 — Футбол. Чемпіонат 
СРСР. «Дніпро» — «Динамо» (Ки
їв). 2-й тайм. 21.50 — Спорт для 
всіх. 22.05 — Екранізація творів 
М. Гоголя. «Вій». Вперше. 23.20 — 
Бадмінтон. Чемпіонат Європи.

сцьоЬіа
14 КВІТНЯ

▲ ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8,30 — МД- 

ма, тато і я. 9.00 — Джерела. 9.30
— Пори року. Квітень. І0,3® 
«Бурда моден» пропонує... 11.00 — 
Суверенітет Росії. 12.00 — Пісні 
Сергія Березіна. 12.10 — Щасли
вий випадок. 12.25 — Партнер. Ко
мерційний вісник. 12.55 — «Сімей
ний екран». Художній телефільм 
«Фламінго приносить щастя». 14.25
— «Формула життя». Докумен
тальний телефільм. 15.20 — VIII 
Міжнародний фестиваль телепро
грам народної творчості «Весел
ка». Рачинсьні пісні. 15.55 — По
літичні діалоги. 16.25 — Фільми 
режисера Л. Лунова. «Велине жит
тя». Художній фільм. 1 частина. 
18.00 — Міжнародна панорама.
18.45 — «Велике життя». Художній 
фільм. 2 частина. 20.15 — Співає 
Д. Хворостовський. 21.00 — Час, 
Телевізійна служба новин. 21.30 — 
Телескоп. 21.50 — На прохання 
глядачів. «Привид замну Морріс- 
вілль». Художній фільм. Вперше. 
23.00 — ТСН. Телевізійна служба 
новин. 23.35 — Концерт росій
ської духовної музики у Смольно
му соборі. 1.05 — «Наш древній 
Кремль». Документальний теле
фільм. 1.25 — «Випадок в аеро
порту». Телефільм. 2 і 3 серії. 3.55
— І жартома, і всерйоз. Кіиокон- 
церт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч

на гімнастика. 9.50 — На хвилі 
дружби. 10.20 — Вперше на екра
ні УТ науково-популярний фільм 
«Заповідне». 11.10 — До 126-річчя 
від дня народження В. І. Леніна.
12.40 — Документальний фільм 
«Журавка». 13.00 — «Карлик в
літньому саду». Вистава. В пе
рерві — 14.10 — Новини. 15.25 — 
«Доброго вам здоров’я». 16.00 — 
«Спадщина». 17.00 — «Суботні зу
стрічі». 18.30 — Снарби музеїв 
Унраїни. 18.45 — Любителям кла
сичної музики. 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Металіст» — 
«Чорноморець». 20.15 — Актуаль
на камера. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — Концерт. 22.10 —
Вечірній вісник. 23.50 — Чемпіон 
нат Унраїни з художньої гімнаст»- 
ки.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Ви

ступ ансамблю «Бжамій». 8.45 — 
Кінопубл іцистина союзних рес
публік. Прем’єра телефільму «Як 
біля наших біля воріт». 9.10 —
«Перша Бастілія». Художній фільм 
з субтитрами. 10.25 — Російська 
мова. 10.55 — Колаж. 11.00 — Ві
деоканал «Співдружність». 13.30— 
Телемарафон «Допоможіть Ара
лу». Частина 1. 14.30 — Відеока
нал «Радянська Росія». 16.45 —
Народні мелодії. 17.00 — Телема
рафон «Допоможіть Аралу». Час
тина 2. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин (з сурдоперенла- 
дом). 19.00 — Телемарафон «Допо
можіть Аралу». Частина 3. 20.00 — 
Вечірня назка. 20.15 — Під зна
ком Пі. Частина 1. 21.00 — Бад
мінтон. Чемпіонат Європи. 21.30 — 
Під знаком Пі. Частина 2. 23.00 — 
Концерт вокально-інструменталь
ного ансамблю «Чарівна». 23.20 — 
Під знаком Пі. Частина 3. 0.20 — 
Нічний сеанс. «Звучать спогади...». 
Кінононцерт. 1.10 — «Герої її ро
ману». Художній фільм. Вперше.

