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Виходить 8 б грудня
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Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ (МДС)

/

Ціна 8 коо.

РЕФОРМА ШКОЛИ—
ВЕЛІННЯ ЧАСУ!

НА ВАШ СМАК
УСПІХ «ЧЕРВОНОЇ РУТИ» ПІДКАЗАХ іпгіл ?впс|.
ТИ ФЕСТИВАЛЬ ТРАДИЦІЙНИМ. УМОВИ^РЕГіОндпь
?2н°-ИГГсРтСоУр.' ЙА«Р,АПИ

«ВІТРИЛА»: ЗНОВУ ПРО ДЕПОЛІТИЗАЦІЮ ШКОЛИ:
міський парламент і навчальний процес; «що
Я ЦІНУЮ В ЛЮДЯХ?» (АНКЕТА) - 6-? СТОР.

....

«ДАЙ, ПОГАДАЮ'». Більшість сахається поДІБНИХ ПРОПОЗИЦІЙ єумнівних
„.......
г........
пророчиць
із
вулиці, а якщо поговорити про це'серйоз*
НО!
(З ПЛАНІВ НАСТУПНИХ

НОМЕРІВ).

■

ДЛЯ КНИГИ ПРО ТАРКОВСЬКИХ
ПротяґОМ чотирьох днів гостею Кіровогра
да була М. А. Тарковська, дочка талановитого

поета-земляка, лауреата Державної премії а

галузі літератури (посмертно) Арсенія

Олек

сандровича Тарковського. За професією вона

Демократи,
обізвіться!
НОВІ ПАРТІЇ

Минулого тижня, 16 лис
топада, в місті створено
осередок Демократичної
партії України. До нього
увійшли лікарі, журналіс
ти, робітники, письменни
ки, представники техніч
ної інтелігенції. Головою
первинної організації об
рано журналіста Сергія
Запорожана.
Обговорено
маніфест
ДемПУ, проекти програ
ми й статуту, опубліковані
в «Літературній Україні»,
вносились певні допов
нення й зміни до проектів
документів.

Установчий з’їзд Демо
кратичної партії України
має відбутися серед гру
дня. Ініціаторами -ство
рення партії були Д. Павличко, С. Головатий, О. Гудима, Л. Скорик, В. Яворівський, 8. Кобзар та ін
ші відомі діячі демокра
тичного руху в Україні.

Ми запрошуємо
всіх
активних і чесних кіровоградців, які цікавляться
політикою, при бажанні
ознайомитись із проекта
ми документів ДемПУ.
Чекаємо у листопаді й
грудні щодня (крім субо
ти й неділі), з 16 до 18 го
дини в приміщенні Кіро
воградської
організації
Спілки письменників Ук
раїни (вул. К. Маркса, 31а,
другий поверх, праворуч),
У ці ж години можна по
дзвонити
телефоном
4-29-04.
В. БОНДАР,
член Демократичної
партії України.

філолог, спеціалізується в лексикографії ро
сійсько-французьких словників.
Мета приїзду Марини Арсеніївни — зібра
ти побільше матеріалів (спогадів, архівних да
них) стосовно сім’ї Тарковських для майбут
ньої книги. Для цього вона зустрілася із
І. М. Бошняк, котра з юнацьких років знала її

батька, побувала на хуторі Надія, де посадила
свій дубок, працювала в обласному держар
хіві, зустрічалася в бібліотеці ім. Крупської з
шанувальниками творчості Арсенія Олександ
ровича та Андрія Арсенійовича Тарковських.
Наш кор.

ВИРУЧКА ЧИ ЖИТТЯ»
Ну дочекалися! Вже і в нас все,
як «у них». І в нас у кав’ярні лу
нають постріли, свистять кулі.
Жити стало веселіше.
Відвідувачі кафе «Надія», що
розташувалось на розі вулиць
Карла Маркса і Шевченка облас
ного центру, надовго запам’ята
ють вечір минулої неділі. Десь
після 17-ї години до кафе зайшло
двоє. По діловому роздивилися
навкруг, один залишився
біля
входу, інший підійшов до стойки
бармена, наставив зброю:
«Ви-

ручку чи життя»... Не трэба пояс
нювати стан молодої жінки, яка
опинилася перед такою дилемою.
Але першого разу у грабіжників
нічого не вийшло. Налякавши від
відувачів пострілами, вони зник
ли. Коли через деякий час при
була викликана кимось міліція, в
кафе все було спокійно. Право
охоронцям нічого не залишалося,
як піти геть. А за годину непрошені гості повернулися знову.
Тільки було їх не двоє, а вже чет
веро. У руках, крім дрібнокалі
берної зброї, — саморобні обрі-

по доляри
Незвичайні бланки-конт- меччині, Бельгії, Нідерлан
ракти з’явилися недавно а дах. їхня зарплата в пере
кіосках «Союздруку» Олек рахунку на рік становить
сандрії, Кіровограда... Вар 8—24 тисячі доларів для
тість одного — 5 карбован працівників низької квалі
ців 50 копійок.
фікації, 20—40 тисяч дола
Єдина в світі американ рів для кваліфікованих ро
ська компанія І.Є.А., ство бітників і службовців, порена для працевлаштуван над ЗО тисяч доларів для
ня радянських громадян за інженерно-технічних
пракордоном, знайде вам ро цівників і працівників роботу у будь-якій країні сві зумової праці. З урахуван
ту! За два місяці роботи в ням реальної купівельної
Польщі фірма уклала конт спроможності це
рівно
ракти, за якими працевлаш значно зарплаті в СРСР від
товано 4658 польських гро 7 до ЗО тисяч карбованців
мадян 8 США, Канаді, Ні- і більше щомісяця!

«ПРОЩАЙ,
ПАТРКОМЕ»

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА

зи, балончики із сльозоточивим
газом. У кафе засвистіли кулі.
Почалася бійка. Бармен встигла
сховатися у підсобне приміщен
ня, але далі тікати було нікуди.
Жителі будинку, в якому знахо
диться кафе, довго воювали з
його працівниками, поки нарештітаки зачинили «чорний хід». .На
щастя, невдовзі з явилася
мілі
ція. Грабіжників затримали. Зарез ведеться слідство.
Наш кор.
м. Кіровоград.

«ЗА БУГОР»?
Але й це ще не все. Ком
панія зацікавлена
знайти
високооплачувану роботу,
бо за умовою контракту
протягом перших 6-й міся
ців відраховуватимете
їй
5 процентів заробітку ва
лютою тієї країни, в якій
будете
праце влаштовані,
Фірма стверджує,
<
що має
досвід іпрацевлаштування і
великийі попит на представникіе майже всіх спеціальностей. А також гарантує отримання робо
ти за кордоном кожній до
рослій людині, якщо вона

чесна і добросовісна, Це
неодмінна умова.
але
Вибачайте, панове,
такі люди нам і самим потрібні. Чи будемо знову ук-.
раїнськими мізками і мо
золями піднімати
чужий
добробут, удобрювати сво
їми нітратними і радіонук
лідними тілами поля заморських багатіїв?
Та «доларова» пропози
ція приваблива, і чимало
(бачив на
кіровоградців
власні очі) на неї «клюнули» відразу.
Наш кор.

розповіла про діяльність вивезли сміття, розчистили
громадського
санінструк русло.
тора із с. Інгульського Ми
По другому питанню бу
хайла ' Андрійовича Шев ло відзначено, що тільки в
ченка. Саме завдяки його цьому році обкомом това
небайдужості і наполегли риства Червоного Хреста у
вості був повернутий до підшефний
Ємільчинський
життя гарний сільський ста район Житомирської об
вок. До війни біля нього ласті відправлено 118 тонн
росли верби, зеленіли лу екологічно чистих продук
ки. Та побудували на його тів на суму більше 50 ти
березі ферму, розорали сяч карбованців.
луки і почало міліти водой
мище. Звертання в місцеві
О. СТЕПАНОВА,
інстанції не допомогли, і
старший інструктор об*
тільки лист до республікан
кому товариства Чер
ської газети зрушив справу:
воного Хреста.

ОБРАЖЕНИХ НЕ ЗНАЙШЛИ
14—17 листопада в обласному центрі про
йшла першість СРСР зі спортивної гімнастики
серед молоді. Розповідаючи враження про
змагання, директор ДЮСШ облспорткомітету, головний суддя змагань, голова обласної
федерації спортивної гімнастики
Михайло
Йосипович Гасман зазначив, що він особливо
задоволений тим, що всім без винятку сподо
балась організація змагань. За думкою спе
ціалістів, 21-й чемпіонат у Кіровограді за рів
нем підготовки спортсменів також був вищий
за 20-й, що пройшов у Чимкент*.
Ще одна особливість змагань: уся суддів
ська колегія — з Кіровограда. Першим за
ступником головного судді був Євген Євгено
вич Ящук — перший тренер Олесі Дудник.
Заслуговує високої оцінки й робота другого
заступника — Олега Яровинського,
Нетрадиційним було
відкриття змагань.
Воно пройшло не у гімнастичному залі, а у
БК ім. Компанійця. Перед численними гостя
ми виступив дитячий танцювальний ансамбль
«Ятранчик», немовби поєднуючи спортивну
майстерність із красою мистецтва.
Хоча офіційно були запрошені 132 спорт
смени, насправді у змаганнях їх було близь
ко 170.
Спортивні товариства ВДФСТ, Радянської
Армії, «Динамо» та «Трудові резерви» виста
вили 15 команд.
Спортивні розряди були підтверджені всіма
учасниками.
У командній першості серед дівчат місця
розподілились так:
1 — перша команда ВДФСТ (402,22 бала);
П — друга команда «Динамо» (397,19),
НІ — перша команда Радянської
Армії
(396,64);
17
перша команда ДС1 «Трудові резер-

ви» (396,52).
Свою спортивну майстерність досить непо
гано показали українські гімнастки:
у програмі майстрів спорту — Інна Волик
3 Одеси, 5 місце,
у програмі КМС — Оксана Книжник (Київ),
4 місце,
серед першорозрядників — Ольга Галайко
(Львів).
У фіналі чемпіоном країни по вправах на
колоді стала Світлана Гладких («Динамо», Хар
ків). Кандидат у майстри спорту Оксана Книж
ник — чемпіон у опорному стрибку.
Високі результати показали і юнаки Украї
ни. Дніпропетровець Олександр Петлюк одер
жав срібну медаль по програмі кандидатів у
майстри спорту. Він виграв у двох приладах;
кінь та кільця. Євген Жеребчевський (До
нецьк) — чемпіон серед першорозрядників з
результатом 114,85 (норма першого розря
ду — 102 бали).
А тепер про командну першість серед юна
ків:
I —- перша команда ДСТ «Динамо» (594,94),
II — перша ВДФСТ (594),
III — друга команда профспілок (592,7).
Результати непогані, так що будемо вважа
ти ці змагання непоганою репетицією перед
X спартакіадою України, яка відбудеться у
травні в Кіровограді.
На жаль, гімнасти нашого міста займають
лише середні щаблі турнірної таблиці. Та не
варто дуже засмучуватися, бо це, можливо,
пов'язано з тим, що їхні тренери були зайняті
підготовкою та проведенням змагань. Будемо
чекати вищих результатів наступного року.
Наприкінці розмови я запитав Михайла Йо
сиповича, у чому він вбачає перспективи ма
сового розвитку спорту.

СПОРТ

Останній крик молод.жної моди в Москві —
військова уніформа. Юні
москвичі та
москвички
натягають на себе чобо
ти, галіфе, гімнастерки,
шинелі та
папахи
не
спроста. Все це порівня
но дешево можна
при
дбати в нашій замілітаризованій державі.
На
чорному ринку захисний
армійський
комбінезон
коштує від 40 до 100. а
солдатська вушанка —
40 карбованців.
А ЗАВТРА ЦІ МОЛОДІ
ЛЮДИ, МОЖЕ. ЗАХОЧУТЬ
ЖИТИ У ТАНКАХ, ЯКИХ
БАГАТО НА ПОСТАМЕН
ТАХ НАВІТЬ У НАШОМУ
СТЕПОВОМУ КРАЇ?
*
&
*
«Чому б не запро
понувати 20
мільйонів
овець Радянському Сою
зу в обмін на деякі то
вари», — запитує
уряд
Австралії газета «Дейлі
телеграф
міррор»
у
зв’язну з планами австра
лійської корпорації вов
ни знищити за
браком
попиту на вовну і м'ясо
на зовнішньому
ринку
саме 20 мільйонів
цих
тварин.
МАБУТЬ, 13 НАС 1 СВО
ЇХ БАРАНІВ ДОСИТЬ.
*
*
*
міністерству фінан
сів Литовської Республі
ки
доручено
створити
Монетний двір Литви
і
організувати в ньому ви
готовлення монет.
ЗНОВУ НАС
ВИПЕРЕ
ДИЛИ. КАЖУТЬ.
УЛЮБ
ЛЕНИЙ ПТАХ
УКРАїНАЛЕ
~ НЕ
ЗУПИн и Ш.
*
Не
*
(Щ Популярний україн
ський цілитель А. Кашпіровсьний заявив
про
свій
намір
прийняти
хрещення
за
обрядом
православної церкви
ГАДАЄМО, НАШОЇ * УК
РАЇНСЬКОЇ
АВТОКЕ
ФАЛЬНОЇ?
*
*
*
Японія хоче надати
допомогу
в розмірі 15
мільйонів доларів
тим,
хто постраждав від чор
нобильського лиха.
_ МІН АТОМ ЕНЕРГО СРСР
ТИСЯЯТЬ НЕ ТурЬУВА-

— Не секрет, що ухил на високі показники за
ради нагород та перемог у спорті панує й до
сі. Що треба робити! Уміло використовувати
економічні важелі. Метою ж фізкультурноспортивної роботи вважаю підготовку людини
до життя.
Т. ЛЕОНІДОВ..

СТРАЙК
НА ДАХУ
Застрайкувала дільниця РБУ-1 МЖК воїнів-інтернаціоналістів тресту «Облоембуд»
Будівництво було розраховане на 15 міся
ців. а триває вже третій рік. Іде зима А
8нраи потрібні плити на дах стожать теРшОИ>я№°- Янщо вони «
жать те, що вимагають, то взимку
с?рониЄзаҐміЖУТЬ'
ЙНЩО ж
матимуть31* —'
строки здачі можна наблизити На лд»
динну, де Зібралися хлопці, прийшли
ступник управляючого трестом м и
ТБелГноТнУПНИН Г°ЛОВИ

"•Дпр&£^

Щоб
щоб
ці, забезпечували будову мп?я<?Вали хлоп*
Ніхто цього не РОбитТ- кажРе‘амаМкИ’, але
Церпотрібне МИ ТЄЖ НЄ заажди в сила* ’ дати

гоГа
‘й тофарбувати огорожу, що в центп?м1гтЯбуло
‘
розповідає робітнин
м. М Попович 1’
тго
фарбу і щГтниЛаАЯянМнаШмИто «Щ°б п₽ивез'й
жічл%нмиаЬй «г та4"*’скастрайенуват^КпоВ„^'^ИЛИол-

матеріали.

м. Кіровоград.

Ж

*

СТАВОК БУДЕ ЖИТИ!

«Ніяких парткомів 8 ін
Нещодавно відбувся чер
ституті бути не повин говий пленум обласного ко
но» — таку категоричну мітету товариства Червоно
думку висловили більше го Хреста, який розглянув
організацій
та
десяти завідувачів кафед завдання
активу цього товариства по
рами, деканів, доцентів і дальшому
вдосконаленню
викладачів
Кіровоград санітарно-оздоровчої робо
ського педінституту. За їх ти та участь обкому у на
допомоги
людям,
підписами великий мате данні
ріал на цю тему на пер котрі постраждали від ава
рії на Чорнобильській АЕС.
шій сторінці подала газе
Конкретні випадки такої
та колективу викладачів,
роботи
наводила голова
студентів і співробітників Устинівського райкому то
вузу «Освітянський гарт». вариства Червоного Хреста
Наш кор.
Н< А. Третьякова,
котра

Минулої неділі у Києві
в
Софійському
соборі
відбулася
інтронізація
(урочисте зведення
на
престол) патріарха Укра
їнської
Автокефальної
Православної
Церкви
Мстислава.
НАРЕШТІ, ЗНОВУ МА
ЄМО
ПРЕСТОЛ і свого
НЕЗАЛЕЖНОГО ПАТРІАР
ХА.
*
♦
*
У Парижі відкрився
щорічний
Осінній
Са
лон — одна
з найбіль
ших і найпрестижніших
виставон образотворчого
мистецтва Європи. Поряд
з полотнами й скульпту
рами сучасних французь
ких художників у рам
ках Салону експонують
ся роботи 13-й майстрів
живопису України.
Ви
ставка влаштована зу
силлями паризької гале
реї «Слава»,
господиня
якої — Ярослава Генин.
До
речі,
кореспондент
«Известий» Ю. Ковален
ко
свою
замітку
про
відкриття Салону чомусь
назвав «Русские худож
ники в Париже».
У «СТАРШОГО БРАТА»
ВАРТО ПОВЧИТИСЯ СА
МОРЕКЛАМИ.

од Р*«ать

*
*
*
Шампунь, що вби
ває віруси СНІДу, ство
рено у Китаї і незабаром
він з явиться в пpoдaжv.
Автор унікального засо
бу
спеціаліст у галузі
народної медицини
ніе
пун^ЖуН‘ В основ’ шам
пуню — лише Лінуваньтрави- вірус СНіДу не
витримує И трьох
хвинем АКГпіаКТУ 3 ШаМ"Уа г°НОрея гине про°ДН4€’ хвилини,

КО^НДЙ^ОТИА„МР®’
РАТИВНО, СИСТЕМІ
*
$
*
ЯЬ Іранський селянин
Башир Хедмат жорстоко
поводився зі СВОЄЮ худ^
бою. Вона мовчки зноси
ла
його
Знуці д чмя
Терпець увірвався, ноли
1ийИРаи-ЄР^вав
<та™
ии
акт
віслюка
теж
Рн£ан1ЖМТИ орамнУ- Розся на аыГларИна нинула-

мер' сепянин відразу по-

будуть
потрібні

Наш кор.

ОСВІЧЕНІСТЬ.

"

13а
матеріалами
Преси).

'

ЩЕ ОДНЕ ТУМ

Під крило «патрона»

Відбулися установчі збори міської організації товариства української мови
їм. Т. Г. Шевченка. В області функціонує ТУМ, але проблеми впровадження За
кону про мови в УРСР та стан мовної культури в місті вимагають додаткових
зусиль. Отож голова обласної організації доктор філологічних наук Г. Клочек
звернувся до присутніх Із питанням, чи треба нам сьогодні міське ТУМ! Збори
відповіли схвально.
На зборах було висловлено тривогу за сьогоднішній стан української
мовної культури в місті. Йшлося також про форми й методи роботи Товариства
не найближчий час. Виступили декан факультету української мови і літератури
педінституту Л. Куценко, викладач будівельного технікуму А. Кузнецов, депутат
міської Ради Ю. Ямко, журналіст Б. Куманський, консультант міськкому партії
А Кузьменко, голова осередку ТУМу ВО «Радій» В. Волдинер, інші.
Головою бюро міської організації ТУМу обрано доцента педінституту
Ю. Круца.
Наш кор.

Редакція гслованівської районки «Комуністична праця» недавно змінила свою
адресу. Ні, вона не пішла в підпілля. Навпаки, на першій сторінці «довела до ві
дома» своїх читачів, що справила новосілля в... приміщенні райкому КПУ. Після
скорочення партійного апарату там звільнилося кілька кімнат, куди й запропону
вали перейти журналістам. Колектив зважив усі «за» і «проти» і прийняв пропо<
змцію. У результаті поліпшилися умови праці журналістів, значно скоротилися
витрати на утримання приміщення редакції.
Тепер чотириповерховий будинок № 48 по вулиці Леніна нагадує казковий
«теремок». Крім редакції та райкому КПУ там знаходяться товариство «Знання»,
кабінет політосвіти та бібліотека райкому партії, райвиконком, президія район
ної Ради, районний комітет народного контролю, товариство книголюбів, рай
фінвідділ та податкова інспекція.
Наш кор.

