пюле -г. (.СІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
Виходить в 5 tvynHfi
1930 року

№ 42 (4121).
СУБОТА
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жовтня
1990 р.
Ціна 8 кол

Кіровоградського обкому

ЛКСМУ (МДС)

Олександр ОЛЕСЬ

* * *
Народе мій!

І ти — орел,
Вночі підтятий,
І чом не лицар ти,
Захоплений в полон?!
О, орле мій, мій велетню

крилатий,

О,лицарю, покараний
за сон!..
Чому ж ти, орле мій,
з орлами не літаєш,

А крила веслами
волочиш по землі?!

Чому ж ти, лицар мій,
на герць
не виступаєш,

А вітром жалібно

голосиш на ріллі?!
І що орел, коли його
орлина зграя

Не рве з землі блакить
ясного дня,

І що за лицар ти,

з усмішкою льокая.
Без гордих дум,
Без честі і ім’я?!

4 День Конституції СРСР—7 жовтня.
День нової Конституції України—...?

І, відбулася вона на в бу
ремному 1905-му, коли біль
шовики змушені були ховатися
в лісах від царської охранки, і
не в роки війни, коли по лісах

Н

Конференція

тепліше
Минулої суботи біля підніжжя пам’ятника Т. Г.
Шевченку, що в Кіровограді, був
натягнутий
транспарант із написом
«Ганьба
колоніальній
політиці КПРС» та малюнком: жовтий тризуб по
верх чорних серпа і молота. Довкола стояли
кількасот чоловік, дехто
тримав
синьо-жовті
прапори. Тут проходив санкціонований мітинг по
обговоренню перспектив майбутнього союзно
го договору, організований Рухом, клубом ви
борців «Оновлення» та республіканськю
пар

тією. Представники цих організацій виступали
проти укладення союзного договору. «Це нове
ярмо на шиї України», «Договір Україну закаба
лить», «Договору сьогодні вимагають запродан
ці» — ці образні вислови деяких промовців ни
ми ж або іншими ораторами пояснювалися так:
про договір можна говорити тільки тоді, коли
Україна стане повністю самостійною — матиме
свою нову конституцію, свою армію (невелику,
професійну), свої гроші тощо. З тривогою гово
рилося про невиконання Закону про мови, про
переселення на Україну сімей з Росії, кризову
екологічну ситуацію, були пропозиції про роз
пуск Верховної Ради (як приклад турботи про
народ ставився парламент Росії). Були й застере
ження проти цього кроку. Наприклад,
газетяр
С. Залорожан зауважив, що при нинішній роз
становці сил у республіці і нова Верховна Рада
практично не відрізнялася б од нинішньої.
Висловлювалися думки про боротьбу проти
союзного договору ненасильницькими методами.
До мікрофона запрошувалися всі бажаючі, тож
були виступи й не по темі мітингу. Л. Завражний
і М. Комісаров дорікнули за бездіяльність депу
татам міськради. Її депутат М. Гордовий повідо
мив, що сесія міськради припинила роботу, де
путати поїхали на поля збирати картоплю і за
кликав усіх, хто може «вдягатися тепліше» — й
теж на заготівлю. Інший депутат, В. Мартинюк,
зауважив, що міськрада, по суті, паралізована,
збирати депутатам помідори — це не вихід.
Мітинг прийняв резолюцію, де, зокрема, є
пункти про недопущення союзного договору,
закриття Чорнобильської АЕС,
націоналізацію
майна Компартії України, реєстрацію всіх пар
тій та асоціацій тощо.
На мітингу збиралися підписи проти союзного
договору, було виставлено стенд:
«Злиденне
життя українського народу — слідство злочин
ного панування КПРС на основі утопічної ідеоло
гії» із вирізками з республіканської та централь
ної преси.
,
,
У кінці ведучий мітингу В. Бондар повідомив,
що представники Руху подають у суд на органі
заторів мітингу по захисту В. І. Леніне за влаш
тування цієї акції в робочий час.

Кор. «МК».

МІТИНГ
ЧИ ЗБОРИ?

і £ \
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дислокувались численні парти
занські загони, а... минулої не
ділі. Справа в тому, що крайо
ва організація Руху запланува
ла провести в Знам’янці свою
другу конференцію. У Знам янський міськвиконком була по
дана заявка на надання примі
щення для
конференції і на
проведення мітингу. Це питан
ня було винесене на спільну
сесію міської та районної Ра
ди, хоча вирішення його було
в компетенції міськвиконкому.
Сесія
проголосувала
проти.
Але вона заборонила те,
що
могла заборонити — проведен
ня мітингу і відмовила в надан
ні приміщення. Заборонити ж
проводити конференцію депу
тати не могли — це статутна
діяльність Руху, а його Статут
зареєстрований
урядом
рес
публіки. Отож, делегати з’їха*
лись в Знам’янку з наміром

Нам би Сталіна повернути хо

в Чорному
на два ДНІ - ми б вам показа
ла!» —. ці Крики не можна оу
ло зупинити ніякими аргумен
тами. Лайку і грубощі, я зви
чайно ж, тут не наводжу. Кому
вигідно підігрівати таку
кон
фронтацію
та підтримувати І
реанімувати ностальгію певної
частини керівництва за сталін
ською твердою рукою?
Депутати місцевої Ради нічо
го не робили для
того,
щ° -1
розрядити обстановку.
З гуч
номовця лунали заклики типу:
«Просимо розійтися», але сло
ва ці в першу чергу стосува
лись гостей, їх звинувачували а

вважають, що місто
взагалі не треба
пере
йменовувати. Пропонує
мо вашій
увазі
неве
личку аннету — ми на
зиваємо всі назви міс
та, які наводили
ви а
своїх листах. А ви
виякі

НАША АНКЕТА
На сторінках «МК» еелася дискусія про
пе
рейменування
нашого
міста. Пропозицій було
дуже
багато.
Є люди,

Наш кор.

лісі
рівському, В. Шишкіну, в Сек
ретаріат Руху, а Кіровоградську
обласну Раду та прокурору об
ласті направити заязу з прохан
ням розібратися та дати оцінку
провокаційним
і
незаконним
діям місцевої влади.

С. ОРЕЛ,
м. Знам’янка.

нресліть
всі,
залиште
то, яке вам
найбільше
до вподоби. Нехай наша
анкета буде
маленьким
референдумом.
Єлисаветград
Зінов’євсьм
Кіровоград

Тобілевич
Кропивницьне
Заньновецька.
Винниченківськ
Володи мирололь
Степоград
Вільноград.
Чекаємо листів!

Г5

Знято обмеження на передплату
народного часопису
а вільну
У наступному році ви
дання Львівської облас
ної Ради народних де
путатів — газету
«За
вільну Україну» — змо
жуть читати у всіх міс
тах та селах нашої України.
ев і т
Народжена
на
Божий 1 липня 1990 року, газета стала воісти-

е

ну
голосом
народу,
тисяч
згуртувала сотні
краян, подолала кордони
і стала всеукраїнСькою сурмою, яка щоранку кличе до жаданої і такої близької во*
лі та незалежності. На
родний часопис «За віль
ну Україну» — один з
піонерів незалежної по-

запартійної преси, яка
покликана «гамувати е
Україні
багаторічний
інформаційний голод і
слугувати
підгрунтям
історичних національнодемократичних змагань
за свободу.

Передплачуйте
родний
часопис
вільну Україну»!

на«За

Вартість
передплати
на рік — 12 карбован
ців,
на
6 місяців
—
6 карбованців, на 3 мі
сяці — 3 карбованці.

Індекс — 61045.
приймеПередплату
ють в усіх відділеннях
зв’язку.

часопис
Народний
«За вільну Україну»
— у кожну україн
ську сім’ю?

1
В цьому
номері
ви
прочитаєте репортаж із
засідання третьої позачергової сесії
Кірозоградської міської Ради
народних депутатів. По-

У Новомиргороді
центральній площі
булися відкриті
збори
осередку Руху, що діє
на шахті
«Новомиргородська». Ще на почат
ку вересня
осередок
подав заявку у райви
конком на проведення
мітингу, за п’ять днів до
наміченого строку ви
конком
відмовив
в
санкції на мітинг, моти
вуючи
своє
рішення
тим, що люди
зайняті
на збиранні овочів. Ре
комендовано осередку
провести мітинг наступ
ного дня, в неділю, на
території шахти
(вона
знаходиться при в’їзді
в місто). Члени осеред
ку вийшли на площу і
провели відкриті збори
(від мітингу вони
від
різняються тим, що не
приймалася резолюція).
На
зборах
виступили
члени Руху з сусіднього
міста Шполи, представ
ники
Кіровоградського
крайового Руху. Від міс
цевої
влади виступив
«аступник голови віськвиконкому В. Ільїн. Ви
ступив також
вчитель
середньої школи № 2
В. К. Омельчук.
Збори викликали жва
ву дискусію в жителів
міста.
Органи правопорядку
не визнали факту про
ведення зборів, звину
ватили організаторів
у
проведенні
несанкціо
нованого мітингу і ош
трафували
їх на 500
карбованців.

«змаганні провести мітинг, Ко.
ча мова йшла лише про КОн.
ференцію.
Координаційна Рада крайоаоі
орган.зз’-іії Руху .вирішила Пр0,
вести конференції у... лісі, д€,
легати розташувались на
льовничій осінній галявині і ті«
хо й мирно провели СВОЮ КОН,
ференцію. До речі,
до лісу
прийшло й чимало людей, Тих,
ЯКІ хотіли почути той Рух, яко^
го боїться місцева влада (<;Цв
■вас не народ так приймає, а
•наша влада», — сказала моло
да жінка за два кроки від М;сця «битви»). Розглянувши свої
внутрішні питання, конференція
проголосувала, щоб наі
сесію
Верховної Ради УРСР, народним
депутатам В. Панченку, В. Яво-

провести конференцію
Прямо
на вулиці. Але
біля
будинку
культури залізничників делега
тів зустрів відповідно настроє
ний натовп людей, який скла
дався, в основному, з ветеранів,
парторгів колгоспів, партгоспактиву (про це трохи пізніше
розповідали люди, які, звичайно
ж, -відмовились
називати свої
прізвища). «Работать нада.
ви сюди приїхали? Геть звідси!

новивши роботу
після
невеликої перерви, сеприйняла
рішення
передачу
примі
щення Ленінського рай
виконкому
музичному
училищу,
Детальніше
про це ми розповімо в

наступному номері «Молодого комунара»..

Наш кор.

є ТАКА ДУМКА

цей пасьянс
Недавно «Комсомольская правда» та «Литератур
ная газета» подали поограмну статтю О. І. Солженіцина «Как нам обустроить Россию?». Особливу
увагу привертає «Слово к украинцам и белорусам»,
де автор довірливо зізнається, що «на половину
украинец». Як «свой», він намагається довести істин
ність власних історичних знахідок, нібито слов’ян
ський народ був єдиним і лише розділився на три
паростки від біди монгольської навали і польської
колонізації. Невже Олександр Ісайович забув, що
українці пережили й литовську колонізацію. Особ
ливо дивує його одкровення:
«Это все — придуманная невдавне фальшь, что
чуть не с IX века существовал особый украинский
народ с особым нерусским языком...».
Як авторові не знати, що українці походять від
етносу УКРИ і що всі напі-вісторики або приховува
ли, або відкидали цей факт. Польські історики свід
чать про таку ж стародавність укрі-в, як і полян,
древлян та інших слов’ян. Чи не тим, кого ославив,
він переінакшує:
«Малороссы сознавали себя русскими и боролись
против ополячения и окатоличенья...».
І це лише напівправда, тому, що українці завжди
братались із росіянами і заради братерського ду
ховного єднання визнавали себе «русинами», але
ніколи не визнавали себе малоросами. Йому супере-

НЕ ДЛЯ НАС
чить і той факт, що там, де українці ополячувались
1 окатоличувались, там краще збереглась україн
ська національна культура і не було стільки безду
ховних безбатченків, як під час «церковной великодержавной политики» асиміляції українців
Як прихильник Української Духовної Республіки
я не приймаю вищезазначену програму і вбачаю'
що Украіну-Матір
порятують
не «обустроител
а українці, які не втратили національної
гідності’
спадкоємці генетичного коду
героїчних
м«дОи
пращурів. Вони уважно розглянуть все довкола !
виметуть ІЗ «нової хати» на смітник все що ,а’
жає нашому великому народу мати право жити не
Гірше інших європейських
народів у вільній
•
кордонів Європі. Маємо мобілізувати всю пильяіетк
правди, бо помилка перед прірвою безладдя
якою ми зависаємо, призведе до страшного падім
ня. Прямуймо на дороговказ повної щирості в п₽І
регляді усих надбань науки, соціології, релігії тг>»
диціи. Треба знайти сміливість і визнати, що ми до
сих пір були жертвою
керованого.
ТГльки повне
пробудження від стану покірливої дрімоти відкоие

давно відомі людству можливості справжнього поРЯПлпКУ' ПР° ЩО *'£у8али ,ВЄЛИКІ душі минулого.
Пора політичних балагані® минула!
Кіровоград^кий район.

ГАНДРДБурод

ЗОЛОТИЙ

ВІК
8 останній день
ве
ресня свій золотий ЮВІ“
лей відзначила система
профтехосвіти, У
залі
обласної філармонії від

бувся великий
святко
вий концерт учнів і пе
дагогічних
колективів
профтехучилищ. Від усіє’;
душі пролунали
слове
подяки тим, хто «виво
дить « люди» юних гро
мадян Кіровоградщини.
Не випадково пригада
лись мені слова
заду
шевної
пахмутовської

4

пісні — вдячності
на
ставникам
і
вчителям
майбутнього робітничо
го класу. Майстри і педагоги, директори і но
про
лиш.чі вихованці
учифесійно-технічних
раніше
лиш,, чи як їх
називали. «рабфаківці»
— еони стали героями
нього -вересневого дня
Для НИХ і для всіх при
сутніх в залі філармонії
на
звучали українські
родні пісні, співав
по
пулярний в області ан
самбль «Гарний настр'й''
(СИТУ
№ 14),
лунала
музика
духового
оркестру, Але свято просЬтехосвіти
не обмежилось
лише
урочистим
концертом і поздоров
леннями.

о

В межах його відбив
ся ярмарок.
де
чогс
ТІЛЬКИ й не було — про
дукція сільського
господарстее, вирощена ру

ками « петеушн иків ».
!
великі пшеничні караваї
якого покуштували всі
присутні на святі,
теж
•випечені з хліба, зібра
ного
ними.
У
фойє
експонувалась виставне
технічної творчості. Мі»
іншим, змодельовані уч
нями
профтехучилищ
найскладніші
прилади,
демонструвались навіть
на ВДНГ. Тут же, у фойє
моделі одягу який за
пропонують нам
май
бутні швеї, яскраві ки
лими, вишиванки, руш
ники, речі домашнього
вжитку.
У профтехосвіти Проб
лем вистачає, але чи ж
Піро
них
го-ворити на
святі? Тим більше, коли
Це — золотий вік. «МК»
приєднується
ДО
всіх
Тегглих слів, які пролу
нали на адресу ветераі робітничої ЗМІНИ.

Наш кор.

*
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ЧИ ТАК МИ ЛЮБИМО ЛЕНІНА

Ще на початку мітин
гової епохи багато ора
торів казали, що мітинне зарагам и справ і
диш. Але людям треба
було якось вихлюпнути
СВОЇ емоції, «виговоритися. На одному з останніх
мітингіїв,
який
відбувся у Кіровограді
27 вересня, емоцій та
кож не бракувало. Зви
чайно, причина є:
за
хистити ім’я Леніна на
Україні (після демонта
жу пам’ятників в кіль
кох містах на заході
республіки). Мало не в
кожному виступі звуча
ло «вандали», а одна
_ вчителька, ветеран, ска
зала:
— Вот и здесь подон-

І

-♦

ж-

ки прячутся по кустам
и хихикают с нас.
Після такої
репліки
стало якось не по собі
багатьом, хто не поміс
тився на
майданчику
літнього театру
парку
Імені 50-річчя Жовтня.
Боязко
оглянувся і я,
бо стояв неподалік тих
кущів. (Справді, як нам
не вистачає політичної
культури). Це, що має
мо сьогодні, вже
на
слідок. А де ж першо
причина? За
винятком
одного-двох виступаю
чих, розібратися в цьо
му, напевне, ніхто й не
бажав. (В хід йшли стан
дартні звинувачення на
кшталт, що там, де зня
ли пам'ятники Ленііну,
закликають до
фізич-

коли в робочий
час
приїхали на мітинг дво
ма десятками
автобу
сів, добрим
десятком
службових РАФиків (І
це при нинішніх дефі
цитах на паливо!), щоб
захистити Леніна.
Га
даю, особистість Леніна
захисту не
потребує.
Захищати треба істину.
Я нікого не збираюся
виправдовувати
і вва
жаю, що зняття пам’ят
ників — це крайність,
але мені здається, що
демонтували не Леніна
як політичного вождя,
а
сталінсько-брежнєвський соціалізм.
А тепер давайте ду
мати разом, як захища
ти ту істину.

