Ш НАС—вАЖЧШ

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМСО
МОЛУ
ЗАТВЕРДИВ,
КРІМ
УСЬОГО, СТАТУТ 8 ПРОГРАМУ «МОЛОДОГО
КОМУНА.
РА», РЕДАКТОРА... КОГО ЦО-

Ям «И 8Ж* Зверну
ли
«Молодий
комунар*
охочф
^У«У< нлйрїзиомв.

КАВЛЯТЬ ДЕТАЛІ — 4 СТОРУ ЦЬОМУ ІНТЕРНАТИ
МИЛИЦІ ПОРЯД ІЗ ПАРТОЮ НА
УРОКАХ — ЗВИЧНЕ ЯВИЩЕ.
5—7 ДІТЕЙ У КЛАСІ ТЕЖ НЕ

І рекламу. Запро*
шу«мо до спіаро*
«тництаа Гл 1$^
' ПІПЬнв, «Л 0*0 ЧММЇІІІ'
; ДоНд*и телефоном
г "'

• ^

Й

ДИВИНА. АЛЕ
КІВ - УКОЛИ, МАСАЖІ
ДИТЯЧА ТУГА ЗА ДАЛЕКОЮ
ДОМІВКОЮ — 5 СТОР.
ВИ МОЖЕТЕ УЯВИТИ «ВІТ
РИЛА» БЕЗ ТЕМИ ДЕПОЛІТИ
ЗАЦІЇ ШКІЛ! ОТ О МИ... —
6 СТОР.
ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР міськ
кому КПУ В. Д. МІШУРА ДАЄ
ОЦІНКУ НАДІЙНОМУ РЕЗЕР
ВУ ПАРТІЇ — 8 СТОР.
ОСТАННІ ВІДОМОСТІ ПРО
ГРЕКІВ У ЄЛИСАВЕТГРАДІ —
9 СТОР.
ЕРОТИКА — ЦЕ СЕРЙОЗНО-.
— 10 СТОР.

,. ,г< '

СУБОТА
ЛЮТОГО 1991

ГАЗЕТА ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Голо« Віктора ЦОЯ був настільки несхожим к»
інші, що здавався нереальним, комп'ютерним.
Слова йог© вісону Навпаки, мають спорідченістк
Із текстами Мн^евичаДреІ^нщикоав, групи «На* .
утілус помпіліус» і вливаються свіжим струмочком
у не таку вже й повноводну ріку філософського
року. Хвилі цйї ріки поетично плюскотіли про
заїчний текст: «Я не Хочу жити так, як живу за
раз. в не можу... в задихаюся». Ось у Цоя:
«Осонь — голько красивая клетка)». «Ты пойдешь
рубить лес, а увидишь лишь инн», «Заезды упыш.
как камки в наш огород», «Это кольцо, и обрат
ного поезда нет»..., «Ты не можешь здесь спета
и на хочешь здесь жить»...
Депресія, занепад« зневіра, розчарування. без
силлю «Ты уходишь туда, куда не хочешь идти,
ты уходишь туда, но тебе там книге не ждет»
Хіба не про наше з г;амк життя кожен цей рядом!
кН© >то не станет помехой прогулке романтм. каю, —все ж стверджу« Віктор Цой. При песи
містичних словах романтична музика і фантас
тичний голос — чи на цей розрив музичних сти
хій (і асе ж злиття їх в одне ціле} і робить пісні
Цоя неповторне чарівними!^
'
йр
Для любителів творчості В. Цоя повідомляємо:
біографію артиста ми друкували в нашій газет»
зз 0 грудня 1В90 року. А цей портрет — вам на
пам'ять»
............... :........ -.........

“ •_.....

---------- т —---------- ^-«едкяв
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Оиостор ЦОИ

СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ
Белая гадость лежит под окном,
Я ношу шапку и шерстяные носки,
Мне везде неуютно, неуютен мой дои.
Как мне избавиться от этой тоски
По вам, солнечные дни.
Солнечные дни.
Солнечные дни.
Мерзнут руки и ноги, и негде сесть.
Это время похоже на сплошную ночь,
Хочеться в теплую ванну залезть
Может быть, это избавит меня от тоски
По вам, солнечные дни.
Солнечные дни.
Солнечные дни.
Я раздавлен зимой, я болею и сплю,
И я уверен порой, что зима навсегда,
Ещё так долго до лета, а я еле терплю,
Но, может быть, эта песня избавит
Меня от тоски
По в^м, солнечные дни.
Солнечные дни.
Солнечные дни.

+
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АВСТРІЯ ШУКАЄ ПОКУПЦІВ
ВІДГУКНІТЬСЯ, «АФГАНЦІ!»
Спілка воїнів-інтернаціоналістів України
звертає

останній бій
15
лютого
1987 року, просимо відгук

ться до всіх «афганців», які
виконували свій військовий

нутися. До останнього ча
су немає документів, які б

обов'язок у Республіці Аф

підтвердили
однозначно
обставини його
загибелі,

ганістан

у

1986—1987

Тих, хто знав

рр.

Олександра

Сергійовича Сметюху, 1966

народження,

року

урод

женця села Вербки Ковель
району

ського

Волинської

тож допоможіть
батькам
дізнатися правду про сина!
Вдячні всім, хто не зали
шиться байдужим до нашо
го прохання. Листи надси
лайте на адресу редакції.

області, тих, хто може роз

повісти батькам про

Спілка воїнів-інтернаціоналістів України.

його

Представник австрійської фірми «Денещодавно
меско» Людмила Целлер
побувала з діловим візитом у Кіровогра
ді. Її, а вірніше — фірму, яку вона пред
ставляє, цікавили купівельні можливості
не лише підприємств, які мають валю
ту, а й громадян, які теж її мають.
Мета поїздки Л. Целлер — це нала
годження комерційних стосунків у на
шій області. Фірма
може
виступити
посередником. Тобто — хоче якесь під
приємство закупити собі медичне
об
ладнання, теле-відеоапаратуру,
товари
народного споживання
для
продажу
вже в карбованцях своїм робітникам
прошу дуже, за лічені тижні ви мати-

_лік зможете вибрати те, що
мете перелік, ЗМ
до вподоби.
і, яка постача
Решта — справа ф'Р**".

тиме товар.
_ Людмила Целлер сер' ЩЄ ° «пилася ідеєю відкриття в Кійозно захопилася д
у там прорОвОГРмЙьвусГшо тільки є, як кажуть.
нГбЬюму світі. В тому ЧИСЛІ и
білі, які були в “°Р”Сту8!Хя1ам

не

маємо, багатьом нашим зе
Ялотреба буде бігати за пут.вками в Япо
Н'Звичайно, тим,

у кого є валюта,

на

жаль, такі реалії нашого життя.