■

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ХАСИДІВ
Ця розповідь здається неймовірною. Мекка, Медіна, Єрусалим, Бенарес,
Ченстохова — у всесвітньовідомий ряд центрів масового релігійного палом
ництва, виявляється, стало й місто, розташоване зовсім недалеко від нас...
Немає пророків лише в своїй Вітчизні. А для хасидів — представників од
нієї із найбільших соціальних і духовних течій іудейського руху, місто Умань—
святе. Ніколи б не подумав, відправляючись на екскурсію до Софіївського
знаменитого дендропарку князя Потоцького, що зустріну на вулицях Умані
тисячі дивно зодягнених людей, котрі приїхали зустрічати свій вересневий
Новий рік на могилу цадика (тобто благочестивого) Нахмана, равина із Брес
лава. Виявляється, що в місті, неподалік від базару, на подвір’ї одного із
приватних будинків знаходиться могила єврейського мудреця. Нахман був
правнуком равина Ізраїлю, засновника хасидського руху. Народився аін у
м. Межибож 1772 року. Став учителем хасидів, майстром і розповідачем. Під
час свого життя залучив до руху багато відданих ученню послідовників, які
вважали його першоджерелом їх духовного керівництва в пошуках Бога.
Нахман хворів туберкульозом. В 1810 році переїхав із м. Ладижин до Умані і
через кілька місяців помер. На той час йому було лише 38 років. Вплив Нах
мана навіть після його смерті продовжує бути сильним. Його ідеї вивчають
ся, поширюються. Із далеких біблейських часів відвідування могил мудреців
Є стародавнім звичаєм. Особливо ця традиція важлива для послідовників
Нахмана. Причина в тому, що на його місце ніхто не був обраний. Замість
того, щоб призначити нового керівника, його послідовники продовжують звер
татись до спадщини Нах/лана. А оскільки його послідовники знаходяться бук
вально в усіх частинах світу, то ввійшло в звичку зустрічатись на єврейський
Новий рік в місті Умані, де поновлюються зобов’язання шукати зміст життя
у великій повазі і любові всього людства.
Раніше іудеї із-за кордону до Умані добирались напівлегально. Брали ту
ристичні путівки до Москви, Києва чи Львова. А потім змінювали вбрання І
на приватних машинах відлучались від своїх груп на певний час, щоб помо
литись на могилі. Та вже другий рік підряд хасиди приїздять до Умані від
крито. У чорному вбранні, схожому на одяг середньовічних подорожуючих
ченців. Із дивними зачісками — напівпоголеними головами і заплетеними ко
сичками. Цієї осені їх приїхало на українську землю понад півтори тисячі
чоловік. Із Ізраїлю, Канади, Франції, США, ФРН та багатьох інших країн сві
ту. Разом із дорослими хасидами приїхало 10Q хлопчиків-підлітків, щоб у
єврейську новорічну ніч посвятитись у хасиди. Не було серед них тільки жі
нок. Протягом усіх п’яти діб, що прибульці були в місті, вони майже весь
час знаходились на могилі Нахмана. Молились. Співали релігійних пісень.
Танцювали. В саму новорічну ніч переодягнися в таке ж саме хасидське
вбрання, але білого кольору. Потім багато жителів і гостей міста (біля місць
проживання прибулих було багато машин із черкаськими, кіровоградськими
та вінницькими номерами) пройшли до подвір’я. Велась через перекладачів
цікава, дружелюбна розмова. Хасиди розповідали про свої погляди, життя у
своїх нраїнах. Під кінець зустрічі, за стародавнім звичаєм, почали роздавати
невеликі подарунки уманчанам і гостям. І тут я був прикро вражений, коли
побачив, як велика юрба співвітчизників простягала сотні рук до хасидів і
на. різні голоси вигукувала: «Дай!». Дехто просив кілька разів. Одна гарно
зодягнена молода жінка, тримаючи в руках кілька пакунків-подарунків із
жувальною гумкою, навіть підбігла до роздавача впритул і просила віддати
їй «хоча б півторби».
Що ж має Умань од відвідин хасидів? «І багато клопоту та незручностей
для жителів міста, і багато, валюти», — так відповів мені другий секретар
Уманського РК ЛКСМУ (МДС) Олександр Кабанов. — В минулому році побу
вало в Умані 1,5 тисячі паломників. За прийом і послуги представниками ха
сидів було передано медичне обладнання на суму близько 60 тисяч доларів,
У цьому ж році пілігрими передадуть медичного і виробничого обладнання
вже на 200 тисяч доларів. Крім того, у планах — будівництво великого ком
фортабельного готелю. Перебування великої кількості паломників із своїми
специфічними обрядами дещо змінює звичний ритм міста, створює певні
труднощі. Але всім нам потрібно чуйно ставитися до духовних запитів вірую
чих, зважати на те, що вони приїхали за тисячі кілометрів, створити хоча б
елементарні умови для їх перебування».
А. ВОЙНИЙ,
вчитель історії Кіровоградської СШ № 15.

ДУХ ВЕЧІРНІЙ
Більше тридцяти графічних робіт пред
ставлено на виставці художників Ю. Гон
чаренка та А. Надєждіна, яка відкрилася
у художньому салоні обласного центру^
Роботи Ю. Гончаренка «Дух вечірній»,

г ■■■

КАЗИНО? У НАС? ДАВНО?
Спільне радянсьно-шведсько-західнонімецьке підприємство «Ретур»
дає шанс ба
жаючим виграти 20 тисяч карбованців на ігрових автоматах фірми «Черрі», що розміс
тилися у фойє готелю «Київ» і працюють з 11-ї до 23 години щодня. Спокусливо?
Фото В. ГРИБА.

ПЕРШІСТЬ КЛУБУ АТЛЕТІВ
У приміщенні заводу «Червона зірка»
пройшла відкрита першість спортивного
клубу «Зірка» з атлетичної гімнастики (си
лове триборство). У змаганнях
брали
участь чотири клуби — «Зірка», «Тепловик»,
«Гідросила», «Атлант».
Відмінно виступили спортсмени СК «Зір
ка», вихованці тренера В. Г. Жукова. Зага
лом з восьми вагових категорій, вони три
мали першість у семи,
Олександр Попок, слюсар заводу «Чер
вона зірка», та учень СШ № 29 Сергій Кос
тенко виконали нормативи І спортивного
розряду, а робітник будівельно-монтаж-

v «РЯТУЙТЕ УКРАЇНУ,
Деякі матеріали Других всеукраїнських зборів Руху
вже опубліковані. I есе ж документи не передають са
мої атмосфери зборів, настроїв, боротьби думок-.
Багато хто сприймав збори як свято. Відкриття їх
багато
справді було святковим. Вітальне слово мав патріарх
УАПЦ Мстислав. Прозвучала молитва.
Дуже багато було гостей із-за кордону. На другий
чи на третій день хтось навіть кинув репліку: «Може,
досить вітань?». І все ж перемогла думка: виступи гос
тей — це теж важлива робота, яка може відіграти по
зитивну роль у майбутньому розвитку Української дер
жави. Виступи гостей з усіх куточків світу зводились до
побажань успішної роботи на благо України, підтримки
ідей Руху.
Яків Сусленський, голова товариства українськоізраїльських зв'язків? (Ізраїль) явно зловживав регла
ментом, але зал зустрічав його виступ схвально. Про
цитую дотепного виступаючого: «Є дві мови, якими
не можна говорити про серйозні речі, — це українська
та ідіш», «Перша жінка у мене була росіянка. Це да
нина інтернаціоналізмові. Друга — єврейка. Це данина
націоналізмові. Відчуваю борг перед українським на
родом, з яким я поріднився душею, але не- тілом»,
і «Кажуть, що суспільство пройшло п’ять фаз розвитку.
Ми їх маємо всі разом. Партійна номенклатура живе
при комунізмі, бюрократичний прошарок — при соціа
лізмі, спекулянти, мафія — при капіталізмі, трудівни
ки- і селяни — кріпаки, зеки — раби».

ного управління Олександр Слатєньков не
тільки показав результат майстра спорту
СРСР, але й перевищив останній рекорд
СРСР з тяги — 290,5 кг (у категорії до 7S кг).
У своїх вагових категоріях переможцями
стали:
56 кг — О. Долинчук
60 кг — В. Арсеньєв
67.5 кг —- О, Нестеренко
75 кг — О. Слатснькоа
82.5 кг —С. Мелікбегеян
90 кг — О. Попок
100 кг — В. Жуков
110 кг — П. Бєгалов.
Наш кор.

ХЛОПЦІ!»

Оплесками сприйняли також делегати зборів слова
Богдана Футея, голови осередку прихильників Руху у
Вашінгтоні, федерального судді американського уряду:
«Це суд, куди громадянин може подати позов на свій
уряд. Бажаю вам мати такий суд».
Крім вітань, збори Руху заслухали ряд співдоповідей
та доповідь голови Руху І. Драча (вона опублікована в
газетах «Літературна Україна» те «Культура і життя»).
Більшість співдоповідей носили конструктивний харак*
тер.
На жаль, не одержала розвитку у виступах співдопо
відь з економічних питань кандидата економічних наук
Олександра Савченка. А він наводив вражаючі цифри:
сьогодні ми витрачаємо на утримання союзної армії
15—20 млрд. карбованців на рік. Якби ми мали націо
нальну найману армію (як, наприклад, у ФРН), то ви
трачали б 2—3 мільярди. Щороку Україна витрачає на
житлове будівництво 5 млрд. карбованців...
Виступи з місць не завжди були конструктивними.
Багато хто, не рахуючись із регламентом, намагався
продемонструвати свою особистість, зал у таких випад
ках був проти, але мітингова хвиля нема-нема та й під
німалась. Не відзначався особливою виваженістю і
виступ представника кіровоградської делегації. А от із
Луганська, Івано-Франківська, Криму виступи були ці
кавими, з діловими пропозиціями. Взагалі, виступів з
£

«Жовта троянда», «Любий», А. Надєждіна
«Ніч над Дніпром», «За парканом» та інші
твори кіровоградських митців безперечно
зацікавлять глядачів.
В. ГРИШИН.

областей треба було, мабуть, передбачити більше, вко
ротивши кількість співдоповідей.
Було внесено зміни в Програму І Статут. Прийнято
колективне членство. Що це означає? Ми говоримо про
майбутні вибори до Рад на багатопартійній основі. Пар
тій сьогодні вже дуже багато. Тільки в Кіровограді їх
п’ять. Люди до самого слова «партія» ставляться пе
реважно негативно. Тож партії демократичного спря
мування можуть об’єднатись під егідою Руху в єдиний
блок «Демократична Україна».
Випали з назви Руху слова «за перебудову».
Дуже багато було моментів, коли після виступу ві
домої людини або після особливо закличних .слів зал
аплодував стоячи. Багато хто зауважував, що це непра
вильно. На це народний депутат УРСР В. Яворіеський,
який головував на той момент, сказав:
77 Я підтримую ту думку, що часте вставання непо
трібне. І я заздрю тій людині, яка може всидіти, коли
хочеться встати.
Представник делегації Криму виступ свій закінчив
такими словами:
У мене є три сини. Одному — тридцять, друго
му
двадцять шість, найменшому —— одинадцять. Всі
вони активні учасники Руху. Менший син, коли я їхав
до Києва, дуже просився зі мною. «Я, тату, знаю, що
таке Рух. Це — рятуйте Україну, хлопці!».
С. ОРЕЛ,
київ — Кіровоград.

ЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ
Зміни, що відбуваються
а радянському
суспіль
стві, процес
політизації
самодіяльних
об'єднань,
рухів, соціально-політич
на активність юнаків і дів
чат зумовили пошук комі
тетами комсомолу облас
ті нових підходів щодо
посилення свого ідейного
впливу. Головним чином
відбувається робота по
втіленню діалогових, ак
тивних форм і методів ро
боти з молоддю, підви
щенням оперативності по
літичного інформування.
Підсумки роботи комі
тетів комсомолу області
по організації політичної
пропаганди за останній
рік підтвердили ще раз ту
просту істину, що соціа
лістична
свідомість
не
може бути сформована
тільки зусиллями пропа
гандиста, книгою,
лек
цією, заняттям.
Враховуючи плюралізм
інтересів і запитів моло
ді, комітети комсомолу,
області апробують
дис
кусійно-політичні форми
політичної
пропаганди.

Пріоритет віддається дис
кусійним політклубом для
різних категорій молоді.
Життя підтверджує не
обхідність ведення полі
тичної пропаганди через
її активні форми. Зокре
ма, коли йшла кампанія
по виборах народник де
путатів Української РСР,
місцевих Рад на базі дис
кусійних політклубів були
створені клуби виборців.
Нині, коли наша країна го
тується вступити в ринко
ві відносини, підвищує
ться актуальність роботи
дискусійних
політклубів,
вироблення на них кон
кретних позицій по за
хисту інтересів молоді,
особливо юнаків і дівчат,
які
навчаються.
Багато
проблем перед нами по
ставило виконання рішен
ня Ради Міністрів Україн
ської РСР про введення
на території республіки
купонів.
У співдружності з прав
лінням обласної організа
ції товариства
«Знання»
здійснюється
тематична
демонстрація відеофіль-

мів разом із скороченим
циклом публічних лекцій
«Відео у сфері дозвілля».
Лекції, що читаються, да
ють можливість у попу
лярній формні
отримати
додаткову інформацію до
відеофільмів, пояснюють
прийоми і методи маніпулятивної пропаганди за
хідного кінематографа і
його психологічний вплив
на масового глядача.
У кількох районах об
ласті залишаються школи
комсомольського
політнавчання (донедавна це
була найпоширеніша фор
ма в комсомольській по
літосвіті). Якщо виходити
з конкретних умов,
що
склались на місцях, то в
компетенції кожного ко
мітету комсомолу визна
чати форму проведення
політнавчання. Звичайно,
головним принципом за
лишається добровільність.
У нинішніх Політичних
умовах найбільш харак
терними виявились спільні
партійно - комсомольські
школи політнавчання. І це
невипадково, адже ком
сомол стоїть на
ідейно

ПРОПАГАНДИ
мопьських організацій на
базі політклубів,
тобто
перехід їхньої діяльності
на клубні форми роботи.
Досвід організації об
комом комсомолу полі
тичної пропаганди в но
вих умовах при зниженні
ступеня дозір я молоді
до нього дозволяє зроби
ти такі висновки:
І. Людей, особливо мо
лодих, есе більше буде
хвилювати питання: звід
ки ми, які були
наші
предки, хто вони, славні
сини українського наро
ду, і т. п. Незнання істо
рії
України,
особливо
дореволюційного періоду,
переважною більшістю на
селення дозволяє різно
манітним політичним си
лам республіки,
області
застосовувати в політич
ній діяльності істеричні
факти у власній інтерпре
тації. Кожна з них нама
гається знайти в минуло
му, у вітчизняній історії
підтвердження своїм іде
ям. Тому вивчення історії
рідного краю — пріори
тетний напрямок у нашій
роботі на найближчий час.

близьких позиціях із Ко
муністичною партією. «На
ша Спілка для досягнен
ня своїх
цілей буду«
взаємини із Комуністич
ною партією на принци
пах політичного партнер
ства, повної організацій
ної самостійності, взаєм
ної поваги і товариського
довір'я», — підкреслює
ться в Програмі ЛКСМ Ук
раїни (МДС).
В умовах становлення
багатопартійності,
появи
нових політичних моло
діжних організацій (рухів)
перед комітетами комсо
молу Постає завдання по
силення теоретичної під
готовки комсомольських
кадрів і самих комсомоль
ців. У цьому зв’язку хо
рошу
послугу надають
центральний лекторій то
вариства
«Знання», де
комсомольські кадри слу
хають цикл лекцій «Відео
у сфері дозвілля», об
ласна бібліотека для юна
цтва ім. О. Бойченка.
У відповідності з новим
Статутом
ЛКСМУ (МДС)
з’явилася можливість ство
рення первинних комсо-

2. Тільки участь молоді
а реальній соціально-по
літичній, екологічній та
іншій діяльності
пород
жує у неї інтерес до ПО
ЛІТИЧНИХ знань,
політич
ної
інформації;
звідси
недопустиме ніяке непри
родне «привнесення» їх
у молодіжне середовище.
3. В основі роботи ко
мітетів комсомолу облас
ті по проведенню полі
тичної пропаганди будуть
цікаві справи для моло
ді, орієнтація її на соці
ально значимий для неї
результат,
досягнення
програмних цілей органі
зації.
4. Більше уваги необ
хідно приділяти масовополітичній роботі,
фор
муванню у молоді куль
тури демократії,
уміння
вести
політичну диску
сію, особливо з період
появи і становлення но
вих політичних партій, ру
хів, організацій, течій.

А. СТОЯН,
зав. відділом ідеоло
гії і культури обкому
комсомолу.

•••••••• ••♦•
заявки на участь у заключному етапі фестивалю за
адресою: 252018, м. Київ-18, лл. Калі.чіна, 1, дирекція
фестивалю «Червона рута».
Щодо нагородження переможців. Встановлюється
головний приз фестивалю — Гран-прі. Трьом перемож
цям, які посідають перші, другі та треті місця у кож
ному жанрі, присвоюється звання лауреатів фестивалю
і вручаються дипломи.
Переможцям конкурсу надається право ззукозапису
і його тиражування на касетах, платівках, а також у
фонді Держтелерадіо УРСР та можливість гастрольних
поїздок за кордон.
Жюрі конкурсу має право збільшувати або зменшу
вати кількість лауреатів та переможців, встановлювати
спецпризи та дипломи. Встановлюються також призи
гролАадських організацій, друкованих органів, спонсорів.
Окремо хотілося б наголосити на організації прове
дення міських, районних турів фестивалю «Червона ру
та» в нашій області. Перш за все необхідно створити
оргкомітети на місцях — міськкоми, райкоми комсомо
лу виступають в ролі організатора і засновника, роз
робляють детальний план підготовки і проведення міс
цевих турів даного фестивалю. Підходи в роботі мо
жуть бути найрізноманітніші, самостійно вирішується,
якими будуть реклама конкурсу, заохочення перемож
ців, форма проведення заключного туру фестивалю, по
шук спонсорів та інше. Але головним у цій роботі по
винна бути реалізація головної мети Всеукраїнського
молодіжного пісенного фестивалю «Червона рута» —■
розкриття творчих здібностей молодих українських ав
торів і виконавців, створення нових стилів музичної та
пісенної творчості.
Обласний тур фестивалю відбудеться у другій полоВИН! лютого 1991 року, а тому кандидати, на яких до
15 лютого наступного року не надійдуть документи {за
явка), до участі в обласному конкурсі не допускаються.

Заявка подається міськкомом, райкомом комсомолу
знаходить«0.9^'79- фес.ТИ8салю' штаб-квартира якого
знаходиться з 115-н кімнаті обкому комсомолу; в заявку на учасників обов язково включають:
(жюрі);Р°ТОКОЛ міс,,ко'' Районної відбіркової
комісії
Перший республіканський фестиваль української су модіяльні учасники віком до 35 років включно. Кожна
часної пісні та популярної музики «Червона рута», що область направляє на конкурс переможців відбіркових
відбувся у вересні 1989 року в Чернівцях, викликав турів по жанрах не більше трьох виконавських одиниць
надзвичайний Інтерес не лише о республіці, а й далеко незалежно від жанрів.
за її межами, засвідчив спроможність сучасної україн
Лауреати міжнародних, всесоюзних,
республікан
ської пісенної культури, за складом учасників, нова ських конкурсів та фестивалів, а також народні та за
торством і масштабністю вийшов за рамки республі служені артисти можуть брати участь у фестивалі поза
канського музичного свята. Виходячи з цього, секре конкурсом.
таріат ЦК ЛКСМУ (МДС), Укрпрофради, колегії Мініс
Учасників заключного етапу фестивалю відбирають
терства культури УРСР, Держтелерадіо УРСР, Україн
ського фонду культури, правлінь Спілки письменників обласні відбіркові комісії (жюрі), до яких входять пред
України, Спілки композиторів України, Товариства куль ставники місцевих організацій, підпорядкованих заснов
турних зв’язків з українцями за кордоном, Товариства никам фестивалю, та два представники дирекції фести
української мови ім. Т. Г. Шевченка вирішили: започат валю з правом голосу. Зокрема, в нашій області ство
кувати, починаючи з 1990 року, проведення один раз рено оргкомітет, до якого ввійшли повноважні пред
на два роки Всеукраїнського молодіжного пісенного ставники обкому комсомолу як засновника обласного
туру фестивалю в області, обласного управління куль*
фестивалю «Червона рута».
тури, ради федерації профспілок області, обласного
Фестиваль проводиться в два етапи:
перший — відбірковий, з липня 1990 року по 1 берез комітету по телебаченню та радіомовленню, молодіж
ня 1991 року в обласних центрах, другий — заключний, ного об’єднання «Діалог», Товариства української мо
в серпні 1991 року (в Запоріжжі або Чернівцях). Фес ви ім. Т. Г. Шевченка, комітету молодіжних організацій
тиваль є конкурсним, Конкурс проводиться за окреми області.
ми жанрами:
На підставі рішення обласного жюрі оргкомітет має
право збільшувати або зменшувати кількість виконав
— популярна музика (групи та окремі виконавці);
— рок-музикз (групи та виконавці);
ських одиниць від областей (але не більше, ніж на
— авторська пісня. До речі, тексти пісень повинні З одиниці). Для цього приймається окреме рішення.
бути лише українською мовою.
Після визначення переможців обласних турів, але не
До участі в конкурсі допускаються професійні та са пізніше 1 квітня 1991 року, обласні жюрі надсилають

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

•

24 ЛИСТОПАДА 1990 РОКУ.