ного знищення
кому«
Ністів. Хоч
це, м’яко
кажучи, неправда).
А може, це сталося
тому, що ми Леніна
зовсім не знаємо (гість
зі Львова М. В. Сидо
ренко говорив про це),
бачимо його в сталін
сько - брежнєвсько - сусловському
макіяжі.
Очистити треба оту Високопарну «любов» і
зробити з Леніна лю
дину, а не ідола. У нас
«любов» вимірювалася
кількістю
пам’ятників
йому, часом бездарних,
ширпотребівських і кош
тувала іноді 4 крб. 50
коп. за бюст із оргскла
в магазині. На КіровоПрадід ин і, як
сказала
Є, М. Чабаненко.

пам’ятників Леніну. Але
чи всі вони
вершини
мистецтва, як наш кіровоградський?
треба
Опублікувати
повністю праці Леніна,
а
не
користуватися
«трудами» фальсифіка*
торів. А може, це ста
лося тому, що донедав
на,
прикриваючись
ім’ям Леніна, будував
ся комунізм для
від
фільтрованої номенкла
тури,
споруджувалися
розкішні дачі, фешене
бельні будинки, спецлікарні, в той час, коли
мільйони людей не ма
ють де жити ! ледве
зводять кінці з кінцями.
І ще одне. Чи ПО-ЛЄ’
нінськи
ми
зробили,

3’вертаємося
всіх, кому не байдужа
• доля
нашого народу,
його історичні надбання: станьте на
захист
ідеалів,
гуманістичних
цінностей нашої історії
і культури!
Звертаємось до де
путатів Кіровоградської
міської Ради: ми проти
перейменування
міста
Кіровограда,
вулиць
імені Леніна, К. Марк
са, .прийняття
поспіш
них, без широкої ради

з жителями міста,
шень з -важливих полі
тичних
питань. Вимагаємо • конкретних кро
ків по вирішенню болючих соціальних проб
лем міста, рішучих дій
щодо поліпшення жит
тя кіровоградців.
У відповідності з за
коном Ми вимагаємо
притягти
до
відпові
дальності винних у руй
нуванні і спог.аненні паІм’ятник’пв Леніну. Вва
жаємо, що
Верховна

Рада СРСР і Верховна
Рада УРСР повинні вжи
ти термінових заходів
по посиленню
правового захисту
пам’яток
історії і культури, 30крема, припиненню ак
тів вандалізму
щодо
пам’ятників В. І. Леніну,
Вандалів і оскверни
телів — до відповідаль
ності!
Хай еічно живе
пам’ять про Володимира
Ілліча Леніна в наших
серцях!

®о сказав один з депу
татів,
що
створення
звільненої президії оз
начатиме звільнення її
від професіоналів, лю
дей, які щось можуть
робити, а не тільки ба
лакати. «Вказівки дава
ти легко,
виконувати
важче», — сказав той
же депутат Гутник.
Але далеко не всі децю
путати поділяють
думку. Наприклад, депутат О. Власов вважає:
«Ми не підприємство
по випуску товарів на
родного споживання, а
Тобто,
міська
Рада»,
нас обрали, щоб вказівки давати? До речі,
очевидно, у всіх пар
ячі
лементах є люди,
своєю активністю спочатку захоплюють, а потім починають дратува
ти. Депутат О. Власов
майже з усіх питань по
спішає висловитись. Ну
що ж,’ це його право.
Але далеко не всі його
виступи
носять
кон
структивний
характер.
Ось і цього разу.
На
адресу сесії надійшло
звернення
працівників
дошкільних учбових за
кладів з вимогою під
вищення заробітної пла*
ти.
—Що будемо робиголова
ти? — запитав
міськради.
— Надішлемо в районні Ради, вони ж прийняли декларацію про
суверенітет. Нехай роз
бираються, — кинув реп
ліку Власов.
— Я оцінюю ваш гу
мор,' не знаю, чи оці-

нять його
дошкільних навчальних |
закладів, — відпариру- „
вав завжди стриманий
Мухін. Правда, бували
моменти, коли і йому
стриманості
бракувало
під час не дуже корект
них виступів
окремих
депутатів. Коли
сесія
перервала роботу, щоб
депутати
організували
забезпечення міста кар
топлею, О. Власов і тут
не втримався, щоб до
рікнути
комуністам,
мовляв, мітинги влаш
товують (маючи на ува
зі мітинг на захист В. І.
Леніна). Між іншим, ша
новний депутате, запро
понували акцію по за
безпеченню міста кар
топлею комуніст
Жосан і безпартійний Гордовий. До честі всьокор’
го депутатського
пусу: комуністі®,
со
ціал-демократів, ру х і вців, безпартійних, май
же всі еони виявили
«готовність № 1».
Не
було
ніяких
дебатів,
зайвих розмов, депута
ти діяли чітко, опера
тивно, а міська
Рада
перетворилася у тимча
совий
штаб.
Можна,
звичайно, поставити під
сумнів такий вихід Із
становища,
скільки ж
'будемо діяти старими
методами. Та нових ме
тодів поки що бракує.
Між іншим, це ще один
доказ необхідності єди
ної структури влади у
місті.
В. ЛЕВОЧКО.,
спецкор «Молодого
комунара».

В. ТАРАСЕНКО.
м. Кіровоград.

РЕЗОЛЮЦІЯ
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МІТИНГУ КОМУНІСТІВ, ТРУДЯЩИХ
КІРОВОГРАДА «ЗАХИСТИМО ІМ’Я
ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА».
людей тим, що асе
Ми, учасники загальжиття присвятив
номіського мітингу, під
жінню трудовому
....
пропозиції
тримуючи
роду, боротьбі за
організацій.
партійних
ли гуманізму.
трудових колективів Кі
ровограда, рішуче за
Ми категорично
суджуємо злочинні дії»
кидаємо спроби пере
здійснені в Дрогобичі,
класти на Леніна вину
Львові, Тернополі, Черза всі невдачі, за все
вонограді
щодо
па
скоєне людьми, які нам’ятників
Володимиру
зивали себе його посліІллічу Леніну, аналогіч
довниками.
ні спроби, які роблять
Підтримуючи* заяву
ся в інших регіонах рес
ЦК Компартії України,
публіки і країни. Роз
рішення Президії Вер
глядаємо це як полі
ховної Ради УРСР про
тичну провокацію
де
збереження
пам’ятни
яка
структивних сил,
ків Володимиру Іллічу
дестабілізує суспільноЛеніну, заявляємо про
політичну обстановку «в
стати
свою готовність
республіці.
Категорич
на захист імені Велино засуджуємо закли
кого Леніна, його спра
ки деяких народних де
ви, давати рішучу від
путаті®
до
розпуску
січ
організаторам
і
Верховної Ради
УРСР,
натхненникам
антико
загального
страйку І
муністичних акцій. За
громадської непокори.
кликаємо народних де
В. I. Ленін був і за
путатів на другій сесії
лишається однією з найВерховної Ради УРСР
видатніших постатей сві
дати відсіч тим, хто
тового
революційного
штовхає суспільство на
процесу. Він заслужив
шлях дальшої конфрон\
пам’ять про себе, щи
тації.
ру вдячність
і повагу

*

*
*

Концепція влади

І

І

В попередньому но
мері «МК» ми обіцяли
розповісти про
найці
кавіші, з нашої точки
зору, моменти позачер
гової сесії Кіровоград
ської міської Ради на
родних депутатів. Тре
ба зізнатися, що вико
нати цю обіцянку не
так просто. На
сесії
практично не було не
цікавих моментів, хоч,
відверто кажучи, при
їлося нам дебатування
е парламентах різного
рівня. До речі, сесія
перервала свою робо
ту, щоб
організувати
збір картоплі, яку місто
не отримало в необхід
ній кількості від села.
Дуже важливим,
на
мій погляд, було пи
тання про владу у міс
ті. Коли б я не знала, як
давно виношувалось, І
готувалось
президією
це питання, то могла б
подумати, що воно ви
никло у зв’язку з дек
лараціями про
владу,
прийнятими Ленінською
і Кіровською райрададекларації
ми.
Але
прийняті щойно, напередодні сесії. Для бавони
гатьох депутатів
не
були абсолютною
сподіванкою. Ось мому
роз
й пропонувалось
глянути їх насамперед,
не дуже прислухаючись
до зауважень
голови
міськради, що ці дек
ларації не мають юри-

димної сили. У мене
особисто декларації «ви
кликали посмішку,г
ну,
Кіякщо Ленінська і
Ради
ровська районні
власники всього живо:
го і неживого> на своїй території, то що ж
тоді робити місту, рес
публіці? Декларації на
робили гамору
поміж
депутатів, що й казати.
І не вийшло відкласти до
розгляду
в «Різному»
рішень райрад, тому що
концепція міської вла
ди, на думку депутатів,
аж ніяк не знаходить
примирення з існуван
ням районів міста. І тоіму депутати прийняли
рішення звернутися
з
клопотанням до
Вер
ховної Ради УРСР про
скасування
існуючого
адміністративно - тери
торіального поділу міс
та.
Власне, питання
про
доцільність
розподілу
міста
на райони
ви
никло не раптом. З при
воду його вже
давно
дискутують, а прийняті
декларації тільки по
деглибини рішучість
путатів міськради, Що
ж це вийде, коли кожен жед почне ділити
небо над містом. Я ціл
ком і повністю підтри
мую думку заступника
голови комісії з питань
соціалістичної
закон
ності В. В. Доленка, що
влада — це власність.

А яка власність у мі
ськради?
Концепція
переходу
Кіровограда на
самоуправління
знайшла
підтримку у депутатів І
після незначного реда
гування була прийнята
сесією. По суті концеп
ція і є питанням влади
е місті.
Ратуючи за зміцнен
ня міської влади, депу
тати досить детально
обговорювали
питання
про
звільнену прези
дію. Думки розійшлися.
Дехто з депутатів вва
жає,
що
професійна
президія — це справа
майбутнього.
Депутат
О. В. Непомнящий, го
лова комісії по культу
рі, впевнений, що звіль
нена президія буде три
мати за руки міськви
конком. Депутат І. Єрмако«в, голова
комісії
у справах молоді, на її
засіданні висловив сум
фінансових
нів щодо
можливостей «всіх звільнять».
Я не хочу образити
депутатів,
переконує
їхнє бажання навести
порядок у місті, однак
бажання — це одне, а
вміння щось зробити,
зовсім інше. Я не 'ВПЄВ*
нена, що депутат В. М.
Гуткик, генеральний ди
ректор
ВО «Червона
зірка», захоче працю
вати у звільненій прези
дії. ! тому справедли-
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ПРОХОЛОДНО,
ТД НЕ

голодно
Згодьтеся:
нелегко
знайти колгосп, у якому працюють
студенти, котрі всім задоволені. А ще більш ней
мовірно, якщо немає
претензій у колгоспни
ків. Тому, мені, напев
не, дуже
пощастило,
коли я натрапив саме
на. таке
господарство.
Це колгосп імені Т. Г.
Шевченка у селі Первозванівка Кіровоград
ського
району.
Там
працюють
педфаківці
та студенти факультету
української мови і лі*
тератури
педагогічно
го інституту. Мешкають
вони
у
приміщеннях
табору
піонерського
до
їх
«Корчагінець»,
послуг простора їдаль
ня, спортивні майданчи
ки.,. І лише одне нарі
кання почув я за
час
відрядження — холод
но! Справді,
фанерні
будиночки мало присто
совані до осінніх
не
год, Студентам видали
по дві ковдри.
Знаючи з
власного
досвіду, що найболючі
шою проблемою біль
шості
сільгоспзагонів
є харчування (до речі,
саме вона
минулого
року стала однією з
причин страйку студентів-істориків у селі Іва
нівні), я завітав
до
їдальні. І тут усе вияви
лося в порядку. Про
дукти постачаються Ле
нінською
райспоживспілкою м, Кіровограда.
Готують студентам висо
кокваліфіковані
кухар
ки Т, П. Гайдук та К. А.
Осадча. Тм допомагають
педфаківці
О. Бонда
ренко,
О. Напханюк,
О. Русавська і Л. Лав
риненко. Жодної скар
ги на якість їжі
7<*'! я" від
студентів не почув.
збирають
Студенти
картоплю,
помідори,
фрукти у саду, трудя
ться на плодовоягідній
держсортдільниці,
ДО'
помагають
колгоспни
кам у сівбі озимої пше
ниці. Виконують і пере
виконують норми, всю
ди ними
задоволені.
Немає
претензій, до
майбутніх педагогііе у
Героя
Соціалістичної
Праці А. Г. Ігнатьєвої,
лише добрі відгуки у
агронома
Л. М. Дратенко.
З найкращого боку
показали себе педфа
ківці В. Левицька, В. Го
жий, О. Богаченко, фі
лологи Т. Баланда, О. Ко
валь, Т. Свердликівська,
Л. Євтодієва, І. Колес
ник, Т. Марталога, Н. Ва
рава, В. Стельмах, Т. По
льова, В. Рахуба та ін
заслуга у
ші. Велика
__
організації
відмінній
праці керівника табору
Б. Г. Бурдіяна, викла
дачів В. А. Дерев’янка,
В. В. Постолатія, Є. О.
Хромочкіна.
Добрі стосунки скла
лися І з місцевим на
селенням. Розмовляючи
із жителями Первозванівки, я не почув жод
ного поганого слова на
адресу студентів. І це
дуже радує. Вечорами
на
території
табору
майбутні педагоги влас
ними силами
влашто
вують дискотеки або ж
проводять вільний час
у сільському клубі, де
їх гостинно зустрічає
місцева молодь.
Олег БОНДАР.

ТРЕТЯ СТОРІНКА

ЗАВТРА—ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ

ЩО ДУМАЄМО?
ЯК ЖИВЕМО?

: II І мм і ■■ВІЇ.

демократичнішу в світі
Конституцію!»,
«Тільки
наша Конституція гаран
тує людині
право
на
працю, житло, відпочи
нок, ос-зіту, медичне об
слуговування». Всі
ці
слова облетіли як жозте ЛИСТЯ з дерев
ВІД
подиху вітру гласності.
1 ми тепер збираємось
міняти
свою,
колись

всензродно обговорену
і схвалену Конституцію.
Це
ознака
нестабіль
ності,
невлаштованості
суспільства. І нестабіль
ність цю ми відчуваємо
на кожному кроці. Але
треба щось робити. Тре
ба прагнути до якихось
змін на краще. ! зміни
ці намітились
(правда,
на жаль, на полицях ма
газинів цього не видно).
Щоб
змінити
життя,
треба змінити закон, за
яким ми живемо. Сьогодні моза йде
про
прийняття нової
Конституції. Якою аи її бачите? — з таким запитанням ми
звернулись
до різних людей.
В. Є. ПАНЧЕНКО, на
родний депутат
УРСР,
депутат обласної Ради,
голова комісії облради •
з питань культури, осві
ти та спорту:
— Нова
Конституція
України буде прийнята
на другій сесії Верхов
ної Ради УРСР. Ясна
річ, вона має випливати
з Декларації про дер
жавний суверенітет Ук
раїни і-повинна закрі
пити
нашу
державну
незалежність. Тоді євро
<• пейські політики не бу-

Виробництво алкогольних напоїв а СРСР най
більшого розміру сягнуло -з 1980 році — 624,4
мпм. декалітрів. В 1987 знизилось до 279,5, у 1988
анозу почало зростати.
її:

В 1989 році -з сільське господарство СРСР бу
ло надано 350 тисяч тракторів. 300 тисяч списа
ли через відсутність запасних частин.
Ф * щ
В 1989 році на полях СРСР згнило через -зідсутність транспорту і робочої сили близько 20
процентів урожаю овочів і баштанних культур.

