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Юнаки і дівчата! Ваша енергія, розум — конче потрібні справі
в оману ангикомуністам, націонал-екстремістам!
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Комсомольці! Будьте вірними ідеалам Жовтня,
Беріть активну участь в оновленні суспільства!

не дозволяйте

шельмувати історію

Батьківщини,

справу

батьків і дідів.

Із Закликів Політбюро ЦК Компартії України до 73-1 річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції.

9 Л 9 9 • •

«НАМ
НІКУДИ
ЙТИ!»
ДЕПОЛІТИЗАЦІЯ
ШКОЛИ; ЗА І ПРОТИ

• •♦•••••♦••••••••••••*• • • •
ПРОСПЕКТ ВИННИЧЕНКА

Цей проспект
найменовано в честь
110-річчя з дня народження
видатного
українського
письменника В. К. Винниченка», — такі слова промовляють від
нині із меморіальної дошки, встановле
ній на найвищому,
чотирнадцятиповер
ховому, житловому будинку в Кіровогра
ді, яким починається нова вулиця в цент
рі міста,
Мітинг з нагоди відкриття меморіаль
ної дошки відбувся у суботу 3 листопада.
На ньому виступили голова міськради
Василь Мухін, доцент педінституту
Ва
силь Марко, режисер драмтеатру Мико
ла Горохов, голова обласної організації
Товариства української
мови Григорій

Клочек. На мітингу власні вірші
читала
учениця СШ № 5 Ярослава Бабич, зву
чали пісні юних вокалістів, бандуристок
музичної школи сестричок Підопригор.
Характерно, що місцева влада
наче
збиралась цю подію перетворити на зви
чайну, буденну, оскільки НІ 8 пресі, ні по
місту не було повідомлено про це меш
канцям Кіровограда.
Перед відкриттям
мітингу^ секретар
міськкому Компартії
Валерій
Мішура
умовляв представників
демократичних
організацій не піднімати національну сим
воліку. Навіть ультимативно: «Ми змуше
меморіні будемо відкласти відкриттяі
щоб Принести
альної дошки на годину, ь,*

сюди сотню червоних прапорів».
мітинг почався вчасно.
_. Он ті люди, що на площі, сьогод».
не йдуть до нас, не йдуть до Винниченка.
Г вони не винні, винна та система, яка не
пускала майже 60 літ до нас майстра сло"а
європейського
рівня, - наголосив
Г. Клочек.
я К Винниченко повертається в рідне
місто 'у виданих щойно на Україні кни
гах у виставах (Кіровоградський музично-драматичний театр імені КропивницьКОГО як запевнив режисер М. Горохов,
ставитиме п'єсу -Винниченка «Закон»), у

Відбулася обласна учнів
назвах вулиць.
в БОНДАР.
ська конференція. Основне
питання,
яке
розглянули
учні-комсомольці,
майже
шекспірівське: бути чи на
бути комсомолу у стінах
школи?
На вранішньому пленар
ному засіданні
виступили
делегати Всесоюзного збо
ру
учнів-комсомольців
Я. Важинська та О. Чемерис, які розповіли про свою
настрою, ЩО » ситуаціях старої ко
я б теж воліла, щоб театральний се
Минулої п'ятниці
виставою
«За
роботу під час збору. Ви
медії зробити неважко. Вони були на
двома
зайцями»
М. Старицького
зон відкрився традиційним «Кришта
ступила
також
секретар
святі і це
відчуття
передавалося
левим черевичком» Є. Шварца.
Та
студентський театр «Резонанс» пе
обкому комсомолу Л. Єгельглядачам.
дагогічного
інституту
імені
О.
С.
ська. ВоРГа, начебто й до
не мені пояснювати вам
політику.
У новому сезоні студенти
пока
Пушкіна відкрив новий театральний
пускаючи плюралізм моло
Прошу пардону, шановно
Проню
жуть свої минулі вистави
«Чотири
Польський
кінемато
сезон, з чим ми вітаємо колектив і
діжного руху, наголосила,
Прокопівно, ваш знаменитий ніс сьо
допити», А. Ставицького, «Ми
так
шанувальників його. Втім, до остан
граф останнім часом ра
що не нав’язує свою дум
годні з пригоді, як і цигарки ци
звикли один до одного» В. Красноніх належимо і самі, тому відкриття
дує
кіровоградського
ку присутнім і все ж оха
рульника Голохвостого трохи дешев
горова, «Співаючі піски?» О. Штеина,
сезону і для нас свято. Новий теат
глядача майстерно по
рактеризувала
намагання
ші, ніж на кіровоградському ринку.
«Діоген» В. Константинова і Б. Рацеральний сезон буде
важким
для
ставленими еррТй^ними,
деполітизувати школу,
ви
Комедія М. Старицького гралася за
аматорів. Ми не залякуємо. Навпа
ра, ну і, звичайно, чарівний «Криш
ліричними і комедійни
вести з її стін комсомол.як
хоплено,
бурлескно,
нешаблонно.
талевий черевичок». А з нових ви
ми стрічками: згадаймо
антидемократичне,
антигу- ки. За різних обставин люди прагнуть
Постановник
і
сценограф
В.
Дейнеі посміятися, і посумувати. На
ви
став до глядача прийдуть «незбаг
манне і навіть
реакційне.
«Ва-банк»,
«Нові
ама
кін,
він
же
виконавець
головної
ро

ставах «Резонансу» така можливість
ненна комедія» ГЕ Шено
«Будьте
зонки»,
«Йєстедей»,
Як приклад навела
факт
лі, студенти-артисти
Н. Стеценко,
не виключена, як свідчать і «Зайці».
здорові»,
притча
Л. Разумовської
виходу 11-го класу серед
«Мужчин* в пошуках ко
Н. Панасенко, Т. Кондратенко, _і. Фе
До речі, з приводу відкриття сезо
«Медея і Ясон». Будемо чекати.
ньої школи № 10 м. Олек
хання», польсько-радян
дотова, С. Бєлий, І. Гайворонська та
ну саме цією виставою чула нарі
сандрії з комсомолу. Від
ську стрічку «Дежавю»..,
В.
ФЕДОРОВА.
інші не приховували свого гарного
кання, мовляв, а чи варто... Що ж,
значила, що сьогодні ком
І ось нова картина —
сомол
потрібен
школі.
кохання»,
«Мистецтво
Своєрідною
розрядкою
Назва, коротка розшифстав виступ членів міського
ровка змісту (життєпис
комсомольського
штабу
лікаря • сексопатолога),
«Іскра».
хтива поза роздягненої
Конференція продовжи
жінки на афіші обіцяли
ла роботу 0 дискусійних
міцний ланцюг постіль
центрах. їх було два, керу
них сцен. Та умлівати од
вали ними Л. Єгельська та
Четверо кіровоградських представ
М. Медведєва,
методист
ників Української
республіканської
обласного Палацу піонерів.
З 28 по ЗО жовтня в Москві дянських євреїв в Ізраїлі та □
партії та СНУМу минулої неділі по
Тема дискусій — така ж, як
проходила всесоюзна
зустріч Америці. Завдяки зусиллям цієї
бували в Бобринці з метою, як ска
і тема конференції: депо
створено
за «круглим столом» із питань організації в Ізраїлі
зав учасник цього виїзду, член УРП
літизація школи.
відродження єврейської освіти кілька навчальних
закладів
з
П. Довбненко, розповсюдити рухівМ. Медведєва розпочала
та традицій в СРСР. Організува традиційною єврейською осві
ську пресу.
дискусії з викладу
своєї
ла цей форум міжнародна єв тою для дітей емігрантів з Ра
— На базарі ми стали роздавати
точки зору на цю пробле
рейська культурно-просвітницька дянського Союзу. Збудований
газету «Крок», — розповідає він. —
му. Заключалась вона в то
організація Х.А.М.А. Фінансував культурно-просвітницький центр,
Люди підходили, брали. Деякі (вони
му, що комсомол сьогодні
організацію і проведення зуст
називалися
ветеранами)
кричали:
де проводяться
різні
заходи
ні в якому разі не можна
річі американський філантроп і
«Геть звідси, вас ніхто не кликав».
для новоприбулих емігрантів.
виводити зі школи, інакше
мільйонер Мільтон Грала.
За
Хотіли зірвати у мене значок із три
Понад 200 делегатів з 94 міст
він втратить значну частину
запрошенням Х.А.М.А. та ВААД
зубом. Потім підійшов чоловік (зго
Союзу
обговорювали
можливі
членів, комсомол
багато
пристрасті, співпережи
(Всесоюзна конференція єврей
дом люди сказали, що то був пра
шляхи
вивчення
єврейської
робить в плані виховання
ваючи героям,
публіці
ських організацій
та
общин
цівник КДБ): «Хлопці, йдіть звідси,
молоді, тож ніяк не можна
не довелося. Вона
по
СРСР) в зустрічі за «круглим спадщини та відродження осві
бо місцеві босяки хотіли вас поби
заважати школі. її підтри
бачила не надто розкіш
столом» узяли участь представ ти і традицій, аналізували су
ти, та я стримав...». Лунали вигуки
релі
мала дівчинка з міського
не намисто веселеньких
ники Кіровоградської асоціації часний стан єврейського
«сволота, негідники».
штабу «Іскра». Марина за
єврейської культури М. Н. Ар- гійного життя і освіти з різних
пригод, які до еротики
Останнім часом мало не кожен,
пропонувала далі
обгово
ський, Р. Р. Любарський та А. І, регіонах країни. Було прийнято
відчуває, що його «ніхто не кликав»
мали здебільшого сло
рювати проект Звернення
рішення створити постійно дію
Решко від релігійної общини.
у життя з мітингами, нестатками, ку
весне відношення.
Ну,
до депутатів обласної Ра
Директор програм Х.А.М.А. в чий всесоюзний семінар по ви
понами,
спекуляцією,
страйками.
разів два ліжка хитали
ди. В «дискусію» втрутився
СРСР Ієгошуа Раскін розповів, вченню мови іврит і традицій з
Але ж «бий їх» (навіть на словах) на
ся й голі спини біліли,
запрошений на конферен
що з середини 70-х років
ця метою підготовки кваліфікова
шого становища не поліпшить...
але все це майже без
цію перший секретар Ком*
організація веде просвітницьку них викладачів.
слідно
розчинилося в
Наш кор.
паніївського райкому ком
В. БАШКИРОЗ,
діяльність серед колишніх
раінших екранних подіях.
сомолу, голова постійної
і I, очевидно, щоб не об
комісії районної Ради
на
манювати
сексуально
родних депутатів у справах
І стурбованих
підлітків
молоді,
освіти
й
науки
А. Болюк. Він зауважив, що
| щодо жанру стрічки, авдискусії нема, а
ведуча
I тори реклами біля кіно
одразу нав’язала свою дум
театру
«Комсомолець»
магати зняти прапор,
питали,
хто
На головпоштамті біля залізнично
нізації, як юридичної
особи, яка і рішучими мазками пенз
ку присутнім. Марина зго
його повісив, а потім пішли».
го вокзалу в Кіровограді 5 листопа
нікому не підпорядкована.
дилась із цим зауваженням,
ля одягли намальовану
Не встигли ми цю замітку відпра»
але жвавого обміну
дум да за ухвалою осередку Руху голов
А як вважає інша сторона, тобто и красуню в сорочину. Її
вити
в
друкарню,
як
знову
подзво

поштамту
вивішено
синьо-жовтий
А.
І.
Стадних,
ми
сказати
не
можеі
ками все ж не вийшло, хо
залежно від уподобань і
нив Ю. Матко: «Приїдьте до нас не
ча висловлювались
різні:
прапор із чорною стрічкою. Як по
мо. Бо на прохання висловитися п нахилів споглядача мож
гайно!».
Приїхали
з
колегою,
обійшли
«А що робити, коли у нас дзвонив Нам голова осередку С. Лащ,
знервований Анатолій Іванович рапна також уявити літнім
чотириповерхову споруду зусібіч, а
у школі повна апатія, ніко це символізує траур з нагоди того,
тово повернувся і, не сказавши ні 1 сарафанчиком , розтяг
прапора нема. Ми побачили
його
му нічого не потрібно?»,
слова,
пішов
геть.
«що 7 листопада 1917
року
було
нутою
тренувальною
згодом у приміщенні зіжмаканим II
«Ці застійні структури тре здійснено більшовицький переворот
6 листопада до редакції зайшли
майкою чи концертним
навіть
порваним.
ба вивести зі школи», «Ми у Петрограді». «Сесією ООН, — до
члени осередку Руху головпоштамту
костюмом рок-співачки...
— Це прапор, який пройшов похід
повинні вчитися, щоб бути дав по телефону голова крайового
О. Геращенко і С. Лащ і показали
«Дзвін-90»
і
був
освячений
на
могилі
Тому — оплески КІЛО- І
корисними
Батьківщині»,
магнітофон
з
обірваним
мікрофоном.
Руху Ю. Матко, — оголошено з 3 по
Івана Сірка в Запорізькій Січі, —
прокатчикам за турботу
про
«Чи потрібно взагалі
Вони
хотіли
записати
розмову
в
ка

10 листопада всесвітній тиждень жа
пояснив Ю. Матко. — А зірвав його
про глядача. От тільки
це говорити?».
бінеті начальника головпошти
ку
лоби по жертвах штучного голодо
щойно наш головний інженер А. І.
пантелиДИ їх разом з Ю. О. Матком та голо ОДИН момент
У момент, коли справжня мору на Україні, вчиненому
кому
Стадник (і шибку при цьому розбив).
чить: здається, в інтимдискусія тільки почала роз
вою
профкому
В.
М.
Максименко
ністичним
режимом
Совєтського
Ми зверталися тижнів два тому до
героінь
горатися (а закрутилася во
викликали, щоб поговорити з приво но-відвертих
Союзу 1932—1933
років.
Підняття
начальника головпоштамту В. Ф. Ге
стрічки неі було
одягу
на навколо питання, чому
ду
конфлікту
довкола
прапора
прапора пов’язано також і з цією
ни
з
пропозицією
урегулювати
сто

Хлопц, сказали, що мікрофона ви! подібного фасону й кобільшість така апатична), її
подією».
сунки
адміністрації
та
осередку
Ру

довелося згорнути. Підга
СтаднТик НІ ГОПОВНИЙ інже«ер д. |. льору. Чи це зроблено
ху, дійти, зокрема, згоди щодо симПрапор підняли о 16-й годині, а о
няв час.
задник. На цій
зустрічі
дійшли ДЛЯ ТОГО, іаби я й ті, хто.
воліки. Начальник обіцяв подзвони
16.50, як сказав
Ю. Матко,
«при
Конференція
прийняла
<
згоди, що питання про діяльнкть йшов на сеанс
ще
33
ти,
але
поки
що
мовчить.
Ми
пере

йшов
старший
сержант
Коля
(прізви

Звернення до депутатів об
«голою»
афішею,
давали
В.
Ф.
Геню
ухвалу
про
виві

ща
не
назвав)
з
відділення
міліції,
ласної Ради та Заяву. Текс
раз подивилися фільм,
тьс» на оалі ^ТвМТ
шений прапора, і його зняття вва
ти цих документів читайте що міститься в цьому ж приміщенні,
на раді трудового колективу.
аби розвіяти чи підтвержаємо порушенням прав нашої оргаа наступному номері «МК». ще якийсь офіцер міліції і стали видити сумніви? І ВІДПОВІД'
—
Наш кор.
Повернемося ми до розмо
но ще раз заплатили за
ви на конференції про де
квитки?
Тоді
кмітливполітизацію школи також у
і прокатники варті оплесвипуску «Вітрил».
I «ів, що переходять 8
овації!
Наш кор.
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ПРОШУ ПАРДОНУ,
ПРОНЮ ПРОКОПІВНО!

ТЕАТР

І БІЛИИ
БЮСТ

ПОСИНІВ!

ТРИ Дні

МІСЯЦЯ ХЕШВАН

Обзивали
негідниками»...

«ІНЦИДЕНТ НА ПОШТІ»

Передплата на «МК»
триватиме до 20 грудня

Індекс—61103

Н. ПЕРСЬКА-

У ХРАМ ІЗ ЧОРНОГО ХОДУ

До читачів «МК»
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У листопаді відбуде
ться V пленум Кірово
градського
обласного
комітету ЛКСМ України
(МДС), який
розгляне
питання «Про поточний
політичний
момент у
комсомолі».
Бюро Кіровоградсько
го обкому
комсомолу
запрошує
членів
ок
ЛКСМУ(МДС) та
всіх
читачів «Молодого
комунара» взяти участь в
обговоренні питань, ви
сунутих на розгляд пле
нуму:
1. Економічна ситуація
в республіці І її вплив
на положення молоді.
2. Молодь І політична
ситуація.
3. Обласна комсомоль
ська організація за рік
після конференції.
4. Оцінка теперішньо
го стану справ у облас

®
о

о

ній організації.