•

— 2 фотокартки розміром 6X9 см.;
— 2 кольорових слайди;
— СТИСЛІ біографічні ВІДОМОСТІ

Про

ВИКОИАА..І».

- тексти пісень, ЯКІ будуть виконуватись нКОНККО-І
(у трьох екземплярах);
а конкУРгі
- ноти клавіру чи партитури для аранжу8ання
Кожен учасник подає на конкурс; одну HOBV
(новий музичний твір), написані не пізніше 1988 пісню
дві пісні за власним вибором.
йв року,
Кожен учасник конкурсу має ппаял
ссупроводу - інструментальної <ХХ^и7в .Ри фОрМ
зі необхідно зазчасно підготувати її\Рto
Цьому раІнструментального ансамблю/
. ' концеРтмеистра,
. пР°хання за довідками звертатись v ainm •
4ЖурД7°.боГз^ХГ°7

К<Впевнений'ІбКЧ~on?eiitaКкі₽мХГ

HOI самобутності української в'Ар°АЖвннІ нащональподарус нам нових
нар°Ау'
Фестиваль
яких, безумовно, будуть І Ч
укРаінсько' Пісні, серед
щини<
УАУ ь
представники Кіровоград-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР

ЩО ТАМ КОМП’ЮТЕР В ДЩІЛОМАТІ
Чимало жителів нашої
області, особливо ті, хто
мешкає в
устииівських
краях, звернули,
певно,
увагу на невеличку заміт
ку «Хто пам’ятає устинівського жандарма?», опуб
ліковану 13 листопада в
«Кіровоградській правді».
Суть її полягає в тому,
що один із наших земля
ків, котрий мешкає зараз
в Австралії, підозрюється
у скоєнні в 1941—1944 ро
ках тяжких злочинів про
ти мирного
населення.
Для розслідування його
«діяльності» і прибули на
Кіровоградщину
співро
бітники
австралійського
Бюро спеціальних розслі
дувань слідчі Джон Ролстон та Білл Уільям, експерт-криміналіст Джулія
Лейкок та досвідчений
німецький історик, про
фесор Рут Берн. Разом з
працівниками
обласної
прокуратури, які провели
велику попередню робо
ту, вони повинні дати від
повіді на всі запитання.
Обсяг роботи, який їх
чекає, величезний: навіть
далекі від карного роз
шуку люди знають, що
розкривати злочин
зав
жди легше по гарячих
слідах, коли свіжі в пам’я
ті найнепомітніші деталі,
а тут — пройшло стільки
років... Однак, і Джон, і
Білл, і їхні колеги-жінки—
люди ділові, вони знають,
чому сюди приїхали, то
му робота для них — це
майже все і над усе. Єди
не, для чого вони виділя
ють трохи часу — це за
няття спортом: без них
ніяк. Як сказав Білл, на
віть тут, у Кіровограді, де
погода в цю пору далеко
не схожа на австралійську
і вранці досить прохолод
но, ми з Джулією перед
початком робочого дня
займаємось бігом, Звичайно, у звичній для нас
формі — шортах, що шо

кує деяких перехожих,
змушує утеплених кіровоградців іронічно озира
тись. Що ж, їх зрозуміти
можна, бо у нас бігають
з інших причин: чолові
ки — аби встигнути до за
повітних 1900, а жінки —
аби вхопити хоч де-небудь
заповітний шмат ковбаси
чи посинілої курки. У них
бігають за здоров’ям.
Незважаючи на такий
щільний графік
роботи,
австралійські слідчі лю
б’язно погодились зустрі
тись із місцевими журна
лістами. І їм, як і нам, бу
ло цікаво познайомитись
одне з одним, бо вони
вперше на Україні, а ми в
Австралії теж не бували.
На запитання по конкрет
ній справі Джон і Білл
(вони саме так предста
вились нам) відповідали
скупо і дуже обережно,
що, звичайно, можна зро
зуміти: справа тільки роз
слідується, завдання пе
ред ними дуже нелегке
(треба
зібрати
докази
майже
п’ятдесятилітньої
давності) та й, зрештою,
і в них, як і в нас, таєм
ниця слідства — над усе.
Тому тільки поверхова ін
формація про , те, що цей
чоловік підозрюється у
причетності до масових
вбивств жінок і дітей,
євреїв, що він, можливо,
й не знає про нинішні
підозри щодо нього, бо
повідомлену в Бюро спе
ціальних розслідувань ін
формацію треба обов’яз
ково підтвердити безсум
нівними доказами і тіль
ки суд може назвати лю
дину злочинцем (це теж,
як у нас), що врештірешт, працівники преси
повинні в міру можли
востей тільки допомогти
в цій справі, добре пам’я
таючи біблейську
запо
відь: «Не нашкодь».
Далі розмова з обо
в’язкових питань по робо-

ті перекинулась на більш
загальні професійні і чис
то людські проблеми. Ко
ли виникло Бюро спеці
альних розслідувань і в
зв’язку з чим? Чи є підоз
рюваний
громадянином
Австралії, що його чекає,
якщо вина буде доведе
на? Які стосунки у Джона
й Білла з пресою? Чи доз
воляється у них під час
збирання доказів вико
ристовувати
заборонені
у нас засоби — прослу
ховування телефонів, маг
нітофонні записи, відеозйомки і таке інше? Як в
Австралії справи із злочинністю серед молоді?
З якого віку наступає кри
мінальна відповідальність?
Чи є тюрми для дітей?
Чим Джон і Білл люблять
займатись у вільний від
роботи час? Як реагують
їхні дружини на такі да
лекі тривалі від’їзди? Чи
караються тамтешніми за
конами наркоманія, СНіД,
проституція? Як прижили
ся в Австралії наші земляки і чи немає серед їхніх знайомих — українців?
Звичайно, це далеко не
всі питання, котрі були
поставлені перед Джоном
і Біллом, тому виділених
нам півгодини катастро
фічно на вистачало —
розмова тривала години
півтори. Деякі питання
слідчі довго не могли зро
зуміти — не тому, що їх
невірно розтлумачив пе
рекладач, просто
речі,
про які ми питали, для
їхнього життя нехарактер
ні. Ось, наприклад, у нас
спекуляція і хабарництво
карається законом, а в
них... Вони ніяк не могли
второпати, що таке спе
куляція. Якби не брак
часу, можна було б про
вести цих чоловіків по на
ших магазинах і товкучці,
бо правду кажуть, краще
один раз побачити, ніж
сто разів почути.
Тоді,

певно, не треба було б
ніяких пояснень.
Тепер коротенькі, дуже
стислі відповіді Джона і
Білла на наші запитання.
Бюро спеціальних розслі
дувань було створене в
1986 році у зв’язку з тим,
що в Австралію почала
надходити інформація про
проживання на її терито
рії окремих військових
злочинців (після війни сю
ди переселилось дуже ба
гато людей). Джерела ін
формації були різноманітні, та надіслані відомості
виявились надто
серйозними, аби
ними
знехтувати. Тому й вирі
шили створити це Бюро.
Очолив його Королівський
радник Роберт
Грінвуд.
Підозрюваний
устинівський жандарм є грома
дянином Австралії і най
більша кара, яка його може
чекати — довічне тюремне
ув’язнення. І в Джона, і в
Білла є друзі серед жур
налістів, але через специ
фіку їхньої роботи спів
робітництво
не завжди
взаємовигідне:
«інколи
преса, поспішивши, може
вибити козирі з наших
рук, тоді, самі розуміє
те...». Прослуховування те
лефонів — поза законом,
це дуже суворо контро
люється і дозвіл на нього
дає тільки Верховний суд
дя Австралії в особливо
складних і важких випад
ках, в основному, це сто
сується всього, що зв’я
зане з наркоманією. Маг
нітофонні записи і відеозйомки теж допускаються
тільки як виняток. А го
ловне, звичайно, це без
посередня жива робота—
допити, очні ставки і таке
інше.
Майже весь злочинний
світ Австралії — це мо
лоді люди, за останні 15
років була тенденція до
зростання злочинності, те
пер становище стабілізу
валось. Кримінальна від-

повідальність наступає з багато функцій, у дипло
10 років, хоча, як і в нас, маті, — спитайте нашого
так і в них повнолітніми не те, що слідчого, а ви
вважаються ті, кому ви сокого начальника, чи не
повнилось 18.
Правопо хотів би він собі такого?
Що ж, будемо надія
рушниками від 10 до 18
років
займаються
так тись — якщо не на Баказвані «дитячі суди». Суд тіна, то на Президента.
ді, котрі
розслідують Судячи з останніх висту
скоєні дітьми
злочини, пів, він рішуче настроєний
проходять спеціальну під на серйозну конкретну
правоохорон
готовку в магістраті і, так допомогу
би мовити, спеціалізую ним органам.
А от на що надіятись,
ться тільки на таких спра
вах. Причому, основне їх нам, журналістам, важко
сказати. Австралійські слід
нє завдання — не засу- 1
дити, а з'ясувати від по чі — люди виховані, вони
чатку до кінця, що штовх не подали виду, що певно
нуло дитину на шлях пра так, як деяких Кіровоград- і
вопорушення. В Австралії ців шокують їхні вранішні
пробіжки у шортах, так і
для дітей не тюрми, а їх збентежили наші шко
центри перевиховання, де лярські ручки з копійча
створені абсолютно такі ними блокнотами. Під час
умови як дома. Адже ди розмови не було коли ди
тина, котру відірвали від витись одне одному в ли
сім’ї, й так тяжко пере це — нам треба було за
живає розлуку з рідними, писувати. У них таку функ
навіщо ж їй травмувати цію виконують диктофо
душу, позбавляючи всьо ни...
го, що мають її ровесни
Що ж, можливо, за час
ки. Це не виховує дитину, перебування на Кіровоце її озлоблює і привчає градщині вони до цього
ховатись зі своїми почуття звикнуть. У наших слідчих
ми від старших. Згодом теж нема комп’ютерів у
ця злість може вихлюпну дипломатах.. .
тись на невинних. Білл:
І насамкінець. Коли роз
«Мій знайомий суддя ка мова завершилась, Джон
же, що для нього най і Білл нерішуче (як для
важчий в житті момент — їхньої роботи і посади)
винести вирок
дитині». попросили у нас візитки—
Наркоманія в Австралії — «нам буде приємно, що
один з найтяжчих злочи ми маємо знайомство з
нів. Дуже багато дітей, радянськими журналіста
котрі пробують наркоти ми». Довелось їх розча
ки, а потім змушені йти рувати... Хоча нам
теж
на злочини; аби їх купити, дуже приємно, що ми
треба гроші — наркотики маємо знайомство з ав
страшенно дорогі. Ті, хто стралійськими
слідчими.
зв’язаний з наркобізне- Можемо засвідчити це не
сом, мають фантастичні тільки на словах: Джон І
прибутки. їх життя моло Білл залишили нам ві
дих не цікавить...
зитки.
Слухаючи Джона і Біл
По-моєму, вони гак і не
ла, ми не раз перегляда зрозуміли до кінця, чому
лись: «О, це як у нас, і це, замість візитних картонок
як у нас, а от про таке ми залишили їм на про
доводиться тільки мрія щання стандартно-ніякові
ти»... Більше схожого в посмішки. Думаю, пере
роботі, менше схожого в кладач пізніше все пояс
житті. Бо
портативний нить...
комп’ютер, який виконує

БУДЕ Й НА НАШІЙ ВУЛИЦІ ОРЕНДА
Так склалося, що мені доводиться досить часто їзди
ти автобусами. Тоді, як правило, зав’язуються ні до чо
го не зобов’язуючі розмови, коли предметом обгово
рення стають різноманітні події І чутки. Проте одна
справа, якщо вони трапляються десь далеко і не мають
до нас ніякого відношення, і зовсім інша — коли це
стосується кожного безпосередньо. Тому, думаю, заці
кавить наших читачів і новина, почута в одному дорож
ньому діалозі. Мова йшла про те, що у зв’язку з пере
ходом до ринкової економіки, автобуси нібито нада
ватимуться водіям в оренду.
Аби не залишити це питання на рівні чуток, вирішив
звернутися до компетентних людей. Інформацією на цю
тему згодився поділитися начальник відділу пасажир
ських перевезень територіально-виробничого об’єднан
ня автотранспорту Олександр Петрович ВИСОЦЬКИЙ.
— Ви про оренду? Ні, це не чутки. Дійсно, є такі ко
лективи — і в республіці, і в нас, в області (Олександ
рійське АТП № 13506), які зараз грунтовно вивчають
цю проблему і мають намір взяти автопідприємство в
оренду. Вони керуються тим, що згідно рішення Ради
Міністрів УРСР здача підприємства (об’єднання) рес
публіканського й місцевого підпорядкування в оренду
з правом викупу майна і без такого права може здійс
нюватися в усіх галузях матеріального виробництва і в
невиробничій сфері, за винятком частини підприємств
зв’язку, транспорту, міністерства внутрішніх справ та
деяких інших галузей народного господарства. Однак
в нашій Українській РСР такого Закону про оренду ще
немає. Отож, поки законодавці не відрегулюють це пи
тання на республіканському рівні, ніякі транспортні за
соби і, тим більше, автопідприємства в оренду здава
тися не будуть.
КОР.: Окрім цих невирішених питань, у вас, мабуть,
є й інші! Бо зараз, куди не повернись, — скрізь проб
леми.
О. ВИСОЦЬКИЙ: Одна з головних проблем, —- це те,
що, починаючи з першого кварталу цього року, мініо
терство транспорту УРСР зменшило нам фонди на
пальне: на 6,1 тисячі тонн бензину і 2,8 тисячі тонн ди
зельного палива. Це призвело до того, що автопідпри| ємства з відома місцевих Рад змушені були відмінити

багато рейсів. Особливо на приміських маршрутах. В
першу чергу, так звані обідні рейси, які мають незнач
ний потік пасажирів і є збитковими. Одночасно й авто
заводи зменшили поставку нових автобусів і легкових
таксомоторів.
Особливо складне становище з автобусами м’якої гру
пи. За станом на 5 листопада цього року нам недодано
65 автобусів. До того ж вони часто ламаються, а зна
чить, — не виходять на маршрути, що, по-перше, ви
кликає справедливе обурення людей, і, по-друге, по
гіршує' фінансовий стан автопідприємств. Крім цього,
згідно рішень урядів країни та республіки, обласної
Ради народних депутатів різко збільшилась кількість
категорій пасажирів, яким надано право безкоштовного
проїзду в автотранспорті. Питання ж відшкодування
збитків від цього не вирішується ні законодавчою, ні
виконавчою владами — як на рівні республіки, так і в
області. Я вже не кажу про стан наших вулиць і доріг.
Ця тема невичерпна...
КОР.: Вранці ви приходите в свій кабінет і... З чого
починається ваш робочий день!
О. ВИСОЦЬКИЙ: Пасажирський автотранспорт прак
тично працює цілодобово. Кожен день 890 автобусів,
котрі курсують на 700 маршрутах, перевозять близько
550 тисяч пасажирів і, виходячи з цього, треба постійно
бути в курсі справи. Вся інформація про стан переве
зень стікається в диспетчерські пункти автопідприємств
і сюди — в територіально-виробниче об’єднання. Із
диспетчерською ж ТВО підтримується постійний зв’я
зок, і тому, як тільки приходжу на роботу, відразу бачу
чим треба зайнятись в першу чергу. Наприклад, зве
чора в деякі автопідприємства області не завезли бен
зин, значить; автобуси несвоєчасно виїхали з гаража,
що знову ж таки викликає справедливі нарікання у па
сажирів. Отже, треба шукати, викручуватись як тільки
можна. А таких неприємних «сюрпризів» — хоч ВІД“
бавляй.
КОР.: Певно, і до вас надходять скарги. Я вже не на»
жу про редакції!
О. ВИСОЦЬКИЙ: І до вас, і до нас скарг надходить
немало, особливо від жителів віддалених сіл. Це
одна з найболючіших проблем, бо як пояснити розгні

ваним людям: не автотранспортники винні в тому, що
до цих сіл немає доріг із твердим покриттям. У червні
цього року обласна Рада народних депутатів прийняла
рішення № 150, де затвердила строки будівництва та
ких доріг до віддалених сіл (їх в області більше 120),
та шляховики не дуже поспішають з будівництвом. А
ми не маємо права возити людей по дорогах, які не
відповідають елементарним вимогам безпеки руху, бо
це інколи призводить до тяжких аварій. Тоді караються
безпосередні винуватці, а ті, хто спричинив до цього
залишаються осторонь.

м. Кіровоград.

Вів розмову л. САВИЦЬКИЙ.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Дороги у нас державні, а значить __
нічиї. От якби ще й їх хтось взяв в оренду, дивись, і ие
прикушували б язики автобусні пасажири, злітаючи на
вибоїнах мало не до стелі. Бо можна взяти автобус в
оренду, започаткувавши непогану справу. Та на наших
дорогах фінал такої ініціативи — відомий наперед...

СУБОТА
Я навчаюсь у школі № 32. У нас в суботу
зробили скорочені уроки. Це добре чи по
гано? Для нас, школярів, це дуже добре. Те
пер уроки в суботу тільки по півгодини і
перерва по 5 хвилин. Перша зміна закінчує
уроки о пів на дванадцяту, а в 13 годин при
ходить друга зміна, і тому в нас залишається
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ВИХІДНИМ

півтори години вільного часу. Цей час ми
можемо використовувати як захочемо. На
приклад, проводити якісь зустрічі, готувати
ся до виступів. Ще в цей час вчителі про
водять з нами додаткові уроки або консуль
тації, факультативні заняття. Це нам дуже
потрібно, особливо старшокласникам, тому,

що багато з мас вже готуються до вступних
екзаменів у вузи або технікуми... Тепер ми
зможемо в суботу більше відпочивати. Мо
же, так треба зробити і в інших школах?

3. ТИШКО,
учениця 10-А класу СШ Н9 32.
м. Кіровоград.
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ЧИ ЗАГИНЕ КОМСОМОЛ
♦
БЕЗ ШКОЛИ?

ЧАДРА МАРУСІ
БОГУСЛАВКИ
ВІРШ В АЛЬБОМ

ДЕПОЛІТИЗАЦІЯ ШКОЛИ: ЗА І ПРОТИ

Вузенька вуличка. Стіна, повита хмелем.
Татари сплять, сьогодні в них байрам.
Високий дуб, По-українськи — нелинь.
Святе письмо, по їхньому — Коран.
Чого я тут? Ще й, кажуть, Богу слава,
що я жива, що в мене муж паша.
А я — Маруся. Я — із Богуслава.
У мене є непродана душа.
О, як він любить, як він мене палить!
Як він мене цілує уночі!
Каблучки нанизав по дві на кожен палець.
Браслети на руках, на шиї дукачі.
і я ходжу, володарка темниці.
Скриплять у тиші двері за дверми.
Блищать очима слуги темнолиці,
Мені у ноги стелять килими.
Ох, килими, барвисті килимочки!
Фонтан, кальян і сльози на зорі.
Носила я і плахту, і віночки, —
ну, як мені, чи гарно у чадрі?
І меч, і правда — цноти не жіночі.
Люблю чадру — і чорна, і густа.
Коли татарам брешуть мої очі,
ніхто не бачить, як тремтять вуста.
Мого лиця не видно під чадрою.
Мій муж поїхав. Тоскно мені. Жду,
А то б я їм здавалася чудною, —
чого я зблідла і куди іду.
Чого дивлюся в море, у тумани.
Чого, як тінь, блукаю уночі.
...Бряжчать мені невільницькі кайдани.
А я шукаю сховані ключі.

У минулому номері «МК» ми опублікували Заяву і
Звернення, які були прийняті на обласній учнівській
конференції. Там же вміщено лист Л. Єгельської з до
корами на адресу автора в необ’єктивності. Ці звину
вачення торкаються фрази в інформації «Нам нікуди
йти!» (№ 47 від 7 листопада ц. р.) про те, що Людмила,
виступаючи на конференції, назвала спроби
вивести
комсомол зі школи антидемократичними, антигуманними, реакційними. Я записувала цікаві моменти із ска
заного одразу за виступаючими. Отож, цитую свій за
пис: «У Світловодську СНУМ формується під впливом
Кременчука. Посланці звідти йдуть у школи. Свідомість
дітей не сформована, вони стають заложниками чужих,
недемократичних, негуманних ідей». Є у виступі й сло
ва «реакційний», «антисоціалістичний».
Але справа не в цьому. І не для того, щоб відповісти
на закиди Л. Єгельської, я взялася писати цей матерҐал.
Тема, що обговорювалась на конференції,
на мій по
гляд, занадто важлива, щоб обмежитися лише невелиною заміткою.