і

*

Ф

В 1955 році було реабілітовано 13736 чоловік
невинно засуджених, з 1968 — 1498. В наступні
роки ця робота була згорнута. За 1989 рік реабі
літовано 59968 чоловік.
* * *
В 197(3—1980-і роки відбулося велике зростан
ня кількості -психічних розладів у молодих лю
дей.
*•’

/

У

На 20000 дітей і підлітків в СРСР є всього один
психіатр. В цілому затрати на медичне обслуго
вування однієї людини з рік в СРСР а 22 рази
менші, ніж в США (відповідно 80 карбованців і
1772 долари).
* * *
В СРСР 20 процентів населення живуть в зо-іі
екологічної біди, ЗО — а' складній екологічній
ситуації. Не випадково 4/5 всіх родів супровод
жується різними патологіями.
Й ■ * *
В організмі міського жителя до 15 років. зби
рається токсичних речовин в 4—5 разів більше
відносно ваги тіла, ніж у 40—50-літніх. А це зна
чить, що молодь більш схильна до зживання нар
котиків. В країні немає жодного спеціалізовано
го центру по лікуванню і реабілітації наркома
нів.
•і: * *
, В СРСР серед вантажник»^

*

й

£

Члени Президії міської

*

Ж

З СРСР 16,2 тисячі санаторіїв, пансіонатіз, бу
динків і баз відпочинку, туристичних закладів з
числом місць 2,6 млн. На 1 місце припадає 112
чоловік. З Угорщині, Болгарії, Чехослозаччині,
Польщі — 23—58.

•n
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дуть порівнювати
52мільйонну
країну з-.,
Квебеком чи Філадель
фією. Україна стане ре
альним суб’єктом між
народного права,
гос
подарем своєї землі, а
на придатком а унітар
ній,
зацентралізованій
державі. Жаль, що на
віть у такого гуманіста,
як Олександр Солженіцин, вчувається носталь
гія за «єдиною неділи-

було грабування наших
багатств.
Мають
б/ти
розумні, зважені закупівельні ціни, Ми по
винні знати де у нас що
робиться і скільки що
коштує. По нашій землі
проходить
нафтопровід. Нафта йде за кор
дон. А що ми з цього
маємо, крім забрудне
ної землі? Все це по
винно бути враховано.
С. М. ДЕМСЬКИЙ, пен-

мою»: Україна, Білору
сія — все це для нього
Росія...
По-друге: це має бу
ти Конституція демокра
тичної правової держа
ви, де головне — за
кон, що виражає воле
виявлення народу, а не
партійна диктатура.
Я
знаю, що такому підхо
дові чинитиметься опі-р»
Коли нам,
депутатам,
роздали проект складу
Конституційної
комісії,
то виявилося, що до неї
включено всіх голів об
ласних Рад, з це про
центів на 80 — перші
секретарі обкомів пар
тії, до того ж народних
депутатів УРСР серед
них всього 5 чоловік.
Віктор
Н1КОРА,
ін
структор
Делійського
райкому комсомолу:
— 0 нашій теперішній
Конституції декларуєть
ся багато хороших прав
і обоз’язкі-з. Але люди
їх не знають, і зони ре
ально не діють. Гак що
найбільшим
здобутком .
майбутньої
Конституції
мені бачиться її
діє
вість, реальність прого
лошеного. Україна по
винна укладати партнер
ські договори з іншими
республіками, щоб
не

-JJ ІІиГ МП~Пі—ГТГПИВ

тетним
на
території
УРСР. Союзу,
мабуть,
слід делегувати повно
важення, які стосують
ся оборони,
охорони
кордонів, транспорту.
В, М. КАРАТДШ, учи
тель англійської
моаи,
нині пенсіонер, с. Побузьке,
Голованіаський
район:
— Як на мене, ми по
винні зараз
розробити
і прийняти Конституцію

незалежної держави Ук
сіонер, с. Созонівка, Кі
раїни.
Ми будемо заклю^.
ровоградський район;
і
чати договори з будь— >1 бачу вихід з по
сапу,
якими країнами
ЛОІТ1'
літичної, економічної та
буде
з якими нам. це
екологічної кризи тіль
Ноза
вигідно
робити.
ки з побудові незалеж
Конституція має закріної держави України.
пити багатопартійну си
Отож, має бути і своя
стему, Україна повинна
Конституція. Наша Вер
мати свою національну
ховна
Рада
прийняла
армію
(перший
крок
Декларацію про сувере
Верховна
Рада
УРСР
нітет. Але який може
вже зробила, прийняв
бути
суверенітет,
ко
ши постанову від ЗО лип
ли
продовжуватиметь
ся диктат зверху?
ня. де йде мова про по
рядок
проходження
Вікторія Р., студентка,
строкової служби хлоп
Кіровоград:
цями
з
України),
свою
— Конституція? А що
митницю, банк, грошову
Конституція? Це
папі
одиницю. Я зважаю, що
рець і не більше. У нас
підписання нового Со
і зараз непогана
Кон
юзного договору згуб
ституція, але' ж живемо
ми як? Якби ж те, що
не для нашої республі
там написано, було ре
ки, бо й далі буде про- .
ально <8 ЖИТТІ...
довжуватись
грабіжницька
і
колоніальна
8. О. КВАША, дирек
політика центру по від
тор Української серед
ношенню до України.
ньої школи, Кіровоград
ський район:
Різи;
думки
мають
люди з цього приводу.
— Майбутню Консти
Той бачить Україну в
туцію мені хочеться ба
складі
федерації,
імчити
демократичною,
побудованою на загаль
ший — незалежною дернолюдських цінностях. У
жазою, але, мабуть, ще
ній має бути узаконена
більше тих, для кого
ріаність всіх політичних
вже все байдуже. І особ
сил і громадських орга
ливо багато таких зневі
нізацій. Закон республі
рених серед молоді. Як
ки мені бачиться пріо-риже нам жити далі?

МИ ,ВСІ ХОЧЕМО КРАЩОГО

Дефіцит акушерських ліжок а країні більше
20 тисяч. Майже в третині закладів на одне ліж
ко приходить-ся 4 «з. м. (норма — 7).
Рівень смертності серед матеріз в СРСР у 2—4
рази вищий, ніж з більшості країн Східної Євро
пи і в 4—7 разів більший, ніж у США, ФРН, Фін
ляндії,
* * *

lull

{jgrvjg

кіз, транспоргузальникіз — 8 відсотків жінок,
34 — серед дорожник робітників, 20 — монтери залізничних колій, 12 — муляри, 6 — бетонниці, ІЗ — землекопи.
і*

пГї

ЩЕ ОДНА КОНСТИТУЦІЯ. НАДОВГО?

»сього по СРСР кількість релігійних об’єднань
на 1 січня 1985 р. була — 12438, на 1 липня
1990 р.
18666. Серед них на значиться Укра
їнська автокафальна православна та грекокатолицька общини. Може, вони входять до пункту
«Прочие»? «Прочих» у 1990-му році нарахували
74 об'єднання.
* * *

Ф

_11111 ■ II ммигі

—день Консти
ЗАВТРА
туциями маємо най-

«АіФ'> провели соціологічне дослідження на
території РРФСР. 50 процентів опитаних . пози
тивно ставляться до того, щоб в найближчі рікдва країна перейшла від планової економіки до
ринкової. 61 Відсоток респондентів ОЦІНЮЮТЬ як
позитивний факт Продажу земельних ділянок в
приватну власність. 47 процентів опитаних зва
жають, що автономії, які на сьогодні є в складі
РРсрСР повинні розширити свої економічні та
політичні права. Автономії
повинні одержати
економічну , політичну незалежність (до права
виходу з РРФСР) — такої думки лише 27 про
центів опитаних.
* *

>•:
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Ра-

няродм.чгг дот/тіггде гйг ітрацівники міськвиконкому зуст
рілись з представниками різних політичних партій та гро
мадських рухів. Зустріч
вгз
голова президії міської Ради
В. Г. Мухін.
Заступник голови міськви
конкому В. І. Сибірцез озна
йомив присутніх з пакетом
основних питань, які вино*
сяться на порядок денний се
сії міської Ради і направлені
на стабілізацію становища у
місті. Члени президії запро
сили присутніх до роботи.
Це була перша така зустріч,
тож справді конструктивного
діалогу не вийшло, неформа
ли були неготові до такої
розмови напередодні не зна
ли, про що саме йтиме мова.

Тож

зустріч

перетворилася,

як відзначив 3. Г. Мухін, а
прес-конференцію. Члени пре
зидії відповідали на запитан
ня.
— Ми можемо мати різні
політичні погляди, але ми всі
лозинні бути єдині в одно
му — бажанні зробити наше
життя кращим, — сказав Ва*
силь Григорович Мухін. Він
закликав присутніх до спів
робітництва конкретно з ко
місіями міської Ради, з відді
лами міськвиконкому.
Цей
заклик був схвально зустрі
нутий представниками
всіх
організацій.
Зустріч
продемонструвала
конструктивність міської вла
ди, її бажання йти на діалог,
володіти ситуацією в місті
С. ОРЕЛ.

Є ПЕРШИЙ ПОВЕРХ!
На шахті імені Ленінського

комсомолу Олександрійсько
го району становище ;3 за
безпеченням житлом не краще, ніж на інших підприєм
ствах.
Тут створили штаб по бу
дівництву МЖК. очолити його
довірили Валерію Соломці—,
машиністу електровоза. Пер
ший помічник його — Вік
тор Бажай, Більшість членів
МЖК — колишні воїни-«афганці», до роботи беручкі і
витривалі.
Сьогодні вже є результа
ти задуму молодих робітни
ків: зведено перший поверх
п ятдесятиквартирного
бу
динку.
Т. ЛОЗОВА.

півжиття ЗА ЧОБІТОК!
ЯРОСЛАВЛЬ. «Модус ками цього шоу. Для під
Вівенді» — вантаж такої тримання порядку був ви
марки було доставлено кликаний наряд із восьми
вранці у взуттєвий мага міліцейських стражів, спо
зин, що в Депутатському ряджених кийками, рацією
провулку. Розвантаження та автомобілем. На жаль,
контролювала тисячна чер без жертв не обійшлося...
га завчасно кимось про
Тільки щасливці стали
інформованих покупців. володарями італійських
Не дивлячись на суворе чобітків за 180 крб. Той
розпорядження Ярослав же, хто не зумів придбати
ського міськвиконкому по шкіряний шедевр, може
чинати продаж товарів це зробити за яких-небудь
тільки з 16 години, торгів 500 карбованців на речо
ля вимушено велася зран вому ринку.
На знімку: щаслива во
ку, так що трудівникам за
водів і фабрик не дали лодарка чобітків.
можливості стати учасниФотохроніка TzAPC.

АНОНС!

До кіосків газета надходигиме в обмеженій
кількості. З рук якщо I
продаватиметься, то по
завищених цінах.
Вам
доставлятимуть тижне
вик прямо додому, як
що Ей до 31 жовтня
оформите передплату.
ПЕРЕДГШДГНА
НА РІК — 6 НРБ.

І

року. Вона стане в при
годі не тільки тим, хто
цікавиться минувшиною,
а і людям, котрі вірять
у Кашпіровського, відьом, пророкування, во
рожіння, екстрасенсів.
«На вечорі у Вороши
лова в присутності всіх
вельмож вона дозволи
ла собі критичну заува
гу з приводу селянської
політики, що призвела
до голоду в селі. Сталін
гучно відповів їй иайгрубішою лайкою, яка
існує російською мо
вою»...
Плануємо
вмістити
біографію Сталіна (про
цитовано рядки з неї),
яка цікава не тільки ви
кладом фактів і дат, а й
стилем і авторством. її
написав Троцький. Наш
земляк, родом із Боб*
ринецького району.
«Невисока блондинка
22 років, освіта вища,
любить музику, туризм,

ЦІНА

Збираючись
читати
газету наступного року,
ви, звичайно,
хочете
знати, що вона друкува
тиме. Частково відкриє
мо наші секрети:
Вас чекають невідомі
факти з біографій істо
ричних осіб, не будь
котрих, історія наша повернула б зовсім в інший бік.
«Просте, навіть побіжне знайомство зі статвоими примхами Распу
тина, на зразок пристрас
ті оточувати себе ба
гатьма жінками,
ніби
священним
«вакхічним
хороводом», пристрасть
принижувати їх усіляко
(миттям» ніг, водінням до
лазні тощо), пристрасть
виявляти
реально чи
символічно жорстокість
до них (стьобання жі
нок, поплескування
їх
рукою) і таке інше —
хоч трохи
приводить
обізнаного в статевих
збоченнях критика до
кваліфікації розпусника
Распутина як садиста».
Це про фаворита царя
Миколи І! Григорія Раслутіма. Маємо намір пуб
лікувати книгу
«Тайна
Распутина», видану 1924

пачливим Словом «До
поможіть!». Газета на
своїх сторінках консуль
туватиме читачів з пи
тань юриспруденції, ме
дицини, спорту, ДОМгЗШ’
нього господарювання,
моди, інтимних взаємин
— словом, ви зможете
одержати
поради по вашій
кретній проблемі,
приклад:
Що робити, коли
падає волосся!
Змішуйте по столовій
ложці горілки і яєчного
жовтка, втирайте © шкі
ру голови, через 40 хви
лин змивайте
теплою
водою. Процедуру по
вторюйте 1—2 рази на
тиждень.
Чому кохана жінка
Іноді уникає близькості!
Одна з головних -при
чин, про яку
чомусь
майже не говорять —
недотримання вимог гі
гієни. Перед
статевим
контактом обов’язково
поспілкуйтеся з милом,
теплою водою та руш
ником. ЧолО'ВІча фізіо. логія така, що треба ми
тися навіть ретельніше
й частіше, ніж жінкам.
А докладно про таєм
ниці кохання — в про
довженні
індійського
трактату
«Камасутра».
Частині читачів не по
добається, що ми
на
даємо слово «апартчикам і консерваторам»,
інші нарікають, що чи
тали б газету, аби там
не друкувалися «рухів-

популярних артистів,
фото, життя ровесників
за кордоном, різні кур
йози.
Редакція прийматиме
оголошення від приват
них осіб на зразок:

Щономера в нашій га
зеті — три програми те
лебачення.
Постійно в «МК»-91»—
кросворди, шаради, кон
курси, турніри, прогно
зи і

«Куплю одноразові чи
звичайні шприци, дзво
нити по номеру 2-29-92
в робочі дні з 104 до
17 години».
Оголошення справж
нє, можете
телефону*
вати.
Регулярно — оповідан
ня, вірші, сатиричні мі
ніатюри, анекдоти. При
міром, такі:
Чоловік щипас траву
1 під Кремлівськоюі сте
ною. Іде Брежнєв (у
різких варіантах — різні
перші особи) і питає,
що він тут робить.
— Та оце нічого їсти
вже, крім трави» Може,
допоможете!
— Звичайно, поможу.
На тобі п’ять копійок,
сідай на автобус і їдь на
мою дачу — там трава
соковитіша!
Щономера — опера
тивна інформація про
надзвичайні події,
ос
танні новини, польоти
НЛО, появу голландсько
го сиру чи шампуню у
вільному
продажу
і
кількість потерпілих піс
ля стояння в черзі, ма
ловідомі способи ліку
вання, кулінарні рецеп
ти. Зокрема, даємо один,
який не викличе роздра
тування при повально
му дефіциті продуктів:
Зваріть трохи гороху
й кілька картоплин, до
дайте підсмажені шма
точки черствого хліба і
зелені — матимете чу
довий суп епохи пере
ходу від перебудови до
ринку.