15 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
— Райкова розважальна програ
ма. 11.30 — Навноло світу. Альма
нах. 12.30 — Здоров’я. 13.15 — До 
45-річчя Перемоги. Художній те
лефільм «Архів смерті». 5 серія.
14.45 — Педагогіка для всіх. 15.45
— Сільська година. Панорама.
17.00 — У світі казок і пригод. 
«Казка про закоханого маляра». 
Вперше. 18.30 — Тиждень мило
сердя. 19.00 — Недільний кінозал. 
«Квартира з сиру». Мультфільм.
19.15 — «Самогонники». Ху
дожній фільм. Вперше. 21.00 —
Час. Телевізійна служба новин.
21.30 — Думки про вічне. Неділь
на моральна проповідь. 21.45 —
100 романсів Чайковського. 22.05
— Футбольний огляд. 22.35 —
Джазові портрети. Вас запрошує 
ансамбль «Каданс» під нерувзн- 
ням Г. Лун’янова. 23.25 — Щоден
ник XXI з’їзду ВЛКСМ. 0.05 —
«Лебедине озеро». Фільм-балет. 
2.37 — Анна Герман. Доля і пісні.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч

на гімнастика. 9.50 — Концерт. 
10.50 — «Матроська тиша*. Виста
ва. 12.35 — «Живе слово». 13.05 — 
Новини. 13.20 — Для дітей. Канал 
♦Д». 14.50 — «Село і люди». 15.25
— «Гніздо перелітніх птахів». Лі
тературна передача. 16.00 — «Сол
датські листи». Із циклу «Служба 
солдатська». 16.45 — «В країні 
гаультляндії». 18.00 — Сьогодні — 
День радянської науки. 19.15 —
Телеспортарена. 19.45 — Концерт. 
20.00 — Актуальна намера. 20.45
— На добраніч, діти! 20.55 — Чем
піонат України з художньої гім
настики. 21.30 — Художній фільм 
«Закоханий за власним бажан
ням». 22.55 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку, ставай! 8.15

— Прем’єра документального те
лефільму «Партія у шахи». 8.30 — 
«Біла чапля». Мультфільм. 8.45 — 
«Ми жили по сусідству». Худож
ній фільм з субтитрами. 10.00 — 
Прем’єра документального філь
му «Врятувати пустелю». Із цинлу 
«Земля тривоги нашої». 10.30 —
Фільми студій союзних республік. 
«Б’ють — біжи...». Вперше. 12.00 — 
Колаж. 12.05 — «Світ, в якому ми 
живемо*. Фільми режисера Л. Кріс- 
ті. «Маленькі оповідання про на
ше життя». 12.55 — Всесоюзний 
фестиваль польської пісні. Кон
церт учасників зонального кон
курсу РРФСР в Рязані. 13.30 —
Чемпіонат США з баскетболу се
ред професіоналів НБА. 14.30 — 
Відеоканал «Радянська Росія». 
17.00 — Планета. Міжнародна про
грама. 18.00 — Музичний канал. 
20.00 — Вечірня назка. 20.15 —
«Це не шахи, це...». Документаль
ний фільм. 20.25 — Гандбол. Чем
піонат СРСР. Чоловіки. СКА 
(Мінськ) — «Динамо» (Астрахань). 
21.00 — Час. Телевізійна служба 
новин (з сурдоперекладом). 21.30
— Історичний фільм. «Данило — 
князь Галицький». Вперше. 23.05
— Настільний теніс. Чемпіонат 
Європи.



ПОРАДИ

О. ПЕРЛЮК

відчуваєш

А

Плаття такої ж 
підкресленої 

рукавом чи з 
декольтованою

і рух- 
черів- 
готова 
її ро-

ФРАЗИ
Чим пишніші проводи на пенсію, тим вони бажа

ніш!.
Релігія — опіум для народу, атеїзм — морфій.
Хто конкретно відповідає за рішення, що прийма

ються Іваном Івановичем?
Щоб видати стільки бездарних книжок, погрібно 

мати талант.
Не кожен може пробачити собі чужий успіх. 
Роздягнена за останньою модою.
Якщо з продажу зник мед, значить, скоріше всьо

го, стало не вистачати дьогтю

©
§
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ОБЕРЕЖНО: МІНІ!