Відомої неділі на площі біля Свято-Софіївського собору в Кисві склалась кон
фліктна ситуація, про що повідомляли за
соби масової інформації. Наш кореспон
дент був присутній на пресконференції,
що відбулася з цього приводу в палаці
культури «Україна» під час роботи других
всеукраїнських зборів Руху. В пресконфе
ренції взяли участь голова Руху І. Драч,
заступник голови Київської міської Ради
О. Мусіюк, секретар комісії в справах
культури Київської міськради К. Матвієнко.
Ще звечора, 27 жовтня на площі зібра
лися люди. Відбувся мітинг. Приводом для
цього було повідомлення, що патріарх Ро
сійської православної церкви Алексій II
у Свято-Софіївському соборі має відпра
вити богослужіння з приводу нібито на
дання Українській православній церкві са
мостійності. Як відомо, лише тиждень тому
до Києва прибув патріарх Української Ав
токефальної православної церкви Мсти
слав, який 47 років не був на Україні і
приїзду якого певний час перешкоджали.
■ ■і

„ют»—.
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Свято-Софіївський собор в 1918—1930 ро
ках був головним храмом УАПЦ. І зараз,
в час відродження української держав
ності свята Софія є символом нашої на
ціональної свідомості і держави. До пат
ріарха Алексія II зверталися народні де
путати УРСР з проханням не робити цього
кроку. Патріарх Мстислав одержав дозвіл
правити службу лише 40 хвилин і при риш
туваннях (в Софії йде реставрація). Як по
відомлялось на прес-конференції під час
служби патріарха Алексія II риштування
було знято і час не обмежено...
Отож, як же все-таки, патріарху Алек
сію II вдалося пройти в храм, адже всі
підходи до нього були блоковані прихиль
никами і віруючими УАПЦ та ГКЦ (грекокатолицька церква).
На площі було багато міліції, ЗМОП. Ка
валькада машин з вищим духовенством РПЦ
під’їхала до якогось невідомого чорного
ходу. Народні депутати УРСР М. Горинь і
О. Шевченко, які були поблизу, лягли пря
мо під колеса «Волг», але змопівці відки
нули їх без будь-яких церемоній. Маши

ЦІНИ

НАРОДНА ГАЗЕТА
«Народна газета» — видання На
родного руху України — виникла з
гострої потреби суспільства у прав
дивому слові. Впродовж десятиліть
періодичну пресу республіки, як І
цілого Радянського Союзу, уособ
лювали лише ті газети й журнали,
що під вивіскою будь-якого відом
ства вірно служили одному госпо
дареві — партократії і задля . її Ін
тересів творили пропагандистську
міфологію, оголошуючи біле
чор
ним або навпаки. Злива перекруче
них фактів, підтасовок, безпардонної
брехні день у день хлющала на го
лови читачів, дезорієнтувала й отуп
лювала людину. Все це гордовито
іменувалося більшовицькою журна
лістикою.
Ми стоїмо на тому, що справжня
журналістика є дзеркалом життя,
вона має відображати правду і тіль
ки правду, не спотворену жодними
класовими, партійними чи іншими
упередженнями.
Водночас ми вважаємо за необ
хідне давати фактам і явищам прин
ципову оцінку, щоразу відверто, чес
но визначаючи свою позицію в склад
ному світі сьогодення.
І, нарешті, ми завжди й скрізь ви
криватимемо всіляку облуду, фальш,
дезінформацію, які ще досі отрую
ють громадську свідомість.
«Борітеся — поборете». Крилаті
Шевченкові слова, що стали деві
зом «Народної газети», надають
нам сили. А примножує її^своєю ува
гою та підтримкою кожен з вас, ша
Олександр ВАХРУЩЕВ і Володимир ЗУБЕНКО працю
ють на крокуючому екскаваторі у вуглерозрізі «Ностянновні читачі.
тинівський» Олександрійського району. З роки в одно
У перших номерах наступного ро
му екіпажі, дві зміни по 12 годин^ а потім 2 дні дома,
ку ви прочитаєте:
заробітки непогані... Після відомої постанови союзного
уряду по вимогах шахтарів для них практично нічого
не змінилося.
Фото В. ГРИБА.

Чи візьмуть селяни землю? Соціо

логічне дослідження.

ПРО ДЕМОКРАТІЮ І ГАРЯЧУ ВОДУ
НЕ В АМЕРИЦІ, А В НАС

©
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5. Основні ЦІЛІ
сьо
годнішньої
діяльності
комсомолу та їх реалі
зація.

НА РИНКАХ КІРОВОГРАДА
(Інформація об’єднання ринків
облспожиеспілки для читачів
із міцними нервами).
— 7 крб. за кг
Свинина
— 5 крб.
»
Сало
—15 крб. штука
Кури биті
Кури живі
—10 крб.
»
—13 крб.
в
Кролі биті
—20 крб.
»
Кролі живі
Гуси биті
—15 крб.
»
Качки биті
—13 крб.
— 1 крб. літр
Молоко
— 3 крб. за кг
Сир
—7 крб.
»
Сметана
— 2 крб. 10 шт.
Яйця
—15 крб. за кг
Мед
—10 крб.
»
Масло
Олія
— 4 крб.
»
— 1 крб.
»
Картопля
Капуста
—- 1 крб.
»
квашена
— 1 крб.
»
Редька
—• 2 крб. за кг.
Баклажани
Перець
— 2 крб.
»
болгарський
— 1.50 за кг
Помідори
— 5 крб.
»
Виноград
— 2.50 за кг.
Яблука
—50 коп. за кг
Гарбузи
— 7 крб. за кг
Гранати
— 5 крб.
»
Хурма
— 2 крб.
»
Калина
— 1.50 за кг
Слила
— 7 крб. за кг
Чорнослив
— 2 крб.
»
Айва
Плоди
—. 2.50 за кг
шипшини
— 4 крб. за кг
Горіх
—70 коп. за кг
Кавуни
— 4 крб. за кг
Гриби

ни ж проїхали в двір Софії. Побито також
було народного депутата УРСР С. Голова
того. Хто ж, цікаво, має владу в Україні,
коли міліція так брутально може поводи
тись з народними депутатами нашого най
вищого органу влади? Навіть генерал Недригайло, начальник київської міліції, за
ступник міністра внутрішніх справ
УРСР,
разом з народними депутатами, не міг
пройти в храм — на дверях стояли якісь
невідомі люди в цивільному. «Ми виконує
мо наказ». Чий наказ? І кому він на ко
ристь?
На прес-конференції прозвучало запи
тання, чи не стане ця подія початком за
гострення міжконфесійних стосунків на
Україні?
— Конфлікту між віруючими не було, —
сказав М. Горинь, — був конфлікт між
людьми і міліцією. Відрадно те, що на цей
раз на площі віруючі греко-католики і ук
раїнської
автокефальної
православної
церкви були єдині.
Цій події було дано оціну як політичній,
а не релігійній.

— Василю Георгійовичу, з преси ми знаємо вас, як
дуже справедливу людину, — кладучи перед головою
Кіровоградської міськради заяву, сказала відвідувач
ка, I повернулася до своїх супутниць за підтримкою.
— Так, так, — хором заговорили жінки ,— ми ж чи
таємо «Молодий комунар».
Мені було приємно почути і про нашу газету, і про
те, що вона зробила голові міської Ради певну рек
ламу. Правда, згодом Мухін дещо остудив мій за
пал, — мовляв, якщо людині щось потрібно, вона мо
же говорити дуже приємні речі.
Можливо й так. Але, відвідавши кілька разів прийо
ми головою міської Ради громадян з особистих пи
тань, я зрозуміла, що зовсім не часто доводиться слу
хати йому приємні речі. Швидше навпаки. У більшості
випадків до Мухіна звертаються з проблем житла,
вважаючи, що він повинен ледве не цієї ж миті вий
няти і покласти ордер на квартиру. «Хіба я багато ви
магаю? — аргументують свої звернення відвідувачі,—
всього лише однокімнатну квартиру».
Усього лише... У місті 23 тисячі сімей стоїть на квар
тирному обліку. Я розумію, що людям, яким ніде жи
ти, тим, хто великими родинами проживає в малосімейках, — їм, вибачте, байдуже до цих 23 тисяч.
— Мені 83 роки, — говорив на одному з прийомів
ветеран Великої Вітчизняної війни М. В. Іванченко. —
Скільки я можу чекати?
— Вам давали квартиру, настільки мені відомо, Ми
коло Васильовичу — обережно вставив Мухін.
Квартира, яку міг отримати ветеран, його не влаш
тувала площею. Зрозуміти його неважко. Літня, не та
ка вже здорова людина, потрібен нагляд. Але де, в
такій маленькій квартирі поселити внучку. Однак, мі
ськвиконком не цікавить онука. Квартиру він повинен
виділяти Миколі Васильовичу. Але й запропонована
Мухіним інша квартира в прекрасному районі міста
не влаштувала відвідувача.

Люди відмовляються від запропонованих їм квартир.
Подібне хоч і не часто, але трапляється. У мене не
піднімається рука засудити їх за це, пригадавши росій
ську приказку про те, що у відповідних умовах і рак
може стати рибою. Варто лише пригадати, з якими
«турботами» про людину будуються у нас квартири.
На прийом до Мухіна приходять люди, які живуть в
щойно чи порівняно недавно зведених будинках, де
то батареї не прогріваються, то води немає.
— Куди тільки ми не зверталися, — говорили жін
ки з вулиці Фрунзе, — п’ять місяців немає води, ка
жуть, що і опалення не включать. Захистіть нас. Ви ж
влада! Невже не можете поставити вимогу?
— Вимогу? — гірко посміхнувся Мухін. — Ми отри
мали демократію, а разом з нею і анархію. Так що мої
вимоги небагато важать... Але демократія демокра
тією, а гаряча вода гарячою водою, — Василь Георгі
йович почав дзвонити у відповідні інстанції.
А я тим часом замислилася. Чи й справді так багато
важать «вказівки», вдамося до командно-бюрократич
ного терміну, голови міськради? На одному з прийо
мів побувала група жителів будинку з вулиці Карла
Маркса. Будинок знаходиться в аварійному стані. Жи
ти там неможливо, того й дивись, привалить когось.
Мухін звернувся до заступника начальника міськкжитлокомунуправління О. І. Макієнка, зажадав створен
ня експертної комісії. І ось жителі цього будинку зно
ву на прийомі у голови міськради.
— Що трапилось?
— Ніякої комісії у нас не було. Допомагати нам ні
хто не хоче. Ми боїмося там жити. У нас же діти!
До голови міськради звертаються з проблемами, які
входять у компетенцію виконавчих органів. Пит. ..ня
про аварійний будинок повинна вирішувати комуналь
на служба. Вона їх не вирішує. Між тим депутати і
міськвиконком ніяк не можуть дійти згоди. Той же

Від в’язниці до парламенту.

Роз

повіді про бійців правозахисного
фронту, нині депутатів Верховної Ра
ди України.
В Імперії жили, в союзі жили.
далі? Уроки минулого, погляд у май

бутнє.
Литва. Господарі в своєму

домі.

На запитання «Народної газети» від
повідає Голова Верховної Ради Ли
товської республіки В. Ландсбергїс.
Імена, повернені Батьківщині.

Ук

раїнська культура за кордоном.
Чи боролися бандерівці з фашист
ськими окупантами?
Спростування

давнього наклепу.
Украдені скарби. Як і чому золото
предків, знайдене в українській зем
лі, опинилося поза її межами.
Євреї на Україні. Нарис під рубри
кою «Нам жити разом».
Із січня 1991 року газета виходи
тиме щотижня на восьми сторінках
половинного формату. Незважаючи
на різке подорожчання паперу, ви
давничих та поштових послуг, редак
ція знизила нинішню комерційну ці
ну одного примірника (50 к.) у 2,5
раза. З нового року він коштувати
ме 20 к.
Отже, передплатна ціна:
на 12 місяців — 10 крб. 40 к.;
на 6 місяців — 5 крб. 20 к.;
на 3 місяці — 2 крб. 60 к.
Наш індекс — 60984. Передплату
приймають в усіх поштових відді
леннях республіки.
Редакція сподівається, що осеред
ки Руху на місцях, інші наші друзі
й прихильники візьмуть
активну
участь у передплатній кампанії, до
поможуть розширити коло читачів
газети.

РЕПОРТАЖ
З ПРИЙМАЛЬНІ МІСЬКРАДИ
О. І. Макієнко (я навіть не відразу пов’язала ім’я де
путата міськради з заступником начальника управління і
комунального господарства) на останній сесії
гаряче !
доводив необхідність створення професійної президії.
Йому, бачте, ніколи виконувати депутатські обов’язки !
перед своїми виборцями, працюючи в комунальному
господарстві. Мені важко сказати, де проходить кордон
між виборцями і всіма іншими людьми. Чому «служін
ня виборцям» заважає освітленню міського будинку, £
як того просить городянин, нехай і не виборець Олен- І
сандра Івановича. Невже для цього потрібна безпосередня вказізвка В. Г. Мухіна?
Ситуація у приймальній міськради наводить на дум
ку, що у нас ніхто не знає, чим він займається. Люди !
не можуть зрозуміти, що голова міськради не повинен !
вирішувати господарські питання — всі вони входять
до компетенції міськвиконкому. Однак городяни звер
таються до Мухіна, щоб допоміг встановити телефонавтомат, нагодувати гостей, зарити канаву по вулиці
Попова чи полагодити ліфт у будинку по вулиці Крспивницького. Чекаючи в приймальні, люди нервують,
псують настрій собі і помічникам голови міськради,
нарікають на владу, якій немає ніякої справи до «прос
тих» людей, мовляв, «ситий голодному не товариш»
Запізнення Мухіна на прийом викликає в приймальні
ледве не стихійний мітинг. Спроба пояснити, що го
лова міськради зустрічається з американською делега
цією, лише підливає масла у полум’я людських ппистрастей.
— Ну, звичайної Американці б собі такого не дозво
лили. Ми що, не люди? Чому нас не поважають?
Справді, американці багато чого не дозволили б з
того, що дозволяємо ми. Американцям і в голову б не
прийшло звертатися до мера Чікаго, скажімо щоб на
лагодив систему опалення. Втім, у них там в Амеоииі
свої проблеми...
_____

________________

в. ЛЕВОЧКО.

Я давно вийшла з комсомольсько
го віку, але з задоволенням читаю
вашу молодіжну газету, яку впер
ше зовсім несвідомо виписав мій
школяр. Особливо сміливими були
перші номери газети, які для нашо
го інертного застійного ‘Кіровогра
да вдалися досить несподіваними*
Від номера за 21 липня — я в за
хопленні. Здається, не пропустила
жодного рядка, а деякі статті на
віть прочитала своїм знайомим. Ду
же хотілося в їх зів’ялих душах хоч
трохи розбудити зів’ялу СВІДОМІСТЬ.
А яка свідомість у нашого «схід
няка», зокрема кіровоградця, впев
нена: для вас не таємниця.
Мені дуже страшно, що мої ко
леги, знайомі, люди з вищою осві
тою нічим не цікавляться. Мене
назвали
«політичним маньяком»
тільки за те, що мені було дико і

вони нічого не дадуть при нашій
свідомості і «чесності» тих, хто бу
де за це відповідати. Мусимо дія
ти, а не чекати «емісарів» зі Льво
ва (не я їх так назвала!), яких кіровоградці бояться, як «чорт ладана».
Велика надія на засоби масової
Інформації: в мене надія на ваше
слово, впевнена, що воно колись
проб’є той непроникний панцир. І
хоч серед ваших читачів більшість'

мився навчальний рік у школах, текні
кумах, вузах, училищах; як проходи
ли вступні екзамени.
Які ж матеріали друкує «МК»? Пр0
історію козацтва, духовність, відгуки,
вихваляння про події у Львові, вихва
ляються там діяння Петлюри, Бендери,
Всяке, різне, але з самою великою
симпатією друкуються матеріали про
МІТИНГИ, ЯКІ Проводить Рух, ті, що
стосуються його ДІЯЛЬНОСТІ.
Дуже шкода, що часто матеріали
приклеїв монбувають без підписів
підписів.. Прикладів
моина навести баґато. Хоча б сгат»
мітинг, який проводився 22 лианя
янаня і
присвячувався 500-річчю Запорізька?