Питання деполітизації школи однією конференцією
не вирішити. Звернення і Заява теж не дають вичерп
ної відповіді. Тут лише констатується позиція ОК
ЛИСМУ (МДС) і учнівського комсомольського активу.
Хоча навіть з того, що чула я з уст делегатів конфе
ренції, можна зрозуміти, що ставлення школярів до
цієї проблеми неоднозначне. Мені здається, що з са
мого початку була поставлена мета висловити позицію
і засудити заклики і спроби вивести комсомол зі шко
Чудовий спортивний зал, зан*тї* ®
- ви бачите на знімку, побудований руками самих дітей
при сприянні директора РУ-2 М. М. Новака. Займаються в цьому залі шахтарі та їхні діти.
ли, а не глибоко розібратися в причинах цього явища.
Марина Миколаївна Медведева, яка вела дискусійний
Фото Олега ГРИБА,
центр, після зауваження А. Болюка, що вона нав язує
свою думку присутнім, навіть сказала таке (цитую не
дослівно, надіюсь, що мені не закинуть необ єктивність): «Я взагалі не готувалась до цієї розмови, мені
попросили директора школи В. і.
Перші кроки робить національна
сказали, треба переконати дітей, що комсомол у школі
КАЮКОВА розповісти про зміст ук
дев’ятирічка № 21 м. Кіровограда.
потрібен». До честі Марини Миколаївни, вона сприй
раїнської етнопедагогіки, яку він
Учні
цієї
школи
вивчають
своєрідний
няла зауваження, і розмова пожаавилась. І все ж, на
викладає у 9-х
________
цикл народознавчих предметів, Ми
мій погляд, справжньої дискусії не вийшло.
Так, комсомол займається естетичним
вихованням,
учні, якщо тоРкнуТЬ;г₽ндИвд£ іа°^И
допомогою старим людям, спортом, пошуковою
робо
лющим еліксиром впливатимемо н а
за, що той ніколи не підводив гос
В усіх цивілізованих державах зміст
тою Отож, виходить, комсомол зовсім не заважає цжонародних казок і легенд, дум , баДітей.
подаря. Мокію хочеться мати прізви
освіти в першу чергу відбиває куль
и лі, а, навпаки, допомагає вчителям у вихованні. ДовоУкраїнська
єтнопедагогіка
вчить
ще свого предка, а того з шанобою
I дилось чути (не тільки на конференції) і такі думки. турно-історичні та духовно-націо Л8Кожна нація с твОР“*\2°^ пе'
розкривати вікові і психологічні особ
9 «Комсомол не можна вивести зі школи, бо інакше він
називали Мазайло-Квач.
До такого
нальні традиції народу. Те, що в на
дагогіки, яка є одночасно нац1ональ.
ливості ДИТИНИ, І ЯК пророче зву
І зникне, загине».
відчуття свого зв’язку з минулим ба
ною інтернаціонально^0
своїм
9
Усе це так. Але чому немає аналізу причин
появи шій країні розпочинається боротьба
чить народне — «Чого Івась не зна
гатьом ще треба дорости. Розпові
з історичним безпам ятством, нігі
І вимог про виведення комсомолу з навчальних заклазмістом. Глибинним
У«Р»ЇИтиме, того й Іван не навчиться». Етдаючи учням про це, почув
запи
лізмом, а то й відвертим яничар
ської етнопег-гогіки Є рідна МОва>
I дів? Звичайно, простіше сьогодні, коли ще багато що
іопедагогіка підказує, як наг
и ді
тання: «А що означає Ваше прізви
І незрозуміло, назвати тих, хто ставить таке
питання, ством, Свідчить про те, що й ми хо
Коли зник*
краінські школи ,>отей, як продовжити рід, ЯК
;егти
ще?». Відповів, що словом «каюк»
су
Л противниками демократії, антигуманістами і т.
Олек- чемо побудувати цивілізоване
ли міль нігіЛ-му роз їла генетичним
козаки назиь^и човен, видовбаний
народ, як нести відповідальність за
/ сій Олексійович Ме две денно,
заступник
н^.льника спільство. Не раз від колег доводи
фонд
наших
душ,
немало
к
педагонацію.
Народна
педагогіка
формує
із суцільної' великої колоди. Ну а ко
ться чути: як виховувати? До ті ідеаІ управління народної освіти при облвиконкомі, листу
ставлення до землозиавства, хлібого називали намхамм ---- школярі ДОі ів забули рідну мову, а тому й ропи які були б Сїрюкнегіими в роботі
І паючи на конференції, наголоси», що сьогодні чрпЬо
зГрвався найбагатший і найміцнішии
робства, природи. Вона допомагає мислюаали самі. В одній із телепе
і школи? Куди йти самому, щоб за то
Ж Г.учи
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Ліна КОСТЕНКО.

зв’язок школярів із своїм народом,
його душею, історією. Провин перед
дітьми багат
то ще й нині нє"'розуміє ЦЬОГО, *=27 легше й зручніше
все списувати на систему часів за
стою. Якщо не розчистимо криниці
душ, не засвітимо краси рідної мо
ви, не зможемо виховувати підрос
таюче покоління. Адже, навіть не ко
ментуючи таких слів, як ненька, ма
тусенька, таточко, сестронько, сер
денько, зіронько, квітонька, ясочко,
братик, рідненький, дитятко, ми ці-

збагнути таємниці географії, біології, редач почув кро те, що в наступно
математики, історії, культури...
му році на ркраїні буде видано
А хто не мріє про самор»
яцію реєстр прізвищ 40 тисяч козаків. Як
поведінки школярами? Знову
таки, би вже зараз нам пригодилася ця
єтнопедагогіка підказує, як цього книга!
досягти. А починає1 з того, що до
Вчені Київського педагогічного ін*
сліджує прізвище, ім’я дитини. Зга ституту їм. О. М, Горького відзнадаймо п’єсу М. Г. Купіша «Мина Ма- чають, що важливим принципом
зайло». Робітник Мина хоче зректи етнопедагогіки є практичне оволо
ся свого прізвища. Його ж син Мо^
діння дітьми культурно-історичним
ній довідується
що носій прізви досвідом народу. Ось чому вона до
ща в часи козаччини прославився помагає кожному відчувати себе
суб’єктом історії,
тим, що міг квачем так змазати во-
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З орієнтиром на вічне

н
Я думаю, що вимога деполітизувати школу виникла бою пішли й інші? Як допомогти
// зовсім не тому, що хтось не хоче, аби діти займалися школярам вбрати правильну дорогу
І спортом чи милосердям, розвивали свої таланти. Як не, ' в житті?
Українська єтнопедагогіка — одна
£ крути, а комсомол громадсько-політична орга«?1ац»я і
з
тих
дисциплін, яка синтезує мож
І назва, як відомо всім, означає: комуністична спілка!
молоді. Раніше говорили «син Комуністичної партії»» і ливості всіх народознавчих предме
І зараз таких слів, ніби засоромившись, не вживають» 1 тів, вона повертає школі педагогічні
І Але ж, помінявши дещо свої програмні цілі, комсомол І ідеали.
Золотими формулами
виховної
[ по суті своїй не змінився аж настільки, щоб перестати |
І мудрості переповнені народні пісні,
бути молодим загоном партії комуністів. Суспільство
С;
*
наше змінюється. З являються інші партії, йде до того, І1 благодатним дощем здатні напоїти
що багагопартійна система закріпиться в нашій Консти-1 пустелі сердець прислів’я, приказки.
гуції. А у всіх школах, СП ТУ, інститутах звикли і зва-1 Цілющий нектар зберуть вчителі та
ють, що в них мас бути комсомол. Ось у чому проти» І
річчя. Чи доведеться організовувати у кожній школі І
------І
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Єтнопедагогіка потенціями рідного
слова, фольклору, свят, обрядів від
шліфує емоційну культуру школярів,
сформує
національну
самосвідо
мість, навчить
ділитися
скарбами
духовності з іншими народами, по
слуговуючись при цьому феноменом
народної педагогіки будь-якої нації.
А це допоможе сформувати
чуття
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землянина, великого і безмежного
космічного бротстяа хіу<х/. Подлгогпм
я порадив би звернутися до праць
М. Г. Стельмаховича, Е. І. Сявавко,
Д. І. Фіголя, О. М. Кравця, М. М. Гай
дая і, передусім, до спадщин на
шого земляка — В. О. Сухомлинського.
В пригоді стануть фольклорніІ збірники, <етнографічні розвідки, Народїдагогіка повинна прописатися
на педагогіка
назавше в практиці роботи кожної
школи. Орієнтуючись на вічне, від
шліфоване тисячоліттями, учителі
доб'ються сподіваних результатів у
вихованні Людини.
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сказали, треоа цсрилипаїи дік-п, щм
у
потрібен». До честі Марини Миколаївни, вона сприйняла зауваження, і розмова пожвавилась, і все ж, на
мій погляд, справжньої дискусії не ви*^ло.
__ммям
Так, комсомол займається естетичним
побо’
допомогою старим людям, спортом,
робо
тою Отож, виходить, комсомол зовсім не заважає шко
лі а навпаки, допомагає вчителям у вихованні. Доводилось чути (не тільки на конференції) і ^Кі АУм”*‘
«Комсомол не можна вивести зі школи, бо інакше він
зникне, загине».

о иргспіирим па вічне

>
КАЮКО8А розповісти про зміст ук
дев’ятирічка Н2 21 м. Кіровограда.
І
раїнської етнопедагогікя, яку він
Учні
цієї
школи
вивчають
своєрідний
І
викладає у 9-х класам.
цикл народознавчих предметів. Ми
І
І
І
лющим еліксиром впливатимемо н а
учні, якщо торкнуться живої
води
В усіх цивілізованих державах зміст
І
дітей.
І освіти в першу чергу відбиває куль
народних казок і легенд, дум і ба
і

турно-історичні

та

духовно-націо

І
І нальні традиції народу. Те, що в на

Усе це так. Але чому немає аналізу причин появи І шій країні розпочинається боротьба
вимог про виведення комсомолу з навчальних закла- І з історичним безпам’ятством, нігідів^ Звичайно, простіше сьогодні, коли ще багато що І I лізмом, а то й відвертим яничарнезрозуміло, назвати тих, хто ставить таке питання, | I ством, свідчить про те, що й ми хопротивниками демократії, антигуманістами і т. <;Опек- I чемо побудувати цивілізоване суМЦі сій Олексійович Медведенко, 'заступник начальника
■■
І спільство. Не раз від колег доводиіф, і управління народної освіти при облвиконкомі, висту-1 тьсй чути: як виховувати? Де ті ідеаі
І паючи на конференції, наголосив, що сьогодні треба і пи, які були б стрижневими в роботі
\ бути особливо небайдужим.
школи? Куди йти самому, щоб за то
І

Я дуллаю, що вимога деполітизувати школу виникла

І зовсім не тому, що хтось не хоче, аби діти займалися
і спортом чи милосердям, розвивали свої таланти, Як не
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? крути, а комсомол громадсько-політична орга&..»ація і
назва, як відомо всім, означає: комуністична спілка
молоді. Раніше говорили «син Комуністичної партії»,
зараз таких слів, ніби засоромившись, не вживають.
Але ж, помінявши дещо свої програмні цілі, комсомол
по суті своїй не змінився аж настільки, щоб перестати
бути молодим загоном партії комуністів. Суспільство
наше змінюється. З'являються інші партії, йде до того,
що багатопартійна система закріпиться в нашій Консти
туції. А у всіх школах, СПТУ, інститутах звикли і зна
ють, що в них має бути комсомол. Ось у чому проти
річчя. Чи доведеться організовувати у кожній школі
молоді загони соціал-демократів, республіканців, партії
демократичної згоди і т. д.? Чому про це не кажуть
дітям?
Ясно, що вивести одним махом комсомол зі школи
просто неможливо. Та, мабуть, якихось різких дій у
цьому плані ніхто й не вимагає. Але ставити це питан
ня, думати над його рішенням, яке стало б найбільш
безболісним для дітей, для школи просто необхідно.
У всіх цивілізованих країнах масові дитячі організації
безпартійні. Це скаути. Якщо нам, на Україні, не підхо
дить така організація, давайте разом шукати прийнятну
форму, а не просто констатувати факт. Так чи інакше
питання про виведення політизованих дитячих органі
зацій поставатиме і чим далі, тим гостріше. Це не прим
ха якихось «деструктивних» елементів, а вимога часу«
Дивує мене й твердження про те, що комсомол, як
що буде виведений зі школи, загине. Думаю, там, де
він має вплив (як, наприклад, в Созонівській середній
школі Кіровоградського району, учні якої виступають
за деполітизацію і не бояться її) такий крок може
призвести до зменшення кількості членів, але не до
загибелі. По-моєму, сьогодні дехто з тривогою сприй
має розмови про виведення комсомолу зі школи тому,
що комсомол не має належного впливу. Одна дівчинка,
комсорг школи, під час дискусії, запитала:
— А що робити, коли люди до нас не йдуть? Що б
ми не запропонували чи не проводили — не йдуть, і все.
До речі, саме з цього приводу розгорілася справжня
дискусія.
На фоні всього цього дивує оптимізм Л. Єгельсьної:
«...наші учні дуже добре бачать, куди іти і з ким іти».
В тои»у-то справа, що діти вже давно не хочуть ні за
ним іти, більшості байдужі будь-які Ідеї. І якщо ми хо
чемо зберегти комсомольську
організацію, не можна
закривати на це очі.

бою пішли й інші? Як допомогти
школярам «брати правильну дорогу
в житті?
Українська етнопедагогіка — одна
з тих дисциплін, яка синтезує мож
ливості всіх народознавчих предме
тів, вона повертає школі педагогічні
ідеали.
Золотими
формулами
виховної
мудрості переповнені народні пісні,
благодатним дощем здатні напоїти
пустелі сердець прислів’я, приказки.
Цілющий нектар зберуть вчителі та

за, що той ніколи не підводив гос
подаря. Мокію хочеться мати прізви
ще свого предка, а того з шанобою
називали Мазайло-Квач.
До такого
відчуття свого зв’язку з минулим ба
гатьом ще треба дорости. Розпові
даючи учням про це, почув запи
тання: «А що означає Ваше прізви
ще?». Відповів що словом «каюк»
козаки назишіїи човен, видовбаний
ІЗ суцільної 8ЄЛИКОЇ колоди. Ну а ко

ли міль нігілізму роз’їла генетичний
фонд наших душ, немало й педаго
гів забули рідну мову, а тому Й ро

Українська етнопедагогіка
вчить
розкривати вікові і психологічні особ
ливості дитини. І як пророче зву
чить народне — «Чого Івась не зна
тиме, того й Іван не навчиться». Ет.юпедагогіка підказує, як наге=яви ді
тей, як продовжити рід, як ,
легти
народ, як нести відповідальність за
націю. Народна педагогіка формує
ставлення до землезнавства, хлібо
го називали каюками — школярі до-

зірвався найбагатший і найміцніший
зв'язок школярів із своїм народом,
його душею, історією. Провин перед
дітьми багат
то ще й нині не* ро
зуміє цього,
легше й зручніше
все списувати на систему часів
за
стою. Якщо не розчистимо криниці
душ, не засвітимо краси рідної мо
ви, не зможемо виховувати підрос
таюче покоління. Адже, навіть не ко
ментуючи таких слів, як ненька, ма
тусенька, таточко, сестронько, сер
денько, зіронько, квітонька, ясочко,
братик, рідненький, дитятко, ми ці-

робства, природи. Вона допомагає
збагнути таємниці географії, біології,
математики, історії, культури...
А хто не мріє про самор'
яцію
поведінки школярами? Знову-таки,
етнопедагогіка підказує,
як
цього
досягти. А починає з того, що до
сліджує прізвище, ім’я дитини. Зга
даймо п’єсу М. Г. Куліша «Мина Мазайло». Робітник Мина хоче зректи
ся свого прізвища. Його ж син Мокій довідується
що носій прізви
ща в часи козаччини прославився
тим, що міг квачем так змазати во-

лад.
Кожна нація є творцем своєї пе
дагогіки, яка є одночасно національ
ною, інтернаціональною за
своїм
змістом. Глибинним коренем україн'
ської етнопе^огіки є рідна мова.
Коли зник
країнські школи^Хо-

І

Мислювали самі. В одній із телепе
редач почув про те, що в наступно
му році на ' /країні
буде видано
реєстр прізвищ 40 тисяч козаків. Як
би вже зараз нам пригодилася ця
книга!
Вчені Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького відзнащо
важливим
принципом
чають,
етнопедагогіки є практичне оволо
діння дітьми
культурно-історичним
досвідом народу. Ось чому вона до
помагає
кожному відчувати себе
суб’єктом історії.

що я ЦІНУЮ в ЛЮДЯХ?
іЧа це запитання сьо
годні відповідають учні
9-го класу однієї з се
редніх шкіл м. Мала Вис
ка: (орфографія
оригі
налу збережена):
«Я ціную в людях доб
роту, справедливість».
«Правду,
доброту
дружбу».
«Я найбільше ціню 8
людях
доброту,
чес
ність, розсудливість».
«Найбільше ціную в
людях — це
доброту;
який уміє
відгукнутися
на чужу біду; дуже ме-

ні подобаються ті люди,
які мене розуміють і до
помагають у важку хви
лину. Мені ще подоба
ються такі люди, які ка
жуть правду в очі, а не
позаочі».

«Найбільше мені
по
добаються чесні, добро
совісні, милосердні ЛЮ
ДИ. Ще дуже ціню доб
роту, ласку».
«Чесність,
доброту,
вірність, благородство».
«Я найбільше ціную в
людях: це доброта, лю
дяність, люди, які
ха-

СМІШИНКИ
— Тату, дай мені лева, щоб по
бачити місяць у телескоп.
— Зажди трохи. Скоро місяць
буде у повні, і тоді за ці гроші ти
побачиш його більшим.
БЄЛОУСОВ.
Фото Дмитра ТКАЧЕНКА.

* * *

Батько одного хлопчика працю-

рашо
односяться
до
своїх товаришів, і відзивчивість».
«Найбільше
ціню
в
людях чесність і хороб
рість, Для мене
така
людина — ідеал».
«В людях я ціную най
більше це: доброту, від
вертість,
трудолюбість,
красоту, розум, також і
сміливість».
«Все хороше: добро
ту,
ніжність,
чесність,
вірну дружбу,
добрий
характер».
«Найбільше я ціню в

вав у крамниці. Якось він повів си
на на футбольний матч.
Побачивши футболістів,
малий
запитав:

— Татусю, а чому в них ціна на
спині!
Ф
Восьмирічний хлопчик грається з

Етнопедагогіка потенціями рідного
слова, фольклору, свят, обрядів від
шліфує емоційну культуру школярів,
сформує
національну
самосвідо

мість, навчить
ділитися <скарбами
духовності з іншими народами,
іами, послуговуючись при цьому іфеноменом
народної педагогіки будь->-якой нації.
А це допоможе сформувати чуття
землянина, великого і безмежного
космічного братства душ. Педагогам
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ЦЕ НЕ РЕАЛЬНО
Нещодавно відбулася обласна конференція учнів
ської молоді. На ній обговорювалося питання про
деполітизацію школи. На конференції могли висту
пити всі бажаючі висловитися, незалежно чи думка
їх співзвучна поглядам обкому комсомолу чи . мі»
Делегати працювали на двох секціях. Секція, в якій
працювали ми, майже однозначно висловилася про
ти виведення комсомолу зі школи. Ми вважаємо, що
ніхто не нав'язував своєї точки зору іншим. Всього
лиш кілька чоловік були за абсолютну деполітиза
цію школи, але вони не змогли аргументовано до
вести, чому вони так думають.
Врешті-решт ми вирішили, що на даному етапі визедення комсомольської організації
зі школи не
реальне.
М. БОНДАРЕНКО, Т. ТОДОСІЄВА,
учні середньої школи № 14, делегати облас
ної конференції.
м. Кіровоград.