Є припущення, що ниніш- 
. нього теплого сезону в жіно
чій моді пануватиме міні-дов- 
жина. Спіднички не тільки ко
ротенькі — від 5 до 20—30 см 
вище коліна, а й дуже вузькі, 
майже шорти. ~ 
довжини, без 
талії з довгим 
коротким і 
спиною. Ці фасони не є уні
версальними для всіх* і вима
гають великої самокритичнос
ті в оцінці вашої зовнішності.

Щоб міні-одяг не псував, в 
прикрашав, ваша фігура по
винна відповідати цілому ря
ду вимог. Ноги мають бути 
довгими і стрункими, зріст---
не нижче середнього або 
високий, всі інші частини ті
ла — не повними, бюст ---
невеликим, оскільки об’ємний 
створює враження, ніби вся

маса тіла зосереджена 
верхній частині. Протипока
зання — і широкі (від приро
ди чи камуфльовані) плечі. 
Навіть якщо ви ло-збавлені 
всіх цих особливостей, врахуй
те ще кілька моментів. Міні- 
юбку чи плаття слід носити з 
туфлями на каблуку, а якщо 
ви дуже висока — з черевич
ками типу напівботиків (до 
щиколоток) або туфлях зі 
шнурівкою чи ремінцями БИ- 

' ще щиколотки, чи з прозори
ми гольфами вище коліна. 
В прохолодну погоду — кол
готки без шва.

Якщо ж у вашій статурі є 
недоліки, а міні все ж хоче
ться одягти, можете скорис
татися легким і довгим пла
щем. Носіть його розстебну
тим. Він візуально видовжить 
фігуру і приховає в ній дещо 
зайве.

^Закінчення. Початок у минулому номері). 

22 ГРУДНЯ (ЗИМОВЕ СОНЦЕСТОЯННЯ) 
БУК — гарний і благородний. Такий 

же кожен, хто народився під цим зна
ком. Також твердий і непоступливий, 
бореться за свої права, з усіх сил. Ду
же хоче бути щасливим і багатим. То
му складає сміливі проекти — І що го
ловне — завжди їх з успіхом втілює в 
життя.
просто 
зважує 
шеючи

Ощадливий, але не скупий, 
шанує власний труд. В усьому 
«за» і «проти», нічого не зали- 
випадкові.
23 ГРУДНЯ — 1 СІЧНЯ,
25 ЧЕРВНЯ — 4 ЛИПНЯ

ЯБЛУНЯ — веде життя цікаве 
ливе, скрізь встигає. Сповнена 
ь-асті. Дуже влюблива, завжди 
до пригод, хоч, незважаючи на 
мантичну натуру, це вірний і надійний 
друг. Безтурботна і сповнена фантазії, 
здатна „поділитись останньою копій
кою. Не думає про завтрашній день, 
живе нинішнім, але завдяки особистим 
здібностям їй часто вдається підня
тись дуже високо.

2—11 СІЧНЯ, 5—14 ЛИПНЯ
ЯЛИНКА — має холодну і сувору 

вроду, тож сповнена гідності й стри
маності. Не жаль, спільне життя з нею 
не дуже легке — неспокійна, вперта, 
примхливе, стоїть горда, але самотня 
серед інших дерев. Надзвичайно вбмі- 
ціозна, водночас здібна і працьовите, 
часто сягає почесних посад або слави. 
У неї багато друзів, але й ворогів теж. 
Хоча холодна серцем, можна на неї 
покластися в будь-якому випадку.