«Молодий комунар» я передплачую
і читаю систематично. Тому можу зро~
бити певний аналіз його змісту. < оолячи це, я прийшла до висновку
зміст не відповідає назві газети, яка
органом обкому комсомолу. її можна наззати газетою різних повідом*

Я проаналізувала детально л
три номери. У ник (а Н* був час, коли
проходив XXVIII з’їзд КПРС) ні слова

Є У той же день у «Кіровоградській
правді» тоз. Чинченко з своїй статті
сповістив, що «гості» із західних областой України з своїх виступах забу
вали про юзілей, а прагнули обілити
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ДВА ПОГЛЯДИ
ДУМАЮТЬ,
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таких як Людмила Малахова, це
вселяє надію. Значить, читають, за
думуються! Гірше з дими, кому «все
равно!», хто вимикає радіоприймач
чи телевізор на «просвітительській»
передачі з Києва. Зі словами: «На
доела трепотня, далась им та куль
тура, тут жрать нечего...». Жаль
тільки, що кіровоградське радіо ду
же вже відповідає свідомості своїх
слухачів. Може звідси така темно
та нашого населення. Бо газету ще
треба потрудитися прочитати, а ра
діо може б хоч за обідом чим до
повнило фізичну їжу.
Моя робота зобов’язує мене спіл
куватися з людьми різного віку,
професій. На жаль, більшість ціка
виться тільки магазинними полиця
ми. І мають тверді переконання в
тому, як нас вчили всі попередні
роки.
Відчуваю, що я починаю відри
ватися від отари, але назвати, від
крити свою «персону» сміливості
не маю. В цьому я ще надовго зали
шусь заляканою кіровоградкою.
А Вам, шановні, бажаю успіхів.
Дякую Вам за вашу героїчну, смі
ливу роботу. Так тримати! Міцного
Вам здоров’я, розуміння, вдач у
просвітительській роботі.
З повагою Наталя Михайлівна.
Р. 8. Мені 38 років, маю вищу
освіту, мої переконання не розділяє
навіть «собственный муж».

про цей захід, відсутні виступи сек
ретарів і працівників обкому, міськ
комів і райкомів комсомолу, рядових
комсомольців. І це тоді, коли вже від
булися з’їзди ЛКСМУ(МДС) і ВЛКСМ.
Правда, була стаття 3. Громозого
(він часто виступає в газеті)
після
з’їзду з незрозумілим заголовком; «А
нам все раано». Про цікаві думки ви
ступаючих на з’їзді там не було ні
одного слова, а про екстремістська
Настроєну молодь львівсько" делега
ції — було.,, Автор не сказав нічого,
чим повинен займатися комсомол об-»
ласті, не поділився своїми думками
про перебудовчу роботу комсомоль
ської і піонерської організацій... Шко
да.
Ще гірше, коли працівники редак
ції втрачають здатність критично ста
витися до своєї роботи. Це стосуєть
ся Юрія Ярового, який замість того,
щоб серйозно поставитися до заува
жень Людмили ААалахозсї, некорект
но поставився до нею написаного (мо*
ва йшла про те, що кореспондент у
газеті мало пише про комсомол, а як
що й лише, на думну Л. Малахової,
то не про його героїзм...).
влітку, коли вся країна переживала
труднощі в збиранні врожаю, газета
про це майже не писала.
Нема публікацій про життя комсо
мольських організацій, молоді
під
приємств. Не було про те, як закін-

Бандеру і очорнити КПРС, КДБ. до
пускалися образ на адресу російсько
го народу.
Значить, замітка з «МК» дужо не
об’єктивно висвітлила ці події.
У всіх газетах перша сторінка ви
водиться фотознімкам. Треба відда
ти належне — знімки хороші. Та чи
не ззбзгато їм відводиться місця?
(Далі йде перелік заголовків мате
ріалів за три номери) -— 8>ЄД.
Такий перелік я зробила спеціаль С
но для того, ш.об ще раз звернути ва
шу увагу на факт, що з газеті — opгані обкому комсомолу, про роботу
молоді, комсомольців області, комсомольських органів, в т. ч. ок, •ззагалі
не друкується нічого,
Складається думка, що всі номери
газет творяться в стінах редакції, що
кореспонденти в навчальних закладах,
на засіданнях бюро, пленумах обко
му, міськкомів, райкомів комсомолу
на різних святах не бувають і не зна
ють, не цікавляться життям
молод!
області.
Ось на рухівських мітингах
зони
присутні обов’язково 1 надають мож
ливість
«иовіглюзати
ці мітинги з
явною симпатією, якщо
н© сказати
більше.
Можливо, ЇМ ближчі по духу і по
глядах думки Руху. Так дайте їм таку
можливість. Хай ідуть І створюють
свою газету нз засоби Руху (коштів у
них для цього, очевидно, достатньо,
якщо еони можуть витрачати такі колосалькї гроші на проведення різних
мітингів, свят),
j ззетз «Молодий комунар» повин
на бути молодіжною газетою не тіль
ки за нззвою, а й за змістом.
Відповідати мані не треба Відпз
З'.ддю буде зміна змісту газети. Я б
радила цей лист обговорити в колвитиві газети. Аналогічний лист я напи

сала першому
секретареві обяаму
комсомолу. Я надіюся, що обком,
сомолу більше приділятиме
ув^ГИ
р о о о т газети, його працівники буДУ'»
систематично виступати на ’■
оранках, інформувати молодь об
ласті про свою роботу.
Щиро 8ажаю вам успіхіві

Anna СЕМЁНОВА

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА Є
7 ЛИСТОПАДА 199В РОКУ
»»»<««<1«»«««^»^»^^

®

«МОЛОДИЙ K^mvh л п ‘
в'ип’»НАР»

иммн

страшно від того, що, так звані,
«інтелігенти»
(Інженери-чоловіки,
віком 40—45 років) не знали, що
В. А. Івашко вже 2 тижні як подав
у відставку, «без понятия» хто та
кий Масол, Юкновський, по теле
візору не впізнали В. Яворівського,
вже не кажу про інших.
На слова: «Люди, що з вами від
бувається?» — відповіли: «Нечего
нам делать, еще этих д... смотреть,
что за 2 м-ца ни ч... не решили!
«Противно смотреть на этих тю
ремщиков-бандеровцев, что сами пе
знают, чего хотят!». I так говорять
люди з вищою освітою... Може то
му на зустрічі з народними депу
татами біля пам’ятника Т. Г. Шев
ченку 22 липня не знайшлося
важливішого запитання до парла
ментарія В. І. Шншкіна, як «поче
му в городе нет пива?», а ще досить
«предствительная дама» поцікави
лась «почему в городе не ведется
борьба с амброзией, которая вызы
вает 18 заболеваний?»...
Та що з нами відбувається? Може й справді: від амброзії ми ста
ли безнадійно хворі і «не пробиваємі». В такому разі, що таке амбро
зія? Давайте з нею щось робити!
Мені страшно за мою дитину, а як
що я виховаю її в своєму дусі‘ 1‘ по
на, як 1 я, не буде знаходити розуміния серед оточуючих?
Що вже стосується вживання ук
раїнцями рідної мови... то тут сер
цю боляче. З жахом спостерігаю за
аджамськими, бережинськими сім’я
ми. Яка дрімуча темнота, яка низь
ка (якщо взагалі існує) національна
свідомість!!! Мусимо негайно 1 на
стійливо щось робити. На зволікан
ня нема часу! В мене таке страшне
відчуття, ідо ті діти, яким сьогодні
10—14 років (нащадки тпк же аджамських батьків) вже ніколи доб
ровільно не заговорять українською
мовою.
На що чекаємо?' я впевнена, що
80% вихователів в будь-якому кіро
воградському садку — українці, .1
вже сьогодні зможуть бодай «калі
чити» по-українськи, а за півроку
«виговоряться». Те ж саме в шко
лах. І не потрібні нам референдуми,
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ДОРОГІ ДРУЗИ

Р КОТОППҐЬТЇО
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3175Н. Добревеямчккськнй район, с Олек.
сандрі«ша.
Молодша від неї на 3 роки Наталя Братчен.
ко, 317916 Олександрійський район, с. ГоловкЬ.
ка, вул. Щорса, 33.
Запишіть ще кілька адрес*
Хоче листуватися з хлопцями і дівчатами
317254 Нозоукраїнський район, п/о Загата
восьмикласниця Світлана Федорчук. її адреса: ка, с, Далеке, Симоновїй Валентині* (14 по«;/
317320 м. Новоукраїнка, вул. Московська, 38,
319604 Гайворонський район, с. Солгполо
15-річна Тетяна Бондарук живе з селищі мі Дзіковській Людмилі. (12 років),
ського типу Салькове Гайворо.чського району,
317559 Новоархангепьськ, вул. Колгоспна 15
по вулиці Є се міна, 7, кв. 1. (Поштовий Індекс Сороці Світлані. (16 років).
' '
317619).
317444 Малоамсківський район, с
Катерині Троїцькій 16 років. Адреса така: вул. Шевченка, 57* Чорній Тетяні
(Готуйте сзої записнички, якщо бажаєте об
рати собі новим друзів по листуванню. Родамційна пошта нашої рубрики велика і тому, аби
економити газетну площу, ми публікуємо лиш® адреси, а вже інтереси і уподобання один
одного пізнавайте самі.

Шезїїто?в?Два?Я'‘,',НЙ равон' =■ Гпннсмі З;«
«із)
' 21 С»<»я««»»ській СзігпвнІ. (14 ро-

19^Конпа»ГЛ°ММЕГогзод' "*”• Хомсомопкь«
Алла
* Воя<>ДИмиру (теж 14 рокі»)ків. лХбЛ ₽пТ Живв в Кіровограді. їй 15
гупніться
ЛИС2И ‘ співати. Так що в,А
АкмеліЛька бпГКИ; 316004 «»РРВограйх
15
' 60а’ бгоровій Аллі,
ківському мй» Якубозій- Живе В Добро«^'
ремогм 9 ? -.2НІ' 8 Сел‘ Л’Чаний Брід, ауп.Пе
' ’• <По^товий індекс ЗШ01}.
89 СКринь** чекаае ваших листі».
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„Спасибі, що забрали мене від матері...
сіля з чистою совістю. І
почну жити по-іншому...».
Зерно добра, посіяне в
душі Сашка цією жінкою
в міліцейській формі, не
загинуло. Проросло і да
ло нові паростки. Нелег
ке буття у виховно-тру
довій колонії не знищило
в хлопцеві дебрі, люд
ські почуття, а навпаки,
пробудило величезне ба
жання до життя ,ма волі.
Скільки ще таких листів
отримає від нього Вален
тина, котре ло частинці
віддає своє серце тим,
хто не знайшов із зако
ном спільної мови.
...Просторий
кабінет.
Папки з особовими спра
вами тих, хто стоїть на об
ліку в інспекції в справах
неповнолітніх.
Невелика
бібліотечка, де, вважай,
майже все — юридична
та педагогічна
літерату
працюють там не тільки ра. І квіти, так багато кві
чоловіки, а й жінки, яким тів. У Валентини звичай
на свято заведено дару ний робочий день. Деталь
вати квіти. Надіємось, що них записів про підопіч
їх капітану
міліції
Ва них
чекають
численні
лентині Бобовій,
Інспек картки і журнали, треба
тору .інспекції у справах було б проглянути якусь
майже
неповнолітніх
Вільшак- літературу, але...
ського райвідділу
внут безперервно йдуть люди.
ку
рішніх справ
подарують Я прилаштувалась у
колеги по роботі. Нашим точку, аби не заважати, і
пе
же подарунком буде теп стаю свідком чужих
ла розповідь про неї, під чалей і надій.
готовлена
позаштатним
Ось в кабінет несмілина рукореспондентом. Тим біль зо ступає жінка,
ше, що Валентина не тіль ках — невеличке дитинча.
ки працівниця такої сер її старший син перебуває
триває
йозної
установи.
Вона у ВТК. Розмова
добра людина,
любляча довго. Валентина з ціка
мама, ну і, нарешті, гар вістю слухає жінку, разом
на, чарівна жінка. А кра з нею радіє, що хлопець
са, як обіцяв
великий скоро повернеться додо
письменник, врятує світ... му: за зразкову поведін
ку звільниться достроко
ЛГ ОЙ лист засів в її сві- во. Бажає жінці всього
•
домості
мулькою найкращого і проводить її
грудкою. Ніби й не дума до дверей. Та не встигає
лось про нього, а воно дійти до столу, як та зно
нерішуче
прочиняє
зависло щось над душею ву
й не давало спокою. Ще двері.
— Валентино Федосіївраз глянула на зворотню
адресу: Полтавська
об но, — а в очах і надія, і
ласть, м. Кременчук, ви ніяковість, — дозвольте, я
ховно-трудова колонія — буду заходити до вас час
виведено рівним дитячим тіше. Ніби душею відпо
почерком.
чину, як поговорю з вами.
Здогадалася відразу, від Та й син пише, щоб до
кого той лист. А от все вас забігала... То дозво
редину заглянути бояла лите?
— Завжди буду вам ра
ся. Що там? Добре чи ли
хе? Заплющила очі і в да. А синові передавайте
його
уяві промайнули
події вітання. Чекатиму
недавнього
минулого... приїзду разом з вами,—і
Жив-був собі
хлопець. коли жінка вийшла, про
Звичайний — яких тися довжила, звертаючись до
мене:
чі, не взірець, але й не
— її син відбуває по
претендент на батьківські
докори чи шкільні непо карання, у мене на обліку
розуміння. Ходив собі до вже не стоїть, можна бу
школи, в міру вчив уро ло б і не запрошувати
ки, ганяв з друзями м’яч матір, бо он скільки у ме
не таких. Із кожним тре
по розбитих вулицях. І ні ба зустрітися, кожному
хто ні в сім’ї, ні в класі заглянути в душу. Але ж
навіть подумати не міг, у цієї матері теж горе...
що Сашко здатний на
У двері знову постука
»^щось таке... А він без ли, Чоловік років під со
особливих вагань зазіхнув рок, не чекаючи запро
на чуже. І попався...
шення, підійшов до столу
на
Бентежить жінці душу і зручно вмостився
той лист, хвилює: із та- вільному стільці. Розмо
кої установи не так вже й ву теж почав перший...
— Дозвольте, — пере
часто пишуть. Рвучко ро
зірвала конверт, схвильо рвала його Валентина. —
вано розгладила руками Минулого разу ви, Григо
ледь зім’ятий листок із рію Васильовичу, проси
ли почекати із позбавлен
шкільного зошита:
ням
вас
батьківських
«...Дуже боляче і серд
прав. — Голос інспекто
жусь сам на себе, як я міг
ра посуворішав. — А що
цо зробити. Боляче, що
ж виходить? Пиятики не
мої ровесники йдуть в
припиняються.
Дружина
армію, а я знаходжусь з дітьми ховається в бу
ось тут... За ці 9 місяців, р’янах. Старший хлопець
І що пробув у слідчому тікає з дому, уже двічі
ізоляторі і ВТК, я багато здійснив
крадіжки,
на
І передумав, зробив висно щастя, поки що дрібні.
вок, що краще заробити Як вам не соромно? Са
чесною і добросовісною мі гинете на очах і сім’ю
їі працею, а не шляхом кра- «тягнете» за собою в про
р діжок. Так що вийду звід- валля.
Сьогодні на людину в
міліцейській формі погля
дають більше з неприяз
ню, аніж з довірою. Ма
буть, для цього є певні
підстави, бо бурхливі змі
ни в суспільстві і люд
ській свідомості не
раз
супроводжувались гумо
вими кийками і розтопта
ною людською гідністю.
Ще й нині міліція, котра
с
складовою
частиною
правоохоронної системи,
котра й задумана була в
перші
роки Радянської
влади як народна міліція,
охороняє інколи, на жаль,
не народ, а тих, хто стоїть
над народом. Навіть піс
ля прийняття Декларації...
Але геть нині все по
гане, недомовлене... Через
день—два у працівників мі
ліції професійне
свято.
Вони теж мають право на
такий день. До того ж

Чоловік похнюпився. Де
й ділася його самовпев
неність. А Валентина на
хилилася до нього і при
тишено спитала:
— Григорію Васильови
чу, тільки чесно, коли ос
танній раз іграшки
Дітлахам купували?
Відвідувач
здивовано
глипнув на неї,
якусь
хвильку подумав і відвів
очі вбік:
— Я... Я не пам’ятаю.
Розмова їхня затягнула
ся надовго. Григорій Ва
сильович піде звідсіля,
буквально вимоливши со
бі ще одну, найостаннішу
відстрочку,
пообіцявши
виправитися. А Валентина
вже біля дверей гірко
зітхне:
— Соромно мені виховувати вас. Адже й роками ви старший від мене.
Що ж за слабкодухість
така? — І суворо попере
дила. — Наступна розмо
ва, якщо не дотримаєте
свого слова, відбудеться
в суді. Умовляти вас біль
ше не буду. Ви не підлі
ток. Посоромилися б ді
тей своїх. Сини ж рос
туть...
Коли за чоловіком за
чинилися двері, поверну
лася до мене:
— Тяжко на нього ди
витися. Був же чоловік як
чоловік. А от дружки до
чого довели... Коли тве
резий, плаче, випрошує у
дружини та дітей про
щення. А вже коли п’я
ний, на дорозі не попа
дайся...
У кабінет заходили і за
ходили відвідувачі. Одні
розуміли Валентину з пів
слова, інші поглядали з
нахабною
зверхністю,
мовляв, чули вже
ваші
проповіді, наслухались...