ао

У центрі уваги чергового засідання прези
цією) загальної середньої освіти як базової
дії міської Ради народних депутатів стояло пи
в єдиній системі безперервної освіти», я ду
тання розвитку народної освіти на гуманістич
мала лише про одне: коли б вистачило сил
ній основі.
на реалізацію задуманого. Ні, концепція не
Як відомо, єдиної концепції народної осві
революціонізує народну освіту в Кіровограді,
ти у нас немає. І взагалі, «народна освіта за
але в програмі справді багато такого,
що
йшла в тупик», — сказав завідуючий міськвно
приваблює і свідчить про можливості вихо
В. П. Дрига перед тим, як познайомити членів
вувати гармонійну особистість. Відрадно, що
президії з концепцією подальшого розвитку
а концепції відсутні штампи і гасла, по-діло
народної освіти в місті, розробленою відпо
вому, серйозно оцінюються шляхи реалізації
відним відділом міськвиконкому спільно з ко ' задуманого. Взяти хоча б капітальне будів
місією міської Ради по освіті, науці та впро
ництво. Всі ми добре знаємо, як переванта
вадженню Закону про мови.
жені наші школи. Отже, необхідно будувати
Концепція ця обумовлює єдину систему без
нові, інакше проблеми не вирішити. Запропо
перервної освіти, тобто об’єднання
зусиль
нована програма, яка, до речі, розрахована
дошкільних навчальних закладів, шкіл, проф
на п’ять років, передбачає, що за цей час у’
техучилищ, технікумів, вузів, організацію
їх
місті буде побудовано 3 школи, 6 дитячих сад
спільної діяльності у межах міста.
ків, один дитячий будинок. Вирішить це
Треба визнати роботу комісії міськради
проблему, ну хоча б проблему однозмінного
відділу народної освіти міськвиконкому плід
навчання?
Звичайно, ні. Автори
програми
ною, що, відверто кажучи, не часто трапляє
реалістично дивляться на речі: на ці 5 рокіг
ться, природніше
між ними конфронтація.
виходу із становища не передбачено, зняти
Слухаючи доповідь завідуючого міськвно і
проблему другої зміни не вдасться. Плану
доповнення голови постійної комісії міськра
вати можна що завгодно, але ж плани треба
ди 3. О. Пояркова, а потім знайомлячись із
виконувати. В. О. Поярков і В. П. Дрига чесно
«Основними напрямами
розвитку
(концєпвідповідали на запитання членів президії, не

школи. Орієнтуючись на вічне, від
шліфоване
тисячоліттями,
учителі
доб’ються сподіваних результатів у
вихованні Людини.

СОЦІУМ
людях доброту, вміння
поводити себе в колек
тиві».
«Більше всього я ці
ную в людях людяність,
доброту, скромність».
«Доброту,
чесність,
мужність, щоб
цінили
дружбу».
«Я
ціную
в
людях
доброту і ум».
кутоНагадуємо, що
чок «Соціум» чекає ва
ших
листів з пропози
ціями!

дівчинкою, меншою за себе.
— Анко, хочеш стати моею дружиною*

— Хочу!
Хлопчик сів на пісок і, простягши ноги, сказав:
— Тоді зніми з мене черевики.

вдаючись до гучних обіцянок. Можливо, де
кому з присутніх і хотілося їх почути.
Значне місце в означеній програмі відве
дено трудовому вихованню. Це невипадково,
адже у нинішнього молодого покоління по
вага до праці зникла. Це трапилося не тільки
тому, що молодь «стала ледачою» {на базарі
про це ще можна говорити), а тому, що до
серйозної праці їх не привчали. Програмою
обумовлено необхідність перебудови
діяль
ності навчально-виробничих комбінатів (скіль
ки разів наша газета писала про преславні
НВК!|, як таку, що не відповідає вимогам сьо
годнішнього дня. Навчально-виробничі комбі
нати створюватимуться на державно-коопера
тивній основі, а система поглибленого трудо
вого навчання для старшокласників децентра
візується, отже більше самостійності з’явиться
у директорів шкіл.
Передбачено, що вже з 7-го класу школя
рам створюватимуться умови вільно визнача
ти свій подальший шлях. Якщо підлітки не ви
являть зацікавленості до основ наук,
вони
можуть
спеціалізуватися у чомусь
іншому.
Тобто, не хочеш вчитися — ший чоботи, бу
дуй, монтуй тощо. У мене такий вихід, чесно
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я порадив би звернутися до праці»
М. Г. Стельмаховича, Є. І. Сяваоко,
Д. І. Фіголя, О. М. Кравця, М. М. Гайдая і, передусім, до спадщя^и на
шого земляка — В. О.
Сухомлинського.
В пригоді стануть фольклорні збір
ники, етнографічні розвідки. Народ
на педагогіка повинна прописатися
назавше в практиці роботи кожної

КОНСУЛЬТПУНКТ

ПРИВАТНІ ДУМКИ З КОНКРЕТНОГО ПРИВОДУ

у
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Останнім часом редакція
майже не отримує
листів
на тему: «Куди піти вчити
ся», тому тимчасово ми
відмовляємося від
тради
ційної рубрики «Консультпункт». Але в нашій ПОШТІ
яких
є два листи, автори
цікавляться адресою швейного училища. Будь ласка,
записуйте: 316050, м. Кіровоград, вулиця Гоголя, 79,
СОТУ № 14 або 316050 м. Кі
ровоград, пров.
Театраль
ний, 8, СПТУ № 18. У цих
учипрофесійно-технічних
спелищах можна набути
Деціальності швейника,
ви
тальміші
консультації
можете отримати, звернув
безпосередньо
за
шись
адресами.
Хочемо
цими
нагадати,
що
для
лише
вступу до СПТУ треба ма
ти направлення
побутових
комбінатів у зв'язку з проб
лемами працевлаштування.
Бажаємо вам успіхів. Пи
шіть нам.

С. БОНДАР.
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У міському
ПАРЛАМЕНТІ
кажучи, викликає подвійні почуття. З одного
боку це правильно (навіщо забивати мозок
теорією ймовірності тому, у кого потяг до
інших теорій). У той же час, в умовах переорі
єнтації економіки вузька спеціалізація у ран
ньому віці принесе не тільки користь, Я по
діляю сумніви голови міськради — а чи не
штовхнемо ми дитину на грабіж, злочин. Мені
цуже подобається ідея шкіл-комплексів із
системою диференційованого навчання,
ви
кликає підтримку спеціалізація шкіл (вона
зже, між іншим, почалася: СШ № 8 створена
як школа-комплекс фізичного і естетичного
виховання). Приваблює, хоч і насторожує від
незвички, система приватних навчальних за
кладів, у тому числі й приватної гімназії, яку
є намір відкрити у приміщенні будинку офіце
рів (не зайве поцікавитися і думкою офіцерів
з цього приводу). Але отой хлопчина з вузь
кою спеціалізацією мене насторожує. Як ля
кала свого часу ідея позбавити СПТУ вивчен
ня гуманітарних наук.
В. ФЕДОРОВА

шШ, ЖЛ1 шажІацмів,та шштшА

МУЗИЧНА СТОРІНКА

и А «Параді ансамблів»
" Київського міського
рок-клубу (1987 р.)< який
проходив у концертнотанцювальному залі «Су
часник», відбулася неор
динарна подія. Абсолют

ним переможцем кон
курсу «Симпатії публіки»
стала зовсім тоді невідо
ма київська група «В, В.».
Лише за кілька днів до
початку концертів група
показала свою програму

художній раді і одержа
ла її схвалення, а потім,.,
з дивовижною легкістю
завоювала симпатії при
хильників альтернативно
го рока.
У групи «В. В.», як і у
багатьох дебютантів віт
чизняної роксцени, було
«важке» дитинство. Грала
важкий метал і група
«О», що з’явилася в 1983
році. Перебуваючи в її
складі, ганяли свої хардрокові рифи Юрій Здоренко (гітара, вокал) та
Олександр Піпа (бас-гітара). Однак
поступова
«комерціалізація» мета
лу викликала все більше
розчарування у гітарного
дуету.
—• Досить швидко ми
зрозуміли, що з металом
нам не по дорозі, — го
ворить Юрій, — електрон
на ж поп-музика викли
кала ще більшу
огиду.
Ми почали слухати джаз—
традиційний і новий, та,
звичайно, альтернативну
«нову хвилю».
Олександр Піпа додає:
— Непомітно для себе
ми вийшли на популярну
музику 60-х років. Пам’я
таєте пісні Міансарової,
Бабаджаняна,
Ободзинського. А українська му
зика? Це, взагалі, ще не
відкритий материк.
Щасливою миттю для
друзів-музикантів
став
1986 рік, коли дует отри
мав одразу двох непере
січних музикантів-шоуменів: Олега Скрипку (во
кал, баян, саксофон, тан
ці) та Сергія Сахна (удар
ні інструменти). Юрію й

Олександру манера спі
ву Скрипки дуже сподо
балась. І сподобався на
віть не стільки сам го
лос, скільки природний
артистизм Олега, пластич
ність і те, як він спритно
«ганяв» рок-н-роли
на
баяні. Олег співав свої
блюзи українською мо
вою, І не було ніякої

штучності в цьому поєд
нанні рідної мови з «не
рідним»
акомпанемен
том. Олександр Піпа за
читувався творами
Достоєвського, тож класика
(«Село Степанчиково і
його жителі») підказала й
назву групи. Персонаж
цієї повісті, жалюгідний
Видоплясов, листи свої,
сповнені зойками душі,
підписував так:
«Вопли
Видоплясова».
Гротеск, сценічна екс
центрика, дотепні влучні
тексти та їх адекватне му

асесор» виступив на фестивалі Харківського рокклубу. «Акції» «Асесора» пішли вгору.
Як би самовпевнено не тримались вони на місь
кій сцені, але запрошення виступити в Запоріжжі
на «Фестивалі електроакустичної музики» було
сприйнято не без вагань: надто «крутим» здався
сам собі андеграундовий «Асесор». Але нічого:
були навіть овації. Додому вони привезли спеці
альний приз.
Якщо вам доводилося бувати на концертах «Ко
лезького асесора», ви помічали, напевно, як рішу
че ділиться зал на опонентів та шанувальників. Не
певен, що суть «Асесора» вичерпується атакуючим
«гострим» звучанням, шокуюче-абсурдистською лі
рикою, екстатичною манерою виконання. Справа
не с аксесуарах стилю — у внутрішніх його озна
ках. Здається, серед вітчизняних груп не існує ана
лога «Асесора» — сукупність текстів, музики, ма
нера виконання* народжені сукупністю чотирьох

ОНИ дебютували в розпеченій атмосфері «Рокдіалога» навесні 1987 року. Порівняно з гостями-ленінградцями — видовищним «Аукціоном»
та хард-роковою «Присутністю» — київський «Ко
лезький асесор» виглядав щонайменше непере
конливо. Зерно — а ним у колективі був потяг
до ускладненої композиційної гри — не пророс
ло. Невдовзі з «Асесора» пішов гітарист. Потім —
барабанщик. Проте криза, що розвела ансамбль,
не порушила тандему засновників «Колезького
асесора» — Василя Тойденка та Олександра Києвцева. Минув рік. В оновленому складі «Колезь
кий асесор» (спочатку під егідою рок-клубу, а
згодом — під маркою «Експерименту») знову вий
шов на концертні майданчики Києва.
Зрозуміло, що далеко позаду залишилися часи
захоплення арт-та симфо-роком, відмова від
псевдосимфонізму пішла на користь «новій хвилі»,
але дуже незвичній, у якій поляризується вітчиз
няна експериментальна музика.
У жовтні 1987 року спільно з ансамблями Київ
ського рок-клубу, а саме з «Едемом» та «Кварти
рою N2 50» група витримує 'випробування музич
ним рингом у Бердичеві. Дещо пізніше «Парад
ансамблів», проведений рок-клубом у концертнотанцювальному залі «Сучасник», назвав колектив
у десятці кращих. У грудні 1987 року «Колезький

В

зичне вирішення в таких
піснях, як «Танці», «Това
риш майор», «Махатма»,
«Я летів» та інші, об’єк
тивно -вивели групу до
ряду найбільш самобут
ніх українських команд.
Якщо бути точним з пи
тань стилістики, то у сво
їх піснях «В. В.» досягла
унікального сплаву фоль

клору, панк-року й попмузики. Не
обійшлося
без кічу, який у редакції
«В. В.» дуже нагадує реа
лії з життя міської сло
бідки. Відкритість
жит
тю, духовне розкріпачен
ня — ось ті позитивні
«заряди», які несуть у со
бі хіти групи «В. В.».
Французьке телебачен
ня в програмі «Антен-2»
зняло нещодавно у Мо
скві відеофільм «Радян
ський РОК». Серед 18 (ВІТ
ЧИЗНЯНИХ
груп Україну
представляє «В. В.» (піс

нею «Були деньки»). Не
щодавно вона завершила
роботу над
подвійним
магнітофонним
альбо
мом, до якого увійшли
старі й нові популярні
пісні. Група відома »вже й
за межами України: по
бувала з гастролями
у
Москві, Ленінграді, Вар
шаві, брала участь у різ
номанітних музичних фес
тивалях. Півроку
тому
сталися зміни у складі
«В. В.». Нині замість Сер
гія Сахна за ударною ус
тановкою працює Олек
сандр Комісаренко (екс«Квартира № 50»). У бе
резні 1989 року в Москві
відбулися спільні
кон
церти «В. В.» з англій
ською групою «Уорлд домінейшн ентерпрайз». Хо
ча московська
публіка
йшла загалом на англій
ців, «В. В.» зустрічали теп
ло. То був перший ін
тернаціональний альтер
нативний рок-альянс. Дру
гий раунд відбувся неза
баром — удома: 14 квіт
ня «В. В.» грали з «неза
лежною групою «Сонік
Юс». На фестивалі «Фонограф-89» «В. В.» запро- *
понували декілька нових
«танцеподібних»
хітів.
Орієнтири — ті ж самі. І
»вони відомі. Це — «за
вести» зал будь-якою ці
ною,
влаштувавши
на
сцені мало не божевіль
ню. І ще — традиційні
«вевешні» атрибути.
А,
зрештою, поза сценічною
політикою не зайве бу
ло б подумати і про му
зику...
СЕР ДДНСІВНИК.

творчих індивідуальностей. «Колезький асесор» —
це Василь Гойденко (гітара, голос), Олександр Києвцев (бас-гітара), Гліб Бутузов (гітара) та Олексій
Ринденко (ударні інструменти). Усі свого часу здо
були освіту на електроакустичному факультеті КПІ.
Але кожний з них — це «селф-мейд мен» (людина,
яка сформувала себе сама). Поезії В. Хлебникова,
сучасний музичний авангард та симфонічна музи
ка — в постійному культурному обігу групи.

В одній з рецензій стилістичні зміни у творчості
«Колезького асесора» коментуються так: «Музика
змінювалась від сюрреалістичної психоделії до
постпанчівської психоделії (так званий «панічний
рок»). Група абсолютно оригінальна».
«Колезький асесор» створив такі програми:
«ТУЗ» («Дитячий альбом»), «Активні шамани»
(1987), «Пасивні шамани» (1987), «Ліга повсталих
інтернованих дітей» (1987), «Капітуляція» (1988),
«Військова музика» (1988), «Кол. Ас.» (1989).
Ш. ШАМАНСЬКИЙ.

ІСТОРИЧНА
ПАМ’ЯТЬ
А ПРАВОМУ березі Си

нюхи стоїть село Тор
Нговиця.
Перша згадка про

Торговицю датується 1331
□оком; оскільки ж згаду
ється вона як містечко,
то виникла, очевидно, ще
раніше. Сама
назва —чітко вираженого слов’ян
ського походження, пере
гукується з давніми
до-

Кірозоградщмну і огинаю,
чи верхів’я Інгульця та
Інгулу.
тому ж XIV сторіччі
вершились і великі справи на Україні; після страш
ної поразки починалося
відродження давньої української народності, закладалися підвалини У«”
раїнської нації. Посилю-

ОЛІТКУ 1363 року вели
кий князь литовський
Ольгерд вщент
розбив
на Синіх Водах (тепер Си
нюха) татарське військо,
поклавши край пануван
ню ординців у ПівденноЗахідній Русі. Де ж саме
відбулася
та історична
битва? Це питання й до
нині хвилює істориків. Мо-

*

монгольськими наймену валася українська колоні
монваннями
України-Русі: зація спустошених
Ушиця, Дуброзниця, Тис- голо-татарами земель пів
денного степу. Освоюва
мениця...
І задовго до монголь лися масиви шириною кі
ського нашестя ці землі лометрів у 100—120 по
ставали як ареною бойо осі Харків' — Полтава —
вих сутичок з половцями, Чигирин — Умань. Торго
так і місцем мирних, тор- виця з околицями також
гозельних контактів. Ще потрапила з цю «смугу
князь галицький Роман відродження». Етнічні гру
Мстиславович взимку 1202 пи різного походження
і та 1204 року робив вели осідали тут по сусідству,
кі походи на степ, визо- в більшій чи меншій мірі
дячи безліч попону й по привносячи щось і від се
ловецькі отари, а його бе в становлення єдиного
попередник Ярослав Ос- місцезого етносу. На ве
момисл у спілці з полов лелюдних торгах у Торго
цями нападав на інших виці сходилися жителі Га
сусідів, інші князі того ж личини, Київщини, Волині.
роду
одружувалися
з Можна було зустріти тут
Владимиро_ доньками
половецьких вихідців із
^князів... І все ж у давньо- Суздальсьхого князівства
- руські
часи Торговиця, (пізніше їх почали нази
очевидно, була осеред- вати московитами), воло
ком слов'янства на бере- хів, половців, татар, ляхів,
зі половецького етнічно- євреїв, литвинів, угорців...
го моря, хзилі якого то Селянстзо, ремісники, куп
накочувалися на піаден- ці, знать, бродники ста
ноукраїнськІ
степи,
то рих часів, блукальці невідкочувалися аж за Дні певного походження зна
про й далі.
ходили й свій інтерес у
Давня Торговиця домом- Торговиці.
гольських часів мала сво
Різного роду азантюрїх
умільців-ремісникі в, ники, як мухи до меду,
про що свідчить розкопа зліталися сюди на великі
на тут кузня із готовими ярмарки. Звісно, що дав
виробами й металевими ньоукраїнський
елемент
заготовками.
З півночі був майчисленішим.
Як
сюди підступали ліси, що гриби, в смузі освоєння
зумовило розвиток
тес виростали хутори і села.
лярства
і
бондарства, Пускала нове коріння при
бортництва. Жінки тради внесена аиходцями з Га
ційно ткали полотно. На личини і Київщини вікозз
чорноземах збирали доб культура.
рі врожаї зерна. А близь
На цей час тут уже
кість
кочового
степу склався
тип селянської
сприяла розвиткові ско хати-мазанки — замість
тарства. Отож, у цих міс зрубу чи землянки. Такі
цях було чим торгувати.
хати з чотиришибкоаими
...У XIV сторіччі тут на вікнами, під солом'яними
Ра зіни проліг так званий стріхами, з глухими пів
Чорний шлях — шлях не нічними стінами цілі сто
вольничих
сліз.
Цим ліття по тому біліли тут
шляхом монголо-таїарські між вишневими садками.
орди згорталися в густо
Селяни сіяли
пшеницю,
населен! райони знесиле
просо, гречку, жито. Жін
ної Русі для нових гра ки владарювали на горо
бунків. Як же він проля дах, з там росли буряк,
гав?
гарбуз, цибуля,
часник,
Татари мали звичай пе капуста, горох. Були й ді
ресуватись по вододілах лянки для баштанів, під
і правило це виконували коноплі. Садки рясніли
‘ в усі часи. Напевно, так вишнями, малиною, ожи
зменшувалась небезпека ною, суницями. Біля тинів
пересування, бо рух не красувалися мальви, лю
утруднювався переправа бисток, барвінок...
ми, менший був ризик зу
Торговиця стала одним
стріти озброєного русина, із основних осередків но
який тримався ближче до вої спільності; тут осели*
; річок. Чорний шлях біг з лиея на тільки найсміливіпівдня на північ у межи
річчі Дніпра та Інгульця. ші, а й вмілі люди, котрим
Північніше Жовтих Вод треба було І господарю; круто завертав на захід, вати, і боронити себе а
'І иходячи на теперішню разі потреби.

же, на території ниніш
ньої Кіровоградщини? —
запитуємо й ми (адже Си
нюха протягом 85 кіло
метрів зі ста течо по те
риторії області).