Гість з ФРН

ДИСКУТУЄМО
ПРО Мій

Згідно з домовленістю про розвиток
дружніх
стосунків між Комітетом молодіжних організацій
Кіровоградської області та організацією спортивної
молоді Ноймаркта землі Баварія (ФРН) до Кіро
вограда нещодавно прибув голова організації ні
мецької спортивної молоді Едвін Швайгер.
Працівники КМО області познайомили
пана
Швайгера з роботою деяких молодіжних органі
зацій, членів КМО, зі спортивною роботою серед
молоді, з визначними місцями області, організува
ли зустрічі з головою міського спорткомітету, ди
ректором ДЮСШ, викладачами фізкультури КІСМу.
В ході зустрічей пан Швайгер переконався в до
цільності і необхідності налагодження прямих кон
тактів між ^кіровоградською та баварською
мо
лоддю.
«Все побачене й почуте мене приємно здивува
ло. Я не сподівався на такий гостинний прийом з
боку всіх, з ким мені випала нагода зустрічатись.
І я радий за молодих людей, які прибудуть весною
з Німеччини», — сказав пан Швайгер після підпи
сання угоди про обмін групами спортивної молоді
Кіровограда та Ноймаркта.
Згідно з підписаною
угодою, в Кіровограді в травні цього року
буде
знаходитись німецька молодіжна делегація. Кіро
воградська ж молодь з відповідним візитом при
буде в Баварію у серпні. За побажанням німецької
сторони всі молоді люди будуть проживати в сі
м’ях, як в Кіровограді, так і в Ноймаркті. Це, за

У обласному грома дсько-полібудитичному центрі (колишній
,
нок політосвіти обкому Компартії)
з ініціативи міськкому Компартії
України та крайової
організації
Руху відбулася дискусія на тему
«Союзний договір: за і проти».
Висловлювалися
протилежні
думки з цього приводу.
Перед
присутніми виступали економісти,
виробничники, працівники
куль
тури, депутати міськради, викла
дачі педінституту та КІСМу. Сек
ретар міськкому Компартії В. Д.
Мішура зачитав Заяву ЦК КПУ
«За суверенну соціалістичну Ук
раїну в оновленому Союзі». Сло
во мали також директор радіо
заводу
О. Бондаренко,
голова
обласної організації УРП С. Со
рока, інженер П. Кириленко, ви
кладач педінституту Р. Сурмін, ін.
Дискусія врешті-решт звелася до
питання: федерація чи конфеде
рація? Цій темі й вирішили при
святити наступне засідання.
Наш кор.

ТАКЕ ЗНАЙОМЕ

словами пана Швайгера,

зближує

молодь

обох

країн, є можливість краще зрозуміти одне одго, подружитися. «А це основна мета нашої з вами
роботи», — підкреслив пан Швайгер.
,
Ще одну приємну зустріч довпз буде пам ятати
німецький гість. Одного вечора його приймав У
гостях дитячий хореографічний ансамбль
танцю
«Пролісок». Майстерність, запал, професіоналізм
танцюристів приємно здивували гостя, після
він висловив думку, що робота, яку розпочали КМО
області та організація спортивної молоді Ноймарк
та, не повинна обмежуватись
тільки
контактами
між спортсменами, а має вирости в дружбу між

молоддю взагалі.
Зараз Комітет молодіжних організацій
області
веде роботу по підготовці прийому німецької де
легації в Кіровограді. А це і розробка змістовної
та цікавої програми прийому, підбір квартир, в
сім’ях власників яких будуть проживати німецькі
гості, та ще цілий ряд організаційних питань, щоб
німецькі гості почували себе як вдома.
Початком контактів між кіровоградською та ба
варською молоддю закладається ще одна цеглина
в фундамент Загальноєвропейського дому, над спо
рудженням якого працюють усі прогресивні люди
світу.

СВІТ
довкола
до Прибалтійські
,
формаційні агентства по.
відомили, що міністр и
кордонних справ
т,И(Елеман-Енсен наполягає
щоб країни Європейської
СПІВДРУЖНОСТІ

ВІДМІНИЛА

заплановані зустрічі >
економічного
СПІВровіг
ництва
із
Радянським
Союзом, поки уряд СРСР
застосовуатиме
війська
для усунення
демокра
тичних сил в Литві.

А Українські дівчата
вперше матимуть шанс
потрапити на міжнарод.
ні європейські конкурси
краси. З учасниці н0н.
курсу
«Міс-Уираїна-91»
познайомляться з пред,
ставниками західних ре.
н/амних агентств. Пер*,
мижниць чекає подорл*
до Сінгапура та АвстрС, І
першу українську красу,
ню запросять на святну,
вання століття трудової
еміграції до Канади.
Комерційний тиж
невик «Україна бізнес»
повідомляє, що повії про
тесту ють’ проти вилучен
ня з обігу купюр Держ
банку СРСР номіналом у
50 та
100
карбованців
зразна 1961 року. Відни
ні клієнти обслуговува
тимуться тільки за вільно конвертовану валюту.

Слравді
казкове
яєчко знесла «иурочка-і
ряба», яка належала хар.
ківчанці А. Чирно. Вага
яйця
—
200 г замість
шестидесяти, під шкара
лупою — декілька жовт-

О. СЕРЕДА,
відповідальний секретар КМО Кіровоград
ської області.

СЛОВО «КОМІТЕТ»...
У травні минулого року на се
сії
Кіровоградської
міськради
(вперше в республіці) було ство
рено комітет у справах молоді.
Нині аналогічний комітет створе
но і в Новоархангельську. Вірні
ше самого комітету ще
немає,
але на січневій сесії районної Ра
ди народних депутатів, де посеред інших питань обговорювались
молодіжні проблеми,
прийнято
постанову «Про першочергові за
ходи по створенню та реалізації
державної молодіжної політики в
районі», згідно з якою комітет у
справах молоді одержує право на
своє існування.
До весняної сесії планується
сформувати його склад, розроби
ти програму діяльності. В усякому
разі, як сподівається перший сек
ретар Новоархангельського рай
кому комсомолу Валентин
Вінченко, тепер у районі буде реаль
на, конкретна
організація,
яка
займатиметься проблемами моло
ді на серйозному, державному
рівні.
Власна інф.
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кращих

Доброю перевіркою перед X Спартакіадою народів
УРСР для членів збірної команди Кіровоградської об
ласті став чемпіонат України з класичної
боротьби,
який нещодавно пройшов у м. Кременчуці. На борців-

ських килимах легкоатлетичного манежу
автозаводу
зібралось понад 170 «класиків» з усіх областей респуб
ліки та м. Києва. Досить вдало виступили на змаганнях

вихованці

старшого тренера

‘

збірної

Кіровоградщини,

заслуженого тренера УРСР Миколи Івановича Романенка.
У ваговій категорії до 90 нг студент II курсу факуль
тету фізвиховання КДПІ їм. О. С. Пушкіна Олег Кисельов
посів почесне п’яте місце, у напруженій боротьбі
він
виграв п’ять сутичон і програв усього одну зустріч. Та
кож п’яте фінальне місце дісталось у ваговій категорії
де 52 нілограмів Миколі Войтовичу, вииладачу кафедри
фізвиховання КІСМу. У вазі до 100 кг старшокурсник
фанультету фізвиховання педінституту був шостим, а
його молодший товариш по інституту Анатолій Росино
^иГ2орціваукраР'ниДО 74 КГ У“!ЙШОВ Я° ЯВСВТИИ найн₽аАнатопім ВОИНИИ.

ОДНОГО РАЗУ
У «ВОЛЗІ»...
За що дають призи на Каннському
фестивалі, найпрестижнішому міжна
родному кінофорумі?