мода.
Вона підказує, що на
цей сезон найкрутіші
кольори — чорний Із
червоним та зеленим.
Наша ж газета, крім цих
модних має а запасі ще
5 кольорів і варіювати
ме їх, як і теми пубпі-

познайомиться з метою
створити сім’ю із ХЛОП'
цем до 28 років, непи«
тущим, інтелігентним».
Ви зустрічали
такі
об’яви в інших газетах.
А наступного року і
наш тижневик прийма
тиме до друку від вас
шлюбні оголошення.
Багато листів до ре
дакції закінчуються роз

ли

ці и екстремісти».
намагатимемося, давати
можливість виступити в
газеті людям
усіх політичних поглядів,
аби не порушувати прин
ципу свободи слова, якої
ми так довго .добива
лися.
Постійно в газеті —
великі спецвипуски для
школярів,
учнів ПТУ,
технікумів, студентів ву
зів, педагогів, у яких —
. пісні, на замовлення, мо
да, поезія, розповіді про

і АНОНС!
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

•
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націй; залежно від
мог часу!
Аби не пропустити в
гурті різних газет
единого в області
молодіжного часопису,
передплатіть «Молодий
комунар» до 31 жовтня.
Один
раз
віддавши
6 карбованців (це в 2— З
рази менше, ніж за ін
ші газетні, ви одержу
ватимете тижневик увесь

ЛЮБІ ДІВЧАТА І ЖІНКИ!
Хочете, щоб вас кохали?

ДОРОГІ ХЛОПЦІ Т МУЖЧИНИ!

Ви бажаєте постійного, гарантованого успіху
в своїх красунь? Секрет простий — передпдачуйте «Молодий комунар»! І тодіі Ви
Г
будете
завжди молоді, почуватиметеся впевнено,, Вас
шануватимуть друзі і колеги, а кохана теща ці
лий рік на руках носитиме (повірте — це так
приємно!).
А тепер скажіть нам, чи передплатили «Моло
дий комунар» і ми скажемо, хто... Ваші друзі.
Гадаємо, воші також не помилились і зробили
правильний вибір —• обрали найкращу в степах
України рідну молодіжну.
Звичайно, в цей жорстокий час економічних
потрясінь, тебе, дорогий читачу, цікавить вар
тість річної передплати нашого часопису. Вона
чисто символічна (якщо зважити на щоденне
«здерев’яніння» союзного карбованця) — 50 коп.
на місяць, Г5 крб. — на квартал, і 6 крб — на
рік! А 6 крб — це пачка сигарет «БТ», третина
курки, два поганеньких гранати на базарі, кіль
ка імпортних презервативів, одна поїздка на при
ватному таксі або навіть не кіло коопторгівської
ковбаси. То що Вам миліше — миттєве задово
лення чи гарний настрій від «МК» на цілий рік
Можете порівнювати й далі:
«Известия» — 22,56 крб.
«Правда» — 19,92 крб.
«Комсомольское знамя» — 12 крб.
«Кіровоградська правда» — 12 крб.
Вибір за Вами, Вашими сусідами, друзями,
колегами і суперниками. Поспішайте!
Р. $, А для тих, хто лінується або не вміє чи
тати — у вас маса малюнків і фото!
Нагадуємо: передплатна ціна на 1991 рік
6 крб,, наш індекс — 61103.

П'ЯТА СТОРІНКА

і

У камері душно. Невелике
загратоване віконце з дзору
прикрите спеціальним
щи
том —7 щоб не було міжкамерних зв’язків, попросту ка
жучи, аби посаджені сюди,
не перегукувались чи дізна
вались, де «розквартировані»
-взяті по одній справі «коле
ги».
У камері тісно. На кількох
квадратних метрах четверо
нар у два поверхи, між ни
ми — вузький прохід, який з
одного боку веде до дверей,
з іншого — впирається у не
великий прилаштований
до
стіни столик. Що ж, це не го
тель, це — слідчий ізолятор»
Зроблена по типу вагонного
•купе, камера, крім того, міс
тить нехитрі комунальні зруч°
ності — -вони, як кажуть, по
ряд. Четверо мешканок, по
бачивши несподіваних гостей,
встали (такий тут порядок!) і
дивились на прибулих хто з
інадією, хто з цікавістю, а хто
й з відвертою байдужістю —
СКІЛЬКИ їх сюди ходить.
■ Ми зайшли сюди не просто
так, ми зайшли сюди тому,
що тут сидять (слово яке) дві
дівчини, дві Олени, одна з
яких зараз могла б навча
тись з одинадцятому, інша—
в десятому класах. Але вони
сьогодні не за шкільною пар
тою, а на казенних нарах, во
ни не учениці, а неповнолітні
злочинці. Що може бути аб
сурднішим, ніж просякле по
том, смородом, грубими ма
тюками тюремне існування і
ці ось симпатичні, такі безне
винні, на перший
погляд,
дівчата, по суті ще діти, які
навіть тут знаходять можли
вість підфарбовуватись, хоча
парфуми у число дозволених
для передачі речей не ®хо’
дять. Хай вибачать мені, зви
чайно, фахівці за не зовсім
точну термінологію, бо це не
(тюрма, а всього лиш слідчий
ізолятор, але там, де воля
відрізана колючим дротом,
численними засувами і сек
ретними замками, де людина
івтрачас основний свій приві
лей — жити де і як хочеться,
як*би воно не називалось, у
«народі кажуть коротко і яс
но— тюрма.
Схоже, що дівчата особливо
не печаляться з того, що, на
відміну від однокласників, див/іяться на небо крізь заграто
ване вікно. В усякому разі на
запитання заступника началь
ника СІЗО з
політчастини
В. М, Карпенка вони відпові
дали з
нахабнуватими
по
смішками. Правда, при цьому
не могли відірвати від
долу
очей. Чи то від сорому,
чи
то?.. Добре, якщо від сорому.
— Хочуть понгзати себе бу
валими, мовляв, все ні до чо
го, — сердито зітхнув уже 8
Норидорі Володимир Микола
йович. — А подивитися ж —
так діти дітьми. — Ех. - пі
шов далі не оглядаючись, —
вони й досі не можуть зрозу
міти, що все, гра скінчилася.

За вкрадені штани і чоботи
доведеться відповідати
втра
ченими роками. А коли дійде
до них, лікті кусатимуть.

. Добре, якщо дійде... В уся
кому разі час для цього, ви
значений судом, у них є. З
однієї — чотири роки, в ін
шої — півтора.
• Сашко Р. і «в кабінеті зампо
літа, 1 згодом у камері, не
усміхався. Так вийшло,
що
візит журналістів у СІЗО спі
впав із візитом його матері,
якій контролер в кімнаті пе
редач повідомила — хлопце
ві в цьому місяці передача
заборонена. Володимир Ми
колайович згодився проясни

повертається то до Карпенка, то до сина, — скільки ти
будеш мучити мене? Краще б
ти вже вмер, то один раз би
поплакала, та й усе...
> Материна тирада, певно-вже
добре знайома хлопцеві, аж
ніяк не зачіпає його, бо особ
ливо не прислухаючись до її
монотонних повчально-причитальних запитань, він продовжує щось незрозуміло
бур
мотіти. Таке враження, ніби у
хлопця щось із голосом.
Через дві години цей безго
лосии акселерат разом із сусі
дами по камері
кричатимуть
тан, що, незважаючи на добрі
двері, їх буде чутно з одного

{чекає відпразгЦіня за новою
{адресою, молить
потруди
лись. Робота ті правда, не
ахова, бо роби-, паперові коіробочки молоАл
здоровим
{ХЛОПЦЯМ — я-:;, воно не те.
Лразда, як каф майстер наівчально-зирсбьіих
майсте
рень М. І. Грейєв, буває, що
їй ящики дерез|ні виготовля

ють — для пошЦоріз, напри
клад,
огіркії Тепер
імусь ои .ева бйа не да^^заімовлень. Певно?* тарою у неї
осе ® порядку.
—От і сьогогй хлопці роб
лять коробочннІПід
кухонні
сокирки. Робот* неважка, але

ОДИН ДЕНЬ У СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ, ВІДОМОМУ ЩЕ ЯК У<
ти жінці ситуацію, однак по
ки утряслись різноманітні ви
робничі питання, замполітові
•повідомили: Сашко знов ви
кинув коника — щойно ковт
нув голку. Зараз ним займа
ється медицина.
І своїм рідним, І працівникам
слідчого ізолятора шістнадця
тирічний Сашко приніс нема
ло клопоту. Небажання
вчи
тись, а відтак пропущені уро
ки, зухвала поведінка спочат
ку у кіровоградській
школіінтернаті, згодом подібні «под
виги» у Балахівській спецшко
лі — то його внесон у сімейну
історію. Розгромлена під його
керівництвом камера, Інші ре
чі, про які навіть рука не під
німається писати (вони
чітко
зафіксовані у рапортах контролерів вищестоящому началь
ству), тепер ось фокус Із ново
танням голон («щоб у медчастину попасти») — це вже його
витівки в СІЗО.

— Саша, навіщо ти ковтав
голку? — у кабінеті Карпенка
матір і сина розділяє служ
бовий стіл.
Довгий, худий, Із відстовбур
ченими вухами, що особливо
«вирізняються на фоні наголо
стриженої голови,
хлопець
дивиться у вікно, що за спи
ною замполіта, і не повер
таючись до матері, гундосить
собі під ніс:
— Хотів зашить... а воно...
а вона... Хлопці бачили... я не
хотів... а вона пішла...
— Для чого ж ти камеру
розбив, хлопців, каже он Во
лодимир Миколайович,
під
бурював? Тепер покарали те
бе, передачу не беруть. Са
ша, — жінка, акуратно заче
сана, з підфарбованими
гу
бами, а очах — ні сльозинки.

кінця довжелезного коридора
в інший.
Хлопці
бунтували:
«Отоварку давай!», вимагаючи,
аби їм дозволили скупитись у
розташованому в цьому ж кор
пус! ларну. В принципі, ніхто
із них, крім Сашка (за пору
шення правил режиму
утри
мання), не
був
позбавлений
такої можливості, однак кри
чали
всі
четверо — аякже,
«товариша» «підтримували».
За нільна днів до цього обМйонног£д затвеРДивЦрІШЄння
Олекса2лп» „₽о
позбавлення
Олександра волі на три роки.
жТних
як ‘ ?Нши* засуд
жених
неповнолітніх,
чекає
зом°зН2иТ£™°Ва «»яонія.
з НИМ Піде туди І ПЄТАЛН.
на характеристика з усіма йо
го «подвигами».
У

— Саша набирає бали, —
озорить інструктор політчаспрацю«ОТ₽ИЙ
безпосередньо
Р
3
неповнолітніми,
С. А. Жучен-ко, — тільки не
на свою користь. Кожне зауважения, кожний його
®ибрик буде потім йому
Г
Ж на
МоааДУ’ ЯКЩ° ° КОЛОН'Їі йтиме
■звільнення. УМОВНО-ДОСТ₽0кове
ІлоГЛ* ХОЧв УТ8ЄРДИТИ себе
<вожаком,- 7 Це В- М, Карпенко. .
1 хлопців підбурю«,
І сам осторонь
■ -•-» не залишається. Бачили, яке ягнятко си'Діло в кабінеті, а тут _ гер.
рой. Аякже. Хлопці ж дивляться.
не розуміє,
дубова
його голова, що такв
•
—І''
юпф ГЄ
_____ !
ста о ІМКПпи
’Нколи закінчується ду
же плачевно...
У слідчому ізоляторі
не
Юльки «сидять» тут ще й праЦюють. Правда,' „
в
ВСІ
.
,
не всі. Ті, чиї|ми гріхами суд щв не займався,
і-----«відпочивають» по ка^ерах, а хто вже має строк І

ж І платить и
«Гідросила«
копійки,
- Ми ж їм дсіомагасмо і во
ни б нам допомгли, — видно,
що замполіт наче це в котрий
уже раз і не
першим. —=
Хоч би верстат »ний списаний
дали. Хлопці б пометикували,
зате б робота сула справжня;
чоловіча, І пгЛч*ли б більше’
Тут би і робили, І вчились би.
А то що тої нсіобочки. Дити
на ЇЇ склеїть, є ХЛОПЦЯМ
ло
16—17 років.
У цеху, нотр-и
поряд,
на
на
стіні — імпройована вистав
ка виготовленсі тут власними
силами облицювальної
гіпсоВСІ плитки, ПР*О«У найрізноманітніших розіРів і візерун.
Ків. Є гіпс, іІНння робити
її, немає, вилиться
ринку
збуту. Г чаш ч* — Рі^^еймовірна.

Агов, госпосіоники! ЛЮди
добрі! Якщо аг/ потрібНа
лицювальна п-^ка, придатна
.і для внутріш«* і для
ЗОв,
нішніх робіт
Шукайте її у
далеких краях в Співісную
чих коопере’ивС “• В Установі
305/184 (що * та*е
життя,
людина присовується
до
всього — пр^є у космосі
в жерлі вулкеь- за КОЛЮЧИМ
дротом *•
задово
ленням вимокло ь ®аще
мовлення. В ускому разі
”
ЛИ люди, .пм^влені
працюють, «іД
ого
виграв
ЮТЬ І 80>НИ
Суспільство
з одного бону
ПеРестають
бути ут₽им»нц?-и і- аідч
ЮТЬ себе
* ЯК|ИСЬ
м;р.
такими Ж які г-'Дять
ми міст- 0^
висто>Имч
мурами. З іиш?
у зайня^
ту ДІЛОМ ГОЛОВУ Д/Рні помис
ли не полізуть./рубо.
з*счайно, але •>₽***

' ’<K\xwW

•

.

.<лч.

І

рВішм-

мекає відправлення за новою
адресою,
можуть потруди
лись. Робота тут, правда, не
ахова, бо робити паперові коіробочки молодим здоровим
{ХЛОПЦЯМ ---- ЯКОСа воно не те,
Правда, як каже майстер наівчальнотв иробн ичих майсте
рень М. І. Гречнєв, буває, що
!И ящики дерев’яні ІИГОТОВЛЯК>ть —- для помідорів, напри
клад, чи огірків Тепер чоімусь оь«^ева база не дг за
мовлень. Певно, з тарою у неї
»се а порядку...
— От а сьогодні хлопці роб
лять коробочки
під кухонні
сокирки, Робота неважка, але

Спеціальні замки,
засуви,
невмолимі грати, просяклі потом і ненавистю камери, ме
талева сітка над головою —
для людини, котра прийшла
сюди вперше з чисто вироб
ничого чи професійного ін
тересу подібна екскурсія бу
де -вагомим аргументом і для
неї, І для її знайомих, якщо
колись питання стане
руба:
бересту тати заборонену ме
жу чи зупинитись?
Краще
зупинитись. Попасти сюди не
важко, а от шлях звідсіля |Н'
коли бував дуже довгим.,»

)

Володимир Миколайович ка
же, що зараз у СІЗО неповно-

ЖВЖЖ
/

і

ВІДОМОМУ ЩЕ ЯК УСТАНОВА 305/184
Ж і платить за не! «Пдроснлач»
копійки.
— Ми ж їм допомагаємо і во
ни б нам допомогли,
видно,
що замполіт маж» ч» в котрий
уже раз 8 не нам першим.
Хоч Єй верстат який списаний
дали. Хлопці 6 П0МеТИНусали,
зате б робота буяа справжня,
чоловіча, І платили б більше.

Тут би і робили, І вчились би;
коробочки.
дити.
А ТО що
ЩО-----тої
ТОЇ
ИОЇ-ОООЧКИ.
*
ХЛЛП..„.,
по
„а п склеїть,
» хлопцям'
16 — 17 років.
У цеху. котрим П°РЯД. на
стіні — імпровізована вистав
ив виготовленої тут власними
силами облицює льної гіпсо.
вої плитки, пРіи^*У .иаирЬноманітн тих розм рів і виерун.
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€ гіпс,виявляється
є
ро6и
™
П ’ немає,
ринку
збуту. ~ наш час-ріґиейі
МОВІРна’
Агов, господарники! дюди
добрії Якщо вам потрібна облицювальна плитка, придатна
4 для внутрішніх І ДЛЯ аов.
нішніх робіт, н® ш«те її у
далеких краях
непів,Сную.
них кооперати
, в /станові
305/184
(шо ж т”в життя,

Lhsm виконаю^ ,«ue
ли
люди,
працюють,
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«игра.