«історія міст і сіл УРСР»
не дає відповіді на це пи
тання, як і десятитомник
«Історія Української РСР».
З наукових виданнях «Зо*
лотая Орда и ее падение»
Грекова Б. Д. та ін., «Вос*
точная Европа и упадок
Золотой Орды» Грекова
8. Б, ви теж не знайдете
координат битви на Синіх
Водах (її ще називають
«битвою на Білобережжі»).
Може, вдалося б щось
знайти з роботах Батури
Р. К. «Литва з борьбе на
родов против Золотой Ор
ды » чи Любазського М. К.
«Очерк истории ЛИТОЗСКЭіРуссиого государства до
Люблинской унии вклю
чительно», та їх годі зна
йти з Кіровограді. Чи ж
така вже безпросвітна ця
«біла пляма» нашої істо
рії?
1353 року Литва вступи
ла з захоплену Польщею
Галичину. Аж до 1366 ро
ку точилася боротьба між
двома державами. Вели
кий князь литовський Одьгерд, котрий все своє
життя провів у війнах, са
ме з Галичини 1353 року
вирушив у похід проти
татар. Ішов Чорним шля
хом по середній його гіл
ці. Після десятиденного
переходу, подолав близь
ко чотирьохсот кілометрів,
вмзіз військо до Торго
виці.

Татари, зачувши, що че
рез Поділля прямує гріз
ний супротивник, нашвид
ку почали збирати військо
на лівому березі Дніпра
на ЗО верст нижче тепе
рішнього Запоріжжя. Звід
си, скориставшись Кічкаською переправою, тата
ри вийшли, щоб зустріти
Ольгерда, військо якого
вже встигло переправити
ся через Сині Води. Цим
маневром Ольгерд зайняв
напрочуд вигідну позицію.
Лівий фланг литовських
полків прикривала Велика
Вись і ліси північніше
Чорного шляху. З півдня
стримувала татарську кін
ноту річка Кагарлик. Ма
буть, в Ольгердових ря
дах був і його племінник
Дмитро Михайлович (Кор’ятович) Боброк-Волинський — гой самий, що
через сімнадцять років у
Куликоаській битві нарадив Дмитрію Донському
перейти Дон, сховати засадний полк тощо...
На
Синіх Водах билися і си
ни Ольгеодові Андрій та
Дмитро, які теж згодом
відзначились на полі Куликовому. То чи не на Си
ніх Водах писався сценарій
і Мамаєвого побоїща?
На Синіх Водах татари
були під проводом трьох
ханів; на поле бою при
йшли три орди. У Яворницького повідомляється,
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що багато пізніше, в 1625
році,
в Причорномор’ї
кочувало чотири орди,
які мали всього 50 тисяч
вершників. Є підстави зва
жати, що на Синіх Водах
татари мали більшу вій
ськову силу, виставивши
80—100 тисяч війська. Та
й практика воєнних сути
чок тих часів саідчить за
це (порівняймо з Куликовською битвою
1380
року, де татар було 120
тисяч).

Ольгердове військо бу
ло не меншим. Отже, зі
ткнулися дві стотисячні
армії. Поле битви (своєю
площею і формою, до
речі, дуже подібне до по
ля Куликового) було по
січене балками та чагар
никами. В його межах був
і великий ліс.
Битва розпочалась флан
говими ударами татар, які
хотіли охопити противни
ка, а потім у кільці вини
щити. Однак основна си
ла ординців — кіннота не
мала достатньої
смуги
для маневру, бо лівий
фланг Ольгерда був при
критий лісом, а правий —
річкою Кагарлик. Лобовий
же удар ординців зав’яз
у масах добре озброєних
і захищених литовських
воїнів.
Завчасно пробравшись
і лісом, великий кінний за
гін литовців вийшов у тил
• татарам, які занадто пізно
побачили це. Почалася
жахлива січа, з якої ви
рвалося небагато татар.
Вони кинулись тікати на
схід
Чорним
шляхом,
Ольгерд переслідував уті
качів, і через півтори до
би біля теперішньої Ве
ликої Виски знову почав
нав'язувать битву. Кинув
ши Чорний шлях, татари
побігли навпростець, аби
відірватись від переслі
дування. Та на підході до
Інгулу Ольгерд знову на
пав на їхній табір. Між
Інгулом та його притока
ми Грузькою і Сугоклеєю
почалася нова битва. Там,
де тепер села Катеринівкз і Обознівка, виходять
на позерхню землі товсті
шари білої глини. Ось ко
лір цих шарів і визначив
назву нової битви — бит
ва на Білобережжі; у ній
ще раз сповна проявився
хист Ольгерда як визнач
ного полководця. Затис
нут« між трьома річками,
татари відчайдушно боро
нилися. Побачивши без
перспективність
бороть
би, почали малими заго
нами «віялом» розтікати
ся врізнобіч з поля бою,
уникнувши повного вини
щення. Троє ханів, оче
видно, загинуло:
медарма-бо саме на той час в
Придніпров'ї висунувся на
перші ролі темник Ма
май, зять золотоординського хана Бердибека...
Ольгерд, маючи доволі
знекровлене військо, н е
ризикнув форсувати Дніп
ро, а повернув на південь,
де, як повідомляє М. На
рзмзІн, ввійшов до Кри
му і зруйнував Херсонес.
А вже звідти, знову-таки
Чорним шляхом, попря
мував на Київщину.
Признаємося:
змальо
вані нами картини битви
на Синіх Водах та після
неї, є поки-що тільки гі
потезою, яка ще потре
бує наукового уточнення.
Але все аиглядає доволі
логічно, чи не так?

А. БАГАЦЬКИЙ,
С. ПЕТРЕНКО.
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ПА РІЗКІ
ТЕМИ

Ага фін Тихонівна вибирає... І
Не маючи перед собою пчвси «Од
руження» М. В Гоголя,, з прем'єри
за якою у театрі імені М. Л. Кропивницько/о щойно повернулась, я не
відваж уся сперечатися з режисером
М. Гороховим щодо прочитання ві
домого класичного твору. Втім, по
пулярність «Одруження» не «арто
перебільшували на театрі, навіть ро
сійському його зустріче«! значно
рідше, ч ж скажімо, знаменитого
того лі всь кого ‘.(Ревізорам Хоч
що
там не кажіть, а монолог
Тихоніени про губи Нинанора : вановича, ніс Івана Кузьмича, статечність
Івана Павловича і сміливість Баль
тазара Бальтазаровиче відомий ‘ то
му, хто про театральний варіант не
мас ніякого уявлення. Вже не пам'я
таю з якого приводу з явився у мо
єму записничку під час змстаєи (про
фесійна звичка!) вигук: «Ах, Миколо
Васильовичу, Миколо Васильовичу!».
Якою б смішною і дурненькою не
здавалася нам купецька донька Агафія Тихонівна, а в П мрії про /ідеал
з носом» таки щось є! Я ж веду мо
ву про те, що після перегляду ви
стави у мене залишилось відчуття
якоїсь «яєшні». Пеоепрошую, я не
посягаю на чес’ь і достоїнство ста
течного екзекутора. Яєшні, прізвище
якого напікало нашу героїню, як і
його наміри стосовно Агафїї Тихонівни не викликають сумнів'«/. Мені
дещо незрозуміла метафоризація
режисера, який основу конфлікту
побачив у зіткненні відмираючих
дворянських гнїзд(І) І виходу на аре
ну кугтеїцтва. .Мені завжди здавало
ся, що «Одруження» зовсім про ін
ше. П'єса писалася 1833 року сум
нівно, що у цей час Росія справляла
тризну п-о дворянству. Тому я до фі
нального епізоду не могла зрозумі
ти моменти зі Стариков им, що мет
роном символізує наближення епохи
мануфактур, образно висловлюючись
«Балалайкіна і К°». Тільки до чого тут
Гоголь? Боюсь, що черги до «Мак
дональдса» не дуже впишуться є атмосфеоу 37-го року. Як І сокира
купця Лопахіна непридатна трощити
стільці у вітальні АгафіТ Тихснівни.
Втім, мабуть, і я надто згущую
фарби. Тим більше, що конфлікт між
купецькою дочкою і її оточенням,
насамперед у особі тітки Орини Пан
телеймонівни, асе-аки існує.
Ба
жання племіннице вийти заміж неод
мінно за дворянина зустрімає опір,
хоч і не такий вже рішучий. Видно,
тіточці не терпиться випихнути Гашку заміж...
Висловлююча, так би мовити, при
ватні претензії до режисера, я в той
же час мушу зазначити, що зистава
варта того, щоб мати свого глядача.

Не часта гостя на нашій сцені класи
ка, тим більше російська чи зарубіж
на. Актори, і це добре зрозуміло,
стомилися від аморфних, суто роз
важальних п’єс, їм хочеться сильних
Пристрастей, гострих вражень, непритуплених почуттів, (м зрозумілий не
лише гумор, а й сатира гоголівського
твору. Можливо, все-таки надто ка
рикатурним вийшов «набір женихів».
Схоже, М. Горохов не замислювався
над тим, щоб не пересолити. На мою
думку, не вистачає характеру Теклі
Іванівни [артистка Л. Козир]. Сваха у

«неймовірній історії» Миколи Васи
льовича Гоголя грає далеко не остан
ню роль, власне, всю катавасію з
одруженням закрутила вона. А же
нихи! Статечний екзекутор Яєшня,
про якого вже згадувалося (заслу
жений артист УРСР В. Зіноватний),
досить виразний одставний- піхотний
офіцер Анучкін (О. Дорошев), нареш
ті, бувалий моряк Жевакін [О. Май
стренко) зі своєю сіцилійською ідеєю.
Симпатичні, що й говорити. Бідна
Агафія Тихонівна! (На жаль, мені до
велося побачити у цій ролі лише
Л. Короленко, що грає в чергу з
Н. Іванчук і скажу відверто, особли
вих нарікань виконавиця не викликає.
Дещо поменше б метушні, але цього
слід побажати всім виконавцям, за
винятком М. Єніної (Орина Пантелей
монівна).
Основного претендента на одру
ження з Агафією Тихонівною надвір
ного совітника Подкольосіна грає
В. Алдошин. Приємно відзначити, щи
від ролі до ролі актор почувається у
театрі з більшою певністю. Не від

театр

разу прийшов Алдошин до Подкольосіна і те, що прийшов, необхідно
вітати. Не можу сказати, що викона
вець знайшов якісь особливі нюанси,
але тримається на сцені природно,
не маніпулюючи почуттями. Його
теж не дуже звинуватиш у схильнос
ті до метушні на сцені.
Комедія існує не лише для того,
щоб сміятися. Іноді хочеться й за
плакати. Мені по-людськи шкода
Жевакіна, якого О. Майстренко ма
лює іноді відверто ліричними фар
бами. Шкода і Агафію Т-ихонівну, бо

при всій розумовій обмеженості це
загалом добра, хороша дівчина. Во
на так боїться образити недоречних
женихів, віддавши комусь перевагу...
І нарешті робить вибір.
Скажу відверто, я мало що второ
пала у задумі сценографа (О. Давидов), але безперечно зоровий образ
вистави відповідає режисерській кон
цепції М. Горохова. З цим можна
сперечатися, але ігнорувати — ніяк.
І нарешті, останнє. Напівпорожній
глядацький зал. Невже у нашому
місті так добре знають класику, що
відвідання театру вважається зайвим?
Я звертаюся до вчителів російської
літератури шкіл, викладачів вузів і
технікумів — нічим іншим, крім ва
шої бездуховності, даруйте за від
вертість, пояснити відсутність моло
ді в театрі я не можу. Невже Мико
ла Васильович не заслуговує поваги?
Я вже мовчу про все інше.
В. ЛЕВОЧКО.
На

знімну:

сцена з вистави.
Фото В. ГРИБА.

АВТОРАЛІ

У СВІТЛОВОДСЬКУ
28 жовтня з ініціативи клубу «Віраж», МК Пкгш
(МДС), ДТСААФ, ДСТ у Світловодсьиу були ПпМ
ше проведені змагання по авторалі серед інваЛі 'Р
Змагання зібрали багато глядачів, незважаючи^*8’
холодну погоду. Були запрошені команди з ба
тьох міст, але того дня паралельно проходили Гв"
торалі у багатьох містах. Заздалегідь були замовйВ'
ні номери у готелі, їдальня, бензин...
Вранці на стадіоні «Металург» зібралися любите
лі цього виду спорту, родичі та просто зацікавлені"
І ось останні настанови суддям, жеребкування
техогляд, — взагалі, формальнощів багато, але во
ни необхідні.
Нарешті, о 10.45 — загальне шикування учасни
ків. З вітальним словом виступив секретар мітки,
кому комсомолу Анатолій Патока.
Об одинадцятій ранку стартує екіпаж під № і. Це
представники міста Кишинева. Через дві хвилини
дається старт екіпажу під № 4 міста Саітловодська:
водій Валерій Юр’єв, штурман Володимир Моро
зов. Ще через дві хвилини рушає кишинівський екі
паж: водій Анатолій Ротар, штурман Валерій Шоло
хов, неодноразові учасники всесоюзних та міжна
родних раллі. А слідом за ними на машині № 6 вже
відомі нам Ігор Довгий, учасник змагань у Кишиневі, Києві, Москві, Чехо-Словаччині, та його штур
ман Геннадій Ожерельєв. Геннадій — новачр'ТГ^ле
йому дуже пощастило з партнером.
1
Від нашого міста виступали також Сергій Осика,
Володимир Бахмат, Григорій Манойлов, Сергій Дов
гий, Ігор Іваничев, Олександр Петров.
Умови змагань для всіх однакові.
Та не обійшлося на трасі і без пригод. У районі
меблевої фабрики заблукало декілька екіпажів.
І, якщо господарі зійшли з траси, то кишинівці змог
ли дійти до фінішу, показавши непогані результати.
Учасники знаходились на трасі близько чотирьох
годин. Довжина траси — приблизно 120 км. І це за
хоплююче видовище могли спостерігати не лише
мешканці Світловодська, але й жителі Павлиша, Ревовки, Нагорного та інших навколишніх сіл.
Переможцем світловодського ралі став
екіпаж
Н® 6 у складі Ігоря Довгого та Геннадія Ожерельева
(клуб «Віраж», м. Світловодськ).
„
Велику допомогу в організації та суддівстні‘А?ада
ли клуби воїнів-інтернаціоналістів «Перевал» та
«Побратим».
Спорткомітет об’єднання «Олімп» — єдине під
приємство міста, яке заснувало свої призи. Інші під
приємства не брали участі, а деякі й просто не зна
ли про змагання.
Авторалі, які вперше проводились у Сеітловодську, показали, що в нас є не лише справжні спорт
смени, але й справжні болільники. Тож недарІ був
заснований приз глядацьких симпатій.
1
Учасники змагань роз’їхалися, домовившись, що
такі зустрічі будуть і надалі. А ми сподіваємось, що
у наступному році в авторалі візьмуть участь не тільки спортсмени-інваліди.
С. КРЯЧКО.
м. Світловодськ.
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(Продовження. Початок у
29—35, 40, 41, 45, 46, 47, 48).
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НАХИЛИ ІНДІЙСЬКИХ ЖІНОК. Жінни з центральних
та г.з-ічно-західмих регіонів Індії високі й сильні, але
далено не такі ножні, як жінки півдня. Ці останні нижчі
середи ©ого зросту, із стрункими й лагідними обрисами,
мають гарні зуби, «впині очі, дуже чорне і гладке во
лоссю. яке туїзботливо змащують оливою; збирають його
назад у аузег за лівим вухом; оздоблюють жовтими кві
тами і при можливості доповнюють золотою біжутерією
спереду голови або на вершині вузла.
Елегантній’ у своєму -туалеті індуски
забарвлюють
шафраном усі частини тіла, що на видноті, а розчином
сурм-! зачорнюють краї повік. Залежно від заможності
носять браслети золоті або зі срібла чи міді. Багатші
обираються в коштовності. Оздоби зі срібла носять на
ногах, ступнях та іноді на руках. Кожен палець на нозі
має свій власний перстень. Також жінки носять дуже
тонку каблу-чу із золота в носі, в Європі схожі каблуч
ки носять у вухах 5 жутерія с переважно єдиною оздо
бою індійських жінок, вони н носять постійно,
навіть
під час виконання робіт по дому. Усі жінки даються
усуіаги ім колосся 'то всьому тілі.
СЕНСУАЛЬНІ УПОДОБАННЯ РИМСЬКИХ ДАМ ЗА ЦЕЗАРСТ9А. Каенал й є сатира: «Чи ти сповна розуму?
Чи -нт Постуме, береш дружину? Яка Еринія чи змія те
бе переслідує? Чи ие знаєш інших способів, щоби по
збулися аол7 Не бракує адже шворки, а на горішньому
поваре відчинені війна, неподалік же твого помешнан’ ня — міст Емілія.
.
Я«
ж твб? не подобається такий різновид смерті,
може, кращим було б. янби
ти
спав Із хлопчиком.
Хлопець не ападас / нічні нлотні, лежачи під боком, не
вимагає від тебе жодних дарунків, не нарікає на фідність твоїх гестощів
що не починаєш сопти за його
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0 <вята простота’. Яхщо припаде тобі чиста, сором'яз
лива дружина можеш схилити коліна при вході до Капітотію І пожертвувати Ононі ялівку з позолоченими
погаяи Бо мало таких, котрі були б гідні торкнутися
стрічки церери і цілунків, котрих би не остерігався
ВЛО-чі-чж^Т^иС°0ДИн чоловік не вистачить Іберині? Ско
ріше змусиш її до того, щоби

задовольнилася

одним

ОИГчи на театральних главах не знайдеш тієї єдиної,
в котр / би зміг безпечно покохати і забрати з собою?

Коли актор Батиллус хтиво грає роль Леди, Тукція
не контролює міхур, а Апулія починає пищати і зітхати,
мовби в обіймах коханця, Тимелія ж мовчить: вона, як
новачок, всьому вчиться.
А Інші? Коли вже згорнуто завісу І зачинено порож
ній театр, коли у паузі між виступами гомонить лише
форум, інші жінни із смутком в очах стисмають маску,
тирс і штанці актора Акція.
Урбікус зриває вибухи сміху, граючи в комедії. До
нестями в нього закохана Елія. Але в неї бракує гро
шей. А їх потрібно чимало, щоби розстібнути застібку
комедійному анторові. Інші вмирають від голосу Хризогонуса. Гіспулла шаліє за трагіком. Може, сподіваєшся,
що подібним чином вони захоплюватимуться риториком
Квінтиліаном?
Береш собі у друїкини тому, щоби зробила батьком
Ехіона чи Гл£.тіроса, котрі вміло виграють на цитрі, а
чи Амброзія^ якому вдається гра на флейті. Еппія, дру
жина сенатора, супроводжує трупу гладіаторів аж до
Фаросу, Нілу чи до славетних мурів Аленсандрії. Так
чинить ЕппіЯ, звичайна жінна. Тебе це дивує?
Але зиркни на противників богів, послухай, що пере
носив Клавдій. Дружина його, пересвідчившись, що той
спить, мала досить зухвалості, щоби проміняти
ложе
цезаря на Палатині на убогу яму кубла. Ставши нуртизанною, Аугуста не барилася одягти нічного наптура і
звіятись Із палацу лише з однією служницею. Прихо
вуючи чорне волосся під злинялою перукою, вступала
до розігрітого кубла, заповненого старими матрацами.
Там займала відведений їй куток, роздягалася донага,
залишаючи на грудях лише золоті прикраси, і кидала
ся в розпусту під іменем куртизанни Лікіски. І не соро
милася оголяти своє лоно, котре носило тебе, шляхет
ний британець.
Пестощами зустрічала кожного, хто приходив, І вима
гала оплати. Коли хазяїн випроваджував своїх
дівок,
невесело виходила: що ще могла зробити — зачинити
закуток. Поверталася вся розгарячена жагою розбухлої
матки. І вимучена мужчинами, зовсім не мала вигляд
задоволеної. Із розмазаним обличчям, обнурена кіптявою
лампи, приносила запах кубла до цезарського ложа».
МІСТЕРІЯ ДОБРОЇ БОГИНІ. Ювеналій, 6 сатира: «Бідомо, що твориться під час містерій Доброї Богині, коли
флейта спонунає до рухів поясницю, а від подвійного
впливу труби і вина зачумлені вакханки Пріапа шмату
ють своє волосся і заходяться. У їхніх думнах народ
жується раптове прагнення тілесного зв’язку, верески
посилюються розпаленою хіттю, старе вино струмками
тече по їхніх стегнах.
Сауфея намовляє до боротьби дівон із кубла. Діадема
є нагородою. її виборюють хтивими рухами стегон, хо
ча сама вона захоплюється плавними рухами Медулліни
та її вмінням крутити куприком. Пальму першості роз
ділено між обома жінками: вміння йшло тут у парі з на
родженням. Не було жодного принидання, жодної гри,
все відбувалося з яскравим реалізмом, що викликав би
рум’янець в охололого з часом Пріама чи Нестора з його
грижею.