Радянському постановникові Павло
ві Лунгіну дали за кращу режисуру.
Майже впевнена, коли б жюрі скла
далося лише із наших співвітчизників,
цієї б нагороди одному з авторів філь
му «Таксі-блюз» не бачити. То буржу
азній
і куртуазній
богемі,
мабуть,
здається, що для такого показу зіткнен
ня між пропитим генієм із середови
ща інтелектуалів і неотесаним дуболомом з категорії заробітчан треба
стрибнути вище себе. Нашим, певно,
прекрасно відомо, що цей досить від
точений
художній
витвір за силою
ефекту від зображеного програв би
навіть любительському фільмові
на
цю ж тему, але документальному.
Обдерта комуналка, сусід із колиш
ніх табірників (і, здається, не з в’яз
нів), котрий вивішує по стінах газетні
вирізки з власною резолюцією: «До

гралися», «Розвалили країну», торгівля
горілкою в нічних таксі,
загублений
безхарактерністю, й наркотиками та
лант, котрий зніме останню сорочку
за кухоль пива... Де б знайти шпарин
ку, щоб від цього сховатися в повсяк
денні, а тут ще й з екрана пригоща
ють! Ще й декорації як незло — то

сміттєзвалище, то туалет, то задвірки
м ясокомбінату... І в головних героях
щось від гомункулусів, зомбі чи му
тантів — не
■— в------------’
поведінці,
вона в нас
давно за норму проходить — у зовнішпості. Операторське замилування олігофренічними
потилицею і зубами
Петра Мамонова (саксофоніст
Селі-

верстов) ми ще в «Голці» відзначили.
Петро Зайченко (таксист Шликов) та
ке витіває зі своїми очима, бровами,
ротом і м’язами — куди там божевіль
ному Максові чи Семові з «Концерту
із того світу»! Ті хоч задумані як чу
довиська, а ці, повторюю — одні із
нас.
Зіткнення, взаємопроникнення і на
віть взаєморозуміння
представників

КІНОАФІША

рівнів життя і свідомості, хоч
несе в собі гуманістичний заряд,
мій погляд, не головне у фільмі. Де
що характерне вносить у це
проти
ДВОХ

борство «єврейський мотив» (Селіверстов), русофільський (Шликов)
«іно
земний» (епізодичні герої), але ці лінії
не розроблені, а лиш пунктирно позначені. Дуже далеко і врізнобіч
од
«Таксі-блюзу» заносить нас сцена найтіснішого спілкування Шликова і його
невірної подруги. Вибрана ними диспозиція, старт і фінал єднання їхніх
тіл викликають в уяві абсолютно схожі кадри з двох абсолютно несхожих
стрічок — «Одного разу в Америці»
і «ЧП районного масштабу». Повтор
у мистецтві викликає цікавість: «Хто в
кого сцену вкрав?». Може, за її поста

Ок На ьесарабці коопе
ратори скуповують
не
обміняні п’ятдесятим та
сотні. З
«заборонених»
грошей підприємці
бу
дуть виготовляти пам’ят
ні шпалери, яиі не поступатимуться якістю
ім
портним.
При профілантичмоогляді
працівників
радгоспу в високогірному
селі Мадіиа (Вірменська
РСР) лікарі
були
над
звичайно
здивовані: у
місцевого жителя Д. Мірібяна не виявилось иа
своєму місці... серця. Во
но
розміщене в правій
половині грудної клітки.
Д.
Мірібян
абсолютно
здоровий.

новку
режисеру
варто б розділити
приз із колегами?
Головне ж (і потрібне скоріше істо
рії й тим, для кого це екзотика), —
мандрівка зі збільшувальним склом по
біографіях і оточенню наших сучасни

ків. Художню «лінзу» згадую тут не як
символ «випинання
недоліків», а як

можливість глядачеві ближче (хто по
мітить) і хоча б у кольорі (насправді
воно все сіріше) побачити те, що ро
биться довкола нас і серед нас.
Бо
вже змирилися і наче й не помічає
мо...
Побачити, може, й побачимо, а що
зробимо? Вони «там» он хоч приз да

ли за подробиці, а нам куди від них
подітися? Зачамріти під саксофонну
імпровізацію другого нью-йоркського
диска Селіверстова? Хіба що.
Пода
тися в кооператив, як Шликов і, може,

як він, до червоного
«Мерседеса»
дожитися? Тільки й зосталося...
«Блюз» у перекладі — «меланхолія
журба». Настрій після
цієї
стрічки
значно крутіший від сумовитого
Настр.и після нього - «таксі»! З приват
ником за кермом, темної ночі в без
людному завулку, з підозрілими фа
рами на задньому сидінні...

• ••
В автоматичних но

мерах схову залізнично
го вокзалу станції Кри
вім Ріг та
автовокзалу
міста Запоріжжя лід
контрольної
перевірки
виявлено
розчленовані
жіночі тіла.

14 піаніно, три 3
половиною сотні дорогих
сервізів, СІМ тисяч метрі»
тканин,
і о холодильиин,в» 220 чайників і елек
тросамоварів І ще з «ДрІ'
о язну» намагалась
»кпЄЗХи 3 Союзу
30-річн*
В?ГМ«Р- З від’їздом на
постійне проживання •
’ РЄЦіЮ їй доведеться Т*
нер поченати. А у елі*
робітників БХСС и. н>
• ,1* ям' затримали Л. 6^
^ер, виникло нільна ДО*
?®~мих. запитань. Де
Дівиця чверть мі**она, щоб купити стіль
ки речей? Як їй вдалось
отоваритись в умовах то
тального дефіциту? І ми*ТО з митників дав *Д°6
ро»
на
завантаження
контейнерів.

У НОВОМУ РОЦІ
ПЕРШИН

ПЛЕНУМ
ОБКОМУ
КОМСОМОЛУ

■ ■•

ЯК **и УЖ6 ЛОвіДОМЛЯ НИ ЧИТАЧАМ, МИНУЛОГО тижня ві,
. КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ КО»
У ЦЬОМУ РОЩ
« - Ж ПРО ЙОГО РОБОТУ.

Для когось може видатися чи не сенсацією, коли
скажемо, що першим розглядалося організаційне
питання про вибуття з членів обкому комсомолу де
яких товаришів. Так, Л. Долусов, В. Мороз, О. Мос
каленко написали заяви про неможливість продов
жувати роботу в складі обкому комсомолу. Зразу
скажемо, що в заявах не було ні слова про розча
рування спілчанським життям. Причина проста —
усі вони через виробничу зайнятість чи вікове обме
ження не бажали аби лише рахуватися на папері, бо
ЯІ5 могли брати участь безпосередньо в роботі.
Пленум також задовольнив прохання І. Йовенка,
Ю. Головка і звільнив їх від обов’язків членів бюро
обкому комсомолу. Склала свої повноваження як
голова ревізійної комісії Зоя Мойса, яка перейшла
на інше місце роботи.
З доповіддю по другому питанню «Про загальні
засади і механізм реалізації молодіжної політики в

області» виступив перший секретар обкому комсо
молу Сергій СНОПКОВ. Зокрема, він розповів, що
в жовтні минулого року бюро обкому разом з Київ
ським інститутом підвищення кваліфікації при ЦК
ЛКСМУ (МДС), керуючись постановою XXV облас
ної комсомольської конференції, останніх союзно
го і республіканського з’їздів комсомолу,
почали
роботу по підготовці пропозицій, що
стосуються
молодіжної політики в області. Пропозиції готува
лися на основі вивчення ситуації, що склалася в мо
лодіжному середовищі.
Ян результат (з урахуванням досвіду інших
об
ластей республіки, нраїни) були підготовлені пропо
зиції для обласної Ради народних депутатів.
При
Цьому проводилися соціологічні дослідження в міс
тах Кіровограді, Олександрії, Світловодську (про це
писав «МК» 19 і 26 січня ц. р.). коли готувалися ма
теріали, дійшли згоди, що варто
спочатну в нашій
області розробити не саму програму «Молодь», а на
першому етапі — загальні засади і механізм реалізації молодіжної політики.