12—14 СІЧНЯ, 15—25 ЛИПНЯ
в яз — великий мораліст. Загалом 

чуйний і благородний, але часом буває 
деспотом, особливо в подружньому 
житті. Взагалі, розглядає його як сер
йозну справу. Багато вимагає від себе 
і від інших. Докоряє людям навіть за 
найдрібніші помилки. Через те й прия
телів у нього небагато. Проте в роботі 
користується повагою, оскільки мв< 
не тільки гострий розум, а й умілі руки.

25 СІЧНЯ — З ЛЮТОГО,
26 ЛИПНЯ — 4 СЕРПНЯ

КИПАРИС — міцне м’язисте дерево. 
В житті буйний, нестриманий, суворий, 
але не сердитий і повний оптимізму. 
Швидко досягає зрілості І самостій
ності. Не любить самотності, прекрас
ний сім яния, доброзичливий і вірний 
у дружбі. Його гнучкий характер дуже 
полегшує йому життя. Тільки в коханні 
трохи нестриманий, вимагає надто ба- 
гето, тож часом переходить межі, 
загалом хоче, щоб його любили.

4-8 ЛЮТОГО. $—13 СЕРПНЯ
ТОПОЛЯ —1 хиріє., коли їй затісно,

але разом з тим не любить 
самотині. Відчуває потребу в незалеж
ності, проте одночасно — й захисту 
сильної особи. Вдає із себе розв’язну 
й безцеремонну людину, насправді ж 
натура вразлива й тонка. Гостро відчу
ває найменші зміни в почуттях тик, 
хто її любить. Смілива. Бо саме її смі
ливість, гордість і абміції допомагають 
виходити з найскладніших ситуацій. То
му багато чого може досягти.

9—18 ЛЮТОГО, 14—23 СЕРПНЯ
КЕДР — дерево росле, солідне, роз

ложисте. Також і людина, народжена 
під цим 
собі.
вати 
кож 
чим: 
вого, 
вдачі 
завжди досягає поставленої мети, Г 
те має слабкість — марнославний, 
му до нього легко знайти підхід і 
нористати у власних цілях.

19—28 ЛЮТОГО,
24 СЕРПНЯ — 2 ВЕРЕСНЯ

СОСНА — знає свою чарівність, 
глиблена в себе. Вміє пристосовувати і 
людей, і обставини до своїх потреб. 
Проте не пасивна, швидше смілива і 
рішуча. В професії, яку вибрала, дося
гає успіху незалежно від сфери своєї 
діяльності. Проявляє слабкість лише в 
одному — в коханні. Досить імпуль
сивна і нестримана, легко закохується, 
але й розчарувань має багато.

1—10 БЕРЕЗНЯ, 3—12 ВЕРЕСНЯ
ВЕРБА - у неї меланхолійна врода. 

Верба прагне любові і навіть самопо
жертвування. Вона — натура поетич
на, примхлива, неспокійна, замисле
на, залежна від настрою. У спільному 
житті з нею важко, особливо через те, 
що не визнає компромісів. Часто справ
ляє враження беззахисної І безпорад
ної, але це лише на перший погляд, бо 
вона добре знає, чого хоче досягти, 
старається часом виканючити або ви
манити потрібне удаваним страждан
ням.

11—20 БЕРЕЗНЯ, 13—22 ВЕРЕСНЯ
ЛИПА — вабить до, себе, тому ко

ристується величезним успіхом. Спо
кійна, поступлива і привітна, хоч трохи 
безвільна і ляклива. І все ж таки дуже 
скептична. Біля неї відчуваєш себе в 
безпеці — вона терпляче вислуховує 
звіряння, не критикує, приймає ближ
ніх такими, які вони є, не ображається, 
коли еони її підводять, а вибачає. Має 
добре розвинені організаторські здіб
ності, нахил до техніки. Відзначається 
практицизмом.