РОЗМОВИ про неблаДО гополучних
дітей ми

повертаємося знову і зно
ву. Труднощі Валі мені
до болю знайомі, бо рані
ше займалася тим же,
чим і вона сьогодні. І
знаю з власного досвіду,
як часто нав’язують нам
такі непотрібні
форми
роботи з оцими неблагополучними. Шефство до
рослих над дітлахами? Та
де ж взяти таких ентузі
астів, які б ділилися з
юними не тільки хвилина
ми і годинами свого до
звілля, а й серцем. їх бук
вально одиниці. А в біль
шості випадків буває так:
довідка про закріплення
за «важким»
підлітком
такого то й такого є (це
для перевіряючого), а жи
вої роботи не було й не
має, У трудовому колектиоі за виробничим планом підлітка не бачать.
А як інколи проходить
розгляд особових справ
на засіданнях комісій у
справах неповнолітніх? Си
дять часто-густо на • них
сонні тьоті і дяді, стом
лені денною
роботою,
знервовані постійними де
фіцитами, які того «важ
кого»
підлітка
раніше,
можливо, й у вічі не бачи
ли. І починається «вихов
на» бесіда:
— А чого ж це ти в
брюках прийшла?
— Що це в тебе за за
чіска?
— Для чого вії нафар
бувала?
І не думають оті тьоті
й дяді, що не з того по
чинають. Ой не з того!
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Дні просиджувала біля
допомогою
ставали на
Хтось із них пробував
стежку нормального люд синового ліжка, а ввечері,
відповісти на запитання:
міліцейську
ського життя, доросліша одягнувши
чому так сталося? Хто а
форму, бігла до
своїх
цьому винен? Що всі ми
ли на очах.
«важких». Інакше не мог
можемо зробити, аби з
Хто тепер клопочеться
ла. І доля наче змилости
іншими дітьми цього не
їхньою долею? А тут ще
трапилось?
й друзі з міліції мало не вилася над нею. Сталося
диво. Син одужав. Тепер
Позіхаючи, члени комі
щодня зустрічали:
Валя згадує ті ночі,
як
сії поглядають на годин
— Вертайся, Валю, вер страшний сон. А я дивую
ники. Швидше б додому.
тайся...
ся силі цієї худенької жін
Де вже там заглибитись в
...Через два роки вона
дитячу трагедію? Швидше,
ки, яка на очах втрачала
повернулася. І знову —
швидше... Тому й мовчать
єдиного сина, але в серці
неповнолітні
бешкетники,
здебільшого підлітки, іно
знаходила місце й для чу
сироти
при
живих
батькахді буркнувши: більше не
жих, котрі через дорослу
алкоголіках,
малолітні
буду. Знову ж таки, щоб
байдужість і безвідпові
злодії. А ще — зустрічі з
відчепилися.
дальність стали так звани
батьками
неповнолітніх, ми важковиховуваними.
Засідання комісії,
як
які
стали
тут
традиційни

правило, закінчується піз
— Для Бобової чужої
ми. На них запрошуються
но. В кабінеті залишають
біди не буває, — харак
і
так
звані
неблагополучся тільки люди в міліцей
ні батьки. Дивись і вдас теризує інспектора вико
ській формі та секретар
наобов’язки
ться
когось витягти
із нуючий
комісії у справах непов
чальника райвідділу Петхмільної
трясовини.
нолітніх. Доля дітей їм
Як підтвердження цьо ро Іванович Теплюк.
небайдужа. А членів ко
І я пригадала ще один
му
Валентина згадує таку
місії й духу немає. Мов
випадок, про який Валя
історію.
ляв, міліція й сама розбе
Сім’я Є., що прожива так не любить говорити,
реться. Може й так? Та чи
...Кілька років тому про
ла
о селі Йосипівна, довго
зрозуміють це підлітки,
піо
не давала спокою. Мати їжджала вона біля
роками обдурювані, ви
пила і ніякі розмови та нерського табору в селі
вчені на брехливих при
умовляння на неї не діяли. Калмазове, де відпочива
кладах, покинуті, зайві в
Що робити? Адже у неї ли діти-сироти і побачи
цьому суспільстві, збай
підростає малий син. і як ла, що до річки дітлахи
дужілі до всього? Кожний
йому буває, знає тільки , йшли босоніж. На запи
день люди б’ються над
босі,
він. Що робити з
ним? тання, чому діти
проблемою ,де б взяти ще
Порадившись Із вчителя ■ почула неймовірну відпо
годинку на книгу, домаш
ми, прийшла до висновку: відь — немає взуття. Те
ні справи, на спілкування
матір треба позбавляти велике, те вийшло з ладу.
з друзями та мало ще на
батьківських прав, інакше Отож поки щось придба
що? А на дітей?.. Вони
--- —‘ хожиття в дитини буде скаг ють, знайшли вихід
здебільшого залишають
лічене. Боляче було від дмти босоніж.
ся останніми е цьому
Як гострим ножем різоривати хлопчика від ма
списку? А у тих, в свою
тері. Плакав Толя гірки ?нули ці слона Валентину.
чергу, безліч вільного ча
ми сльозами, та не роз О, як кричала вона тоді в
су і теж проблема номер
топили вони ' холодного райвиконкомі: «Оце ваше
один — куди себе подіти?
«Все найкраще — дітям?».
материнського серця.
— Молодим потрібно
Далі життя його скла А наступного дня при
не просто жити, існува
лось так. Навчався у За- несла з дому все взуття,
ти, — говорить Валя, —
8аллівській школі-інтерна- в якому ще можна було
вони рвуться до якоїсь
ті, що в Гайворонському ходити. З такою ж про
бурхливої діяльності, аби
районі. Не забувала про позицією обійшла всі ка
вкласти в неї юнацький
нього В. Бобова. Часті зу бінети райкомів партії те
запал, десь подіти нур
стрічі, душевні
розмовиі комсомолу,
райвиконко
туючу а них енергію. І як
відігріли дитячу душу, до му. На другий день її ка
що ми не допоможемо їм
помогли хлопцеві погля бінет перетворився у не
спрямувати її у русло
нути на світ незатумане- великий взуттєвий мага
добрих і чесних справ,
ними від болю очима.
зин. Разом із секретарем
вони підуть іншою доро
Промайнули шкільні ро райкому комсомолу відгою, яка, на жаль, буде не
ки, потім — навчання у' везли ті дарунки в піонер
завжди світла і пряма.
військовому училищі. Те ський табір, додавши до
Валентина
перебирає
пер Анатолій —- військо них смачнющі цукерки.
розкладені на столі пап
вий журналіст.
Ніколи не забуде
Ваки.
— Спасибі, що забрали’ лентина, з якою радістю
— Важко? — запитую я
мене від матері, — пише• брали дітлахи подарунки,
її, — Вона мовчить, заду
хлопець, — інакше
хто як приміряли старшенькі
мавшись про щось своє,
зна, ким би я став.
дівчатка туфлі на каблуч
а я знаю й сама, що важ
Ці слова Валентина па ках. Ах, які в них були очі,
ко. Завжди нелегко ви
/л’ятає й досі.
які очі!.. Того дня і діти,
правляти чужі
помилки,
За вікном починає ве- і гості засиділися допізна.
тим більше, якщо це сто
чоріти. Відвідувачів біль
сується вразливої дитячої
ше немає і ми продовКІЛЬКИ хлопців і дів
душі.
жуємо
нашу розмову,
чат переступали по
Ще кілька хвилин у ка
прогулюючись
вулицями ріг цього невеликого за
бінеті панувала тиша, а
Вільшанки. Люди
верта тишного кабінету. Одні з
потім Валя повертається
ються з роботи, і то тут, них давно вже працюють,
до мене:
то там миготять знайомі мають свої сім’ї і хоч
— Знаю, що це баналь
Валентині обличчя. З од зрідка та все ж присила
но, знаю, що так уже го
ними тільки вітається, ін ють вдячні листи. Інші —
ворили тисячі разів, але...
ших зупиняє, розпитуючи ще вчаться. Є й такі, що
я не уявляю себе на ін
про сина чи дочку, ціка пішли кривою
стежкою.
шій роботі, не уявляю...
виться шкільними успіха За них особливо болить
Ось так.
ми, змінами в поведінці і Валентинине серце Зна
характері. I тут продов чить, не змогли перебо
Я знаю, чому вона так
жується повсякденна ко- роти в собі чорні почут
сказала. Знаю, як нелег
пітна робота.
ко було їй два роки то.
тя. значить, в чомусь і во
му, коли у зв’язку з сі
Темними вулицями по на прорахувалася, чогось
мейними обставинами зму
вертаємося у райвідділ. нерозгледіла. Таких
ма
шена була перейти на ін
Черговий повідомив: щой ло, але вони є. I аби не
шу роботу. Знаю, як гор
но дзвонив син, хвилює стало більше, засиджує
ться, чому мама затримує ться допізна Валентина в
нулися до неї дітлахи у
ться. Валя телефонує до службовому кабінеті, ана
Вільшанській школі-інтердому. її Сергійкові зараз
наті, любили як рідну ма
лізуючи їв думках розмо
14. А два роки тому в їх ви зі своїми «важкими»,
тір, бо скільки цікавого
від неї почули, скількома
ній сім’ї сталося страшне підшукуючи до них особ
лагідними словами зігрі
лихо: тяжко захворів син.
ливий КЛЮЧИК. До кожно
лася їхня душа... Та у дум
Лікарі не давали ніяких го треба підійти по-різно
ках Валентина раз у раз
обіцянок.
Материнське
му, а хорошими людьми
поверталася до розсор
серце обливалося кров’ю, мають стати всі.
тованих на поличках у
коли дивилася у широко
...У нелегкі
колишньому службовому
відкриті синові очі, немов
роздуми
кабінеті особових справ.
-телефонний
просила прощення за те, вривається
У цих сірих папках збері
що
що так мало була з ним^ дзвінок. Син нагадує,■, ЩО
галися дитячі сльози і об
що для чужих дітей зна вже пізно, що вже мож
рази, п’яні виправдовуван
ходила час, а зі своїми на и додому...
ня й обіцянки. Згадувала
засипаючи за столом, пра
Тетяна ПОДАШЕВСЬКА.
сеоїх підопічних, які з її
цювала над уроками
емт Вільшанка.

7 ЛИСТОПАДА 1990 РОКУ

П’ЯТА СТОРІНКА

ЧИ Є СПРАВЖНЯ ЛЮБОВ?
Що думають »з цього приводу ваш! ровес
ники? В нашому «Соці умі» ви зможете зна
йти думки ваших ровесників із багатьох
цікавих питань. Пропонуйте нам свої запи
тання, ми обов’язково їх використаємо. На
вічне питання «Чи є справжня любов?» від
повідають десятикласники Петрівської
се
редньої школи.
Збережено
орфографію
оригіналу.
♦ • • о ♦♦♦ о « • < ее е •

«Думаю, що се®
аДа. Любов Єа аие оерїодичьюки
«КОО« 2КЛ,

«Настоящої любові немає».
«Немає, а може є».
<Я вважааю, що в такому віці крепкої лю
бові немає, дружба є, а любові немає».

• о о« е є ее • еоо о о •

Тетяна Іванівна ЗАРЕМБА, завуч Кі
ровоградської середньої школи № ЗО:

— У нас у коридорах школи дуже
багато плакатів, стендів що розповіда
ють про XXVIII з’їзд КПРС, про його
делегатів від Кіровоградщини.
Зараз
ми збираємося їх змінити. Не потрібно
иі з кого робити ікону. Призначення
наших нових стендів бачимо в пропа
ганді естетики, гуманістичних ідей.
Але ми проти, щоб у школі не про
водити, скажімо,
лолітінформації. Ді
ти повинні бути в курсі подій, що від
буваються в світі. Ми все обговорюємо,
дискутуємо. Хіба краще було б, якби
це не відбувалось? Так що ми за депо
літизацію, але в розумних межах.

нись!
Цікаво, які могли сни
тися людям жахи, коли
ще не було держекзаменіяЗ

*

•

Десліди, ацо проводи
лися в інституті теоре
тичної І прикладної ме
ханіки по створенню мо
делі робота-ледаря, за
кінчились успішно: мо
дель не працює.
♦

*

*

Співробітниками
Ін
ституту
гідродинаміки
було встановлено,
що
вФ^хом можна дуже
швидко приготувати їжу.
Вчені зараз працюють
над тим, щоб їжа при
вибуху не розліталась.

я

Ф

*

професор
студенту
«Ід час екзамену:

— Вам поганої
Студент:

— НІ.
«добре».

мені

краще

— Чи існус любов
першого «огляду?

з

— На перший погляд
так!

♦

♦

ти.
Г* V О
Приїхавши • рідні краї Кондратюка, Б. І. Рома
ненко зустрівся з Варварою Іванівною Шпак, яка

НОЧНОЕ РЕНДЕВУ

особисто знала сім’ю Кондратюків, багато цікавого
розповіла йому, підказала, як шукати далі ті сте
жини, якими ступав Кондратюк.
Служив Ю. В. Кондратюк рядовим зв’язківцем,
тягав за собою катушку з дротом, коли ворожі сна
ряди переривали зв’язок між полком і дивізією,
йому доводилось під шквальним вогнем налагод
жувати зв’язок, шукати пориви, отож, мабуть, під
час таких обстрілів і був убитий наш земляк.
Для учнів профтехучилища було показано доку
ментальний фільм про Кондратюка, «Що в імені
тобі моїм...», створений космонавтом, Героєм Ра
дянського Союзу Віталієм Севастьяновим. Б. І. Ро
маненко подарував учням свою книгу про життє
вий і творчий шлях вченого. Він відповів на чис
ленні запитання учителів та учнів. Живе Борис Іва
нович у Підмосков’ї, пенсіонер, але невтомно тру
диться. Його мета — знайти місце поховання Ю. В.
Кондратюка, який починав свій шлях з Маловисківського цукрозаводу, а став великим ученим.
В. ШУЛЬГА.

м. Мала Виска.

ПІСНЯ ДЛА ВАС
Із репертуару Кріса Кельмі
Ночная магистраль — черная петля.
Вложив остатки сил в поворот руля,
Врываясьв мир огней и случайных встреч,
Оставив за спиной все, что не сберечь.
ПРИПЕВ:
Ночное рандеву на бульваре Роз—
Ночное рандеву в фейерверке гроз.
Ночное рандеву в час разлуки.
Ночное рандеву — час от скуки.
Ночное рандеву на бульваре Роз—
Перебросив пелену непроглядных штор.
Мы медленно начнем древний разговор.
И, сбросив в темноту круг иных забот.
Продолжим до утра призрачный полет.
ПРИПЕВ.
Предутренний восход будет чист и свеж,
Несбывшихся невзгод, сбывшихся надежд.
Но завтра, в первый луч, я начну с нуля.
Ночная магистраль — черная петля.

ЗНАХІДКИ КАТАКОМБНОЇ КУЛЬТУРИ

Усміх

*

боротьби з бюрократами було затрачено, щоб до
вести беззаперечну істину: Кондратюк — радян
ська людина, він не зрадник, він — патріот Віт
чизни, кристалічно чесний, правдивий і принципо
вий. 31 рік зусиль, сподівань, поїздок по країні,
розмов із людьми, близькими до Кондратюка, і ось,
нарешті, білі плями в його біографії вдалося за
повнити фактами з короткого трагічного життя.
Борису Івановичу було нелегко ще й тому, що
працівники КДБ склали версію, нібито Юрій Васи
льович Кондратюк свого часу убив радянського
комісара (а це вже неабиякий злочин перед дер
жавою), до того ж загинув у кінці 1941 року. Вер
сія потрібна була для того, щоб скоріше розпра
витись з пам’яттю Кондратюка, не утруднювати
себе зайвою роботою. Що їм було до відкриттів
видатного вченого, одного з першовідкривачів кос
мосу? Що це так, підтверджують факти: політ на
Місяць було здійснено за розрахунками Кондратю
ка, і американці, відділені від нас океаном, роз
рахунки взяли з книги вченого про космічні польо

«Між сучасною молоддю кохання немає»
Зараз тільки юнак привикає до дівчини»®
«Любов між сучасними молодими людь
ми, я думаю, ще є».
«Ніж
«Кохання не існує».
«Любов справжня є. Але більшість це мв
любов, а надобність».