У своєму виступі С. Снопков проаналізував причи
ни, які породжують у молоді невпевненість у собі.
Він наголосив, що сьогодні комсомол намагається
;’?зяти на себе і функції молодіжних профспілок, за
рахунок господарської діяльності молоді вирішува
ти її першочергові проблеми. Хоч без
активного
зустрічного руху зацікавлених організацій, і в пер
шу чергу Рад, комсомол не зможе подолати кризу.
Сьогодні часто чуємо, що молодіжні
проблеми
вирішують усі, хоч, як правило, серйозно їх ніхто
! не вирішує. Тому обком комсомолу підтримує ідею
створення Комітету в справах молоді облвиконкому,
який би зкоординував зусилля всіх зацікавлених ор; ганізацій і безпосередньо організовував би роботу
по виконанню рішень, які прийматимуться обласною
Радою. Обком комсомолу вважає за
необхідність
виділити частину своїх коштів на період становлен
ня комітету.
Варто сказати й те, що всі матеріали, які обгово
рювалися по цих питаннях, розглядалися на розши
реному бюро обкому комсомолу з участю представ
ників молодіжної комісії обласної Ради, яку очолює
член обкому комсомолу М. Цуканов. В основному
вони були схвалені й рекомендовані для проведен
ня аналогічної роботи в містах і районах.
Третім розглядалося питання «Про
Програму і
Статут редакції газети «Молодий комунар». Як роз
роблялися і обговорювалися ці документи, як вони
,
розглядалися ідейно-політичною комісією, про вне
сені зміни й доповнення розповіла у своєму виступі
секретар обкому комсомолу Валентина ГРАБОВА.
В цілому, всі її пояснення сприймалися, адже пи
тань до неї майже не було (якщо не рахувати В. Питльованого, який запитав, хто з журналістами укла
датиме контракт, і отримав відповідь — адміністра
ція в особі редактора).
Г. Солтис від ідейно-політичної комісії
вніс
на
розгляд пленуму деякі пропозиції, які були після
голосування прийняті. Пленум доручив бюро обко
му комсомолу у вказаний строк розробити контракт.
Також члени обкому комсомолу розглянули пи
тання про зняття гасла з першої сторінки «Пролета
рі всіх країн, єднайтеся!» як такого, що не відпові
дає вимогам часу. Більшістю голосів (лише два було
проти і двоє утрималися) рішення про зняття гасла
було прийняте.
Багатьом присутнім, а особливо членам
обкому
комсомолу, добре, думаю, запам’ятався минулоріч
ний пленум, на якому з двох кандидатур обирали
редактора. Не минуло й року — і знову довелося
повертатися до питання «Про редактора «Молодого
комунара». На жаль, як зауважила Валентина (Грабо
ва, ніхто не застрахований від помилок. Про те, що
обрання редактора-неспеціаліста було не
просто
помилкою, а певно, ще чимось гіршим, говорити не
доводилося. Всі це знали.
Так вийшло, що на розгляд пленуму пропонувала
ся одна кандидатура. Була ще одна — в особі ко
лишнього працівника обласної молодіжки
Василя
. Ьондаря, але він, як сказала В. Грабова, і пояснила
чому, зняв свою кандидатуру, хоч свого часу його
підтримувала в редакційному колективі більшість.
Слово надали кандидату — Миколі Швораку, за
спеціальністю — журналісту, який до призначення
в. о. редактора (воно відбулося півтора місяця то
му) працював у «Кіровоградській правді».
Пленум обрав редактора одноголосно.

Як завжди, не залишило байдужими членів обко
му комсомолу обговорення питання «Про бюджет

обласної комсомольської організації на 1991

рік».

З інформацією фінансово-бюджетної комісії висту
пила заступник голови планово-бюджетної
комісії
обкому комсомолу Олена Заточна.
Не буду наводити цифр з її виступу, однак, для
нас, рядових читачів, вони мало що говорять. Ска
жу лише, що я зрозумів — фінансове становище
нашої комсомольської організації області більш ніж
скрутне. До мінімуму на сьогодні скорочено штат
обкому комсомолу (з 27-ми працюючих залишилося
17, які фінансуються ЦК ЛКСМУ (МДС), нема за що,
скажемо так, жити багатьом райкомам комсомолу.
Центральним Комітетом комсомолу республіки пе
редбачено також фінансування 46 ставок у міських
і районних комітетах комсомолу.
Крім цього, із бюджету ЦК виділяються додатко
во кошти на утримання музею «Спартак» у селі Красногірці Голованівського району і на утримання ре
візійної комісії (голова) та утримання обласної ра
ди піонерської організації.
Решту коштів доведеться заробляти самим.
При обговоренні бюджету виникало ряд запитань,
уточнень, пропозицій. Останні — були
враховані
при голосуванні за постанову з даного питання.
З інформацією «Про деякі результати роботи об
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цш вулиці Свердлова Іне
відомогол******’^*»/ у,
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ласної комсомольської організації □ 1990 році» ви
ступив другий секретар обкому комсомолу Віктор
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ТЮПА.
Він відмітив, що сьогодні в нашій
спілчанській
організації склався тривожний стан справ. Дуже ба
гато (тільки за півроку) вибуло з лав ВЛКСМ її чле
нів: у Маловисківському (1300), Новоукраїнському
(більше 1000), Добровеличківському (близько 900),
Гайворонському (772) районах.
Поганий стан справ і по
залученню
молоді
до
Спілки. Майже не працюють, наголосив виступаючий,
шкільні комсомольські
організації,
відмовляються
від поповнення своїх рядів організації підприємств,
установ, колгоспів. Також другий секретар
обкому
комсомолу проаналізував ситуацію, оперуючи кон
кретними фактами,
яна склалася в Світловодсьній
міській, Кіровоградській
районній
комсомольських
організаціях. Для прикладу скажемо, що в Кірово
градському райкомі ЛКСМУ (МДС) три рази збирали
пленум і... не зібрали.