Го^И

X сГбГТоГги:^-

такими^
^аЧг3голо%уг^і\х

чайно, ал

і

літні правопорушники станов
лять 1% від загальної кількос
ті його мешканців. Багато це
чи мало порівняно з іншими
спецустановами такого
типу?
Не знаємо. Та навіть одне ди
тяче лице, закрите від матері
залізними
гратами
—
то
страшний докір всім його рід
ним і близьним, які
власне
благополуччя
чи
службову
нар’єру (а то й залите бормо
тухою напівлюдське існування)
проміняли на казенні нари для
рідної дитини. Отой процент —
то десятки знівечених
доль,
яким би вчити теореми і за
кони у класах чи аудиторіях,
а не вражати слідчих чи офіцерів-вихователів
визубрени
ми цитатами Із кримінального
кодексу. їм би наминати ма
мині пиріжки, а не дожидатись
ретельно відміряного казенно
го пайка...

...Залізні ворота глухо стук
нули за спиною. Там, за тюремною брамою, залишились
криміналь(за визначенням
ного
кодексу)
грабіжники,
хулігани, шахраї, гвалтівники.
Одним з них далеко за 50, ін
шим ще немає й 18. Оці, ос
танні, й тут на
особливому
рахунку — неповнолітні
ж.
їм дозволяють дивитись теле
візор, додають масло до не*
хитрого раціону. Навіть від*
бій для них не о десятій (яи
для дорослих), а о
дев’ятій
вечора. В усьому ж іншому за
скоєні ЗЛОЧИНИ
злочини ВОНИ
вони ВІДЛОВІ
відпові’
дають сповна. Перед право
суддям ці хлопці й дівчата
перестають бути дітьми, вони
стають злочинцями. І тоді про
волю
залишається
тільки
мріяти...

о. ПИЛИПЕНКО,
В. ГРИБ (фото),
спецкори
«Молодого
комунара».
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ШОСТА І СЬОМА
СТОРІНКИ

«ЯКЩО ВИЗНАЄМО
Б універмазі,
крім
вубної
пасти,
кількох
біжутерійних залізячок
І пластмасок, були ще
порожні полиці й вірьо
вочки — відділ не тор
гує. Нічим. «Відпускає
ться тільки за рецепта
ми райлікарні» —» цей
напис прочитала не •
аптеці на ліках, а • га
строномі
на баночці
фруктового соку.
На
дверях
кафе «Візит»,
процесу оснащення яко
го наша газета колись
Відвела не одну сторін
ку, висів дебелий замок,
& підвісного місточка
над інгулецькою завод
дю милуватися
купан
ням диких качок було
небезпечно — крізь ді*
ромахи на дні мосту за
просто
шубовснеш у
ряску до жаб. Уже піс
ля цієї п'ятнадцятихвипинної прогулянки
по
райцентру Петрове дум
ки про інтерв’ю на те*
му «а чим живе місце
ва молодь і як їм жити
далі» здавалися непри
стойними. Бо,
мабуть,
довелося б перебудову
ватися на питання «що
вона їсть і де бере одяг».
Але дитячі атракціони в
невеличкому прибереж
ному парку, яких рані
ше не було, трохи вті
шили: значить, не все
тільки гіршає, тому ме
ні вдалося пересинити
ніяковість і все ж зали*
тати першого секретаря
Петрівського РК ЛКСМУ
|МДС1 Сергія КОНСЕВИ.
ЧА, чи живий ще ком
сомол у районі.

діжні організації в ра
йоні є!

хунку. Був кооператив,
то з ним лише неприєм
ності. Фінвідділ стверд
жував, що там спеку
лювали.

— Ще немає. У нас
виникла перша в об
ласті організація Руху,
З якою ми в контакти
Наприклад, і вони, і ми
за те, щоб наші хлопці
Служили тільки на Ук
раїні.

— До КПРС
багато
комсомольців вступає!

— Сергію, а що зриме, так би мовити, ре
чове зробив останнім
часом комсомол’

— Зменшення немає.
Раніше більше прийма
ли колгоспників і робіт
ників, а тепер стали й
Інтелігенцію.
— Чи займається рай
ком передплатою об-

кілька) на базі комсо
молу, бо тяжіння до ко
лективу — -в природі лю
дини.
Життя тече, виникають
нові
громадсько-полі
тичні структури. У Пет
ровому, як уже сказав
Сергій Консевич, новим
утворенням є Рух. Як
там дивляться на місце
молоді в суспільстві, її
перспективи! Про
це
мені розповів Анатолій

ки поперевертать»
агресивною.

наша система не годи,ться. Вчителі,
вважаю,
повинні вчити, культпра«
цівники — вести культ*
освітню роботу, кіношники займатися кіно. А
тут мені ось ДОВОДИТЬСЯ
ремонтом займатися..,

—

— Ви
могли якось
впливати на молодь, ад
же, чула, працювали в
дитячо - підлітковому
клубі...

— Його розігнали і,
підозрюю, через те, що
я рухіаець. За мою ми
нулорічну статтю
про
Рух у районній газеті
Заступнику
редактора
дали сувору догану. А

*- Молодь бажає всту
пити в Рух!

Звертаються навіть
школярі, та ми їм каже
мо, що малі ще. Рух по
трібен для того, щоб
відкривати людям очі
на дійсність. От гово
рять: при застої голод
ні не сиділи. Але ж це
тому, що за нефтодолв'
ри продазали багатство
не своє, а дітей і внуків.
— Вам відомі настрої
молоді!

— Хлопці, наприклад,
не хочуть, щоб їм го
лови одбили в армії десь
за межами республіки.
— А як на Україні по
падуть служити в Чор
нобиль!

— Туди треба посилати
не хлопчаків, а профе
сіоналів. Деякі
гово
рять, що пішли б у Рух,
аби тут автомати дава
ли... Я вважаю, що досить уже стріляти! Не
стріляти треба, а пере
конувати людей, щоб
не молилися на догми.
Лектор із Кіровограда
якось цитував нам Віллі
Брандта, здається: «Як
що ми визнаємо зако
ни Ньютона, то хіба це
означає, що ми ньюто
ні сти?».
— Не боїтесь виник
нення нових догм у ру
сі?

— Ще живий, але пе
реносить великі
труд
нощі. Райком сформу
вали демократично, ту
ди ввійшли люди, кот
рим доля ВЛКСМ небай
дужа. Але допомоги від
них первинним майже
немає. Пасивність вели
ка. Немає з ким втілю
вати хороші задуми.

— Від цього
застрахований,
жаю, що все
грунтуватися на
доцільності.

— Він дише на ладан.
Внески платять, ну, десь
щось зроблять... Це над
то політизована органі- . ч
зація. А от у скаутів, .
,
скажімо, є конкретна 4 "
мета — виховати здо
рове покоління. Є й
ідеологія — вшануван
ня християнських запов
відей. Хіба .це погано?

— Які, наприклад?

— Купували вільно!
— Домовлялись. А те
пер це неможливо. Ком

— Чи піде молодь
нові партії!

— Зараз на обліку
1950 членів ВЛКСМ, а®
1984 році, скажімо, бу
ло 2440.
— Є випадки виходу
зі Спілки?

— Так. Наприклад, од
на вчителька вийшла,
сказавши, що комсомол
нікому не потрібен. Але
прийом по цій школі
до ВЛКСМ не впав. Вза
галі масозого
виходу
нема, та, думаю,
він
буде.
— Нові якісь

моло

—- Останнім часом ні
чого такого нема. Ми
влаштовуємо
урочисті
посвячення Б хлібороби,
проводи в армію, свята
врожаю, брали участь в
організації безпрограш
ної лотереї...
— ...у якій можне бу
ло виграти...

— ...барана,
курку,
гуску, каву, чай. Є в нас
військово - патріотичний
клуб «Аскер», куди хо
дять ЗО—40 дітей у сек
ції рукопашного
бою,
стрільби. Рації там є.
Секції ведуть ентузіас
ти, спорттовариство «Ко
лос» допомагає.
При
везли у клуб списаного
вертольота.
— Кафе не працює?

— Ні. Нема людей,
котрі хотіли б там пра
цювати на
госпрозра

ДЕ ПОВАГА
ДО
ГАЗЕТИ?

лясної молодіжної
зети!

га

— Так. Розповідаємо
про газету, показуємо
кращі номери, найціка
віші статті. ГоЕоримо
п'ю нервожат им, щоб на
політінформвціях вико
ристовували
матеріали
«Молодого комунара».
— Райком КПУ
вам вказівки!

дав

— Практично ні. Ра*
ніше день був не день,
щоб перший секретар
райкому комсомолу не
біга-в туди. А тепер нам
кажуть — хазяйнуйте са
мі. Іноді разом прово
димо заходи на основі
партнерства.
— Ваші прогнози на
майбутнє комсомолу!

— Думаю, він транс
формується в молодіж
ну
організацію
(або

Працівники Ріївнянської автостан
ції зірвали газету «Молодий кому
нар», А було це так: щоб більше
ознайомити читачів з газетою, з на
дією, що передплатять її, вирішив
на автостанції почепити «Молодий
комунар» з цікавими кореспонден
ціями. Пасажири, які знаходились
тут, із задоволенням читали статті,

ВОСЬМА СТОРІНКА

©

РЯБОКОНЬ, голова міс
цевої організації Руху,
директор райкіномережі:

— Дуже багато моло
ді до всього байдужі, і
в цьому не можна зви
нувачувати окремо ні
Школу, ні комсомол, ні
партію, ні державу, Вин
на система життя. Не всі
можуть жити без при
стосуванства, кожен хо
че щось урвати. Діти
дивляться на
батьків,
помічають роздвоєність
офіційної моралі. В міс
ті, може, не так ■видно,
а у нас усе бачать. З
трибуни людина гово
рить одне, а потім йому
з машини пакети виван
тажують — того -від лю
дей не сховаєш. Це і
виховало молодь у дусі
«аби погулять та лавоч

зі мною ХОТЇЯь- хрозібратися, як я виховую
молодь».
— І як же ви це
били!

— Вам
СНУМ?

ро-

подобається

— Не дуже. Багато о
них нетерпіння до . і'на-.
комислення. Програма
“
нормальна, а дух — не
дуже.

— Були секції фізкуль««
тури й художньої само
діяльності при Петрівській СШ № 1,; ходили
туди близько 200 дітей.
Взагалі-то, ніяких пере
вірок моєї методики І
офіційного закриття клу
бу не було. Просто куль
турно-спортивний комп
лекс не ввів наш клуб
(щоб очі не мозолив) у
свій графік роботи по
підлітковому дозвіллю,
а облпрофрада пере
стала фінансувати.

— Молодь треба виховувати, як ви вв8®
жаєте!

— Треба. Раніше це
робила церква, І непо-.
гано. Зараз, вважаю/мо? & • •
люди ■ передусім
лоді
повинні мати вибір У
Щоб
були
навчанні,
гімназії, ліцеї. Треба,
щоб батьки, якщо захо
чуть, могли здати дити
ну в школу, де читають
Закон божий.

— У своїй нинішній ді
яльності ви якось Із мо
лоддю стикаєтеся!

Бесіду вела
Н. ДАНИЛЕНКО-

— Чим далі, тим біль
ше переконуюся, що

обговорювали їх. Але коли другого
дня, вранці їхав на Кіровоград, то,
на жаль, газета була вже зірвана.
Запитав у касира: хто ж зірвав газе
ту, чи не бачили?
— Газету зірвала я, — відповіла
касир. — Тут тобі не дошка оголо*
шень, — нервово, на весь голос
продовжила вона. — Мені за ваші
газети догана є від начальника.

у

— Думаю, що поки
партії формуються, хай
у них краще діють до
свідчені люди. Може,
коли партії стануть' на
ноги,' то матимуть свої
молодіжні організації.

них

—> А як справи зі
вступом до комсомолу?

ніхто не
Я б в а< _ \
повинно
законах

— Анатолію, як ви
оцінюєте становище ft
комсомолі!

— Більше року нама
гаємося обладнати те
нісний корт. Потрібні
матеріали. Радгосп ка
же — це не головне.
Раніше діставали їх у
Жовтих Водах..

сомол живий по круп
організаціях — у
радгоспах «^Ааріампільський», «ГҐятихатський»,
колгоспі імені
Леніна.
Там, приміром.
дають
ставку інструктора по
спорту, А багато дріб
них організацій4 від нас
відвертаються. Ми не
можемо тем нічого кон
кретного запропонувати
людині. Навіть профспіл
ки більше дають.

'

Петрівський район.

Начальник автостанції, що в Новоукраїнці, Дейкун, до нашої газети
поставився теж не краще касира,
мовляв, у нас на автостанції не дош
ка оголошень.,.
Ось так дехто ставиться до газети,
яка прагне давати об’єктивну інфор
мацію про життя нашого краю.
Леонід сдвицький.

Новоукраїнський район.
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. МАЧУХА НЕ ДАЄ СПОКОЮ
Фізіологічна і моральна
зрілість юна-ка чи дівчини
манять їх в небачений ро
мантичний світ. Вистражда
ні почуття кохання ведуть
їх під вінець одруження.
Створюється мова
сім’я,
примножуються
турботи,
благородні
почуття.
Так
воно завжди було, є і на
далі має бути.
Долі людські, одначе —.
не лотерейні білети, на які
може
випасти щасливий
виграш або нічого.
Долі
•?СЬКІ будуються руками
озумом подружжя, як
будинки
будівельниками.
■Недопустимі тут помилки
в закладці фундаменту, бо
саме від його якості і за
лежатиме міцність зведе
ної споруди, а значить, і
сім’ї...
Володимир А., 36 років,
працює в мовоукраїнському кооперативі «Дизайн».
Коли цей чоловік з'явився
на порозі редакції «Моло
дого комунара», неспокій
його душі вимальовувався
на обличчі, очі
хозалися
за сльозовою
полудою.
Він просив редакцію втру
титись з його сімейні спра
ви.
— Я вдруге одружений,—
розповідає Володимир. —
Першою моєю дружиною
була Світлана. З нею ми

прижили троє діток: Таню
(10 років), Опенку (9 ро
ків), Аллочку (8 років). Ми
розірвали з нею шлюб в
офіційному
порядку. А
сталось це, мабуть, тому,
що хтось із нас не -аклазся в норми сімейного жит
тя, порушив їх, не зберіг
до кінця вірність. Наші
шляхи розійшлися... Після
розлучення двох
дочок
віддали мені, а третя, ос
кільки на той час була
грудною, біля неї лиши
лась. Але нині і третя —
Аллочка більше знаходить
ся біля мене. Жили ми у
виділеній мені
квартирі
комунального підпорядку
вання. Розумів, що дітям
не вистачає материнської
теплоти... Тож одружився
на Зтаїді Д. З тих пір я
потрапив у Другі тенета сі
мейної
несправедливості.
До моїх дітей вона стави
лась відчужено, ображала.
Зінаїда теж має троє ді
тей: один син — Сергій
відбув службу в Афгані
стані, мешкає в Кіровогра
ді, другий син, Василь,—
в армії, найменший, Юр
ко, був направлений у
Балахізську
спецшколу,
звідки ' зник більше
ро
ку тому невідомо
ку
ди. Одного разу після уро
ків (навчались вони тоді з

МОДЕЛІ

НА ВИСОТІ
В кінці минулого МІСЯЦЯ НА
стадіоні «Піонер» змагали
ся юні авіамоделісти області.
Дза перших місця — за
кіровоградськими команда
ми. На першому — команда
обласної станції юних тех
ніків (тренер О. М. Донець),
на другому — спортсмени
обласного Палацу піонерів
(тренер С. С. Семенюта).
Почесне ПІ місце зайняв
Олександрійський
Палац
піонерів,
тренер
їхньої
команди — В. І. Чумак.
Чистого вам неба!

Наш кор.

школі № 6) оцей же Юр
ко, коли був наодинці з
моєю донькою їанею, за
вдав гй тілесних ушкод
жень, намагався
згвалту
вати. На щастя, цього не
трапилось, бо на допомо
гу прийшли сусіди...
хоч
двері були заперті.
І після другого розлу
чення Володимир
зали
шився вірним батьком сво
їм дітям, які живуть ра
зом з ним. Та хіба тим
діткам
можна
спокійно
жити» Зінаїда Д., яка не є
дружиною Володимира А.,
продовжує тут себе пово
дити, як у власній вотчині.'
її виселити Володимир не
в силі, хоча і знаходив для
неї квартиру...
— Скільки живемо на
світі, але такої долі тяж
кої, як у Володимира, не
бачили. — їак говорили Зі
наїда Черкаєва та Тетяна
Кочура. — Мабуть,
ми
просто звикли, що чоло
вік зазжди винен
перед
жінкою, чомусь
віримо
жінкам. А чому не повіри
ти чоловікові? А, можли
во, і жінка з чомусь про
винилась? Друга дружина
Володимира, як і перша, не
кришталева в ставленні до
чоловіка та дітей. Обидзі
не відмовлялись від
ча
рочки...