•••

ВІД ЦУКРОЗАВОДУ— ДО ЗІРОК
Учні Ааловискївського профтехучилища № 16
зустрілися з цікавою людиною — біографом Юрія
Васильовича Кондратюка, якого по праву назива
ють батьком космічних польотів, — Борисом Іва
новичем Романенком.
Борису Івановичу пощастило в роки війни слу
жити в однім частині з Ю. В. Кондратюком, ім’я
якого, на жаль, десятиліттями замовчувалось. Біль
ше того, — деякі люди докладали чимало зусиль,
щоб його зовсім викреслити з історії. Річ у тім, що
відомий учений мав нещастя потрапити в полон, і
хоч йому вдалося, як і його другу Борису Іванови
чу, вийти з нього, все ж ярлик «зрадника» зали
шився на все життя.
Споконвіку вважалося, що полонений __ особа
недоторкана, адже стратегія і тактика воєнних дім
може розвиватися так, що з обох сторін можуть
бути полонені. Це — за логікою полководців усіх
часів і народів. Однак логіка Сталіна виявилась не
такою: той, хто здався, — ворог, зрадник. Оскіль
ки Борис Іванович Романенко також у тяжкому
стані пораненого потрапив у полон, його в партію
не прийняли, а пізніше він відмовився.
31 рік напруженої роботи, пошуків, жорстокої

СОЦІУМ

♦

— Чому ви мені під
моргуєте!
... Сигналізую, профе
сор: мої знання вичер
пуються.

Український степ... Лише кургани врізноманітнюють перетяту балками рівнину. Кургани
завжди привертали увагу дослідників, мандрів
ників, поетів; Т. Г. Шевченко, А. П. Чехов, 1. О.
Буніи присвятили курганам зворушливі твори.
Цього року група студентів з Кіровоград
ського педагогічного інституту працювала а
складі Київської та Кіровоградської археоло
гічних експедицій. За півтора місяця було
розкопано і ретельно обстежено півтора десят
ка курганів, або ж, як їх називають у народі,
могил.
Розкопуючи кургани, часто доводилось чути
про скарби, які зберігає той чи інший курган—
ці легенди передаються з покоління в ПОКОЛІН
НЯ. На Кіровоградщині кургани вважають ко
зацькими могилами, які, за розповідями місце
вих жителів, були насипані шапками.
Першим науковим дослідженням курганів на
території нашої нраїни вважаються розкопки
багатого скіфського кургану
біля с. Топило
Знам’янського району Кіровоградської облас
ті. На честь досліднина М. Мельгунова, який
проводив ці розкопки у 1763 році, цей курган

отримав назву мельгунівсьнмй. Отже, Кіровоградщину можна вважати батьківщиною ар
хеології.
Розкопками керували провідні вчені з Ки
ївського інституту археології С. В. Полін та
В. В. Дорофеєв, а з Кіровоградського крає
знавчого музею — М. П. Тупчієнко.
Почалися розкопки з великого кургану по
близу села Головківка Олександрійського ра
йону. Потужний скрепер знімав нашарування
віків. У центрі Кургана залишили невеличку
земляну смугу, так звану бровку. Коли її потім
ретельно підчистять, можна буде прочитати
«книіу землі». Досвідченому археологу бров
ка може розповісти, у скільки прийомів був
насипаний курган, чи відбувалися локальні під
сипки, а також про його конструктивні особ
ливості. І ось за черговим проходом скрепера
на жовтому тлі суглинку з’явилась овальна яма.
Обережно підчистивши краї ями, зрозуміли,
що це поховальна камера. Студенти О. Єре
менко і О. Чорний почали прокопувати пухкий

грунт заповнення камери, раптом на глиби
ні півтора метра лопата одного з хлопців вда
рилась об щось тверде — це було дно камери.
Потім, узявши в руки ніж, щітку, совок, стали
обережно шукати череп
похованого, щоб
звідти почати зачистку кістяка. Голова небіж
чика лежала на очеретяній підстилці і була по
вернута до виходу з камери. Руки скелета ви
простані вздовж тулуба, а ноги ледь підігну
ті, праворуч від скелета на долівці камери
вохрою були намальовані дві пари людських
ступней, повернутих до виходу з камери. Де
які вчені припускають, що ці пари ступнів му
сили символізувати в уявленні
стародавніх
людей, вихід душі людини в інший світ.
Через кілька днів була знайдена велика ка
такомба (це один з типів поховальних споруд).
Викидавши землю і дійшовши до кісток, сту
денти І. Шевчук і О. Єременко почали зачистку.
Поховання
виявилось
парним.
Ліворуч
від чоловіка лежала жінка, яка всім тілом бу
ла повернута до чоловіка, ліва рука знаходи
лась під спиною чоловіка, а права лежала в

нього на грудях. На голові жінки знаходилась
бронзова діадема, яка від часу аж позеленіла,
біля правого стегна чоловіка лежав бронзовий
ніж, а поруч стояв перевернутий догори дном
горщик. Вся долівка камери і кістяки були
щедро посипані яснраво-червоною вохрою. Зав
дяки добрій збережності черепів можна було
навіть уявити вираз обличчя похованих. Після
того, як зафотографували і замалювали похо
вання, на скроні жінки виявили невеличку ді
рочку, яка не заросла. Цілком можливо, що ця
дірка в черепі є результатом ритуального вбив
ства, за яким до однієї ями були покладені чо
ловік і його дружина. На цей час дане похо
вання вважається одним із найбагатших
на
правобережжі Дніпра. Залишається додати, що
належить воно до так званої катакомбної куль
тури і датується XX ст. до н. е.

Курган хоч і був висотою чотири метри,
проте поховань в ньому було відносно неба
гато — лише дванадцять. В наступному році
група студентів з Кіровоградського педінсти
туту поїде працювати в археологічні експеди
ції Кіровоградської області.
О. КРИВУЛЬЧЕНКО,
студент педінституту.
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ЦИФРИ

1 ФАКТИ
50 відсотків сіл
на Україні не
мають шкіл, 33
проценти серед
тих, що є —
у пристосованих
приміщеннях.

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ

ПЕСКИ І^ТЕРБУРГ*

МУЗЕЙ

ВІРШ В АЛЬБОМ
Ты животное лучше^тюаых другнХе
Я лишь дождь на твоем пути.
Золотые драконы в лесах твоих®
От которых мне не уйти.
И отмеченный светом твоих зрачков
Не сумеет замкнуть свой круг...
Но песни Петербурга заносят нас
И следы наших древних рук.
Ты могла бы быть луком, но кто стрелок,
Если каждым нс лучше всех?
Здесь забыто искусство спускать курок
И ложиться лицом на снег.
И порою твой взгляд нестерпим для глаз,
А порою он — как зола
Но пески Петербурга заносят нас»
Всех по эту сторону стекла.
Ты спросила нас: «Кто?», я ответил: «Я»»
Не сочтя еще это за честь
Ты спросила: «Куда?», п сказал: «С тобой,
Вели там хоть что-нибудь есть*.
Ты спросила: «А если?», и я промолчал,
Уповая на чей-нибудь дом.
Ты сказала: «Я лгу», я сказал: «Пускай,
Тем приятнее будет вдвоем».
И когда был разорван занавес дня,
Наши кони пустились в пляс
По заре, по воде и средн огня,
Окончательно бросив нас.
Потому, что твои взгляд, как мои ело®**
Не надежнее, чем иода
И спросили меня: «Жив ли ты?»,
Я сказал: «Если с ней, то да!».

НОВИЙ *

Ж

В Олександрії
з’я
вився новий музей
Миру. Працювали нар, її
його створенням чле-й
ни загону
червоних
слідопитів імені Ліоне- І
ра-партизана Борі Бі
лого, нашого земляка. І
Музей
мас
дев'ять
розділів, в яких роз
повідається про бо
ротьбу народів
світу
за мир, починаючи з
ленінських декретів до
наших днів.
Загін зібрав великим
І цікавим
фактичний
матеріал, є унікальні
експонати.
ДЕТАЛЬНІШУ
РОЗ
ПОВІДЬ ПРО НОВИЙ
МУЗЕЙ ЧИТАЙТЕ В НА
СТУПНИХ ВИПУСКАХ
«ВІТРИЛ».
Наш кор.
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Глибока духовна криза нашого суспільства стимулювала
пошуки виходу з неї. Як врятувати людину? Як подолати
бездуховність? Як виховати патріота? Ці та інші запитання
повернули нас до переосмислення духовних скарбів на
шого народу, здобутків минулих поколінь. Зневірені в ідеа
лах молодіжних і дитячих комуністичних організацій, наші юні
сучасники зацікавились Пластом, як українською
скаут
ською організацією.
Заглиблюючись в осмислення пластової ідеї, доходимо
до витоків скаутінгу, що допомагає зрозуміти Пласт як йо
го український національний різновид. Засновником скаут
ського руху визнається англієць Роберт Бейден-Пауел. Ос
новна мета скаутінгу — розвивати задатки юнаків та дівчат
на користь батьківщини і самої людини — безперечно, не
оригінальна. Хто не замислювався над проблемами виховання нової людини? Скільки вже було писано-переписано
про них?
Оригінальність скаутінгу в іншому — в методах досяг
нення цієї ідеї, що становлять Велику Гру. За словами од
ного з теоретиків Пласту Юрія Старосольського,
Велика
Гра авиховує добрих громадян і щасливих людей».
«Скаут» у перекладі з англійської означає «розвідник».
У різних народів члени подібних організацій
називались
по-різному (у німців — пфадфіндерами, цебто «шукачами
стежок», у поляків — гарцежами тощо). Українське «плас
тун» веде родовід від кубанських козаків, які називали так
тих, хто вистежував ворога у прикордонних болотах.
Пластовим гербом є український національний герб
—
Тризуб, що гармонійно вплітається у білу трилисту лілею.
Опікуном Пласту вважається святий Юрій, якого ще се
редньовічні рицарі прийняли за свого патрона.
При зустрічі пластуни вітаються словом «Скобі». У назві
цього орла, що живе над великими водами, переплетені
початкові літери чотирьох слів «сильно», «красно», «обе
режно» «бистро», кожне з яких має свої символи (дубовий
листок, кетяг калини, мухомор і блискавка).
Вітаються пластуни, подаючи одне одному ліву руку. Та
ким чином, вони визнають себе побратимами, прихильни
ками однієї ідеї, спільного способу життя.
Зародження Пласту сягає осені 1911-го і пов’язане з іме
нами Петра Франка й Івана Чмоли. Наступного року Олек
сандр Тисовський почав засновувати курені пластунів, що
називались відділами звідунів. На Наддніпрянській Україні
намагання розпочати пластовий рух зазнали невдачі через
утиски царських властей.
Пластуни вписали не одну яскраву сторінку в історію ча
сів першої світової війни і революційної боротьби за неза-

партії, яка бореться чесними методами за інтереси свого
лежну Українську державу. Вихованці Пласту за покликом пластової ідеї. Тут ми не можемо тішатись розмахом, бо в
такому випадку не маємо гарантій проти втрати суті. Адже
народу.
серця стали в ряди Українських Січових Стрільців. Після
першої світової війни на Західній Україні Пласт відновив
пластовий стиль життя — це не лише зовнішня поведінка, а
Український Пласт
як органічна частина світового бра
свою діяльність як секція Українського товариства охорони
насамперед віддзеркалення рівня самовдосконалення юна
терства скаутів втілює єдність національного, міжнаціональ
дітей та опіки над молоддю і почав видавати свій журнал
ка чи дівчини, що залишається на ціле життя.
ного й універсального характеру. Таке братерство показує,
«Молоде життя». У 1924 році відбувся Верховний пластовий
Не можемо не бачити того, що від часу вимушеного при
наскільки брехливі силкування партократів зобразити Пласт
з їзд. Він обрав Верховну раду на чолі з Олександром Тияк воєнізовану фашистську організацію.
пинення пластунства на нашій землі минуло цілих шістде
совським і Верховну пластову команду під проводом Севе
Гаслом практичного життя для пластуна є альтруїзм. Його
сят років, внаслідок чого був перерваний зв’язок поко
рина Левицького. Великим приятелем Пласту був митропо
лінь. Як надолужити втрачене? Гадаю, тут є достатні мож
суть сформульована в Пластовому законі: «Пластун є спра
ливості.
лит Андрей Шептицький.
ведливий, чемний, братерський і приятельський, корисний
Окупаційний польський уряд, наляканий широким роз
у ставленні для інших». Альтруїзм втілюється в ідеї
що
По-перше, вивчення літератури про пластове життя. Го
витком пластового руху, 26 вересня 1930 року вирішив його лод на книжки про Пласт дещо вгамовується. Статут Львів
денного доброго діла.
заборонити.
На відміну від казенного виховання «нової людини» плас
ської міської пластунської організації дає загальне уявлен
Ідея пластунства не вмерла. Вона відроджувалась
під
тун чинить добрі діла не за примусом, а за власного во
ня про мету Пласту і способи її досягнення. Нині цей ста
іншими назвами на землях, окупованих Польщею, («Україн тут широко відомий як на Львівщині, так і в ряді інших об
лею. В цьому суть скаутського виховного шляху: від осо
ське гігієнічне товариство», туристське товариство «Плай»,
ластей України.
бистості — до ближніх, до батьківщини, до Бога; в цьому
«Доріст рідної школи» тощо), заявила про себе в Закар
Критика Пласту з неосталінських позицій за своїми на
полягає гармонійність пластової системи. Роберт Бейденпатській Україні, заіскрилась у часи воєнного лихоліття під слідками нагадує наслідки критики Руху. Як і Рух,
Пласт Пауел заповідав: «Я вірю, що Бог посилає нас на цей світ,
назвою «Виховна спільнота української молоді». Вже після вийшов переможцем у цій нерівній боротьбі.
щоб ми були щасливі й тішились життям. Але щастя не при
війни український Пласт воскрес— в діаспорі.
Ідею пластування пронизує міжнародний скаутський клич:
ходить з багатством, з успіхом у кар’єрі і не полягає в пус
«Будь готовий!». Не лякаймось, комуністична
піонерська тому самовдоволенні. Одним з кроків до щастя є здоров'я
1989 рік може з повним правом вважаатись роком дру
і фізична сила; вона дасть Вам, юнакам, можливість бути
гого народження Пласту на українських землях. До цього організація привласнила його, перекрутивши саму суть пер
шооснови. А вона зводиться до того, аби дати людству і корисними...». Без здоров’я нема щастя,
чинної служби
чимало спричинився академік Ігор Юхновський.
рідному народові людину обов’язку, яка вкладе хоч би одну Батьківщині, повноцінного відчуття краси життя і єдності з
З того часу ідея пластунів охоплювала нові й нові групи
цеглину до будови Великого Завтра, будови справедливо
природою. Пластова гра — життєрадісність, щастя у гармо
молоді. Під керівництвом Олександра Криськіва почали го
го миру між людьми.
нії з Богом, задоволення від виконаного обов’язку.
туватись виховники. Вони проходили не лише спортивний
Перед пластуном стоять три головних обов’язки.
Вони
Система виховання у Пласті повністю відповідає класич
вишкіл. Майбутні ватажки молоді грунтовно вивчали істо
висловлені у пластовій присязі: «Присягаюсь своєю честю, ній формулі: «У здоровому тілі — здоровий дух». Щоб бу
рію українського народу і його культури, географію
Ук
що робитиму все, що в моїй силі, щоб:
ти здоровим, пластун повинен утримуватись від куріння,
раїни і релігіознавство, а також ідеологію і традицію Плас
бути вірним Богові й Україні, помагати іншим,
алкоголю та наркотиків. Сам спосіб життя пластуна не доту. Мета полягала в тому, аби дати молоді цілісне уявлення
жити за пластовим законом і слухатись
пластового ‘ пускає навіть бажання вдаватись до цих ворогів здоров’я,
про рідну батьківщину як велику європейську державу із
проводу».
Найвища мета Пласту — Велике Завтра, а безпосередня
славкою історією, що упродовж цілих десятиріч паплюжи
Отже, пластуном має право стати лише той, хто визнає мета — вихована людина. Пласт виховує не культ особи, а
лась на користь культів і культиків.
християнські моральні цінності, що впродовж більш ніж ти
культ особистості як якості людини. До моральних рис та
Наступний етап — травень нинішнього року. У Брюховисячоліття плекались нашим народом ще з княжих часів. кої людини належать: чесність, лицарство, самодовір’я, від
чах була проведена обласна конференція Пласту. На ній
Такі цінності допомагають поєднати особисте життя і щастя вага, життєрадісність, чистота думки, релігійність, повага
були присутні представники з інших областей України, що інших людей, бути вірним Україні не на словах, а своїми
до інших, самоповага і вірність.
дало змогу сформувати Координаційну підготовчу раду для
ділами. З цього випливає
активний,
чинний
патріотизм
Пластові традиції мають особливе значення для нашого
скликання республіканського установчого з’їзду молодіж пластуна як громадянина України, що, навіть ставши чле
ної просвітницько-спортивної організації Пласт. У
складі ном якоїсь партії, ніколи не дасть втягнутись у нечесну партійну часу, коли йдеться про подолання у виховній роботі стерео
ради — представники Львівської, Волинської,
Закарпат
боротьбу. Тут цілком очевидна несумісність ідеї пластун типів, які нав’язані адміністративно-командною системою
Пласт — це організація, яка витримала перевірку часом.
ської, Тернопільської і Донецької областей та міста Києва.
ства, як і скаутінгу взагалі, з радянською піонерською орга
Вона відроджується у наші дні, коли штучно створені моло
Склад ради буде поповнюватись за рахунок представників
нізацією, що цілі десятиріччя пропагувала як ідеал Павли
з інших областей України. Мета ради — підготувати статут
ка Морозова, котрий готовий потоптати найсвятіші почуття діжні організації показали свою нежиттєздатність.
республіканської організації для прийняття на з’їзді, який
людини до власного батька.
Олег ГРИНІВ.
маємо намір провести восени.
Пласт
не є молодіжною організацією
якоїсь
партії.
За матеріалами львівської молодіжної газети «Молода
Популярність пластунства на наших землях радує і водно
Пласт — структура позапартійна, що аж ніяк не заперечує Галичина», № 125 від 18 жовтня ц. р. Друкується із скоро
час хвилює, бо таїть у собі небезпеку знецінення
самої
його вихованцям працювати у майбутньому в тій політичній ченнями.
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ДУМКИ
З ПРИВОДУ
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В КАЙДАНАХ-ДО РИНКУ?