Детально Віктор Тюпа зупинився на обговоренні
роботи навчально-методичного центру при
обкомі
комсомолу, завантаженість якого склала 26 навчаль
них днів, коли за планом відведено — 75, куди на
навчання просто не приїжджали комсомольці з ра
йонів. Здебільшого виступаючий торкнувся невирішених проблем, недоліків, хоча й про корисні спра
ви теж говорив. Адже комсомол сьогодні — це єди
на в області організація, яка займається вирішен
ням конкретних проблем молоді: від розробки і
прийняття молодіжних програм до надання пенсій
сім’ям тих товаришів, хто загинув у Афганістані. Та
кі справи потрібно продовжувати, і від них теж за
лежатиме доля нашої Спілки.
Про стан справ у піонерських організаціях, їхню
роботу, завдання і співпрацю з комсомолом розпо
віла у своєму виступі Людмила ЄГЕЛЬСЬКА, секре
тар обкому комсомолу.
Останнім розглядався механізм обрання делегатів

від Кіровоградської області на республіканську кон
ференцію ЛКСМУ (МДС). З даного питання виступиз
член бюро обкому комсомолу
Віктор ПОНОМА
РЕНКО. Після обговорення й інших пропозицій він
був схвалений пленумом:
1. Висунення кандидатів у делегати на республі
канську конференцію ЛКСМУ (МДС)
проводиться
на зборах у первинних комсомольських
організа
ціях. Збори мають право висунути не більше одного
кандидата в делегати конференції. Висунутим вва
жається кандидат у делегати, за якого проголосува
ло більше половини учасників зборів, форма голо
сування встановлюється учасниками зборів.
2. Виписки з протоколів зборів по висуненню де
легатів протягом тижня надаються в організаційний
відділ міськкому, райкому ЛКСМУ (МДС).
3. Висунуті кандидати заслуховуються на розши
рених бюро чи пленумах МК, РК ЛКСМУ (МДС) і
рекомендуються пленуму обкому ЛКСМУ (МДС) для
обрання делегатами на республіканську конферен
цію.
4. Кінцеве рішення про обрання делегатів на рес
публіканську комсомольську конференцію вирішує
пленум обласного комітету комсомолу.
Беручи участь у роботі пленуму, виступив секретар
Кіровоградського обному Компартії Микола Минитович
ВОЛОК. Він звернув увагу на проблеми співпраці між
партійними і комсомольськими комітетами. Зокрема
наголошував, що останнім часом співпраця потребує
не лише реорганізації
напрямів, а й відновлення.
Небажання до співдружності двох організацій,
які
орієнтиром вбачають соціалістичні ідеали, не повин
но б бути, говорив М. М. Волок. І важливим кроком
у цьому повинен стати спільний весняний
пленум
обласних комітетів.

Також у роботі пленуму взяли участь В. Тарасен
ко — відповідальний організатор ЦК ЛКСМУ (МДС),
А. А. Прилипко — заступник завідуючого відділом
організаційно-партійної
роботи
Кіровоградського
обкому партії.
З усіх питань, винесених
на пленум, включаючи
доповнення, були прийняті відповідні постанови.

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

«А МИ НЕ ЗГОДНІ!»
РЕЗОНАНС

Ми, механізатори тракторної бригади № 1 колгоспу «Чер
воний прапор» Олександрійського району, прочитавши ма
теріал у рубриці «Резонанс» вашої газети від 1 грудня 1990
року, хочемо висловитися з приводу листа товариша Гїїдвисоцького. Насамперед, ми не погоджуємось з автором стат
ті в трьох випадках. По-перше, автор пише про Є. В. Мармазова, як «особу, що хитренько пролізла в народні депу
тати республіки, не розуміючи жодного українського сло
ва». Ми, особисто, неодноразово зустрічались з товаришем
Мармазовим Є. В., який часто
бував у нас на тракторній
бригаді і враження від цих зустрічей залишилися якнайкра
щі. Нічого хитрого в ньому ми не помічали. Про його ви
сунення кандидатом в народні депутати скажемо таке: кол
госпники сусіднього колгоспу імені Леніна на своїх перед
виборних зборах, запропонували висунути Євгена
Васи
льовича кандидатом в народні депутати Української РСР.
Усі колгоспники нашого господарства підтримали пропо
зицію своїх сусідів і в день виборів віддали свої голоси за
товариша Мармазова. Переконані,
ми не
помилились у
своєму виборі народного депутата, щодо його розуміння
української мови, то ми його добре сприймаємо, коли він
розмовляє з нами і російською мовою, яка за законом є
мовою міжнаціонального спілкування.
Далі, автор розгнівано пише про «московських генералівдержиморд», які присилають цинкові домовини з трупами
18-літніх дітей. Всі ми були солдатами, але ніхто з нас не
зустрічав «генералів-держиморд», або схожих на них. Ге
нералітет нашої країни складається
не тільки з «москов
ських генералів», там є виходці з України, Білорусії, Дале
кого Сходу. Звичайно, боляче тій родині, яка отримує таку
домовину. І ми всі повинні їй співчувати.
Також хотілося б знати, кого стосується вислів
автора:
«п ють людську кров», і що він мав на увазі, коли вигукнув
«Вони захлинуться в своїй — комуністичній». Ми це роз
цінюємо, як загрозу! Але кому? Серед нас багато комуніс
тів, за що ж нам така подяка, за те, що ми все життя пра
цюємо, дбаємо про врожай хліба, овочів, м’яса, молока, щоб
нагодувати людей, того ж Л. І. Підвисоцького, автора тако
го гнівного листа до редакції «МК».

За дорученням колективу механізаторів
тракторної
бригади № 1 (усього 32 чоловіки]
_
бригадир А. СК1ЧКО.
Олександрійський район.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Друкуючи цей лист, ми уникаємо будь,
яких коментарів. Товариш Підвисоцький у публікації «Мо
лодого комунара» за 1 грудня 1991 року висловив свою
думку про народного депутата УРСР Є. В. Мармазова ме
ханізатори з Нової Праги з цією думкою не погодились
Не можна не помітити, що на відміну від автора поперед^
нього листа, пронизаного злістю і недоброзичливістю Ана
толій Дмитрович Скічко висловлюється стримано, спокійно
інтелігентно. Саме так, на наш погляд, і повинна проходи
ти дискусія.
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АБРАЛИ якихось де
кілька (десь біля де
сяти) десятин, які году
вали сім'ю, і в бабці
Сергія Голоднюка. Бог
з
ними,
десятинами,
добре, що хоч самі
в
живих залишилися,
рід
продовжила ця
сім'я.
Хоч до землі тут став
ляться
особливо.
До
всякої — і колгоспної, і
своїх присадибних «со
ток». Шану до землі ма
ють — це збереглося а
крові,
яка,
відчувши
струмінь нової політи
ки, заграла в Сергієвім
тілі.
Просив землю. Довго
просив. Не давали. Сьо
годні теж не кожному
дадуть. Е, що там
да
дуть, навіть
ке відда
дуть. Живучий, ой жи
вучий стереотип — «на
віщо вона тобі, що зро
биш сам, пропаде, от
гуртом.-». Гуртом наро
били продуктів — їсти
майже нічого.
Сергій Голоднюк, чо
ловік молодий,
хоч у
своєму десь
тридцяти
літнім з хвостиком жит
ті бачив усяке, але та
кої впертості, що трима
ла землю від людей, не
бачив. Добре хоч, що в
Добровеличківському ра
йоні в останні часи ро
зумніше почали
керів
ники всіх рангів до по
ставитися,
треб людей
І, Ог диво, майже тридцять гектарів землі отримав Сергій у довічне
спадкове володіння. От
римав — і людиною се
бе відчув у цім світі. Що
не кажіть — хазяїн.
А земля в нього, лю
ди добрі, — «не земля,
а господній дар», — ска
же чоловік.
Чорнозем.
Той, який свого
часу
німці до себе вивозили.
Дихни — і добро на мій
вродить.
Поїхали на поле,
лике воно і гарне,

З

ставу тягнеться. Буде по
ньому диркотіги
ком
байн — недавно нову
«Ниву» купив,
трактор
на думці. Буде тут ро
дити все — від соняш
ника, пшениці — до по
мідорів, трускалок. Сер
гій чоловік розумний —
не за хороші очі п'ятір
ки отримував,
навчаю
чись у сільгоспінституті.
Овочеву
продукцію
вирощуватиме
хазяїн
як допоміжну. Основні
культури — зернові. Ні,
не тому, що еони «вигідні». Невигідних просіснує.
то-напросто не
Чергуватиме.