Розмова про Володими
ра з сусідами, керівника
ми на виробництві
мала
вже інший тон. Скромний,
працьовитий, хороший батьно дітям, але вдруге, мов
ляв, потрапив у карколом
ну карусель. У редзкції є
позитивна службова
ха
рактеристика на
Володи
мира А. Та цікаво, що ска
же про колишнього чоло
віка сама Зінаїда Д.:
— Розійшлись ми через
його матір. Вона постіймо
колотить нас... Діток його
я сама доглядаю, купаю,
годую їх, з школу на бать
ківські збори завжди ход
жу. А він щом.сяця додо
му зарплати сзоєї не но
сить...
Здавалося б, що Зінаї
да Д. хороша і терпляча
жінка. Та есе це спросто
вано тими, хто знає Воло
димира. Запля/^увати
чо
ловічу гідність їй не проб
лема. При спілкуванні
я
помітиз, що Зінаїда Д.
прагнула всю вину звалити
на чоловіків,
доводила,
що і діти у неї були зав
жди охайні, скрізь чисто.
А де ж вона, та чистота,
коли у цієї хазяйки навіть
посуд валяється біля сто
лу, на брудній грзплиті,
мабуть, кілька днів не ми
ті ложки, тарілки... А про

Так ви хочете в Італію? Бо вже у відповідні установи здано документи для поїздки
в цю країну, на 11 переможців оголошеного
конкурсу. Ними стали Анатолій Іванович
Кривульченко, кандидат географічних наук,
доцент педінституту; Володимир Гуцу-Біденко, юрист; Юрій Яровий, журналіст;
Ольга Кравець, Олексій Кривульченко, Олег
Чабан, Олена Волошина, Олег Чумаченкй—
студенти педінституту; Федір Еконос, ху
дожник-дизайнер ТОМу; Наталя Василівна
Костенко, викладач іноземної мови; Тамара
Сухомлин, перекладач.
У конкурсі взяло участь багато екологістів, На жаль, дехто, як, приміром, вчитель
ка з Компаніївського району Тетяна Гнатен
ко, із запізненням прислали свого листа-заявку.
Всі учасники семінару (звичайно, якщо

стирадла... То невже мож
на повірити, що вона, ма
чуха, турбувалась про не
рідних діток, що вони бу
ли зазжди нагодовані,
І на батьківських зборах
Зінаїда жодного разу не
була, не цікавилась спра
вами дітей у школі. Про
це турбувався рідний бать
ко. Неправда і те, що гро
ші Володимир А. пропи
вав.. Ні, він половину зар
плати
оіддаваз
Зінаїді,
решту грошей витрачав на
дітей. Але і ті гроші у ньо
го віднімала. Зараз
діти
поки що на вихованні і
утриманні бабусі
Ганни
Миколаївни (його матері).
8они там чисто зодягнені
і нагодовані, чого не була
у мачухи. І навчаються не
школи
погано. Директор
та класний керівник СШ
№ 6 показували журнали
з оцінками. «Здібні учнії
Але вони б учились кра
ще, якби не переживали
отого травмування душ»,—
сказали педагоги. Бо ма
чуха у їхній квартирі і по
нині не дає спокою. Куди
подітися дітям? Адже з
села, де зони знаходяться
у бабусі, в школу до рай
центру
добиратися
не
близько.
Ми попросили юриста
Ленінського РВВС,
заві
дуючу юридичною
кон
сультацією Галину
Григо
рівну Ромаданову проко
ментувати цей факт. Ось
що вона сказала:

*— Згідно ст. 116 ЖК
УРСР, якщо наймач, члени
його сім’ї або інші особи,
котрі проживають разом з
ним, систематичним пору
шенням правил
соціаліст
тичного співжиття роблять
неможливим
для інших
проживання з ними в од
ній квартирі, чи одному
будинку, а заходи запобі
гання і громадського впли
ву виявились
безрезуль
татними, виселення винних
на вимогу наймодавця або
інших зацікавлених осіб
провадиться без надання
•іншого житла.
Якщо до Зінаїди Д. ожи
вались заходи запобігання
і громадського
впливу,
Володимиру А. необхідно
звернутись до юридичної
консультації
за
місцем
проживання для складан
ня позовної заязи в на
родний суд. Адвокат під*
бере необхідні документи,
які підтверджують позов
ні вимоги, складе позовну
заязу,
роз’яснить права
громадянина на житло.
Леонід ЦИГАНКОЮ
Новоукраїнський район.
ЗІД РЕДАКЦІЇ: Коли ма-4
теріал був підготовлений
до друку, до редакції зно
ву завітав Володимир А. І
повідомив, що діти не мо
жуть знаходитися вдома II
спокійно назнатися в шко
лі. Сподіваємось, що жит
тям учміз СШ Н2 6 по
цікавиться райком комсо
молу.

«відповідні інстанції» чітко справляться з
оформленням документів) візьмуть участь
у роботі міжнародного екологічного семіна
ру в місті Падуя.
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

як ПІШОВ ТВІЙ СУДЖЕНИЙ У СОЛДАТИ...
Наш кореспондент по
бував у військовій час
тині. Перша його бесі
да — з Миколою Івано
вичем ТУРЕЦЬКИМ.

— Чи
поділяєте ви
думку, що Україна, яка
проголосила державний
суверенітет, повинна ма
ти й національну армію!
— Вважаю, що націо
нальна армія для неза
лежної України можли
ва, як і для будь-якої
держави світу. Однак
Україна
є складовою
частиною
Радянського
Союзу. Створення на
ціональних армій, вва
жаю, приведе до дроб
лення зменшення обо
ронно? функції в рам
ках Союзу, і більше то
го — до підриву всіх
існуючих
зв’язків
у
економіці. А економіка,
як відомо, визначає по
літику, рівень оснащен
ня армії, від якого за
лежить б оє готовність і
обороноздатність, В усі
часи всі державні ке
рівники прагнули об’єд
нати свої сили. А тому
прагнення піти по своїх
квартирах зважаю
не
своєчасним і недоціль
ним для кожної держа*
ви. Процеси, які сьо
годні
спостерігаються,

проходять болісно. Це
впливає і на армію. Ни
нішня реформа армії
повинна привести її на
якісно новий рівень. Га
даю, потрібна професіо
нальна армія, укомплек
тована на добровільно
му наймі. і, звичайно,
вирішити це повинні всі
республіки на
основі
союзного договору.
•— Якою за структу
рою, на ваш погляд, має
бути нова республікан
ська армія — профе
сійна чи за призовом?
— Для наявності і під
готовки резервів
рес
публіка може мати і на
ціональні
формування
на основі союзного до
говору. Крім цього, вва
жаю, що необхідно ввес
ти і альтернативну служ
бу.
— А чя реальні стро
ки для повернення сол
датів на Україну — по
чаток жовтня та поча
ток грудня цього року?
— Строки вважаю не
реальними. Це, по-пер
ше, порушення консти
туції держави. По-дру
ге, відіб’ється на боє
здатності частин.
— Чи не викличе ця
постанова протидії, а
якщо й викличе, то який
вихід із Ц?СЇ ситуації?

— Як я «же говорив,
необхідний союзний до
говір. Тільки на основі
цього можна згладити
всі гострі куги, які ви
никають в різних регіо
нах, з урахуванням гео
графічного положення,
національних особливос
тей та інших факторів.
Думка молоді:
Олександр МАКОВЕЦЬКИЙ, комсомолець, про
живає з Олександрії:
— Олександре, чи є в
тебе бажання служити
за кордоном, або ска
жімо, в Латвії, Вірменії!
— Нині мені шістнад
цять років, до служби
залишилось не так і ба
гато. Скажу чесно, хо
тів би служити будь-де,
тільки не за кордоном.
У мене серце займа
лось вогнем, коли ба
чив на власні очі у цин
кових домовинах
тру
пи моїх земляків, яких
привозили з Афганіста
ну. Нікому із нас неві
домо, за що стільки мо
лодих хлопців
наших
загинуло там, за чий ін
терес? Звичайно, я теж
так само віддам своє
життя, але за свою
Батьківщину,
за
свій
народ...
Євген СУХАРЬОВ, мо*
лодшмй сержант:

ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА'

g

би служив на Україні,
могла б хоч один раз на
місяць відвідати його, а
так...
Я приєднуюсь до голо
сів матерів, щоб повер
нути синів наших на
Україну.
Л.
О.
ТИТИЦІНА,
м. Олександрія:
— У мене два сини.
Анатолію — 15, Вален
тину — 5 років. Так що
для мене актуально те,
що проголосили
дер
жавний суверенітет Ук
раїни і повинна мати
вона й національну ар
мію. Адже скільки б не
говорили, що армія пе
ребудовується, е ще ді
дівщина, є міжнаціональ
ні конфлікти, які спа
лахують то в одній, то я
іншій республіці. Хоті
лося б, щоб у нзс були
професійні
військові
частини, якщо взагалі а
них буде потреба. Ук
раїна а майбутньому
має стати нейтральною
державою, як записано
в Декларації про суве
ренітет, Було б чудово,
якби вдалося реалізу
вати ці слова.
Під час мого перебу
вання у військовій час
тині жоден солдат чо
мусь не розповідав про
«дідівщину».
А
ось

— Радий, що служу
на Україні. Сам я кия
нин. Під час навчання у
сержантській школі по
бував в Азербайджані і
Прибалтиці.
Помічаз
там різні міжнаціональ
ні конфлікти... Приєд
нуюсь до голосу мате
рів, які вимагають позернути їхніх синів для
проходження служби ~3
армії на рідну Україну.
Думка матерів:
Т. М. КАПАЦЕВИЧ,
старша медсестра прий
мального
відділення
Нозгородківсьної цент
ральної районної лікар
ні:
— Недавно у відпуст
ку з армії приїздив мій
Ігор, Служить зін у
Пермській області. Зви
чайно, була рада сино
ві. Про службу свою го
ворив мало, асе ціка
вився життям і здо
ров’ям матері, батька...
Здавалося, асе гарззд.
Син живий,
здоровий,
тільки радіти йому. Та
коли перед світанком
підійшлз до ліжка Іго
ря, щоб прикрити його,
на ногах побачила рани,
Серце
моє обкипіло
кроз'ю, Хоча сама ме
дик, але діагноз вста
новити було важко, Ось
така у нього служба. Як
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недавно одержав листа
від свого товариша, кот
рий служить на Миколаїащині, а сам (р Нової
Праги Олександрійсько
го району. Цитую кіль
ка рядків: «Уже 110
дней, как я на службе,
а подумаю — кажется,
вчера у меня были про
воды. Скоро уже нэ
флот. И кто знает, как
там будет? Один гово
рит — легче, другой —
плохо, гоняют очень...
С коллективом отноше
ния ухудшились, тяже
ло
находить
общий
язык, Стараются
уни
зить на каждом шагу.
Порой очень тяжело
бывает.
Ты, конечно,
извини меня, что я об
этом пишу, это, конеч
но, мои проблемы. Но
иногда- так охота вы
лить кому-нибудь свою
душу. Ведь родителям
об этом не напишу...
Мне пишет мой самый
лучший друг, С которым
мы делили все. Так у
него служба тоже не
мед. Служит он в Чи
тинской области — са
перные войска. С утра
до вечера вкалывают ло
мами и кирками, Деды
забирают все до по
следней мелочи».,,
Леонід САВИЦЬКИЙ,
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Сто років минає з того
часу, коли вперше в Істо
рії українського театраль
ного мистецтва саме в Єлисаветграді е 1890 році було
здійснено економічну реформу Є театрі. Під ору
дою П. Саксаганського І
І Карпенка-Карого
було
засновано артистичну спіл
ку з метою залучення всіх
її членів до участі е єнономічно-господарській Діяльності театральної трупи. Це був перший крок
на шляху до перебудови
театральної справи.
Для досягнення згоди
при розподілі прибутків
ми
вирішили
заснувати
спілку з однаковими для
всіх можливостями зароби
ти Г втратити. Так поясню
вали свій намір експери
ментувати
організатори
артистичної спілки. І
як
пізніше з’ясувалось, вони
були на правильному шля
ху. За підсумками теат
рального
сезону значно
зросла
заробітна
плата
акторам; з’явилася можли
вість нараховувати їм над
бавку, що з свою чергу
сприяло зростанню авто
ритету товариства. Вважа
лося за честь бути причет
ним до справ артистичної
спілки, були навіть випад
ки, коли в акторів з Інших
труп виникало бажання пе
рейти до експерименталь-

У зв’язку з ростом пі
знавального
інтересу
людства до позаземних
цивілізацій вчені остан
нім часом починають
направляти свою до
слідницьку діяльність на
ви’вчення пам’яток ма
теріальної і духовної
культури минулого. Осо
бливу увагу їх привер
тають легенди і перека
зи окремих розрізне
них племен, які мешка
ють у наш час у важкодоступних джунглях різ
них країн, які зберегли
у більш-менш повному
вигляді космогоністичні
уявлення далеких пра
щурів.
Жао Америко Перес
працював протягом 14-ти
років у бразільському
міністерстві по захисту
індіанців, добре вивчив
побут, звичаї і фольклор
корінних жителів своєї
країни, став їх другом.
У своєму
звіті
про
рони роботи, проведені
у джунглях. Перес
на
водить цікавий переназ,
почутий ним від індіан
ців племені Каяпо, що
мешкає у нижній течії
Амазонки. Переказ цей
розповідає про людину,,
прибулу з космосу. Бу-'
ло це в давні часи, но
ли народ Каяпо жив у
великій саванні, оточе
ній
гірським
пасмом
Пунатоті. Одного разу з
гір у село прийшов хтось
зовсім незвичний.
Він
був одягнений у Бо —
накидну з білої матерії.
В руці дивний
прибу
лець ніс КОП — громо
ву
зброю.
Прибульця
звали
Бен-Коророрті.
Воїни племені
намага
лися захистити жінок І
дітей, деякі вступали в
двобій з володарем КОП.
Та зброя виявилась без
силою. Кожного
разу,
ноли
вони
торнались
своєю
зброєю
одягу
Бен-Коророрті,
падали
непритомними на
зем
лю.