Відповідас
кандидат
економічних наук,
дуючий кафедрою політ»
економії Кіровоградсько«
го педінституту Анатолій
Дмитровнч РЕВЕНКО.
«— То що ж
справді ринок!

таке

на

— Якщо перевести це
питання з економічної на
звичайну мову, то мож
на сказати, що ринок —
це система економічних
відносин між покупцями і
продавцями,
— Регульованим ринок.
Чи не продовження це
так званої планової
со

ціалістичної
центру!

економіки

— Основою економіч
них відносин с економіч
на
свобода
суб’єктів.
Тобто і покупець, і про
давець повинні бути віль
ними у своїх діях. Свобо
да для продавця (це мо
жуть бути окремі люди,
підприємства,
колгоспи)
проявляється в тому, що,
виходячи з власного еко
номічного інтересу, вони
виробляють, що
хочуть,
скільки хочуть і прода
ють по цінах, які склада
ються при певному спів
відношенні попиту і про
позиції.
Свобода для покупця,

а в ного особі можуть
бути вищеназвані суб’єк
ти, полягає в можливості
і в праві вибору купувати
той чи інший товар в то
го чи іншого виробника,
що може бути зумовле
но лише
купівельною
спроможністю
покупця.
Виходячи з цього, пряме
регулювання ринку
не
можливе. Але можливе
непряме, яке зводиться
до податкової і структур
ної політики
держави,
що досить розповсюдже
но в цивілізованих краї
нах.
Проте
намагання
центру орієнтувати
свої
дії і суспільну думку са
ме на регулювання рин
кових процесів не може
не
насторожувати.
Бо
знову ж таки призведе до
права центру встановлю
вати ціни, об’єми вироб
ництва, а це вже не має
нічого спільного з рин
ком.
—
Якщо
прочитати
«Словник політекономії»
(М.: Політвидав, 1983), то,
виявляється, при перехо
ді до нормального ринку
нам загрожують антаго
ністичні протиріччя, кри
за збуту, ринок робочої
сили І т. ін. Тобто нам «не
світить» підвищення ефек
тивності суспільного
ви

робництва та зростання
благополуччя трудящих!

— Взагалі-то протиріч
чя — це двигуни суспіль
ного прогресу. А в рин
ковій економіці однією з
найважливіших супереч
ностей € протиріччя МІЖ
виробництвом і спожи
ванням, причому голов
ною проблемою є реалі
зація чи збут товарів.
Дивлячись
на порожні
прилавки наших магази
нів, можемо бути спокій
ними в тому, що цей пе
режиток капіталізму нам
не загрожує. Інша спра
ва, коли мова йде про
підвищення ефективності
виробництва і добробут
наших людей.
Реальна
дійсність
свідчить
про
надзвичайно низьку ефек
тивність планово-команд
ної економіки
і диво
вижні здобутки західної
економічної моделі, що
грунтується на ринкових
відносинах, в основі яких
конкуренція. Тому не ди
рективний план, а потре
би суспільства, чи
спо
живачів, здорове супер
ництво між виробника
ми — ось рушійні сили,
які здатні вивести нашу
економіку з кризи.
— Копи Україна мати
ме все необхідне! Скажі

ЗАПИТАННЯ
ТЕОРЕТИКОВІ

мо, Польща йшла до рин
ку близько 10 років. Ваш
прогноз для України)

і так має
Щорічно
Україна виробляє на ду
шу населення приблизно:
пшениці — 1000 кг,
м'яса — 155 кг,
цукру — 118 кг.
Таким показникам мо
жуть позаздрити найроз
винутіші країни світу. Та
коли ми подивимось на
рівень споживання в Ук
раїні, то виявляється, що
пшениці припадає на ду
шу населення — 140 кг,
м’яса — 68 кг,
цукру — 49,7 кг.
Таким чином економіч
ний потенціал
республі
ки цілком достатній для
того, щоб з найменшими
втратами ми
відчинили
двері до ринку. Проте
державний устрій СРСР і
економічна система,
що
склалась,
стають
тими
кайданами, не скинувши
яких, ми не переступимо
поріг до ринкової хати.
Звідси висновок. До
сягнення реального полі
тичного і економічного
суверенітету для
Украї
ни — найперший крок і
наймогутніший
стимул
впровадження
ринкових
відносин. Без цього до

— Україна

все необхідне.

роги до
немає.

ринку для

нас

—- Що буде з найменш
соціально захищеною ка
тегорією — нашою мо
лоддю] Молоді люди вхо
дять у життя голі й босі,
якщо
не допомагають
батьки. Все буде дорож
чати — і товари, і житло...
На мою думку, безробіт
тя найбільше позначиться
на молодих. Що дасть
ринкова економіка
мо
лоді!

— Молодь — невід’єм
на частина нашого су
спільства, і я не став би
окремо виділяти пробле
ми, що стоять перед мо
лоддю. Ми всі пливемо
в одному човні. Проте, на
мою думку, ринкова еко
номіка дає нашій молоді
шанс. Відкривається прос
тір для ділової ініціативи.
Молоді, енергійні, творчі
люди — це соціальна ба
за ринкової економіки.
Звісно, що не всі люди
однакові, і ринкові сто
сунки будуть
диферен
ціювати їхній
економіч
ний стан. Та виграш су
спільства (і наш з вами)
буде порівняно більший,
ніж сьогодні в умовах за
гального зубожіння.
Взяв інтерв'ю
В. ТАРАСЕНКО.
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25—27 процентів всього випуску товарів становлять
непродовольчі. Пріоритет треба віддавати їх вироб
ництву, як це робиться у всьому світі, бо людина ж не
тільки їсть. Вона повинна витрачати найменше платні
на їжу.
Маємо програму виробництва товарів народного спо
живання і платних послуг до 2000-го року. Кажуть, во
на застаріла. Але дай Боже хоч її виконати. Темпи за
кладені високі. Зараз рівень 1987—88 років ми знач
но перевищили. На жаль, іноді працюємо на справну
цифру, а коли з усіх боків роздивишся, то за нею
майже нічого нема. Такого самообману ринок просто
не допустить. Сказати, коли він стабілізується важко.
Думаю, це станеться тоді, коли всі зрозуміють, що
працювати треба краще. Працювати в ім’я людини. Це
не значить будувати оті промислові коробки, від яких

ку більше, ніж торік. Зараз кожен житель області в се
редньому споживає на рік 72 кілограми м’яса. З дер
жавних ресурсів — лише 32. Решта з підсобних І осо
бистих господарств. Де ж те м’ясо? Пам’ятаю, коли в
Кіровограді у магазині напроти площі Кірова було по
40—50 видів ковбаси. І брали люди не по кілограму, а
по 100—150 грам. Тоді навіть у Кіровограді по Кущівці
і Новомиколаївці череди корів ходили. Було у людей
своє молоко, м’ясо, лишки продавали. При Хрущові
натуроплату замінили карбованцем і провели
нове
«розкуркулення». За продуктами люди почали їздити
в місто. А зараз підняли ціни на зерно, а про м’ясо
забули. Це шкідництво, бо м’ясо стало невигідно ви
робляти.
Тепер недодаємо в союзно-республіканський фонд.
Недавно приїжджала комісія з Москкви, із Ради Мі
ністрів СРСР, перевіряти, чому не виконуємо поставки
в союзний фонд м’яса і молока. Ще вчора ми діяли за
принципом: все віддай державі, а решта — собі. Те
пер трохи інакше. Ми на сесію вносимо пропозицію
менше встановленого здавати державі зерна, щоб ма
ти корми, молоко і м’ясо.
Пусті прилавки — це не саботаж. Якщо сьогодні че
рез нестачу пляшок не завезли в магазин молока, а во
но є на молокозаводі, то який же це саботаж? Це зви
чайна безвідповідальність. Скажімо, профспілка пра
цівників торгівлі недавно повідомила про можливість
страйків. Йде роздержавлення торгівлі і вони, мовляв,
не захищені. А чому не прийти і разом все вирішити.
Кажуть, нам не дають квартир. Це неправда. Управлін
ня торгівлі за останні кілька років збудувало два дев’я-

«Я за свободу дій»
Своїми міркуваннями про ринок ділиться заступник
начальника головного планово-економічного управ
ління облвиконкому Петро Іванович ПЕТРЕНКО*.

— На мою думку, ринок треба наближати не мітин
гами і страйками, а працею. Чим скоріше люди це
зрозуміють, тим скоріше до нього прийдемо. Я за ве
лику економічну свободу дій. Але в рамках закону,
якого, до речі, нема. Ми не прийдемо до ринку через
500 днів, як сказав Єльцин. Цей шлях може тривати
десять, а то й двадцять років. Європа йшла ціле сто
ліття. А через 500 днів, як Той казав, або козел умре,
або ще щось... Що таке ринок на практиці, ніхто не
знає, ніхто з нас не жив у ньому. Коли вийде закон
про місцеві Ради, тоді кожен регіон матиме можли
вість йти до ринку своїм шляхом. Маємо концепцію
пріоритетного розвитку села, яку розглянула і затвер
дила остання сесія обласної Ради. Там свій шлях і по
черк нашого краю. Кіровоградщина — область сіль
ськогосподарська. На виробництво непродовольчих то
варів почала орієнтуватися після війни і більш грун
товно лише з 60-х років. З’явилися нові підприємства в
Світловодську, Гайвороні, Олександрії.... Зараз тільки

ВОСЬМА СТОРІНКА

•

у найближчі десятиліття не буде ніякої віддачі. І сьо
годні йде боротьба з приводу будівництва заводу ко
лійних машин. Центральні міністерства ще лишилися, і
а них амбіцій вистачає.
Особисто нам може багато чого й не треба будувати,
але живемо не самі. Чому, наприклад, в цьому році
наша область відправляє на Кубу на 20 тонн більше
твердих сирів, ніж торік. Подібне усі засуджують, але
забувають, що беремо на Кубі цукор-сирець, бо ж бі
лорусам І грузинам цукор теж потрібний.
Валюти в області майже немає. А як можна торгу
вати? З представниками Німеччини ведуться перегово
ри, Вони зараз нам готові продати на 5 мільйонів ма
рок дитячого харчування. Доларів у нас нема. Кажуть,
давайте висококалорійне кам’яне вугілля. В нас його
теж нема. Можемо дати олію, хліб, навіть цукор, гумат натрію, граніт... Німці поки що вивчають наші про
позиції, і якщо вдасться дійти згоди, то обіцяють на
нашій сировині налагодити виробництво дитячого хар
чування. З подяками існують бартерні зв’язки. Перед
бачаються інші угоди,
Люди сьогодні навіть і слухати не хочуть про ста
тистику. Якщо порівняти з минулим роком, то заготів
ля йде гірше. Однак реалізуємо на внутрішньому рин-
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типоверхових будинки.
Кожен зараз ставить ультиматуми, але таким шляхом
ми не скоро прийдемо до ринку. Психологічно людей
треба готувати до нього. Проводимо наради, поміняли
назви відділів. Вже діють на Кіровоградш,ині близько
40 малих підприємств. Вони повинні наблизити нас до
ринку. Більшість зорієнтовані на виробництво товарів
народного споживання, мають пільгове оподаткування.
При переході до ринку в першу чергу потрібен со
ціальний захист молодих сімей і пенсіонерів. Поки що
молоді люди на шиї у батьків. Нам невигідно буде ма
ти завтра бідних батьків. Будемо прагнути до того, щоб
кожна молода сім’я мала своє житло. Молодим мате
рям треба більші пільги. Необхідно виробляти моло
діжні побутові товари. На жаль, спочатку молоді ринок
подарує нелегке життя. Але дасть шанс. Зараз молоді
люди приходять до влади. Це приємно, і хочеться, щоб
вони були послідовними в своїх діях.
Монолог записав Т. МИХАЙЛЕВИЧ,

ЇІІД РЕДАКЦІЇ: Ось такий погляд на ринок. Напевно,
хтось думаає інакше, і газета хотіла б продовжити роз*
мову на цю тему. Чекаємо ваших листів.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

НА РІЗНІ
ТЯ

і/
— У підвалах, на гори
«багату талантами кірово
щах, де завгодно, — го»
градську землю»
давно
зорить художник
Воло
вже час перейти до дії.
димир Волохов.
Шкода, що ніхто ніколи
—* Але словом «провін
не поцікавився, в яких
ційна» ти можеш образи
умовах живуть І працюти, — порареджає
моя
ють кіровоградськіі
ху
хуколега Олена Анохіна. —
дожники. Я замислила цю
Хіба Генріх Мейгауз, ска
статтю, давно, після того,
жімо, був
провінційним _як побувала у творчому
музикантом?
відрядженні а Архангель
Генріх Нейгауз, між інську, познайомилася
з
шим, не приховував, що
життям і роботою архан
свого часу жив не з стогельських художників. Тре
лицях. Нікого я на хочу
ба сказати, що це знаме
ображати. Я люблю маните місто над Північною
ленькі провінційні міста,
Двімою, сповнене своїх
де ще залишились препроблем, але турботу про
красні старовинні
будисебе архангельські худож
ночки з камінами і бланики постійно відчувають.
митними
фіранками
на
Та* наприклад, верхні по
вікнах.
верхи будинкіз віддають
Збираючись писати цю
ся під майстерні худож
статтю, я намагалася глиб
ників. Тобто зводяться но
ше пірнути у світ
про
ві будинки із запроектовінційно; богеми. Хоча до • ваними майстернями. Чи
кінця зрозуміти, яка ж во
не тому архангельські ху
на насправді, так і не
дожники постійні учасники
змогла.
великих виставок?
— і не зможеш, — за
Втім і кіровоградських
певнила мене дружина ху
художників за межами
дожника, з якою позна
міста знають більше, ніж
йомилась у своїх друзіа
у рідній провінції. Напри
художників Кир’янових. —
клад,
Григорій
Гнатюк
Не зможеш, тому, що у
сьогодні виставляється у
нашому місті творча ін
Японії. Його картини ку
телігенція не має між со
пують у Канаду, Англію,
бою зв’язку. Взяти хоча б
а хто знає про нього щось
художників. Навіть виста
у рідному місті? Хто знає,
вочної зали у них немає.
що у людини не те, що
Ніде ні себе показати, ні
майстерні — навіть жит
на інших подивитися.' Обі
ла немає? Є лише талант,
цяли художникам
пре
замисли і виразка шлун
красне
приміщення
на
ку. Мені, правда, запере
другому поаерсі магазину
чують,
мовляв,
Гнатюк
«Товари Кірозоградщини».
сам винен, зже давно міг
Не дали. Стоїть там зав
отримати квартиру. Я іно
жди зачинена виставка то
ді й сама про це закидаварів місцево" промисло * ла Григорію, підозрюючи
вості. — Цікаво, — блис
(а можливо й небезпід
нула очима дружина ху
ставно), що жити невлашдожника, — що вони там
товано йому навіть подо
демонструють, якщо а ма
бається. Залишиться згад
газинах нічого
немає...
ка про кіровоградського
Зроби добру справу для
Модільяні. Зрозуміло, це
художників, допоможи їм.
жарт, сподіваюсь Григо
Мені б дуже хотілося
рій не образиться.
допомогти художникам. І
— Та у нас всі живуть,
не л^ще їм. Не лише твор
як
Модільяні, — гірко
чій інтелігенції, яка роз’єдпосміхнувся художнк Вік
нана, немає можливості
тор Калинка, показуючи
спілкуватися поміж со
мені свою кімнату,
що
бою. Якщо розорити гідслужить I майстернею, і
зерто, то від гасел про
спальнею водночас і яку.