Як працюватиме? Важ
ко. Знає, що скуштує
солоного поту, що ру
кам відпочинку не
бу
де. Та це все, не образь
теся за простоту, дур
ниці. Насолода панува
тиме — своє, своя зем
ля, що вродить, з того
й житиме сім'я Голоднюків.
Жінка знала, що рано
чи пізно, а Сергій, обби
ваючи пороги кабінетів,
свого,
гож
доб'ється
вістку, що 27,9 гектара
землі стали спадковою
сприйняла
власністю,
особлистримано, без
вого ентузіазму.

жінка й інше — на рО>на
рахоаує її чоловік
найману працю — все
робитимуть сім’єю, р°’
диною.
Можливі, звичайно. І
перші якісь невдачі, 8
такому випадку
Сергій
не думає, що працівни
ки колгоспу «Дружба»»,
які не зразу задоволь
нили прохання
ниніш
нього хазяїна, насміхатимуться, тикаючи паль
цями. Хоча й на допо
могу надії великої
не
покладає — знав, про
сячи землю, який крок
робить.
Зробив. Відступати мі

куди.
їй землі і Дизитыся1
МО мізкує — гяк- прижи—
жатиметься Д° нЄІ- Кото
ли ж
заговорив зовсім про інше:
__ Дивіться, хлопці,—
показав на тіні, що від
погожого сонця падали
не
ЙОГО
землю,
—
знаєте, що вони
мені
нагадують — та це ж ті
ні минулого, оті, які па
дали на землю, затуля
ли її від хазяїв.
Нагнувся, щось
та*
чи побачив, чи що. Ось
колупнув пальцем
ще
мерзлувату землю, по
сміхнувся.
А ми
його

знімок. Ми виходили
ДобрОВСЛИЧКІВСЬК ОГО

райкому комсомолу, де
з Сергієм нас познайо
мив
другий
секре
тар Олег Моечам, от і
сфотографували хазяїна.
Про це можна б і не пи
сати, коли б не розмо
ва, яка відбулася
між
двома
добровеличківцями. Сергій
вмовляв
другого секретаря рай
кому комсомолу
стать
сусідом по... землі. Ме
жу проорють. Земелька
по той бік посадки таке
сама. Господарством об
живуться.
Хазяйнува
тимуть.

Ж
&

и
Це слово раніше ми
промовляли,
рідно
воно не хан
Якось
сприймалося. Замож
ністю від нього несло,
Отою, яку ми майже
викоренили по селах,
яку так щедро амгрсбала разом з остан
ньою зерниною 8 МО*
морі І останньою лю
диною на хуторі
лектмаізвція.

Ч *• Ф
фотоапаратом
клац...

клац,

— Що ви, хлопці, —
він до нас, — от приїде
те влітку, візьмемо по
мідорів,
сала,
підемо
до ставу, я спочину, •
заразом і поговоримо,—
мріяв Сергій. — Тоді й
фотографуватимете.
Через хвилину додає:
«Знаєте, які
помідори
смачні? Пахучі. їх і рі,
зати ножем гріх — ла
мати треба. Коли доб
рий помідор — «іи ла
мається, а всередині —
аж біліє сніжок. Отакі в
мене будуть. Тоді й кла
цатимете...»».
Ща в нас знайшовся

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА >
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Сергій
смачно
розказував
комсо
мольський працівник і
сам загорівся. Що не
кажіть, а іде» непогана,

*аР*в уваги. Тим паче,
що
Сергій
з Олегом
довго
товаришують, і
сднвс їх. крім цієї зем
лі ще одна — однолопчвмська. афганська.
Та
Була чужа.
Ц* ж для
уерпв — своя. і віи
мій — хазяїн!

•о. ЯРОВИЙ,
•• ГйИВ {фото),
спецкори «Молоде*
я Г**омУивР*»
Доврсжепичківський
район.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР.

ТАКЕ

ВОНО, ЖИТТЯ...

шви SIM ШЕНЬКОЇ „КНОПОЧКИ
П О НЕВЕЛИКОМУ, прямокутної
форми
коридору,
** який, з одного боку,. впирався у двері спортзалу,
а з іншого — переходив у ще вужчий коридорчик, де
розташувались такі ж невеликі
кімнати
лікувальнофізкультурного комплексу та швейної майстерні, по
вільно проходжувались хлопчики й дівчатка. Одні, до
бравшись до дерев’яних лав попід стінами, вмощува
лись на них, інші оглядались на нашу групку і з відвер
тою дитячою допитливістю розглядали незнайомих лю
дей, а ще якась маленька дівчинка, дивно помахуючи
головою, маятником ходила туди-сюди, туди-сюди, по
ки її не всадовили на лавку. Тоді й вона, схилившись
набік, як підбите пташеня, поглянула на чужих і на її
обличчі з’явилось щось схоже на посмішку. До болю
захотілось погладити дівча по голівці, сказати
щось
ласкаве — бо ж дитина, як раптом за спиною щось
глухо вдарились об підлогу. Оглянувшись, побачили
зніяковілу дівчинку на колінах, яка ніяк не могла до-

її, до речі, не так
батьки одержують на неї пенсію
’
; йе платяться,
Білгород-Дністровського дитячого будинку, де ця ди
давно збільшили. Коли ж у школі - г?°
забезтина виховувалась з одинадцятимісячного віку. «Кно
бо держава бере дітей на повне матеріальне
почка», — ласкаво називає його Лілія Петрівна Литви
Бориненко, методист по охороні дитинства Знам’янського печення.
_ Можливо, - наголошували уі РОЗ**ОВІ Ніна
И
зна
ють
міського відділу народної освіти, під чиєю безпосе
сівна і Ніна Іллівна, - деяк, батьки просту не з
редньою опікою знаходяться діти-сироти, — ну Ьи тіль
про існування нашої щколи, т®к '
ьогО. Фізичне
ки погляньте, яка «кнопочка».
дочку
на
Сашуня й справді як кнопочка. Незважаючи на те, своїй дитині. То Просимо IX не р
каліцтво не дає підстав прирікати сина чи до
у
що вже школяр, виглядає років на чотири — не росте
напівлюдське існування. Везіть їх у ш'
пванадхлопчина й край. Щось у нього там порушилось в ор
Як яскравий приклад, тут згадують і
Р
ТОму
ганізмі, його б лікувати, повозити по модних нині екс
.цятирічним Ігорем Курманом з Херсонщин •
оуЧки
трасенсах та інститутах, однак мама з татом вирішили
коли його привезли сюди, хлопець не вмів/Р^Гмипо-іншому. Тому й з’явився на світ папір, згідно з яким
За роботу з ним взялася вчителька Ольга Мив руках,
з 21 липня 1984 року Саша, ще вчора повноправний
Твердола. Наполегливі індивідуальні
занятт
хайлівна
член родини Катаяну, став чужим для своїх- батьків і
своє — тепер Ігор і пише, і читає, і ходить до
обох старших братів. Мати й батько,
аргументуючи зробили
тим, що вони хворіють (батько — інвалід І групи), від
5 класу. За один рік!
писали, — згадує Н. Б. Новіцька, — в облздо— Ми
.
мовились від хлопчика і дали згоду на його всиновлен
3 нами областей, а
ня будь-якими людьми. Так і живе ця «кнопочка» — роввідділи не тільки закріплених за
поприсилали
багатьох інших, Іі дивіться, ось
--- -----г- и нам списки
..
спочатку . в дитбудинку, тепер — у школі-інтернаті. У
дітей зз Чернівецької,
'ИЄ^нівсцогч^і, Херсонської,
-------- - Миколаївської,
. Він
звичайну школу не віддали, бо нинішні акселерати за
>ї областей. І багато діток уже є в нас звідтіля.
товчуть, а тут все-таки спокійніше, тихіше, та Й у класі— ницької
Приїжджають батьки, дякують, кажуть, не знали,
що
8—10 діток, хіба порівняєш з тими класами у міських
СШ чи ВШ, де дітей далеко за ЗО і на перервах класна такі школи є. До цього ніхто ніколи нічого не казав.
Звісно, дехто привозить, а дехто й забирає. Минуло
кімната перетворюється у справжнє поле бою.
го літа, за рік до закінчення школи, забрали додому
— У вересні, — розповідає Лілія Петрівна, — коли в
Надю С. Як не просилася дівчинка, аби лишили тут, як
не вмовляли матір педагоги, та настояла
на своєму.
Мовляв, дома двоє менших, треба за ними дивитись
(мати працює на фермі), буде ходити в сільську шко
лу. А в селі тільки восьмирічка, програму якої
Надя
пройшла ще р інтернаті. Щоб ходити в середню шко-