ної трупи ПІД
орудою
П. Саксаганського І його
брата І. Карпенка-Карого.
Діяльність спілки постійно
вдосконалювалась, до учас
ті а реформі залучили всіх
службовців трупи. П. Саксаганський
вважав,
що
«..>участь всіх службовців
театру в правильному роз
поділі заробітку була од
нією з найважливіших проб
лем в «гуртожитку» і тим
більше, в такій тісній корпорації, якою можна вважати трупу артистів», Реформатори вважали,
що
духовне збагачення люди
ни невід’ємно пов’язане з
історичними умовами роз
витку людства, від яких
значною мірою залежить
розквіт культури і
мис
тецтва.
Корифеї українського те
атру дійшли висновку, що
«ведення всякої справи на
віть при незначному умін
ні багатьом здається
не
можливим, але це відбу
вається від звички консер
вативності,
притаманній
людині. І в даному випад
ку знайдуться такі, які б
зволіли залишитися е ко
лишньому
положенні
із
боязку перед
непорозу
міннями, які в їхній уяві
на той час виникають. Але
коли вони дійдуть
суті
справи, то це питання постане перед ними в іншозовсім і не шкодив людям, крім першого зна
йомства, коли всі були
неприємно вражені.
Далі в легенді гово
риться, що його сер
дечність і любо-в до
кожного поступово по
ставили есе на своє міс
це. індіанці потроху по
чали відчувати себе у
цілковитій безпеці. Лю
ди здружилися з БенКоророрті. Він був муд
ріший від усіх і почав
научати інших невідо
мим раніше речам. Він
переконав чоловіків, що
треба побудувати Нгобі
—тобто будинок чолові
ків, який тепер будують у
всіх селищах- племені. В
цьому будинкові ЧОЛО
ВІКИ розповідали юна
кам про своє життя, про
пригоди, а юнаки на
вчалися
на досвідові
старших, як поводитись
у небезпечних ситуа
ціях, як вирішувати різ
ні проблеми. Цей буди
нок був школою, а БенКоророрті став учите
лем.
У Нгобі навчали ре
меслам, навичкам воло
діння зброєю. Індіанці
зобов’язані • Великому
Воїнові із космосу ба
гатьма перемінами у їх
житті. Це він заснував
«Велику Раду», у якій
обговорювались усі по
треби і турботи племе
ні. Траплялось, що юна
ки не бажали йти до
Нгобі. Тоді Беб-Коророрті одягав Бо — оту
свою дивовижну накид
ку — і вирушав відшу
кувати ледарів. У юнаків
одразу зникало бажан
ня противитися і еони
швидко
відправлялися
до школи.
Бен-Коророрті
вмів
творити чудеса. Якщо
полювання не вдавалось,
він виймав КОП І вбивав
звірів... — не наносячи
їм ран. Мисливці пле
мені могли завжди взяти кращу частину здо
бичі. Беб-Коророрті сам
не вживав
звичайної
їжі, а чим харчувався —
невідомо. Він брав тіль
ки саме необхідне для
своєї сім’ї, так як узяв
за жінку індіанську дів

Цей воїн сміявся над
слабкістю своїх супро
тивників. Не інакше, як
він прибув із космосу.
Щоб показати свою си
лу, він піднімав
КОП,
нвводив його на дере
во або камінь і знищу
вав їх. Всі вирішили, що
він хотів показати цим,
що прийшов не для то
го, щоб вести війну з
жителями селища.
І все ж, найбільш смі
ливі єоїни
намагалися
чинити опір. В рештічину.
решт І їм довелося зми
Та одного разу прибу
лець сказав, що
йому
ритись з присутністю
потрібно
повертатись до
Бен-Коророрті. Та він дому. Не було
його ба

му світлі... Це буде пере*
хід до кращої або більш
справедливої форми еко
номічного існування трупи,
І, по-друге, викличе по
рядок, дисципліну.
Влада
засноізників І особливо ре
жисера на перших порах
повинні залишитися таки
ми ж, які існують до цьо
го часу. Немає рацій при
поліпшеній
економічній
формі дозволити всім ке
рувати справою, бо як ві
домо, що у семи няньок—•
діти без очей, говорить
народна
мудрість.
Ми
впевнені, що всі зможуть
оцінити
належно
наш:
прагнення зробити покращення економічного
положення, оскільки ми, маю
чи фірму, визнання, кре
дит,
довір’я суспільства,
маючи костюми, декорації,
бібліотеку, віддали все цс
для загального
безкош
товного користування на
перших
порах,
заради
аміцнення і забезпечення
самої справи, яка до цьо
го часу приносила всім на
сущний шматок хліба і бу
де приносити, якщо
всі
зрозуміють важливість цієї
економічної реформи. і
коли вона здійсниться, бу
дуть тримати себе з та
кою ж гідністю в підко
ренні владі, чим до цього
часу товариші наші
по
службі відрізнялися».

Значну роль е- перебу
дові театральної
справи
відігравав Іван
Карпович
Карпенко-Карий. На з’їзді
Сценічних .діячі-в він запро
понував звернути увагу на
терміновий перегляд
пе
реобладнання театральних
приміщень, а також ©арТості квитків на ______
ЕИСТЄ'ВИо
Він вважає, що Існуючі те
атри ніби розраховані лиЦае на заможного глядача,,
оскільки в театрах великий
партер, багато лож,
але
всі еони майже порожнії
їв той час, як галерея ам
фітеатр, балкон, частіше
всього переповнені гляда
чами, незважаючи на те,
що ціни на так би мовити,
дешеві місця досить висо
кі. В його розумінні теат
ри повинні бути зручними
І просторими, устатковані
у вигляді арени і галереї.
На його думку, «лише та
кі театри можуть давати
хороші підсумки, стосовно
зборів, — галерея на 600
осіб — по 15 копійок, по
тім місця за ложами по
винні бути в шість рядів І
партер також
недорогі,
ложа 3—4 крб., а крісла
від 60 коп. і до 1 крб. 50
коп.».
Спроби влаштовувати ви
стави в циркових примі
щеннях увінчалися
успі
хом — у театр прийшов
глядач з народу. Вартість

квитка на виставу становила 1/6 денного заробітку
робітник». І. Карпенко-Кврий вважав доцільним роз
робити макет нової, більш
досконалої
театральної
споруди і побудувати нові
типові театри замість непристосованих існуючих те
атральних приміщень. Ви
ходячи з практичної діяль
ності, «...залучення до те
атру незаможного глядача
сприятиме піднесенню те
атральної справи, розквіту
культури українського на
роду. Якщо буде створе
но зразок театральних бу-^к
дов з безліччю недорс< »
місць для бідного гляда
ча — театральна
справа
набагато зросте. Театраль
не
приміщення завжди
приносить хороший прибу
ток, але при цьому зраз
ком вважати не пишність
партера і лож, а зручність,
простір, простоту і деше
визну всіх місць взагалі».
ПІСЛЯМОВА. Нашим» су
часним театральним
дія
чам, мабуть, бракує енер
гії, а, може, й досвіду, щоб
втілити в життя думки І
мрії наших земляків, ко
рифеїв українського теат
ру, які сто років тому по
чинали таку цікаву і по
трібну справу. Можливо,
ми дочекаємося того часу,
коли глядачі матимуть змо
гу відвідувати новий театр,
будова якого затягнулась
на роки.
К. ОКУНЬКОВ/>
театрознаве^ зг)
ловік, яний чудом
ЛИ
ШИВСЯ живим, але
по
мирав від голоду, через
кілька днів почув грім |
побачив, що здатне спороджувати блискавну 1
грім дерево стоїть
на
тому ж місці. З нього
вийшли його
жінка
і
Беб-Коророрті. Вони при
несли
з собою
велинї
корзини, наповнені яноюсь невідомою їжею.

гато днів. І раптом він
знову з’явився серед се
лища: всі почули страш
ний крин. За тим ста
лося щось жахливе, від
чого всі позбулися дара мови.
Беб-Норорорті
почав відступати задки
до
гірської
вершини.
Раптом прогримів силь
ний грім, від якого за
тремтіла вся місцевість
і Беб-Коророрті зник у
небі,
супроводжуваний
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громом, вогнем І хмара
ми диму. Земля затряс
лась,
кущі
були
ви
рвані з корінням, а пло
ди
знищені.
В
лісах
зникла
здобич, і серед
племені почався
голод.
Тоді дочна небесної лю
дини — її звали Ніополті — сказала своєму чо
ловікові, що
знає,
де
дістати їжу. Вона пове
ла
його в
маловідоме
місце, де стояло
якесь
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зовсім особливе дерево.
Вона вилізла на те де
рево, яке тільки видава
лося деревом на
пер
ший погляд, а насправ
ді було чимось
зовсім
іншим. Затим наказала
чоловікові нахилити гіл
ки до землі.
Але,
як
тільки гілки торкнулись
трави, почувся сильний
вибух, і дочка небесної
людини
зникла у хма
рах пилу і диму. її чо-

О

Легенда закінчується
тим, що людина з неба
Беб-Коророрті
знову,
за допомогою фантас
тичного дерева, зник у
небі. На згадку
про
свого вчителя із космо
су, пише на завершен
ня своєї статті Жоао
Алеріко Перес, індіан
ці племені Кеяпо і до
сі під час свят одяга
ють незграбний
кос
тюм із ’-ОЛОМИ ОСКІЛЬ
КИ так, за їх словами,
виглядало «Бо» у БебКороро от і.
На час опублікування
звіту Переса один аме
риканський пізнавальний
журнал опублікував ін
шу статтю, також дуже
цікавого етнографічно
го змісту.
Журнал
розповідає,
що відділ вивчення ет
нографії при міністер
стві культури Західної
Німеччини відрядив у
Полінезію чергову екс
педицію. Цим разом її
учасники були букваль
но шоковані,
забачив
ши у індіанців одного
з племен у віддалених,
важкодоступних джунг
лях ритуальний костюм,
сплетений із соломи —
костюм, детальний опис
якого вони
прочитали
напередодні у звіті Пе
реса.
Полінезійський
«прибулець», ЯК вияви
лось,
також
носив
жезл, подібний до «гро
мової зброї» Беб-Коро
рорті. У
полінезійців
збереглась легенда про
надістоту за ім’ям Маус,
що подарувала людям
Вогонь. Можливо, роб
лять висновок учасники
експедиції, Беб-Коророр
ті і Маус являють собою
одну і ту ж істоту. БебКоророрті
у
Тихому
океані? Чи це можливо?
Запозичений це образ,
чи самобутній? Які дійс
ні першоджерела
цих
легенд? Земні, чи все ж
таки космічні?
(За матеріалами
за
рубіжної преси під
готував В. ЩЕРБИНА).

ДЕСЯТА СТОРІНКА

«Київ» — журнал новинок
•фМе так багато на світі журналів,
носять ім’я великого міста. На
Україні такий журнал єдиний —
«Київ». І хоча цей друкований ор
ган Спілки письменників
України
має яскраво виявлене урбаністичне
обличчя, розрахований він на ма
сового читача і в місті, і е селі,
вперше опублікували цілий кор
пус невідомих літописців та інших
Історичних
і культурних
пам’я
ток—таких, як «Київський літопис»|
«Літопис Самійла Велична», «Сло
во про закон і благодать» Іларіона.
Вперше у нас побачили
світ
«Спомини» академіка М. Грущееського. А зараз «Київ» з номера а
номер друкує багатотомну
його
працю «Історія України-Русі», що,
як відомо, багато рокі-в перебува*
ла під забороною. Вже видрукувано
в журналі перший том. Приступає
мо до другого.
Наступного року «Київ» започат
кує серію популярних публікацій
«З історії філософської думки на
Україні»,
обнародує маловідомі
утвори найзидатніших
українських
мислителів різних часів. Готуються
також унікальні спомини Гліба Ла
заревського, сина »відомого укра
їнського історика О. М. Лазарев
ського, під назвою «Київська ста
ровина»».
Будуть обнародувані .в «Києві»
яскравий документ писаря гетьма
на Мазепи Пилипа Орлика «Вивід
прав України», щоденники дружи

•
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ни отамана Нестора Махна, тю
ремні записи Максима Рильського,
які з 1931 року зберігалися в архі
вах КДБ І тепер поповнять руко
писну спадщину видатного поета.
З явиться в журналі вражаючий
щоденник відомого письменникаправдоборця Гелія Снєгірьова, на
писаний ним у слідчому ізоляторі.
Вперше на Україні опублікуємо
страхітливу розповідь Олександра
Хахулі «Замучений жорстокою не
правдою». Автор згадує тяжкі ро
ки свого перебування у сталінських
таборах разом з відомим письмен
ником Борисом Антоненком-ДавиДовичем, щиро змальовує трагіч
ний образ цієї незламно? людини,
Незичайний твір під назвою «Спра
ва N9 208566. Доля Леся Курбаса з
документах» запропонувала редак
ції журналістка Раїса Скалій.
Як на сьогодні, справжнім від
криттям буде віднайдений редак
цією напівзабутий неоднозначний
роман Михайла Старицького «Руї
на («Молодість Мазепи)», присвя
чений трагічній сторінці в історії
України XVIII століття, коли нашу
землю роздирали чвари та між
усобні бої за владу. На Україні ро
ман ніколи не друкувався.
Із сучасної прози, надіємось, при-'
вернуть увагу читачів нова захоп
лююча повість «Трагічні випадки»
Є. Гуцала, поетичний сповнений
щирого ліризму роман «Тайнопис»
В. Швеця, гостросюжетний при

ВІСТІ З ФУТБОЛЬНОГО
поля

Новий рекорд „Зірки“

Прочитавши назву спортклубу, шану
вальники футболу, мабуть,
подумали,
що мова йтиме про досягнення одно
йменної футбольної команди? Але ні,
рекорди встановили поки що члени
команди з атлетично? гімнастики
СК
«Зірка», котрі непогано виступили за
нашу область у чемпіонаті на Кубок Ук
раїни, який проходив у вересні у Новій
Каховці на Херсонщині. Там змагались
команди республіки у силовому три
борстві (жим, присідання, тяга).
Лрксандр СлатєнькОіВ (вагова категог'н — до 75 кг) не тільки зайняв IV
місце, а й встановив рекорд республі
ки — 265,5 кг (тяга).

Вячеславу Жукову дісталося почесне
III місце та титул майстра спорту СРСР.
Незважаючи на те, що у склад коман
ди замість чотирьох учасників входило
лише двоє, кіроаоградці програли ли
ше 4 областям: Київській, Харківській,
Донецькій та Івано-Франківській.
А хто займається атлетичною гім
настикою та хоче отримати спортивну
рекомендацію і стати у майбутньому
членами збірно? (мабуть, є у нашій об
ласті здібні, але невідомі спортсмени?),
ті можуть звертатися за адресою: м. Кі
ровоград, вул. Орджонікідзе, 3, до тре
нера Вячеслава Григоровича Жукова.
Т. ЛЕОНІДОВ.

ФРАЗИ
ф Допотопною технікою можна тільки розвинений
соціалізм побудувати.
ф Якщо жаба перестала вихваляти своє болото, зиачиж воно перетворилось у квітучий сад.
в тих, хто тупцює на місці, є свої лідери.
ф Розумний заступник не запитує свого начальника,
навіщо він збирається зробити ту чи іншу дурнищо.
ф Чим масовіший героїзм, тим більше жертв,
ф У клітках тримають лиш співучих птахів.
ф Це в них мафія, а в нас усе шито-крито.
ф Може тому й приймається стільки постанов, що
ВОНИ нікому не потрібні.
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іМтнши!
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~ Новини. 16.10 — Для ДІмі, соль». 16.40 — <'День
щ
(Кіровоград). 17.00
—
Ииіп Ом оновлення.
17.30 — На
г;и
хвилі. 18.00 - На дрУІ9ол0с” Виховної Ради
УРСР.
,, "" Антуальна намера. 19.30
Уо-АРУ'и сесії Верховної Рати» 2’пл 2045 ~ На Добраніч, діЯ ~ На ДРУг’н сесії
Вер°вН01 Ради УРСР.

4 4^
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9 Па
Чц
Новини. 9.20 — Доброго
Н-у«^оРов’я. 9 50 _ «Пломінь».
УчРа’нської пісні. 10.55 —
ь°-популярний
телефільм.

»имна програма. ЇМО — Шкіл*ний екран. 9 клас. Рос‘ис^на
ратура.
12.20 — Село
«день
16.00 — Новини. 16.10 — «День
за днем». (Кіровоград). 16.30
Телефільм «Минуле, ше попереnv» 17 00 — «Господарем на
лї» (У селах Ніророградщини). (Кін» республіканське теиебячення) 17 30 — На київській
лебачення)
другій
сесЬ
хвилі.
к/огр
19и00
—
Г^^аТХера
РС₽І930
_рНа

20 45И-СЄНа дВобра°ніч?'дїти[ 21Д>05^ГУ22Й15£-’ в/м'ЇГЛй*” вісник

їоач _ Ренлама. 22.50 - Екран
Зарубіжного
фільму.
Художн.и
фільм -<Віадук».