Розбуджена тілесною жагою, вона не дозволяє чекати.
Голос забирають інстиннти самки. Одночасно з цим під
склепінням розлягається крин: «Уже можна,
давайте
мужчин!». Кожна матрона вимагає гуннути свого кохан
ця. Якщо любіжник ще в ліжку, каже, щоб обгорнувся
лише плащем і негайно приходив. Якщо немає коханця,
його можуть замінити бранці
Якщо ж ті
повтікали,
можна за певну суму привести водовоза. Якщо ж І та‘
ного треба шукати, а мужчин бракує, вона не вагається
підставити сідниці віслюкові».
Відомо, що римсьні красуні мали звичай пробиратися
перевдягненими до кошар гладіаторів, де під нас розминон атлети оправлялися наго. Сховані в ложах, жінки
спостерігали за борцями, а далі робили вибір і дозволя
ли кохати себе тим, кому вдавалося їх найліпше задо*
вольнити.
СПІВЖИТТЯ З ЄВНУХОМ. Ювеналій, 6 сатира: «Трап*
ллються жінки, нотрі полюбляють лагідних євнухів з їх
німи м’якими поцілунками: з ними їм нічого побоюва
тися шорсткого підборіддя чи потреби переривати ва
гітність. А розкошів від цього не менше — медикам їх
?Л™5аЮТіЬ оу'ке тоді’ коли молодечі органи
розвинені. Яйця мають досягти ваги двох фунтів,, бо їм
дозволяється повний розвиток до операції ГсліоДЦ
Т°И. кого господиня зробила євнухом, заходячи д« публНно' лазні, вже здаля привертає до себе загальну ува'
Прі«^° Ж ДО розмірів’ то ТУТ й°му може позаздрити сам
Х.ай 5П”ТЬ із своєю господинею! Але ти, Постумусе, не
рис»РЯИ иому С8ОГо Бронія, котрий набуває
чоловічих
то^2’Сі?Л,гСТЬ РИМСЬКИХ МАТРОН. Овідій, «Аре ама-

Зм?мЛЛг‘тН Ч° ° НЄ МЗЮ ПрОТИ ТОГО, Щоб СЛуЖНИЦЯ У ПР
иА ипои .МаУ)КЧИНИ розчісувала тобі волосся, що <?П^вати
не неРвУй і не наказуй постійно змінюва
ти собі зачіску.
иоїп? п^±<а буде 0 безпеці! Терпіти не можу
котра
нервово
шнрябає її обличчя і налічить
РУН”
ґтопиа010- Аяже ТОДІ поиоївна кляне голову своєї пан!
її З <Р , и?ч.ись ненависного волоесл. зволожує його сл.зь
ми І кров'ю».
Марціаліс, «Епіграми». На Лалагу: «Через невдало за^
кручену пуклю розпалася майстерна зачіска Лалаги. /
помсту вона вдарила служницю дзеркалом. ДО яНОГР„ю
шЛпАИ^мма?И^аЛа' а потім ще й звалила її на землю,
шарпаючи і б’ючи.
ШпГ)ИПИНИ' Лалаго, вкладати своє
прокляте
во/І7Сго™ви ТД.НпЛслужниі^я не торкнулася твоєї шаленої г
лови. А щоб саламандра залишила на ній свої сліди»
лич^ЛяИ?тзблРоИ:?^ГЛИЛа Ао
ніюри щоби ТВОЄ об
личчя стало гідним твого дзепнала»
Ювеналій, 6 сатира: «Непогано знати ию ПОР°6ЛЛГ<ІІК
спТЛ.'пш °ПОТаНІ дами протягом дня
Якщо
на вПаиДртиПИНО,І° ло соосї ліпшої половини, інтонд;*
»/•аг
ється
звільненою,
а служниця
ооздягаєть«'
також'буде';
Т„ЯЛ
3',аМ-И- Я,;,ц0
заУпТзНнИиЦвЯспР
2оДсильнн . .’ ,
Суде покараним за сон господаря.

(Далі буде],
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І ції

21.40 — На
СРСР. 2Я.40

Свсг; Ворхоаної
—

Ради
сесії

Верховної Ради РРФСР. 23.10
—
чЛист». Прем’єра художнього те
лефільму. (Югославія).

27 ЛИСТОПАДА

А УТ

3 26 листопада

1/Уйгёз/лаЕ
по 2 грудня

А УТ

26 ЛИСТОПАДА

16.00 — Новини.
16.10 — Для
дітей. «Сонячне коло». 16.40 — «В
об’єктиві тварини». Документаль
ний фільм. 17.00 — «Шляхом онов
лення». 17.30 - «День за днем».
(Кіровоград). 18.00 — На київській
хвилі. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Чемпіонат СРСР з хокею.
«Сокіл» — «Спартак». 2 і 3 періо
ди. 20.45 — На
добраніч,
діти!
21.00 — «Час рішень — час дій».
21.45 — Художній фільм «Помеш
кання в завулку». 23.15 — Вечір
ній вісник.

▲ ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Ніч
народження». Мультфільм. 8.45 —
«Життя Клима Самгіна». Худож
ній телефільм. 11 серія. 10.00 —
Пори рону. Листопад. 11.00 — Кон
церт симфонічного оркестру
Со
фійської філармонії. 11.45 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Микола Грицюк... Художник,
не потрібний народу...». 12.20 —
Колаж. 12.30 — Час. 15.30 — ТСН.
15.45 — Монгольське свято «Цам».
16.15
—
«Фольклорні
ансамблі
Монголії». Документальний фільм.
16.35 — Педагогіна для всіх. 17.05
— Дитяча година (з уроком фран
цузької мови). 18.05 — Ми і еко
номіка. «А може». 18.35 — Прем’є
ра документального публіцистич
ного телефільму «Албанія. Лнпень90». 19.25 — Сільський портрет з
липою.
19.45 — «Життя
Клима
Самгіна». Художній телефільм. 11
серія. 21.00 — Час. 21.40 — Колаж.
21.45 — Авторське
телебачення.
0.45 — ТСН. 1.00 — На чемпіонаті
світу з шахів. 1.20 — В. Шукшин.
«Енергійні
люди».
Телевистава.
1 серія. 2.35 — Майстри мистецтв.
О. Янковський. 2.55 — «Один за
всіх». Фільм-концерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —- «Сек
рети природи». Науково-популяр
ний альманах. 8.35, 9.35 _ Літе
ратура. 9 кл. «Лихо з розуму». Пе
редача 2. 9.05 — Італійська мова.
10.05 — Наш сад. 10.35, 11.35 —
Історія. 6 нл. Культура Стародав
ньої
Індії.
11.05 — Вівліофіна.
12.05 — «Каблучка старого
шей
ха». Художній телефільм. 17.00 —
Ялта-91.
17.10 — Держтелерадіо
Башкирської АРСР. Програма Баш
кирської студії телебачення. 18.05
— «Маленький
рижон».
Мульт
фільм. 2 серія.
18.25 — Колаж.
18.30 — Час (з сурдоперенладом).
19.00 — Телевізійний
музичний
абонемент. Спогад про
конкурс.
20.00
Вечірня казка. 20.15 —
Прем’єра документального фільму
«Епітафія». 20.35 — Б. Чічібанін.
«Ніколи не відчував себе поетом».

9.00 — Новини.
9.20 — Теле
фільм «Роздуми о дорозі». 9.40 —
Співає Д.» Хворостовський. 10.35 —
Шкільний екран. 6 клас. Фізика.
10.55 — «Доброго вам здоров'я».
11.25 — Музичний фільм «Спогад».
11 до — Шкільний екран. 11 клас.
Українська література. 12.10
—
Закарпатські візерунки. 16.00 —
Новини. 16.10 — Для дітей. «Веселна». 16.40 — Романси україн
ських
композиторів.
17.00 — З
практики українського
економіч
ного товариства. 17.30 — Концерт.
18.00 — На другій сесії Верховної
Ради УРСР. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — На другій сесії Вер
ховної Ради УРСР. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — На другій се
сії Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Лео
польд і золота рибка». «Помста ко
та Леопольда». Мультфільми. 8.55
— «Життя Клима Самгіна». Ху
дожній телефільм. 12 серія. 10.05
— Татарські народні пісні виконує
Р. Дамінов. 10.25 — «Навколо сві
ту». Альманах.
11.25 — Дитяча
година (з уроком французької мо
ви). 12.25 — Колаж. 12.30 — Час.
13.00 — На чемпіонаті світу з ша
хів.
15.30 — ТСН.
15.45 — «Ми
йдемо шунати». Із серії «Ян
ми
відпочиваємо». 16.15 — Прем’єра
документальних фільмів про село
«Своє, підсобне», «Злетіти б». 16.55
— «Невловимий Фунтик». Мульт
фільм. 1, 2, 3, 4 серії.
17.35
—
Югославія: момент істини. 19.35 —
Парламентський вісник Росії. 19 50
— «Життя Клима Самгіна».
Ху
дожній телефільм. 12 серія. 21.00
— Час. 21.40 — Концерт хору сту
дентів Московської консерваторії.
22.00 — «Слово». Літературно-худоЖня програма. 0.00 — ТСН. 0.30
— В. Шукшин. «Енергійні люди».
Телевистава. 2 серія. 1.45 — Споотивна програма. 2.15 — Пісня-90.
3.35 — «Талліннський
зоопарк».
Документальний телефільм.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15, 9.35 —
«Секрети природи». Науково-попу
лярний альманах. 8.35 — Геогра
фія. 8 кл. Лісові ресурси
СРСР.
9.05 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 9.55 — Відкриття позачер
гового З’їзду народних депутатів
РРФСР. 12.00 — Сеанс повторного
телефільму. «Дім для наших ді
тей». 1 і 2 серії. 13.45 — Ритмічна
гімнастика. 14.15 — На позачер
говому З’їзді народних депутатів
РРФСР. 18.15 — На позачергово
му
З’їзді
народних
депутатів
РРФСР. 18.25 — Колаж. 18.30 —
Час (з сурдоперенладом). 19.00 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Що наше життя». 20.00 —
Вечірня казна. 20.15 — 1374-кілометрова дистанція. 21.40 — На се
сії Верховної Ради СРСР. 22.40 —
На позачерговому З’їзді народних
депутатів РРФСР.

А УТ

28 ЛИСТОПАДА

9.00 — Новини. 9.20 — Концерт.
10.05 — Документальний
фільм
«Лабіринт». 10.35 — Шкільний ек-

р.ін. 1 і клас, Осноои інформатики
і обчислювальної техніки. 11.05-—
Музичний фільм. 11.40 — Шкіль

ний екран. 10 клас. Українська лі
тература. 12.10 — Ліричні мелодії.
16.00 — Новини. 16.10 — Для ді
тей. «Я нурча, ти курча». Лялько
ва вистава. 17.00 — «День за днем».
(Кіровоград).
17.20 — Телефільм
«Там,
де Ятрань».
(Кіровоград).
17.30 — Сонячне коло. (Кіровоград).
18 00 — На другій сесії Верховної
Ради УРСР. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.50 - На другій сесії Вер
ховної Ради
УРСР.
20.45 — На
добраніч, діти! 21.05 — На другій
сесії Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Ми
не раби...». Документальний теле
фільм. 9.00 — Концерт симфоніч
ного оркестру Московської
фі
лармонії. 10.00 — «Слово». Літе
ратурно-художня програма.
12.00
— Це було... було... 12.30 — Час.
15.30 — ТСН.
15.45 — Музична
скарбниця. Л. Бетховен. Концерт
ре мажор для скрипни з оркест
ром. 16.30 — Дитяча година (з уро
ком англійської мови). 17.30
—
К. Симонов. «20 днів без
війни».
Уривки з повісті. 18.05 — Політич
ні діалоги. 19.00 — Футбол. Кубок
УЕФА. 1 /8 фіналу. «Торпедо» (Мо
сква) — «Монано» (Франція). У пе
рерві _ 19.50 — Актуальне
ін
терв’ю. 21.00 — Час. 21.40 — Ко
лаж. 21.45 — Вечір пам’яті Л. Рус
ланово? в Колонному залі Будинку
спілок. 23.00 — Кінопанорама. 0.30
— ТСН. 0.45 — На чемпіонаті сві
ту з шахів. 1.05 —г «Благочестива
Марта». Телефільм. 1 серія. 2,10 —
«Лебедина пісня».
Телефільм-вистава. 3.40 — Концерт за участю
В. Цоя.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Сек
рети природи». Науково-популяр
ний альманах. 8.35, 9.35 — фізи
ка. 9 кл. Невагомість і переванта
ження. 9.05 — Німецьна
мова.
1 рік навчання. 10.05 — Німецька
мова. 2 рік навчання. 10.35, 11.35
— Загальна біологія. 10_ нл.
Го
ловні напрямки еволюції. 11.05 —
Педагогіна
для
всіх.
Кінонлас.
12.05 — Маленьний концерт. 12.15
— На позачерговому
З’їзді
на
родних депутатів РРФСР. 12.25 —
Сеанс
повторного
телефільму.
«Дім для наших
дітей». З серія.
13.25 — Чемпіонат світу з акаде
мічного веслування. 14.15 — На по
зачерговому З’їзді народних депу
татів РРФСР. 18.25 — Колаж. 18.30
— Час (з сурдоперенладом). 19.00
— «Жадібний багач». Мультфільм.
19.05 — «Я не утратил
прежний
свет... О. Блок...». Документальний
телефільм. 20.00 — Вечірня казна.
20.15 — «Свій дім будуємо самі».
Житло до 2000-го року. 21.00
—
Баскетбол. Відбірковий матч чем
піонату Європи. Чоловіки. Збірна
СРСР — збірна Чехословаччини.
2 тайм. 21.40 — На сесії Верхов
ної Ради СРСР. 22.10 — На поза
черговому З’їзді народних депута
тів РРФСР.

А УТ

29 ЛИСТОПАДА

9.00 — Новини. 9.20 — Танцює
«Віночок». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 10.20 —
Письмові • роботи про емснурсію до
літературного музею. 11.05 — Кон
церт камерної музики. 16.00
—
Новини. 16.10 — Для дітей.
«Ве
селка». 16.40 — Республіканська
фізико-математична школа. 17.10
— «Маленький нонцерт. 17.30 —
Реклама. «СНІД — чума XX сто
ліття». 17.30 — Прем’єра
доку
ментального телефільму. 18.00 —
На другій сесії Верховної
Ради
УРСР. 19 00 — Актуальна камера.
19.30 — Депутатський канал. 20.45

-

добраніч,

дітмі

г^д ОО

—

На

сесії Верховно! £?іди УРСР.
23.40 — Молодіжна студ<я «< арт - •
У перерві - 22.05 — Новини. Рек
лама «СНІД — чума XX століття».
А ЦТ (І програма)

6 ЗО — 120 хвилин. 8.30 — «Жит
тя Клима Самгіна». Художній те
лефільм. 13 серія. 9.45 - Футбол.
Кубок УЕФА. 1/8 фіналу. «Торпе
до» (Моснва) — «Монако»
(Фран
ція). 11.25 - Дитяча година (з уро
ном англійської мови). 12.20 — ко
лаж. 12.30 - Час. 13.00 - На чем
піонаті світу з шахів. 15.30—гем.
15.45 — Концерт
Белградського
ансамблю пісні і танцю «Іво Йола
рибар». 16.05 - Прем’єра
дону
ментального телефільму «Журав
лята». 16.25 — Сторінки
історії.
«Віхи». М. Карамзін. 17.10 —Фільм
— дітям. «Ведмежатко, Малюн та
інші». Фільми 1 і 2. 18.00 — Кон
такт — форум. 18.30 — Час. 19.00
— ...До шістнадцяти і старші. 19.45
— «Життя Клима Самгіна».
Ху
дожній телефільм. 13 серія. 21.00
— Час.
21.40 — За зведеннями
МВС. 21.55 — Музика в ефірі.
В
перерві — 22.55 — Фотоконкурс
«Земля — наш спільний дім». 0.00
— ТСН. 0.30 — «Благочестива Мар
та». Телефільм. 2 серія. 1.35
—
Виставка шедеврів світового мис
тецтва. Скарби Тутанхамона в Му
зеї ім. 0. Пу.шкіна. 2 05 — Телеві
зійне знайомство. С. Федоров.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Сенрети природи». Науково-популяр
ний альманах. 8.35, 9.35 — Приро
дознавство. 5 кл. Погода та н про
гнозування. 8.55, 9.55 - «Майстер,
Маргарита... Вільний перенлад
з
іспанської».
науково-популярний
фільм. 9.05 — Іспанська мова. 1 рік
навчання. 10.05 - Іспанська мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Фі
зика. 8 кл. Працює електричний
струм.
11.05 - Педагогіка
для
всіх. Кіноклас. 12.05 - О. Глазу
нов. Концертний вальс. 12.15
—
На позачерговому 3 їзді народних
депутатів РРФСР. 12.25 — Сеанс
повторного телефільму. «Дім для
наших дітей». 4 серія. 13.25 — Рит
мічна гімнастина. 13.55 — Співає
В Готовцева. 14.15 — На позачер
говому З’їзді народних депутатів
РРФСР 18.15 — На позачерговому
З’їзді народних депутатів РРФСР.
18 25 - Колаж. 18.30 - Час (з сур
доперенладом). 19.00 — Вертикаль.
Прем’єра документального фільму
«Літописець». 19.30 - Хокей. Чем
піонат СРСР. «Динамо» (Москва) —
ЦСКА. У перерві — Вечірня казка.
21.40 — На сесії Верховної Ради
СРСР 22 10 — На позачерговому
З’їзді'народних депутатів РРФСР.

іМтницй
А УТ

ЗО ЛИСТОПАДА

9.00 — Новини.
9.20 — Свято
бального танцю.
10.20 — Канал
«Д». 11.50 — 3 концертів І респуб
ліканського конкурсу
режисерів
естради та масових видовищ. 16.00
— Новини.
16.10 — Для
дітей.
«Чиста криниця». 16.50 — Доку
ментальний фільм
«Заложники».
17.20 — «СНІД — чума XX століт
тя». 17.25 — «День за днем». (Кі
ровоград). 17.45 — Телефільм «Ко
лись». (Кіровоград). 18.00 — На ки
ївській хвилі. Інформвипуск. 18.30
— Відверта розмова. Чому деполі
тизація? 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Темп.
Хто зупинить
СНІД? 20.30 — Прем'єра докумен
тального фільму. 20.50 — На доб
раніч, діти! 21.05 — Театр і час.
Так бути чи не
бути.
Ренлама.
22.05 — Художній фільм
«Поча
ток». Ренлама «СНІД — чума XX
століття». 23.40 — Вечірній вісник.

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Не
вдаха». Мультфільм. 8.40 —- «Жит-

тл Клима Самітгопсфільм.
14 серій
шістнадцнти і стирил. 10.30
зима в ефірі. 12.30 — Час. 1 Ь.ЗО —
ТСН. 15.45 — «Мертва хвиля». До
кументальний телефільм. 16.15 —

«Шлях до храму». Концерт-нарис
16.35 — «ТелеЕко». Журнал. 17.10
_
«Рок-урон».
Музична
про
грама для підлітків. 17.55 -2 По
літичні діалоги. Галерея. 18.55 —
«Життя Клима Самгіна». Художній
телефільм. 14 серія. 20.00 — «ВІД»,
представляє: «Програма 500», Капітал-шоу «Поле чудес». 21.00 —
Час. 21.40 — Колаж. 21.45 — В уря
ді СРСР. 21.55 — Це було... було...
22.15 - «ВІД представляє; «Пог
ляд», «Веді», «Сінематограф», МТВ.
У перерві — 23.55 — ТСН. 1.3і> —
«Підпасок з огірном».
Із циклу
«Слідство ведуть ЗНАТОКИ».
Ху
дожній телефільм. 1 серія. 3.16
«Леннон з нами». Вечір в спорт
комплексі «Олімпійський».

а

ЦТ (II програма)

10.35, 11.35 —Географія. 6 нл. Го
ри і рівнини. 11.05 — «Спочатку
було...».
Науково-популярним
фільм. 12.05 — «Як старий норову
продавав». Мультфільм. 12.15
На позачерговому З’їзді народних
депутатів РРФСР. 12.25 — Сеанс
повторного телефільму. «Дім для
наших дітей». 5 серія.
13.25
—
Прем’єра документального
теле
фільму «Білий аркуш». 13.55
—
«Ваш вихід, артисте».
Любов
і
Віктор Анісімови. 14.15 — На по
зачерговому З’їзді народних
де
путатів РРФСР. 18.15 — На поза
черговому З’їзді народних депута
тів РРФСР. 18.25 — Колаж. 18.30
— Час (з сурдоперенладом). 19.00
— Про вічне І минуще. Білорусія
і Україна: міжнаціональне спілку
вання. 19.30 — «Ключ до світового
ринку».
«Бізнес-конгрсс-90».
20.00 — Вечірня казна. 20.15
—
Кінофестиваль. «Приз глядацьких
симпатій». Документальний теле
фільм «Танцюристи».
20.45
—
Спорт для всіх. 21.00
- Фігурне
катання.
Міжнародні
__________
змагання.
Парне катання. Довільна програ
ма. 21.45 — На сесії
Верховної
Ради СРСР. 22.15 — На позачеоговому З’їзді народних депутатів
РРФСР.