Урокм фізкультури для учнів цього
інтернату — не
просто один із предметів шкільного розкладу, а життєва
необхідність. Тільки система»ичні вправи
допоможуть
хоч трохи слухатись вражену хворобою руну чи ногу.
На знімну: урок веде молодий інструктор ЛФК Лю
бов ВАРАВВА.

тягтись до своїх милиць, а/к поки літній сивий чоловік
(як потім з’ясувалось, то був інструктор ЛФК Володи
мир Микитович Кузьменко) не допоміг їй піднятись.
У звичайній школі, де на уроках слухають про чуйне
ставлення і милосердя, а на перервах, притиснувши
на
«першачка» до стіни, відбирають мамині копійки
сніданок чи морозиво, подібна картина
викликала б
чужою
оглушливий регіт, бо що-що, а сміятись над
бідою, наші діти вміють. А тут, де на уроках милиці
бо
стоять поряд з партою, де пишуть лівою рукою,
права недієздатна, де ходять дивною танцюючою ходою, над чужим нещастям ніколи сміятися не будуть.
Бо кожного з майже двохсот учнів Знам’янської школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту і ДЦП
(дитячого церебрального паралічу), сюди привело го
ре. Комусь «допомогли» в цьому невправні акушерки
при пологах, комусь рідні тато з мамою, які
зачали
дитя в п’яному чаду, а потім, побачивши наслідки та
кої «любові», відмовились від нього: хай, мовляв, дер
жава його доглядає — вона добра, у неї на всіх виста
чить. Є сім’ї, де і батьки здорові, і акушерка досвід
чена трапилась — а от прийшла біда в сім’ю, і все. Тут
уже нагода проявити себе спеціалістам: що там з ге
нами, чиї то прадавні болячки успадкувало
невинне
дитя.
Та як би там не було, ці діти живуть, ростуть, ходять
до школи (не всі, на жаль, бо скільки їх ще нерухомих,
котрих доля покарала ще жорстокіше) і навіть вчаться
на «відмінно». На медалі, правда, не претендують, бо
мають послаблену шкільну програму, яку вивчають не
11 (згідно з новаціями), а 12 років. Однак, навіть вра
жені такою хворобою, вони хочуть жити так, як жи
вуть їхні ровесники, мати й свої маленькі радощі від
вчительчиної похвали чи збитого власними руками ящи
ка, (на уроках суспільно корисної праці), аби не від
чувати себе нахлібниками, . не бачити
співчутливих, а
часом і гидливих, поглядів за спиною.
Звичайно, не всі вчаться тут добре, бо й за розумо
вим розвитком діти не всі однакові. Кожний з них у
свій час пройшов
через обласну медико-педагогічну
комісію, яка визначила, в якому класі школи-інтернату —1 основному чи допоміжному, буде він навчатись.
Тому ті, хто вчаться в основних класах, і вчаться непо
гано, як правило, стараються поступити вчитись далі—
у технікуми, і навіть в інститути. От і минулорічні ви
пускники Валя Шуба та Сергій Горошко вивчають сьо
годні в технікумах тонкощі бухгалтерської справи, Сер
гій — у Харківському, а Валя — у Кам’янець-Подільському. Приїжджали недавно в школу-інтернат на зи
мові канікули: обоє ж сироти, так що податись більше
нікуди.
До речі, і зараз в інтернаті навчається 12 сиріт. Най
молодший з них — загальний улюбленець Саша Катаяну. Такий собі білобрисий
малюсінький
хлопчик,
якого до школи привезли не мама з татом, хоч живуть
вони недалеко — в Одеській області, а працівниця

Доки хазяйка на уроках або лікувальних процедурах,
ляльки терпляче її чекають. А коли прийде, можна й
погратись у дочки кратері, Рідна мама так далеко...

Кіровограді проходив марафон «Наші діти», я брала з
інтернату оцю «кнопочку» і ще двох сиріт — Олега Іва
нова та Сашу Дорошенка і їздила туди. За нами там,
на марафоні, закріпили Інгульське рудоуправління. їх
ні представники так тепло нас зустріли, забрали у свій
автобус, повезли у відомчий садочок. А там — і танці
для нас, і співи. Наші дітки змішалися з їхніми, гуля
ють, сміються, не розбереш — де своє, де чуже. Ди
вишся на них і серце заходиться: чим оця дцтина вин
на, що тільки й знає вона казенний дім, спить у казен
ному ліжку, що всяку чужу тьотю норовить
мамою
назвать.
— Як не є, — продовжує розмову заступник дирек
тора з навчально-виховної роботи у молодших класах
Ніна Борисівна Новіцька, — а до багатьох учнів інтер
нату батьки приїжджають — чи обоє, чи одна мама.
І на канікули забирають, і по лікарнях різних возять,
та й після закінчення школи є до кого прихилитись. А
ці ж — саменькі. Може, знайдеться якась добра ду
ша — всиновить, коли ж ні — так і микатимуться все
життя. Хоча всі ми надіємось на краще. Що нашим ви
пускникам пощастить, якось усе владнається. Он у нас
є хлопці й дівчата, котрі закінчили нашу школу, одру
жились, мають діток. Одним словом, живуть як усі.
— Бачите, — не зовсім погоджується з Ніною Бори
сівною її колега — Ніна Іллівна Сокур, — батьки теж
не всі однакові. Є такі, що їздять, і багато їх, але ж є
й такі, що й дорогу до нас забули. Ось на недавні ка
нікули кілька дівчат і хлопців — не сиріт, зауважте, —
так і залишились тут у школі. Не приїхали за ними з
дому. Мабуть, знайшлись у рідних якісь причини, але ж
як пояснити це дитині. Вона канікул виглядала як сон
ця, бо ж удома мама чи тато, у багатьох — братики й
сестрички, а її по суті покинули. Хіба можна спокійно
дивитися на дитячі сльози, коли всі роз’їхались, а Ок
сана Тузкова залишилась. Хоч і мама десь у Миколаїв
ській області живе...
Пр УТ доречно нагадати, що Знам’янська спецшколаінтернат розрахована на діток, які мешкають у на
шій області і двох сусідніх — Полтавській та Черкась
кій. Зараз у ній — 197 учнів. Але за списками, які на
дійшли з облздороввідділів усіх трьох областей, дітей
з такими захворюваннями набагато більше. Не хочуть
батьки віддавати їх до школи. Хто не може розлучи
тись з єдиною дитиною, а хто, як це не гірко говорити,
з корисливих міркувань: коли дитина знаходиться вдома,
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Ось еін, загальний улюбленець ~~ першокласник Саша
^АТАЯНУ,анід «ного через рік після народження аздмовилися батьки: у саотй родині «кнопочка^ вня&ився. з&йа
вим.,;