II ЖОВТНЯ
ний екран. Н
П%5 - Для

Вадиму Кадунову 21 рік. Шукає друзів по листуван*
ню. Займається спортом, особливо подобається фут
бол. Пишіть йому на адресу: 316017 Кіровоград, просспект «Правды», 70. Гуртожиток № 4, кімната 814. На*
дунову В. С.
Нижче подаємо адреси дівчаток і хлопчиків, які праг
нуть спілкуватися зі своїми ровесниками. Книги, музика,
спорт, кіно — ось предмети захоплень наших адреса
тів. Отож приготуйте записнички і вибирайте адресу,
яка привабить найбільше.
Таня Гавриленко закінчила 10-й клас. її адреса!
317250 Ноаоукраінський р-н, село Рівне, вул. Дзержин.
ського, 85. Подружкам Ірині і Валентині по 14 років,
їхня адреса така: 316021 м. Кіровоград, вул. Краснояр*
ська, 10. Кацан Валентині, Покотиленко Ірині.
У селі Веселому Олександрійського району живуть
Андрусенко Світлана і її подружка Авраменко Наталя,
Обидві закінчили 8-й клас. Пишіть їм.
Чекає листа від «далекого друга і подруги» 13-річна
Жанна Олянченко. 317904. Олександрійський р-н, с. Дівоче-Поле, вул. Леніна, 45.
14-річна Счотчикова Світлана, теж з Олександрій
ського району. Проживає в селі Пантаївці по вулиці
Новопразькій, 22, кв. 5.
В Олександрійському районі в селі Дівоче Поле жи
вуть Терещенко Зоя (вул. Чкалова, 21) і Монова Оксана
(вул. Молодіжна, 11). Обидві 15-річні, (Поштовий ін
декс 317904).
317064 Знам’янський р-н, с. Васино, вул. Леніна, 21 —
за такою адресою проживає 15-річна Наталя Полякова»
Світлана Савченко, якій 13 років, чекає листів на ад
ресу: 317527 Добровеличківський р-н, м. Помічна, про*
вулок Кутузова, 11.
\
Юрко Кравченко навчається в Оникієвському СПТУ
№ 37 Маловисківського району (гр. 29). Пишіть йому
за цією адресою.
15 років має Маргарита Демиденко. її адреса: 317410
м. Новомиргород, вул. Шкільна, 2.
Ось ще кілька адрес, де чекають листів: 317685 Віль*
шанський р-н, селище Добре, вул. Молодіжна, Сарда»
новій Ірині (їй 15 років).
317613 Гайворонський р-н, смт Салькове, цукровий
завод. Петренко Людмилі (теж 15 років).
317701 Долинський р-н, село Василівна, вул. Цент*
ральна, 165. Киркач Ірині (16 років).
316003 Кіровоград, вул. Ливарна, 90. Ользі Кравцовій
(13 років).
Хоче листуватися з дівчатками ігор Космина, який за*
кінчив восьмий клас і хоче, щоб дічинку, яке йому на
пише, звали Мариною. Адреса Ігоря: 317527 Доброве*
личківський р-н, м. Помічна, вул. Потьомкіна, 8.
11-річна Світлана Чеботар живе у м. Кіровограді по
вулиці 40 років України, 9. (Поштовий індекс 316030)»
317516 Добровеличківський р-н, с. НоволуткІвка, вуПі
Радянська, 10, Олені Гуменюк. (14 років).
Бажаємо вам приємних листувань.

фі Якщо вам закрили рота — значить Ваш голос по
чули!
Фі Словом молена вбити людину, промовою—народ.
Олександр ПЕРЛЮК.
$ ♦ *
ф Дорогий не подарунок, але все ж цікаво, скільки
він коштує...
.
ф Дід Мороз не гнався за модою: заважали роки и
підшиті валянки.
ф> Залишаючи від ялинок пеньки, ми по праву може
мо вважати себе перетворювачами природи.
ф — Нам ділити нічого, — сказав Дід Мороз Снігу
роньці, роздавши подарунки.
и
1
Валерій ВОРОНЦОВ.

на гімнастика. 9.50 — В. Шевчук.
«Поет на голгофі». Вистава. 12.05
— Для
дітей
художній
фільм
«Першокласниця». 13.15 — Нови
ни. 13.30 — Доброго вам здоров’я.
14.00 — Все про кіно. 15.00 — Су
ботні зустрічі. 16.30 — Любите
лям духово?
музики.
17.00
—
Спортивний телепереклик. Хокей:
«Соніл» — ЦСКА. Футбол — «Ди
намо» (Мінськ) — «Динамо» (Ки
їв). У перерві — «Візит до ліка
ря». 19.45 — Актуальна намера.
20.15 — Концерт. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — МВС повідом
ляє. 21.15 — Телетурнір «Сонячні
кларнети». 22.30 — Вечірній віс
ник. 23.10 — Джазові мелодії.
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А
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9.00 — Новини. 9.20 —' Перлини
душі народної. 10.00 — Телефільм
«Я дійду до полюса». 10.30 — «Зу
стріч у Тралялінсьних». Лялькова
вистава. 11.10 — Циркова програ
ма. 11.40 — Шнільний екран. 8 кл.
12.10 — Художній фільм
«Убити
дракона». 16.00 — Новини. 16.15
— Сонячне коло. 16.45 — На до
помогу шнолі. Музика. 17.15
—
«Земле моя». «Загроза над
сте
пом». (Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.00 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.15
—
«Пам’ятна
осінь».
(Кіровоград).
19 00 — Антуальна намера. 19.30
— Все про кіно. 20.30 — Реклама.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
Л. Дично. Кантата. «У Києві зо
рі». 21.25 — Художній фільм «Ви
падок з Полиніним». 23.00 — Ве
чірній вісник.

симіїш

А9.0?_ Н<,винИь9.20пТдЛо«умвн.

тальнии тел
клас/ф^їийа.

Л. ПАНАСЕНКО.

«Канал «Д». 12.35 — Концерт з
творів С. Воробневича. 16.00
—
Новини. 16.10 — Для дітей.
«Ве
селка». 16.40 — Республіканська
фізино-математична школа. 17.10
— «Принцеса та свинопас».
Ви
става для дітей. 18.30 — Музич
ний фільм
«Пісні
молодості».
19.00 — Актуальна намера. 19.30
— Агропром: проблеми, пошуни.
Найближчі перспективи сільської
економіки. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — Моло
діжна студія «Гарт». У перерв! —
22.00 — Новини.

ГУМОРУ." 0Н35И-’ ВІЯ2еомлиМнаИСМу-
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Вчора у Кіровограді наша
♦Зірка» грала з херсонським
♦Кристалом». Матч обслугову
вала суддівська бригада з Лу
ганська Незважаючи на во
йовничі вигуки та барабанний
-гуркіт найзапекліших боліль
ників «Зірки» з центральної
трибуни, у першому таймі два
голи в наш! ворота забив
Сергій Грозов. Після перерви та
декількох влучних попадань у
штангу та в пожежну машину
Кіровограді!! дещо пожвавили
гру 1 матч завершився з ра
хунком 2:2. Обидва голи у во
рота суперників забив Едуард
Денисенко.
Наступну гру 3 «Авангар
дом» (Ровно) на стадіоні «Зір
ка» ви можете побачити 22
жовтня.

фі Йди ти... до комунізму!
ф Вільного художника не обтяжують кишені.
ф Чим добре, що видається багато газет, — є в що
загортати оселедці.
фі До всього були готові, тільки не до перебудови.
фі Скільки треба шкодити, щоб отримувати надбавку
за шкідливість?!.
ф Що ваші конкретні справи в порівнянні з нашими
грандіозними?!
ф Тому, хто ні в чому не розбирається, як правило,
все одно що очолювати.
ф У нас немає злиднів, у нас є такі, котрі живуть
чесно.

ц,25 — Художній фільм «Набли«
ження до майбутнього». 16.00 —
Новини. 16.10 — Для дітей, «ве
селка». 16.40 — Телефільм «Я по
вернусь».
17.20 — ҐІ. І. Чайновськии. Четверта симфонія. 18.00 —
На другій сесії Верховної
Ради
УРС.Р. 19 00 — Актуальна намера.
19 ЗО —- На другій сесії Верховної
Ради УРСР. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — На другій сесії Вер
ховної Ради УРСР.

А ут

годницький
роман
«Мафія-89»
Р. Самбука, пристрасні, відверто
полемічні
документальні твори
«Кияни шістдесятих» В, Коротича,
«Євреї» О. Бураковського.
У публіцистиці перевага, звичай
но ж, надаватиметься
особливо
гострим і пекучим питанням: «Що
дала перебудова за п’ятиріччя?»,
«Що ми їстимемо завтра?», «Що
віщує нам наступне підвищення
цін?». Назрілим сьогоднішнім проб
лемам буде присвячена грунтовна
стаття відомого критика І. Дзюби
’«Реабілітація совісті | пам’яті».
Повністю надрукує журнал об’ємну
Црацю мужнього правозахисника,
талановитого літератора
Євгена
ІСверстюка «Перебудова Вавілон
ської вежі».
Щономера журнал друкуватиме
портрети київських князів, кольо
рові репродукції шедеврів укра
їнського іконопису разом із тек
стами високопоетичних старовин
них молитв. У сатирично-гуморис
тичному розділі «Єней» виходити
ме «Книжка політичних анекдотів».
Чекаємо ваших листів, заува
жень, пропозицій, які неодмінно
друкуватимемо.
Нехай же більше стане друзів
«Києва»!
П. ПЕРЕБИЙНІС,
секретар правління
Спілки
письменників України, голов
ний редактор журналу «Київ»,

Хочу
листуватися

із жовтня
А9.00

— Новини. 9.20 — Ритадіч-

14 ЖОВТНЯ
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9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — У неділю
вранці, 10.50 — Музичний фільм.
11.45 — Для дітей. «Канал «Д».
(Кіровоград -»а
Республіканське
телебачення).
13.15 — Новини.
13.25 — Література наших
днів.
14.15 — Здрастуй хор. Виступає
дитячий хор «Зірниця». 14.45 —
Село I люди. 15.15 — Ви нам пи
сали, 16.00 — Служба солдатська.
17.00 — В
кранїі
мультляндії.
18.00 — Фольклорний
музичний
театр Володимира Назарова. 19.00
— Антуальна камера. 19.30 — Телеспортарена. 20.15 — Прем’єра
документального фільму, 20.35 —
Грає Н. Малій (арфа) та О. Мед
ведев (фагот), 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 ~ А. Хачатурян.
Концерт для скрипни з оркестром.
21.40 — Реклама. 21.45 — Худож
ній фільм «Данило — князь Га
лицький». 23.15 — Вечірній віс
ник.

ДО ВІДОМА
АБІТУРІЄНТІВ-91!
При Кіровоградському ме
дичному училищі з 1 листо
пада працюватимуть вечірні
підготовчі курси для вступ
ників у вищі і середні спе
ціальні навчальні заклади,
у тому числі Кіровоградське
медичне училище.
Підготовку проводитимуть
висококваліфіковані викла
дачі за 100-годинною про
грамою з таких дисциплін:
української мови і літе
ратури, російської мови 1 лі
тератури, математики, хімії,
англійської мови, біології.
Строк навчання •— 8 мі
сяців.
Заяви приймаються щодня
з 9.00 до 18.00 за адресою:
м. Кіровоград, пр. Комуніс
тичний, 16,
медучилище,
кімн. 222. Телефон для до
відок 4 95-33.

УВАГА!
8 жовтня о 18.30 в при
міщенні бібліотеки їм. Н. К.
Крупської (відділ мистецтв)
відбудеться засідання гро
мадсько-політичного
клубу
«Перевесло». Тема обгово
рення: «Солженіцин, Горба
чов і Україна» (за статтею
О. І. Солженіцина «Как нам
обустроить Россию?»).

НА ДОЗВІЛЛІ
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МО «ДІАЛОГ»

нашого

*

ВИ НЕ МАЄТЕ ГАР
НОГО
СУЧАСНОГО
МАГНІТОФОНА?
- У ВАС НА ПОЛИЦІ
НЕ СТОЇТЬ КОЛЬОРО
ВИЙ ТЕЛЕВІЗОР П'Я
ТОГО покоління?
ВИ НЕ БУЛИ В
УГОРЩИНІ, АВСТРІЇ.
ІТАЛІЇ?
НЕ ГАЙТЕ ЧАСУ! ВИ
ЗМОЖЕТЕ СТАТИ БОЛОДАРКАМИ ВИЩЕЗГАДАНОГО, ЯКЩО
ВІЗЬМЕТЕ УЧАСТЬ У
КОНКУРСІ

ЗАЯВИ НА УЧАСТЬ
У КОНКУРСІ ПРИЙ
МАЮТЬСЯ ЗА АДРЕ
СОЮ; м. КІРОВОГРАД,
вул. К. МАРКСА, 41
(КІМН. 115), МО «ДІА
ЛОГ», ТЕЛ.
4-77-03,
4-73-52.
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ПОСПІШАЙТЕ! НА
ВАС ЧЕКАЄ ПЕРЕМО
ГА!

ПОНЕДІЛОК, 8 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільм У. Діснея. США.
11.30 «За рифами». США. Пригоди.
13.30, 17.30 «Той, хто ховається усе
редині». США. Фантастичний бойовик.
15.30 «Мої щасливі зірки». В головній
ролі Д. Чен.
19.30 «Падіння
Ри/лської
імперії».
США. 1 серія. Історичний фільм.
21.30 «Апполсгія». США. Драма.
м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71.

ВІВТОРОК, 9 ЖОВТНЯ

НЕДІЛЯ, 7 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільми У. Діснея.
11 ЗО «Зоряні війни». З серія.
13.30, 17.30 «Школа злодійства». З се
рія.
15.30 «Молись про смерть». США. В
головній ролі Шо Ксцугі.
19.30 «Таємниця особи Борна». США.
2 серія.
21.30 «Ліцензія на вбивство».
США.
(Агент 007).

і «Молодой иоммунаря
і орган Кировоградского
і областного комитета
ПКСМУ {МДС|.
|
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НАША АДРЕСА:
Д

На украинском языке.
Друнзрнн Імені Г, М, Димитрова видавництва

Газе із виходить щосуботи.

10.00 Мультфільми У. Діснея. США.
11.30 «Нашестя пришельців».
США.
Фантастика.
13.30, 17.30 «Бійка в Еетлирік». У го
ловній ролі Д. Чен.
15.30 «Механік». США. У головній ро
лі Ч. Бронссн.
19.30 «Падіння Римської імперії». 2 се
рія.
21.30 «Отримати 52 тисячі». США. Де
тектив.

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вуп. Луначарськогс, 36.

В
гЛ
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СЕРЕДА, 10 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільми У. Діснея. США,
11.30 «Дуель в вертольоті». США.
13.30, 17.30 «Нінзя-3». Японія.
15.30 «Посланець смерті». США. У гоЛО’БНІЙ ролі Ч. Бронсон.
19.30 «Безумець Макс-1». США.
ЧЕТВЕР, 11 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Зі всієї сили». США. У голов
ній ролі С. Сталлоне.
13.30, 17.30 «Прощавай, Брюс Лі».
15.30 «Вогонь на знищення». США.
19.30 «Безумець Макс-2». США.
21.30 «Пляжні дівчатка». США. Коме
дія.
П’ЯТНИЦЯ, 12 ЖОВТНЯ

10.00
11.30
13.30,
Лі».
15.30

Мультфільми. США,
«Сіяючі сідла». Пригоди. США.
17.30 «Остання сутичка Брюс

«Маквікер». США.

19.30 «Безумець Макс-3». США.
21.30 «Жіночий клуб». США. Комедія,

СУБОТА, 13 ЖОВТНЯ

10.00 «Слоненя Дамбо». Мультфільми
У. Діснея.
11.30 «Зниклі
в Бермудах».
СЩА.
Фільм-катастрофа.
13.30, 17.30 «Смертоносні бійці Шаолї«
ня». Японія.
15.30 «Останні дні Помпеї». США.
19.30 «Залізний орел». США. Бойовик,
21.30 «До самого кінця». США. Ко*
медія.
НЕДІЛЯ, 14 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільми У. Діснея. США.
11.30 «Говард — качка». США. Фан*
тастика,
13.30, 17.30 «Кулан Брюса Лі».
15.30 «Назад в майбутнє». США.
19.30 «Життєва сила». США.
Фак?
тастика.
|
21.30 «Балбеси». США. Комедія.

Телефони; реданюра — 2-54-26; відповідального
секретаря — 2-27-65; - секторів: комуністичного,
війсьносо-патріотичнсго
виховання — 4-66-79;
нультури, моралі та студентської молоді — 2-29-92;
комсомольського життя та економіки — 2-04-84,
4-04-21; спорту — 4-64-21; учнівської молоді —
2-59-82: соціальних проблем — 4-66-79; фотолабо
раторії — 4-94-94; оголошень — 4-28-96; корек
торсько! *=- 3-61-83.
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