знаком, рішуча і впевнена в 
Любить забирати голос, ухвалю- 

і бути в центрі уваги. Любить та- 
подобатись, бо, зрештою, має 
інтелігентність, здатність до но- 
працьовитість. Вірить у себе, не
пе виводять його з рівноваги,

Німфа біля озера
Еротика. Хтось при цьому 

слові соромливо опустить очі. 
Хтось — трохи цинічно по
сміхнеться. На жаль, у слово 
«еротика» ми чомусь вкла
даємо негативний зміст, забу
ваючи, що син Зєвса та Афро- 
діти Ерот згідно древньо- 
грецької міфології був богом 
любові. Яким би бурхливими© 
був наш вік, хто проти любо
ві, той, як кажуть, хай кине в 
мене камінь. Проте поступово 
ми звикаємо до хорошого 
значення слова «еротика». У 
цьому може допомогти і ви
ставка «Еротика у живописі», 
що відкрилася у Кіровоград
ській картинній галереї. Ор
ганізатор її — науково-техніч
не об’єднання «Сапієнс», яке 
працює при Дніпропетровсько
му міськкомі комсомолу. А 
представлено на ній майже 
70 робіт професійних худож
ників з Дніпропетровська, Ні
кополя, Одеси, Москви та 
інших міст.

Як І на будь-якій виставці, 
тут є картини чудові та гірші, 
роботи, мимо яких проходиш 
спокійно і такі, що біля них 
хочеться постояти.
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Ось картина А. Ткача «Нок
тюрн». Пуста рама з-під кар
тини, Яблуко, ЯОруч ГІПСОЕ0 
зліпки з древньогрецьним 
скульптур. Спокійні, м’які маз
ни пензля художника діють 
заспокійливо на глядача і на
гадують нам про мистецтво 
Еллади.

Ремінісценції з минулим ви
кликає і картина С. Ф ом еве
на. Спляча дівчина. На стіні її 
спальні репродукції зобра
ження Мадонни, яка годує 
дитину, сезаннівської «Оголе
ної». Мимоволі 
зв’язок в оцінках чудового 
жіночого тіла між минулим Є 
сьогоднішнім днем.

Важко пройти поруч з ро
ботою В. Городисського «Нім
фа біля озера». Дивлячись на 
неї, відчуваєш почуття гармо
нії, єдності природи, яка ство
рила квіти, воду, людину.

На виставці є й інші робо
ти, біля котрих хочеться зу
пинитись. Це — граюча соко
витими фарбами імпресіоніс
тів картина Є. Федорова «Ого- . 
лена», «Кіммерійки» А. Они- 
щенка, акварелі Г. Ситника.

В. ГРИШИН.

СЦЕНА, ЕКРАН, АРЕНА
ж Звертаємося насамперед до шанувальників театру. Заслу

жений діяч мистецтв УРСР М. Барсьний здійснив постановку 
музичної комедії Оскара Фельцмана «Тітка Чарлея» (художнє 
оформлення В. Волохова, сценографія Б. Стрельбицьної). Пре
м’єра має відбутися 14 КВІТНЯ, сліднуйте за театральною афі
шею.

А сьогодні у ТЕАТРІ ІМЕНІ КРОПИВНИЦЬКОГО на вас чека
ють герої комедії «Розлучення по-французьки», поставленої 
£ежисером М. Гороховим. Початок вечірніх вистав о 19 ГО

ЙНІ.
ф А любителі кінематографа можливо не захочуть пожерт

вувати в ім’я театру прем’єрою у КІНОКЛУБІ «ЕКРАН», де де
монструватиметься художній фільм режисера-дебютанта Тал
гата Теменова «Вовченя серед людей». Початок о 10 ГОД. 
40 ХВ. в антовому залі бібліотени імені Крупської.

Тому, хто любить чарівний передзвін гітари, радигло відві
дати концерт іспанського гітариста Артуро Медіно, який від
будеться 9 КВІТНЯ О 19 ГОД. в приміщенні ОБЛАСНОЇ ФІЛАР
МОНІЇ.

»■■■ввввввввв в в ■ в в ■ а а в ■ ■ ■ ■ ■ а ■ ■ в ■ а ■ ■ а а а а ■ ■ ■іавааммееваїїіііеавева■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ •
«Молодой коммунар» <«• 
орган Кировоградсного Л
областного комитет» 44
ПКСМ Украины. £

На украинском языке
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