А УТ

1 ГРУДНЯ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — «На пісенному
просторі». Жіночий вокальний ан
самбль. 10.15 — Мультфільм. 10.55
— Художній телефільм
«Небез
печна людина». 12.05 — «Баяде
ра». Вистава Київського
театру
опери. У перерві — 13.10 — Но
вини. Сьогодні — всесвітній День
боротьби зі СНІДом. 14.30 — «Доб
рого вам здоров’я». 15.00 — Хто
ми? Зустріч в Маріуполі. 15.45 —
Музичний фільм «Життя в танці».
16.50 — Абсолютні чемпіони. 17.50
— «Все про ніно». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Телетурнір
«Сонячні кларнети».
20.45 — На
добраніч, діти!
21.00 — Музичні
зустрічі. 21.55 — Художній фільм
«Еніпаж». 1 серія. 23.15 — Вечір
ній вісник.

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин, 8.30 — Наш
сад. 9.00 — Партнер, 9.30 — Людина. Земля. Всесвіт. 10.30
___
— Від
манежу. ..
до манежу.
,. 10.40
1
Концерт
фольклорних
колективів.
Всесвітнього
дня бо11.00 — До
..
___________ .....
ротьби зі СНІДом. Телеміст. 12.30
— Сходинка до Парнасу. 12.50 —
У світі тварин. 13.50 — Кінопрограма. «XX століття. Хроніка три
вожного часу». Прем’єра худож
ньо-публіцистичного фільму
«О,
сльози на очах». 15.20 — Фільми
режисера І. Селезньової. «Усім —
спасибі...».
16.55 — Міжнародна

17.40
рин! ІДТ. Художній
Фсдорз Ку зькіна».

1
'

І

|

І
і

Кпсрш»
«***
*3 ЖИ-ггн
1
Ч-І.ОЬ
_

Парламентський вісник Росії. ї
_ 2 серія художнього фільму <3
життя Федора Кузькіна». 21.00
Ча<Г 21 40 - Борис РувДшкІн
у

Мдскоі. 23.05 — Програма ^»-Те
леміст Москва — Белград. 0.35 —
ТСН 0.50 — На чемпіонаті світу з
шахів. 1.10 —• «Підпасок
з огір
ком». із циклу «Слідство ведуть
«ЗНАТОКИ». Художній телефільм.
2 серія. 2.42 — «Навколо сміху»,

а

Ц'Г (II програма)

_

\
\

і

ароиа. 17.4^ —
1 ЛЛЯНОГО ф.льму,

іН.СЮ

д

кі

V.

Лл

мультляндн.
1^.00
-камера. 19 30 — Прем’єра
балету «Тіні
забутих
20.50 — На добраніч, діти! 21.^0 Мультфільм для дорослих
21 до — Художній фільм «Екіпаж».
Теорія. 22 35 - Вечірній оіснин.
А

ЦТ (І програма)

8.00 — Спорт для всіх. 8.15 -Ритмічна гімнастина. 8.45
»и'
раж «Спортлото». 9.00 — 3
раненько. 10.00 — На служої Віт
чизні.
11.00 — Раннова
розва^жальна програма.
Нлуо
мандрівників. 12.30 - Музичним
ніосн. 13.00 - Лаос: шлях у май
бутнє. 13.3Р - Концерт ансамблю

8 00 — Гімнастика. 8.15 — «Грай,
гармонь». 9.30 - Кінопубліцистика союзних республік.
Прем єра
документального телефільму «Ви
клик». 9.55 - Фігурне
катання.
І Міжнародні змагання.
Чоловіки.
пісні і танцю Лаосу. 14.00 — КіноДовільна програма. 10.40 — Пре
програма «XX століття.
Хроніка
м’єра документального телефіль
тривожного
часу». Прем’єра
ху
му «Протопоп Аввакум». 11.05 —
дожньо-публіцистичного
Пісні Ю. Антонова. 11.45 — Нон^Століття моє, звір мій».
такт-форум. 12.15 — На позачер
Сільсьна година. Панорама. 16.45
говому З’їзді народних депутатів
— У світі казок і пригод. _ «пані
РРФСР. 12 25 — Обличчям до об
«Метелиця».
17.55 — Ке^ЛЬНи^
личчя: любіть автомобілістів. 13.00
— «На схилах стародавнього вул- (променад-концерт ЦТ-1. 19.4* — на
прохання глядачів. Художній
тенана». 13.15 — ТБ про ТУ. 14.15
лефільм «Варіант «Омега». 1 серія.
На позачерговому З’їзді народних
21,00 — Час. 21.40 — Пр^ ^ОСТЄ І
депутатів РРФСР. 14.25 — Колаж.
і вічне. 21.55 — Колаж. 22.00
1
14 30 — Відеоканал
«Радянська
Росія».
17.00
—
Телепрограма
«Сім’я». 18.00 — Мультфільм. 18.15
— На позачерговому З’їзді народ
них депутатів РРФСР. 18.25 — Те
Прем’єра
телефільму-нонцерту І
лестудії міст РРФСР. 18.55 — Піс
«Маппет-шоу».самий
17 і 18Мюнхаузен».
серп. (Вели- І
ні 0. Бариніна. 19.20 — Мультфіль
нобританія). 22.50 — Футбольним і
ми для дорослих. 19.30 — Музичні
огляд. 23.20 — Джазові портрети. І
зустрічі. Роберт Кабара. 20.00
0 35 __ «Той самий
Мюнхаузен». І
Вечірня казна.
20.15 — фігурне
Телефільм. 1 і 2 серії. 2.43 — «Ал- І
катання.
Міжнародні
змагання.
ла Пугачова та її Друзі... запро- І
Жінки. Довільна програма. 21.00 —
шують».
Час (з сурдоперенладом). 21.40 —
А ЦТ (II програма)
І
На позачерговому З’їзді народних
і
8.00 — На зарядну, ставай? 8.15 І
І депутатів РРФСР. 23.40 — Баснет— Мультфільми. 8.45 — На екрані І
бол. Відбірковий матч чемпіонату
служба 01. Фільми про пожежну І
Європи. Чоловіки. Збірна Ізраїлю —
безпеку. 9,15 — Клуб мандрівників І
збірна СРСР. 2 тайм. 0.20 - Ніч
(з сурдоперенладом). 10.15 — Пре- І
ний сеанс. «Свідчення потерпіло
м’єра документального телефіль- І
го».
му «Каракумський канал. Момент І
істини». Із циклу «Земля тривоги І
нашої». 11.10 — Колаж. 11.15 — І
Відеоканал
«Радянська
Росія». І
13.45 — фігурне катання. Міжна- І
родні змагання. Довільний танець. І
14.45 _ «Білий
олень
тундри». І
Художній телефільм. 15.55 — Як- І
що вам після... 16.40 — Виступ хо- І
2 ГРУДНЯ
ру «Млада». 17.00 — Планета. Між- І
А УТ
народна
програма. 18.00 — У нас І
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
в студії А. Гридчук і Л. Берлінська. І
на гімнастика. 9.50 — «У неділю
Р.
Шуман.
«Казкові
картинки». І
вранці». 10.50 — Документальний
18.15 — Світ, в якому ми живемо. І
фільм. 11.50 — 3 нонцертів I між
Фільми
кінодраматурга
Б. Добро- І
народного фестивалю української
дєєва. «Дев’ять днів і все життя», І
музики. В перерві — Новини. 13.40
«Спогад про Павловськ». 19.15 — І
— Циркова програма. 14.30 — «Се
Фігурне натання. Міжнародні зма- І
ло і люди». 15.15 — «Ви нам писа
гання. Показові виступи. У перер- І
ли». 16.00 — «Служба солдатська».
ві — 20.00 — Вечірня назка. 21.00 І
— Час (з сурдоперенладом). 21.40 І
— Ілюзіон. «Машиніст». Художній І
фільм.

УВАГА! «ПОТЕНЦІАЛ»!

Ви мрієте добитись успіху в
ЖИТТІ?
Ви прагнете
_________
....
завоювати
повагу, довір’я та
визнання у
оточуючих?
А чи знаєте Ви себе та свої
можливості?
Чи умієте бути внутрішньо
ВІЛЬНИМ, р-і
—
розкутим
та природїлкуванні?
ним у спілкуванні?
Чи є у вашому характері не
обхідний для цього спокій, рі
шучість, впевненість в собі та
смак до ризику?
Чи знаєте Ви, чого хочете та •
що вправі чекати?
Чи вмієте Ви вірно .вибирати
мету та розраховувати сили?
ПСИХОЛОГІЧНА
СЛУЖБА
«ПОТЕНЦІАЛ» ЦЕ ВАШ КЛЮЧ
ДО СЕБЕ!!!
«Потенціал.» сьогодні — це
перші в місті:
§ — профорієнтація на осно
ві психологічного тестування;
§ — психологічна діагности
ка особистості
та
ефективні
програми
самовдосконалення;

§ — діагностика сумісності
в шлюбі;
§ — групи
психологічного
треніига;
§ — школа виходу з життє
вих криз.
ТА БАГАТО ІНШОГО!
«Потенціал» допоможе
Вам
повірити в себе, він відчинить
зачинені поки в глибинах Ва
шого «Я» якості та можливос
ті, які роблять реальним
до
сягнення вашої головної мети.
Пам’ятайте: Ви самі можете
вирішити будь-яку свою проб
лему! Головне — це навчитися
використовувати свій особис
тий потенціал!
Адреса служби:
м. Кірово
град, Будинок Політосвіти, 1-й
поверх.
Служба працює щодня, крім
неділі та понеділка, з 17.00 до
21.00.
Обов’язковий попередній за
пис по телефону: 4-43-75 з 9.00
до 16.00.

Віра ВїЄВСЬКА

«БАРВІНОК» ЦВІТЕ ДЛЯ ВАС

МЕТАМОРФОЗА

Ви не забули передплатити для своєї дитини
«Барвінок» на 1991 рій? Де ще, окрім «Барвінку»,
вона зможе й далі знайомитися з вічною кни
гою — Біблією? А в якому ще дитячому журнелі
зустрінеться із захоплюючими розповідями про
славних запорозьких козаків; відчує красу і невми
рущість народних звичаїв, традицій, пісень, ка
зок; літатиме з астронавтами у міжзоряних
світах; милуватиметься власноручно зробленими
іграшками? І, звичайно ж, «Барвінок» завжди да
руватиме їй свої веселі барви — сміщинки-веселинки.
Наш редакційний комп’ютер випробує її кмітли
вість І винахідливість. Сміливцям — нагороди. А
кому з передплатників пощастить у лотереї <-Бар
вінку». на того чекають цінні виграші.
Сьогодні тан багато розмов про інші нраїни, про
цікаві мандрівни за кордон. Певно» й вам хотіло
ся б, щоб донечка, синон трохи побачили світу?
«Барвінок» і тут стане у пригоді. До редакції на
дійшло багато листів од юних канадців, американ
ців, австралійців унраїнсьного походження, дітей
з інших кра н, котрі хочуть листуватися з читача
ми «Барвінку». Не забувайте — це чудова нагода
для знайомства.
ілюструватимуть журнал найкращі художники.
Вони ж відкриють таємниці пензля і фарб у заоч
ній школі юного художника.

«Барвінок» вирішить проблему вільного часу
ваших дітей, їхньої самоосвіти. Вчителі впевнене
почуватимуться з ним на уроках й у позаклесній
роботі. Особливо у вивченні мови — української
чи російської. Журнал деомовний, працюють у
ньому професійні перекладачі.
Шкода, моли все цс буде не для вашої дитини,
індекс «Барвінку»: українською мовою — 74022,
російською — 74023, вартість річної передплати —
| 4 ирб. 80 ноп.

ШАНОВНА ГРОМАДО!
Якщо Ви бажаєте стримувати протягом рому
* правдиву інформацію про події, що відбуваються
у на Україні та за кордоном, — передплачуйте та
кі видання:
Індекс
Ціна на рік
60950 «Вісті з України» (20 коп.)
10.40
60969 «Культура і життя» (20 ноп).
10.44
60974 «Літературна Україна» (20 иоп.)
10.40
60980 «Молодь України» (8 коп.)
12.60
60984 «Народна газета» (20 коп.)
10.40
61015 «Родослав» (50 коп.)
12.00
61021 «Слово» (50 коп.)
12.00
61022 «Старожитності» (1.20)
>2.50
74022 «Барвінок» (40 коп.)
4.80
•74087 «Вітчизна» (1.90)
18.00
74089 «Всесвіт» (1.70)
18.00
74135 «Дніпро» (1.20)
14.40
74183 «Дзвін»—(130)
15.60
74257 «Київ» (1.60)
16.80
74304 «Малятко» (30 коп.)
3.60
74396 «Прапор» (95 коп.)
11.40
•74401 «Пам’ятки України» (1.48)
3.84
74446 «Українська культура» (55 ноп.)
6.60
74454 «Соняшник»
9.60
74493 «Україна» (90 коп.)
21.00
74660 «Юкрейн» (70 коп.)
8.40
61049 «Молода гвардія»
10.00
60955 «Голос України» (газета Вер
ховної Ради УРСР)
19.60
61045 «За вільну Україну» (Львів)
12.00
61109 «Галичина» (Івано-Франківськ)
12.48
і звичайно ж,
61103 «Молодий комунар» (Кіровоград}
€.00

— Що з Ониськом? —
дивувались
Геть усі у нас в селі. —
Там, як він, не одягались
І французькі королі?
Вдяг дочку за «Бурда моден»
Важко дівчину пізнать.
Тільки в імпортному ходять
Двоє менших — жовтенят.
Он колготи вже десяті
Поміняв онук... Ну, де
Можна їх аж стільки езяти?
Що за фабрика пряде?
— Не дивуйте, люди, годі!
Не сушіть голів дарма,
В контролерах нині ходить
Рідний брат його Хома!
Мал. В. НЕНАШЕВА.

Без слів.

смт Добровеличкгвка.

МОЛОДІСТЬ ЗЕЛЕНА
Посеред дороги стояв Старий
Осел.
— Здрастуйте, дядечку Осел?—
привітався Лошак, що пробігав
Мимо.
— Здрастуй, здрастуй, малюк!—
відповів на привітання
Старий
Осел. — Куди це ти так жваво
скачеш?
— Та ось, до водопою, вирішив
попити водички, дуже жарко.
— Попити водички — це було б
добре! — погодився Осел.
— То побігли разом, дядьку
Осел, поп’ємо холодненької во
дички! — запропонував Лошак.
— Не можу! — еідпоьів Старий
Осел.
— Чому?
— А тому!

— Але ж ви хочете Пити? — не
заспокоювався Лошак.
— Хочу!
— Так чому ж не біжите до
озера?
— Малий ще, щоб ставити за
питання. Ось як виростеш, тоді
ще може щось і зрозумієш, в чо
му я, до речі, маю сумнів.
— Ну, добре, дядьку, ви тоді
стійте, а я побіжу, до побачен
ня! — попрощався Лошак і побіг
до озера.
— Все-таки добре, що я ще ма
лий і нічого не розумію! — роз
думував він, — а то довелося б і
мені отак стояти посеред дороги
на спеці, як дядько Старий Осел.
Хотіти пити, але стояти!
О. ЛЕРЛЮК.

ВІН 1 ВОНА
Одна жінка прийшли до
психіатра:
— ЛімарЮ, БИ
ПОБИКНб
вилікувати мого чоловіка...
Вже протягом десяти років
він уночі розповідає
про
те, що робить удень.
— Десять років! ! ви ли
ше тепер вибралися до ме
не*
— Саме тепер, бо з учо
рашнього дня він нічого не
розповідає.
•!•

*

¥

— Лікарю, моя дружина
з глузду з’їхала.
— Невже?.. Що ж вона
робить*
— Тримає
у
квартирі
шістдесят кішок.
— Шістдесят кішок* Цс
свідчить про те, що вона їх
любить!
— Але ж, лікарю, у нас
усі вікна зачинені і стоїть
нестерпний сморід.
— То відчиніть вікна...
— Відчинити* Але ж тоді
БСЙ мої двісті голубів виле
тять.
$

*

Суддя. Чому би розі
рвали шлюб*
— Дружина хотіла мати
хлопця, а я був проти.
— Чому! Адже діти —
окраса сім’ї, продовження
роду.
— Але вона хотіла мати
зразу тридцятирічного!
Мал. В. НЕНАШЕВА.

Без слів. •

вявнввавяв

НЕДІЛЯ, 25 ЛИСТОПАДА
10.00 «Хі Мен», 3 частина.
11.30 «Зоряні
контакти
З ступеня».
США. Фантастика.
13.30 17.30 «Помста боксера». США. У
головній ролі Жан Клод Ван-Дамп
15.30 «Гонки у часі». США.
19.30 «Повернення Рожевої пантери».
Франція. Комедія.
2130 «Виття-2». США. Фільм жахів.
ПОНЕДІЛОК, 26 ЛИСТОПАДА
10.00 «Світ талісмана». США.
Мульт
фільм.

1130 «Падіння Римської імперії». США.
1 серія. Історичний фільм.
1330, 1730 «Доспіли бога». Бойовик.
У головній ролі Д. Чен.
1530 «Мисливці за роботами». США.
Бойовик.
1930 «Розгадка у страховій США. Бо
йовик.
21.30 «Вантажівки смерті». США, Бо
йовик.
ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА
10.00 «Зірка відваги». США. 1 серія.
Фантастичний мультфільм.
1130 «Падіння Римської імперії». США.
2 серія.
1330, 1730 «Бронссм Лі •— чемпіон».
Гонконг. Бойовик.
1530 «Меч і чаклун», США. Пригоди.
1930 «Добровольці». США. Бойовик.
2130 «МертЕі не 99,44 процента». США,
Бойовик.

СЕРЕДА, 28 ЛИСТОПАДА
10.00 «Зірка відваги». США. 2 серія.
Мультфільм.
11.30 «Тигр Джо», США. Бойовик.

«Молодой коммунар»
Орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМУ (МДС|.
На украинском языке.
Друкарня Імені С М. Димитрова видавництва
Газета

виходить

щосуботи.

13.30, 17.30 «Великий переполох у Ма
21.30 «Помри тяжко, але гідно». США.
лому Китаї». США.
Бойовик.
1530 «Гремлени». США. Фантастика.
СУБОТА, 1 ГРУДНЯ
19.30 «Кольт морського калібру». США.
10.00 «Зірка відваги», США. 5 серія.
Бойовик.
Мультфільм.
2130 «Дім». 1 серія. Фільм жахів.
11.30 «Американський
хвіст».
США,
ЧЕТВЕР, 29 ЛИСТОПАДА
Фантастика.
»0.00 нЗірна відваги». США, 3 серія.
13.30, 1730 «Малюк иарате-3». США»
Мультфільм.
Бойовик.
1530 «Підрозділ «Дельта». Бойовик. ІЛ
1130 «Чорна дірка». США. Фантастика.
1330, 1730 «Нінзя на полях смерті».
головній ролі Ч. Норіс.
Бойовик.
1930 «Назад у майбутнє». 1 серія. США.
1530 «Битва титанів». США. Історичний , Фантастика.
фільм.
2130 «Знайдеш друга, знайдеш скарб».
19.30 «Місячний гонщик», США. Бойо
США. Комедія.
вим.
НЕДІЛЯ, 2 ГБУДНЯ
21.30 «Дім». 2 серія. Фільм жахів.
П’ЯТНИЦЯ, 30 ЛИСТОПАДА
10.00 «Зірка відваги». 6 серія. США«
10.00 «Зірка відваги». США. 4 серія.
Мультфільм.
Мультфільм.
1130 «Дельта-3». США. Фантастика.
1130 «Супермен-4». США. Фантастика.
1330, 1730 «Танго і Кеш». США. Бойо
1330, 1730 «Хижак». Бойовик. У голов
вик. У головній ролі С. Сталлоне.
ній ролі А. Шварценеггер.
1530 «Нінзя-8». Бойовик.
1530 «Виклик дияволу». США. Пригоди.
1930 «Назад у майбутнє». 2 серія. США,
19.30 «Загін фантастичного призначен
Фантастика.
ня». Бойовик. У головній ролі Д. Чен.
2130 «Втеча Логана». США. Фантастика.
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