між іншим, виязила ба
жання привласнити ко
лишня дружина Віктора,
Вже кілька років тягнаться нудна судова спрааа
і невідомо, чим закінмиться.
Якщо комусь із наших
художників і сниться сла-

дих. У кого з молодих €
майстерні? Ага, ось у Іго
ря Смичка. Раджу вам
побувати, переконаєтесь,
«а яких умовах жизуть І
працюють...».
Я лише зітхнула у від
повідь на слова голови
спілки. Побувати з май

за ЛЛодільяні,
означає, що вони б відмозились мати майстерні
вже сьогодні. На жаль,
куди не зверталися, ку
ди не стукали — ніхто не
відчиняє.
— Ет! — сердито гово
рить голова кіровоград
ського відділення Спілки
художників УРСР
М. 8.
Надєждін, — Он у нас
вже спілка створена, а
приміщення для неї не
має. Виставочної зали не
має. Майстерень немає. У
нас три пенсіонера мають
виробничі площі 18 кв. м
у приміщенні майстерень
художнього фонду. А що
□же говорити про моло

стерні Ігоря мені на до
велось.
— Я не хочу, щоб ви
зламали ногу, — сказав
Ігор. — Ось тільки нала
годжу сходи, запрошу.
— Чи довго налагодити
сходи? — знизала я пле
чима.
— А де взяти матеріа
ли? — іронічно подивив
ся на мене Ігор, мовляв—
і що ти розумієш!
— Якщо я зламаю ногу,
а ви станете 'великим ху
дожником, це залишиться
в історії.
Ігор навіть не стаз замислюватись, що саме
має залишитись з історії.

Ні, кіровоградські
ху
дожники не претендують
на умови Іллі Глазунова.
Між іншим, такі
умови
навіть у Москві має лише
Глазуноа, хоч це все той
же верхній поверх житлозого
будинку. Мені
все-таки
здається, що
місцевій владі слід пе
дбати про художників. Бо
небезспідставно говорив
М. 8. Надєждін: «Навіть
за часів кріпацтва про ху
дожників дбали більше».
ОІ для пана нічого не
варто було відшмагати
генія на конюшні, але по
хизуватися ним при наго
ді він не відмовлявся. І
умови для роботи у крі
посного художника були
набагато кращими, ніж
у члена Спілки художни
ків України. До
речі,
щойно створена спілка
налічує поки що 11 ху
дожників. Щоб вступити
до неї, треба брати участь
у республіканських, все
союзних виставках (10—
12 виставок), а щоб ви
ставлятися, треба творити.
Ми ж не настільки генії,
щоб творити з кав’ярнях,
як Пабло Пікассо чи за
бутий кумир Монмартру.
— Ось зараз створюють
музей Осмьоркіна, — це
знову Михайло Надєждін.—
Прекрасно, що можна за
перечити? Але ж наші ху
дожники, дай їм бог здо
ров’я, і помруть, доки з
Осьмьоркіним впорають
ся. їм що, тоді почнуть
будувати? І головне, нам
же обіцяв облвиконком,
було рішення про виділення приміщення
ХУдожникам. Скажіть, потрібні Кіровограду взага
лі художники, артисти, му
зиканти?..
Ну що я вам можу ска
зати, Михайле Володими
ровичу. Зважаючи на об
ставини з музичним учи
лищем, руїнами палаців
культури, засиллям низь
копробної відеопродукції,
а тепер ще й кабельного
телебачення,
мистецтво
місту справді не потріб-

ДИМ-ДИМОК ОД МАШИН •••
Ще недавно варто було поставити азтомобіль
під
вікнами жилого будинку, як виникав скандал. У
дружному пориві мешканці виступали проти власника
транспорту з вимогами негайно звільнити двір або
дільницю вулиці. Зараз ці пристрасті повщухли. Чи не
тому, що більшість колишніх патріотів соціальної спра
ведливості, правил дорожнього руху та екологічної
чистоти свого житла самі сіли за кермо?
Нехай на совісті наших водіїв лишаються забиті ма
шинами вулиці та двори, незимкнемї двигуни та ви
хлопні гази, миття машин у ставках та річках... Але як
що для лрагматикіз-споживачіз совість —■ це аострайт«
на моральна категорія і нею можна нехтувати, то
природою нехтувати небезпечно, особливо зараз, У
пору загострення екологічної кризи. Природа з болем
реагує на кожен наш необачний крок —* в’Д зламаної
тополі до забрудненого струмка —і подає нам сигна
ли, прохаючи пооятунку. Коли ми не зробимо цього,
не відмовимося від страшенних апетитів і запитів, при
рода нас не вибачить. Навпаки — покарає.
Однією з найскладніших проблем забруднення атмо
сферного басейну Кіровоградської області е контроль
над викидами з повітря відпрацьозаних газів автотран
спорту. Не треба, звичайно, полохатись і думати що в
цьому напрямку взагалі нічого не робиться. Щороку
з 1986-го а травні з метою перевірки дотримання
природоохоронного законодавства на шляхах та на аатопідприємстзах міста проводиться^ операція , «Чисте
повітря». До минулого року цим займалася Дніпролет
ровська оегіональна державна інспекція з охорони^агмосферного повітря, а нині й надалі — кіровоградські
міський та обласний державні комітети з охорони при
роди.
Зони, зз чайно, не а змозі зупинити стрімке зростан
ня кількост* автотранспортних ззеобіз і, відлов дно,

не. Ну кому доведеш, що
в блокадному Ленінграді
вмираючі люди аплодува
ли симфонії Шостакови
ча. Голодні, знесилені ар
тисти в театрі оперети на
співували
кальмановські
куплети — мистецтво зав
жди було необхідне лю
дям. То чому ж ми, маю
чи можливість повернути
минулу
славу нашому
провінційному
містечку,
відхрещуємось від неї?
Передчуваю, мені
закинуть, де ви бачите цю
можливість, у міста скіль
ки незирішених еконо
мічних проблем, а ви про
богему. Так, місто навіть
не помітить, якщо застрай
кують художники (звичай
но, якщо вони не влаш
тують якусь моднішу ак
цію, пікетування міськра
ди, скажімо), але ж ми
самі ставимо нашу куль
туру на межі постійного
страйку. Хто від того ви
грає? Ми з вами? Сум-,
нівно.
Давайте підведемо де
які підсумки. Місту потрі
бен клуб творчої інтелі
генції. Чомусь система
громадського
харчуван
ня може будувати одне
кафе за іншим, хоч, пе
репрошую, толку від тих
кафе не так багато. Ма
буть, і самим харчовикам
вигоди не багато... Втім,
будують же. Що там ще
за «Крутими
сходами»
з’явиться? Нічого не маю
проти нових кав’ярень і
громадського
системи
харчування, але чи не час
подумати і про клуб ін
телігенції, і про зистааочну залу, і про майстерні
художників? Мабуть,
не
обов’язково
копіювати
якісь моделі, хоч і архан
гельську, скажімо. А як
що вже копіюзати, то...
Монмартр. Не його мину
лу вбогість епохи імпре
сіонізму, звичайно. Я за
ідею духовного Монмарт
ру, якою живе і наша про
вінційна богема.

Я КАРІМОВА.

ЕКОЛОГІЯ

збільшення вихлопних газів а атмосферному повітрі. те, що на ряді автопідлриємств поліпшився контроль
Проте працівники обох комітетів разом із працівни за вмістом шкідливих речовин у відпрацьованих га
ками ДАІ контролюють у такий спосіб ситуацію хоч зах. Однак на таких підприємствах і а установах, як Кі
тимчасово. Це дає можливість більш-менш об’єктивно ровоградське управління зрошувальних систем, автоба
дослідити і проаналізувати обстановку з місті та об за обласної торгояозакупівельної бази громадського
ласті. Не вважаємо, що ця картина є повною, але по харчування, АТП № 1161, ДТП № 13554 «Кіровоградгаз», видавництво «Кіровоградська правда», облрада
глянемо на факти.
Тільки за даними минулого року шкідливі викиди профспілок не звертають уваги на токсичність вихлоп
від автотранспорту складали по області 205 тисяч тонн них газів їхнього автотранспорту.
Хоча індекс забрудненості атмосфери міста Кіро
або 49 відсотків, а по Кіровограду — 60 відсотків. На
автопідприємствах системи комітету агропромислових вограда порівняно з 1988 роком і знизився, заспокою
формувань області, в яких нараховується понад 23 ти ватись рано. Прикрашаючи дійсність, ми,не позбуде
сячі автомобілів і 21 тисяча колісних тракторів (72 від мося корозії, що підточує природу і здоров’я людини.
сотки зїд загальної кількості транспорту області) вкрай 1 головна біда не тільки в тому, що в Кіровограді на
незадовільно виконуються вимоги закону «Про охоро 250 автопідприємста 10 газоаналізаторів і жодного димовимірювача. Вона а тому, що у нас у країні вироб
ну атмосферного повітря».
ляється 75 відсотків етилованого пального з домішка
Так, наприклад, у Гайзоронському районі на АТПми свинцю. А свинець у навколишньому середовищі —
13538 та ремонтно-транспортному підприємстві, на Заце фізично та психічно дефективні діти. Всього ж у
валлівському графітовому комбінаті не працюють конт
вихлопних газах міститься близько 200 токсичних ком
роль но-регулюючі пункти, хоч необхідні прилади там є.
понентів. Концентрація більшості з них у нашому по
У Знам’янському районі щороку реєструється 50 від вітрі невідома, бо відповідні комплексні досліди ще
сотків автомобілів із підвищеною токсичністю у від не проводились.
;
працьованих газах. Також погано вирішуються питання
Мабуть,
уже
час
перейти
до
рішучіших
І
конкретних
охорони природи від шкідливих викидів автотранспорту
у Вільшанському, Устинівському, Новоархангельсько- дій, вимагаючи їх від місцевих Рад. Такими можуть ста
му, Новгородкізському, Компаніївському районах, ВО ти: заборона або обмеження проїзду через певні місця
«Олександрїявугілля», Світлозодському заводі чистих вантажного транспорту, обмеження руху у вихідні дні
металів. Практично не ведеться робота по зменшенню індивідуального легкового транспорту, встановлення
викидів у дрібних автогосподарствах, котрі складають постійних постів контролю токсичності відпрацьованих
газів на в’їзді та виїзді транспорту з міста, пересувним
майже 50 відсотків від загальної чисельності.
Значний внесок у забруднення природного середо екологічний патруль із спеціальною апаратурою пере
вища дають дизельні автомобілі. За останні 3 роки кіль вірки автомобілів на вміст шкідливих речовин у вихлоп
кість їх збільшилася на ЗО процентів, одначе контро них газах, комплексний аналіз і вивчення оптимальних
режимів руху транспорту по вулицях.
лювання димності не ведеться й понині.
Я РОМАНОВЦьогорічні дані операції «Чисте повітря» свідчать про
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СПОРТ

Клуб атлетизму
«Аполлон»
Прихильники здорового способу
життя, всі, кого ваблять тренування і
краса людського тіла, — можуть ста
ти членами клубу «Аполлон», який
започатковуємо на сторінках нашої
«Аполлсм» зможе до
помогти юнакам і дівча
там, чоловікам та жін
кам, значно змінити на
краще свій зовнішній ви
гляд, показники фізично
го розвитку та загальний
стан
здоров’я. Будемо
сподіватися, що досягти
поставленої мети вам до
поможуть заняття одним
із найпопулярніших у сві
ті видів спорту — атле
тичною гімнастикою. Ат
летизм по праву корис-

тілобудування. Зараз до
ІФББ входить 135 країн
світу. Секрет
простий.
Атлетична гімнастика —
один із
найдоступніших
видів спорту, який не по
требує великих залів, кор
тів та басейнів і водночас
дарує людям
здоров’я,
силу і красу. Атлетизм—
спорт для кожного. В цьо
му його сила і привабли
вість.

Міркуйте самі: займатись атлетичною гімнасти-

газети. Його буде вести викладач ат«
летизму республіканських фізкуль
турних курсів Геннадій ЗАПОТОЦЬКИЙ.
Підхід — багаторазове
виконання підйомів в од
ній спробі.
Повторення — кількість
виконаних рухів зі снаря
дом в одному підході.
А це конкретний приЗахват — спосіб обхва
клад впливу
атлетизму ту пальцями грифу штан
на тіло людини. На фото ги або гантелей і т. п. Є
відомий атлет Стів Девіс захвати згори, внизу
до і після того, як почав різнохват.
займатися атлетизмом.
Хват — відстань
В сьогоднішньому ви кистями рук на грифі. €
пуску клубу ознайомимо вузький хват, середній та
з основними термінами в широкий.
атлетичній гімнастиці
ВАШІ М'ЯЗИ

роль, а також рекоменда
ції досвідченим атлетам.
Один із розділів буде
присвячено жіночій атлетичній гімнастиці.

М’язи людини склада
ють приблизно 35—40 про
центів від загальної маси
тіла.
Місцезнаходження
основних м’язових
груп
показано на малюнку (но
мери відповідають назві
м’язів).
1. М’язи шиї — забез
печують рухи голови.

2. Дельтовиднии
плеча (дельта) — подіб
ний до еполета, покри
ває
плечовий
суглоб.
Сильні, нрасиві плечі —
ознака розвитку дельти.
3. Великий грудний м’яз
— добре єирізнясться у
сильних людей, які систе
матично займаються впра
вами з обтяженнями.
4. Передній зубчастий
м’яз —• доповнює форму
грудей.

5. Біцепс — двоголовий
м’яз плеча, який Із дденіх
часів є предметом гор
дості чоловіків.
6. Трицепс — триголо
вий м’яз плеча. В добре
розвинутому вигляді має
форму підкови.
7. М’язи передпліччя.

тується величезною
пулярмістю у всіх без ви
нятку вікових групах, а
особливо в молоді. Впра
ви з обтяженнями, а вони
атлескладають основу
задоволенням
тизму, із
виконують чоловіки і жінки, люди середнього та
__г___
віку, спортсместаршого
ни-любителі та професіо
нали.
В нашій країні атлетизм
як вид спорту затверд
жений недавно, а в світі
він не новачок. Любителів
цього виду об’єднує Між
народна федерація
бодібилдінгу (ІФББ),
бодібилдінг з англійської —

кою можна вдома, маючи лише пару розбірних
гантелей, скакалку, обруч
та бажання тренуватисьі

будовою м’язів. Для
го, щоб стати «скульпто
ром» свого тіла, необхід
но добре знати його бу
дову. Чітка та зрозуміла
допоможе
термінологія
опанувати
вам швидше
гімтехніку атлетичної
настики:

_
. гТГГІТ
І І Д Т\/| * Н І І
11ПП1
х х

ВІТАЛІЯ
ПУДИ

9. Косий м’яз живота.
10. Чотириголовий м’яз
стегна — є джерелом фі
зичної сили людини. Ще
носить назву квадрицепс.
11. Литочний м’яз.
12. Трапецієвидний м’яз
спини.
13. Найширший спинний
м’яз — формує нашу по
ставу.
14. Сідничний м’яз.
15. Двоголовий
м’яз
стегна, біцепс ноги.
Про ці складові части
ни людського тіла, покра
щення їх стану і форм
піклується атлетична гім
настика.

В підбірках «Аполлону»
зможуть знайти необхідні
рекомендації всі, хто хо
тів би змінити пропорції
тіла, розвинути показники
Тяга
плавне підні
сили та зміцнити
своє
здоров’я. Мова йтиме про мання снаряду.
терміни в атлетичній гім
Жим — піднімання сна
настиці, місцезнаходжен ряду від грудей або з-за
ня та будову м’язів, тре голови вгору, до повного
нувальний режим атлета, випрямлення рук.
напрямки
тренувальних
Підйом <— одноразове
програм, основні вправи
в атлетизмі,
харчування виконання вправи з обтя
атлета та медичний конт- женням.
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8. Прямі м’язи живота.
Сухожильні перемички ді
лять Тх на рівні частини.

Для проведення змагань Із спортивного
орієнтування не треба
спеціально готувати
стадіони і треки, зали та спортмайданчики.
Суддям достатньо вибрати добре пересічену
місцевість і- точно встановити контрольні
пункти. Спротсменам — відшукати їх за до
помогою компаса та спортиеної карти. Ніби
то просто, на перший погляд. Та таке спро
щене розуміння орієнтування притаманне ли
ше дилетантам від спорту. Зовсім по-іншому
сприйняли звістку про проведення відкритої
особистої першості СК «Зірка» пам’яті Віта-

(Далі буде).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

лія Пуди понад 70 учасників Із Кіровограда і
Черкас, Олександрії та Світловодська. Вже
вчетверте Кіровограді І гості подібним чи
ном вшановують пам’ять свого товариша, чу
дового орієнтувальника, кандидата у майстри
спорту СРСР та члена збірної Кіровоградської
області Віталія Пуди, який трагічно загинув,
не переступивши 30-рІчну межу. І кожного
разу організатори першості змінюють місце
проведення змагань,
ускладнюють траси.
Цього року оріснтувальтіиків зустрічав Чорний
ліс поблизу с. Водяне Знам’янського району.

Поза конкуренцією були спортсмени із Світ
ловодська. Вони перемогли на всіх чотирьох
трасах. На дев’ятикілометровій дистанції серед
чоловіків першим був Сергій Сокур. У жінок
на семикілометровій трасі швидше зо всіх
відшукала контрольні пункти Надія
Аф«насьсва. Серед юнаків на 4-кілометровІй ему
зі І місце здобув Олег Гончарук. А у' дівчат
відзначилась
на трьохкілометровці Олен«?
Кислякова.
А. ВОЙНИЙ.
р ІЙР р інй
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Діалентина.

триптих

✓.

ФРАЗИ

ТРАНСПОРТ

Ми їм доведемо ділом» що з мас < проститу
ція!

Увечері син дорослий матері говорить:
«Як людину тяжка праця виснажує, морить»
З ковбасного магазину вийшли продавщиці,
Несуть сумки, набехкані, аж тріщать ключиці»
Так мучаться повсякденно отакі бідаги,
До них наче ніякої немає поваги».
«Твоя правда, — співчутливо каже мати сину Хоча б вислали- з агентства за ними машину»

Уса вмкорінили, залишилися лише недоліки.

•:

Сміливі рішення приймаються з переляку.

Для того і огорожують котеджі височенними
парканами, щоб ніхто не заважав думати про
народ.

— Чоловіче, треба, щоб ти
купив штори, бо якогось дня су
сід, що живе навпроти, може
побачити, як я перевдягаюся.
— Не бійся! Якщо, він тебе по
бачить, то сам повісить штори!
*

Як правило підлеглий вважається тим розум
нішим, чим бездумніше він виконує вказівки на
чальника.

*
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Якщо секс заборонений, значить він усе таки сі

*

Мал. В. КОНОНЕНКА,

ГУМОРЕСКА

ПАРАД І ПІДРЯД
Баштан з цьому році вродив. Вели
чезні кавуни відсвічували на сонці- сму
гастими боками. На краю поля налили
ся дині. І від злодіїв урожай зберегли.
Степан сидів біля сторожевої будки І
думав, звідки краще починати наван
тажування — після обіду повинна при
йти машина, По дорозі
пронеслася,
здіймаючи пилюку, і зупинилася
сіра
«Волга».

О
д
о

З неї вийшов голова Матвій Кузьмич.
Потиснув руку, похвалив, попросив тро
хи кавунів: син приїхав з армії у від
пустку. Степан сам допоміг шоферові
укласти важкі плоди у багажник та на
заднє сидіння.
Через годину приїхала «Нива» головного інженера, І. цю машину завантажив під стелю, А потім дорога вистрілювала їх одну за одною: «бобик» голоабуха, «Москвич» бригадира, «нуль

**

*

Дружина подає каву ЧОЛОВІнові, який заглибився в читання
газети. Після першого КО87К0
чоловік роздратовано каже:
— Адже ти добре знаєш, що
я п’ю каву без цукру!
— Знаю, але я хотіла почути
твій голос.

Із відповідей студентів на екзаменах
мають, що на розвитон
людини впливає всеї
і
школа, і вулиця, і пусті
магазини.
4 Шалва Олександро
вич Амонашвілі
багато
зробила для дітей-шестилітон.
4 Засобами спорту
козли, коні і брьовна.
4 Прекрасне — ц
як яке? Це те,
що
вредить.

*

*

— Я могла вже десять разів
вийти заміж, Усі кандидати бу
ли набагато розумніші за тебе.
— Вірю. Вони це довели.

Якщо генерали харчуються в окремих їдаль
нях, то це ще не значить, що вони не люди!

А Педагогіка — це на
ука... ну, як сказать.
А Ленін про розвитон
ЛЮДИНИ
Г
писав
у роботі'
«До питання про> німецьну діалектику».
4 Етика — це естетина.
теорію
4 Ленінську
_ .
пізнання написав Марне.
4 Церква — не шкід
лива організація.
4 Деякі вчені і я ду-

♦

#

Чоловік приніс дружині шваб
ру. Оглянувши її з усіх боків,
дружина питає:
— Тобі часом не дали інструк-.
ції, як нею користуватися!

А. ВИСОЦЬКИЙ.

Добре, якщо хтось багато працю« — погано,
якщо він багато заробляє.

■
□
□
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а
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КОНОНЕНКА.

ВІН
І ВОНА

Дружба — це крайній ступінь проявів самот
ності.

■

Віктора

першу» кума, «Ладу» сусіда, «Ладу» су
сідки, «нуль-восьму» завмага, «нуль п’я
ту» директора школи, де вчилася Сте
панова донька...
«Жигулі ви мої, Жигулі», — подумав
Степан, дивлячись на цей парад автомо
білів. Він почухав потилицю і вирішив,
що у наступному році буде брати під
ряд в іншому місці.
В. ШИЛО.

Одного батька запитали,
як
він витримує верещання своїх
дітей.
Він відповідає:
— Дуже просто. Одне з дітей
так голосно верещить! що Ін
ших не чути.

* * *
Чоловік, повернувшись з ро
боти, застав дружину в сльозах.
— Любий, це жахливо! Я спек
ла торт, а кішка його з’їла.
Чоловік, вислухавши дружину:
— Не плач, рідна! Я негайно
віднесу її до лікаря.

м. Кіровоград.

г«лияп<-ько-політичний клуб «Перевесло» запрошує на чергове засідання «НАРОД
НИЙ РУХ І СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ З УКРАЇНІ» (зустріч із делегатами
2 Всеукраїнських зборів Руку).

Засідання відбудеться 12 листопада о 18.30 в бібліотеці ім. Н. К. Крупської.

*

$

Дружина. В майбутньому
чоловіки носитимуть сорочки
без гудзиків.
Чоловік. Чудово... Виходить,
я вже п'ятнадцять років в май
бутньому...
*

*

$

— Я хотіла б, щоб ти хоча б
один раз був такий люб’язний і
галантний, як цей артист...
— Та що ти, люба Чи знаєш
ти, який гонорар він одержує,
щоб видавати з себе такого?

ПОЖАЛІЛА...
Де ти ходиш, шалапуте, — ла< сина мати,
А чи тобі не набридло вже байдикувати?

Хлопець глянув на годинник витріщивши очі,
— Чого? — мовив, — Тільки друга йде година ночі.
— Яка друга! — гримнув батько.—А якщо відверто?!
— Воно ніби, — син шепоче, — о пів на четверту,
-—Якщо я не помиляюсь, — каже баба Галка, —
Там., у тебе, під пахвою пижикова шапка.
-— Що виг бабцю. — онук її зразу заспокоїв, —
Дідусь Пижик зроду іще не носив такої.
— Оцю шапку у під їзді, — буркнув він до батька,—
Брали хлопці як стемніло у якогось дядька.
— А чому ж вона у тебе?І
— Я був край дороги,
Схопив її
голови і дай, Боже, ноги,
— Лягай спати, — уже мати до сина Миколи, —
В тебе, мабуть, болять ніжки, а ще йти до школи.

О. ПЕРЛЮК

ЩО БУДЕМО РОБИТИ?

Для Олександра Градського музика стала долею, Двадцять п’ять
років, за які ним у нашій радянській музиці було зроблено стільки, скільки, мабуть, не зробив ніхто
інший, цілком довели, що це його
покликання і вірно обраний шлях.
Двадцятип'ятиріччя його творчої
діяльності майже співпало з іще
одним ювілеєм. В листопаді
1989
року Градському виповнилося 40 ро
ків. У цей час Олександр перебував
з творчими роботами у Сполучених
Штатах Америки. Але це зовсім не
значить, що ця дата залишилась не
поміченою в Радянському Союзі,
Двадцять п’ятого січня в Москов
ському концертному залі «Россия»
відбувся ювілейний концерт Олек
сандра Градського. Прийшли друзі,
колеги, музиканти, письменники. А
також Любителі творчості О. Град
ського. Батько російського року був
на висоті. Чотири години концерту
дали зрозуміти, що:
«...Душой и телом
Папа не старик».

Йшло чергове засідання монаршої Ради,
— Що будемо робити, товариші, прошу вносити
ділові пропозиції, — наказав монарх Кузьма IV.
— Вношу ділову пропозицію: подумати про наш
народ і збільшити з нього податки на 37%, — за
пропонував монарший астролог товариш Бабкін.
— Вношу ділову пропозицію: вважати гирло ріки
її витоком, і, навпаки, витоку — гирлом, що дасть
змогу повернути нашим рікам їх початковий на
прям! — запропонувала наложниця монарха, зви
чайна генеральша, товаришка Дуняшева.
— Так, добре, иу а чому мовчить товариш Ванькін*. Скажи, Ванькін, що будемо робити!’ — звер
нувся Кузьма IV до юродивого, що сидів на підлозі
в кутку і мугикав державний гімн.
— Вношу пропозицію: зробити те, що пропонуєш
Ти, дурачина! — сказав монарху Ваиькін, плюнув
йому в обличчя і захрюкав.
— Так, добре, — сказав Кузьма IV, обтираючи
обличчя розшитою золотом серветкою. — 3 усіх
внесених пропозицій я пропоную проголосувати за
пропозицію товариша Ванькіна! — наказав монарх
З начепив не Ваньчину тільняшку орден «Св. Михай
ла» 1-го ступеня.

Сергей ХЛУСТИКОВ

«ДУШЕЮ Й ТІЛОМ ТАТО НЕ СТАРИЙ...»

Згадуються ті часи, коли не було
для них ще ні концертних залів, ані
палаців спорту. Але було
велике
бажання творити. Апаратуру добу
вали своїми силами: на концерт її
везли на таксі. Репетирували трьо
ма командами по черзі в одній кім
наті. Але духовна вимога пересили
ла ці труднощі. Це зовсім не зна
чить, що зараз, коли у Градського
та інших музикантів, які вже мають
чималий стаж, є великі зали, непо
гана апаратура та інше, то в них
відсутня творчість. Зовсім ні. Хоча я
маю на увазі не всіх.
Зараз, коли дещо вільніше стали
проходити концерти рок-музики, ко
ли с можливість побачити все це і
немає «забороненого плоду», завдя
ки якому іноді фанатично захоплю
вались не тим, що гарно, а тим, що
заборонено, хоча це не завжди гар
но, на концертах Градського аншлаг.
А якщо ця музика потрібна народу,
значить, музикант працює не марно.
Зараз Олександр Градський пре
зидент Московського рок-клубу. Він
має
програму на
радіостанції
«Юность». Коли він став мати деяку
вагу, то не залишив молодих колег,
розуміючи на особистому досеіді,
яке значення має подібна допомога.
Часто буває, що нове важко про
тискувати в роботу. І недавно було
не так уже безпечно показати по
телебаченню або прокрутити по ра
діо що-небудь з «забороненого».
Через передачу Градського на ши
року арену еийшло більше чотирьох
десятків команд (хоча за це Градському теж діставалось). Серед цих
груп — «ДДТ», «Алиса», «Ария»,
«ЭОМ», «Круиз», «Ноль», «Нате»,
«Облачный край», «Альянс», «Черный кофе», «Кино».
Буває, що із західних радіостанцій
ми дізнаємось про події у нас рані
ше, ніж зі своїх засобів масової ін
формації. Коли трагічно загинув
прекрасний російський поет Олек-

Рассудку похоронки вопреки
Всей опаленной глубиною боли
Взгляд матери зовет из-под руки,

НЕОПАЛИМОВКА

сосны

Неопалимовка — название села,
Степная ширь за отдаленным взгорком,
Если живы будете, друзья,
Неопалимовка... Корявая ветла
Подыщите место под сосною.
И пыль просёлка обжигает горло.
Эрнст ПОРТНЯГИН.
Здесь — над колодцем дивной глубины
В глазах моих море и сосны,
Остановилось небо помолиться.
И вечность разлуки с судьбой.
Неопалимой образ купины
Я будто бы в прошлое сослан —
Мерцает в женских потемневших
Сосна над моей головой.
лицах.
Её горделивые сестры
Неопалима память лет и дней,
Немного поодаль стоят.
Она над нами властвует незримо,
Я будто бы чувствую острый
Неопалима память матерей
И спину пронзающий взгляд.
И их любовь Вовек неопалима.
На сердце и сладко, и больно —*
И в этом поле, на дорого доли,

«Молодой коммунар« —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМУ |МДСЬ
,
На украинском языке.

АНЕКДОТИ
ВІД

ЕРОТА

сандр Башлачов, в передачі у Град
ського було сказано про цей випадок.
«Вперше в житті, по-моєму, ми ви
передили «Бі-Бі-Сі», — говорить
Олександр. — Йа чотири дні раніше,
ніж Новгородцев, ми це зробили.'А
потім була ще> стаття в журналі
«ЮиОсть».
До речі, в пресі це була перша
публікація та вірш, пов’язані з Башлачоеим. Та стаття «великого друга»
Башлечова, музичного критика Ар
тема Троїцького не відповідає дійс
ності.
У Градського зараз 13 альбомів.
Його роботи — не просто робота
над виконанням. Це
І*. і звукорежису,
ра, і художнє оформлення, і гра
майже на всіх музичних Інструмен
тах. Йому допомагають Володимир
Васильков та Сергій Зенько — учас
ники групи «Скоморохи». Оформлен
ня дисків Градського — це особли
ве питання. Він не намагається на
обкладинці диску помістити кожен
раз свою фотографію, як це роблять
багато музикантів. Його фото є
тільки на трьох дисках. Ось що гово
рить про оформлення сам Градсьний: «Це, мабуть, продовження
задумів на платівці. Зміст малюнка
зрозумілий
для розвиненої лю
дини, яка вміє асоціативно мислити,
а для людини, яка не вміє цього,
оформлення, може, засіб навчитися
цьому. Я придумую малюнок, але
не емію малювати, і цим займається
художник».
У вокальній сюїті на вірші Воло
димира
Володимировича Меяковського Градський співає:

Заєць плачеться сло
нові: «Добре тобі, що
маєш одну дитину, а
моя плодить, мов кро
лиця. Коли далі так піде,
вони ж мені й вуха об’ї
дять». Слон сміється:
«Немає нічого
прості
шого. Я дам тобі такі
штучки, презервативами
називаються».
Вдячний заєць увечері
начепив слонів подару
нок і зі спокійною ду
шею стрибнув під ковд
ру до зайчихи. Але за
мість очікуваної лірики
дістав ляпаса:
— Ах ти ж негідникуі
Дітям морквини
ні за
що придбати, а він пла
ща купив та ще й у по
стіль у ньому лізе!

* *
Ідуть вовк із зайцем
лісом, коли бачать —
«Жигулі» стоять і лиси
ця біля них порається,
та безуспішно. Вовк і
заєць поколупалися в
моторі й полагодили ма
шину,

«Я хочу быть понят
моей страной,
а не буду понят —
что ж,
по родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь».

Мабуть, це найважливіше для кож
ного поета, та взагалі творчої люди
ни _ щОб його зрозуміли інші. Зве
дення цих мостів взаєморозуміння
зближує людей. При цьому треба
бути особистістю.
Быть таким,
намой ты єсть, —
В этом мужество
и честь».
А. КРАВЧЕНКО.
Фото автора.

Не надо ни звезд, ни огней.
Всади в меня, память, обойму
Далеко умчавшихся дней,
Добей меня здесь, под сосною,
Не ядом, а пулей в висок! —
Пускай шелестит надо мною
Забвения зыбкий песок...
А сосны, хоть время промчалось,
Храня безупречную стать,
Стоят на песке, где б казалось,
Почти невозможно стоять!

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Я ДОБРОВОЛЬСКОЙ.

Привет из прошлого, Любовь,
Привет из прошлого,

— Ой, спасибі, хлоп
ці, — розчулилося ли
сиця. — Треба вам від
дячити за поміч.
Оце
так мені — або три кар
бованці
платити,
або
труси знімати.
— Три карбованці! —
поспішно пискнув заєць.
Забрали гроші, пішли
в бар. Заєць радіє:
— От добре, що гро
ші взяли, хоч пива поп’є
мо. А то що мам ті тру
си — на тебе великі, на
мене малі...

Кіровоградський облас
ний та міський коміте
ти ЛКСМУ (МДС} глибо
ко сумують з приводу
передчасної смерті голо
ви Кіровської районної
Ради народних депутатів
м. Кіровограда, першого
секретаря
Кіровоград
ського міського комітету
Компартії України
АЛЕКСАНДРОБИЧА
Володимира Євгеновича
І висловлюють щирі спів
чуття рідшім та близь
ким покійного.

Из старых, позабытых снов,
Из дней, что прожиты.
Я слышу из былых разлук
Слоеа «дождись меня».
Любимых губ, волос и рук
Касаюсь мысленно.
Привет из прошлого, привет,
Дожди измучили.
Тебя здесь нет—и солнца нет.
Дождусь ли лучшего?
Но даже на краю земли,
В огне отчаянья
Ты сердцу своему внемли —
И взвейся чайкою.
Над океанскою волной
Промчись всполошенно —
И в дальний путь возьми с собой
Привет из прошлого.

ЗП050, МПС.
м. Кіровоград,
вуї». Луначарського, 36.
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