лу, треба їздити автобусом за кількана дцять кіломет
рів — дівчину, звісно, туди ніхто ке пускає. Так і сидить
Надя вдома (тільки жалісні листи пише в інтернат), так
і сидітиме. Може, знайдуть
десь
підсобну
роботу.
Жаль дівчину. 11 класів закінчила на «відмінно». 11
б
рік, і зовсім би інша доля її чекала...
Про що можна ще написати у цій коротенькій роз
повіді? Що харчують там дітей чудово, п’ять разів на
день (з усіма потрібними калоріями і вітамінами __ це
в наш час, коли з магазинів наче ураганом все винес
ло), що займаються з ними прекрасні вчителі і вихо
вателі, що їх в інтернаті не тільки вчать, а й лікують і
оздоровлюють (у школі цілий штат медпрацівників і
чимало різноманітної апаратури для всіляких
проце
дур), що є третє, п’яте, десяте... Що їм
тут,
одним
словом, добре... Можна було б так написати, якби не
бачити очей Саші Дорошенка, котрий, зустрівши у ко
ридорі Лілію Петрівну, аж кинувся до неї:
«Добрий
день». А коли вона обняла його за плечі, невисокого
худенького, у провислих спортивних
штанях,
І
щось
сказала, нахилившись, він наче аж підріс, радісно
за
сміявся. Зате, коли ми пішли далі, якими очима дивив
ся він нам услід, якими очима! Ох, якби бачили ті очі
матері, котрі уже схилились над папером, аби написа
ти одну-єдину фразу, що стане вироком для власної
ноюїйротою”
“
8 ТвКИХ МУКвХ наР°^нУ[ псв-
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— Ці ДІТИ, скривджені долею, дуже добрі душею —
сказала нам одна з виховательок,—Вони ніколи не обра
зять одне одного, бо змалку знають, що таке біль
зичний, а підрісши - дізнаються ще^ про мооЛ?
правди°.АИвІТЬСЯ’ СКІЛЬКИ КРИВДИ навкРУ-

тільки

тк^^і^ Н^ітГКнГ^Х сбтРаЄХНЄЮ'

не-

—‘'

вдарити найболючіше. А звідси - 8СІ наїїбіди.4900**’

О. ПИЛИПЕНКО.
м. Знам’янка.

П’ЯТА СТОРІНКА

Фото В. ВІТОХІНА.

В ЖИТТЯ — БЕЗ
Недавно я побував у Солгутівській середній
школі. Дружно і весело живуть тут старшо
класники. Майже місяць вони допомагали міс
цевому колгоспу «Росія». Кожного дня школя
рі збирали 20—25 тонн
цукрових
буряків.
Стосунки школи і колгоспу міцні. Влітку ДІЯВ
табір праці і відпочинку. А в ньому три брига
ди — тваринницька, польова, механізаторська.
Учні виростили непоганий урожай овочів, за
що були нагороджені туристичною путівкою
в Закарпаття.
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До вас звертається уродженець
с. Цибулеве, який тимчасово про
живає в Івано-Франківській
об
ласті, учитель історії Сергій Орел.
Як відомо, у селі Цибулевому
планується будівництво нової се
У «Молодому комунарі» за 12 січня говориться про редньої школи, що, звичайно ж,
лист начальника обласного управління народної освіти схвалюється жителями та батька- '
на адресу завідуючих міськими, районними відділами ми учнів села. Це чудово. Разом
з тим ця радість потьмарюється,
про
народної освіти та директорів
профтехучилищ,
коли довідуєшся, що
майбутня
ставлення до деполітизації.
школа має будуватись на
го*лу
Дехто з тих, кого я дуже поважаю, вважає, що це
місці, де стояла козацька Церква
розпорядження з власноручним підписом Бориса Пав Святої Покрови.
ловича Хижняка не є правомочним, бо, мовляв, відома
Миргородський полк (полков
шоста стаття як союзної Конституції, так і республікан
ник Д. Апостол) разом з гетьма
ської — відмінені.
ном Мазепою перейшли на
бік
Не варто тут згадувати роль бюрократичних струк
Карла XII
перед
Полтавською
тур у зганьбленні святих ідей комуністичного руху, про
битвою. Козаки намагалися доби
це ще в свій час попереджував А. Луначарський. Але
тися поразки Петра І у знак того,
згідно з логікою, не було б нічого дивного, якби таке
що той всяк намагався задушити
розпорядження видав не начальник управління народ зольності Запорізької Січі та геть
ної освіти Кіровоградщини, а перший секретар обкому манської України. Наслідки
цієї
Компартії України на адресу членів КПУ, які в своїй
битви відомі. Козаки Миргород
більшості обіймають посаду керівників освіти.
ського полку пішли далі на пів
день з метою заселення
цього
Виникає запитання: чи було спроможне
управління краю. У долині р. Інгулець було
народної освіти підготувати самостійний документ із
засноване козацьке городище, де
свіжим диханням готовності до прогресу, утвердження
поселилася орда із козацьких со
громадянського миру, злагоди у вихованні молодого тень, яка носила назву Цибулів
покоління на високих засадах відродження національ ська сотня. (Певно, походить від
ної школи, впровадження гуманізму і високої духов
назви річки Цибуляк, що в Пол
ності у навчально-виховний
процес
з
урахуванням тавській області). Городище, а по
дійсної ситуації в школах нашої області.
тім містечко мало свої укріплен
Рішення показало, що компілятори відкидають про ня. Була тут збудована і церква,
гресивну життєву думку про недоречність надмірного але, напевно, вона була не дуже
захоплення політизацією’ навчального процесу.
Це зручна і тому в 1743 р. в с. Ци
булів козаками
була збудована
склалось у часи уславлення вождів та нашого щасли
вого дитинства. У листі, як мені здасться, мається на нова дерев’яна церква. Козаками
Цибулівської сотні були засновані
и увазі обмежувати нашу молодь від політики, від про

пізніше такі населені пункти на
будження в ній активності до суспільного життя, шля
Кіровоградщині: Лелеківка, Пле
хом наголошення на змісті діяльності піонерських і
комсомольських організацій, які й так загнічені рамка тений Ташлик, Архангельськ (піз
ніше Новоархангельськ,
Христоми малесеньких структур. Тут доречно дати посилання
форівка, ін.). Землі Цибулівської
на статтю професора із Кіровоградського педагогічно- І
сотні, як військово-адміністратив
гр інституту А. Розенберга (див. у «МК» «Деполітиза- |
ної одиниці, простягнись від Чор
ція чи переполітизація»), який дав цінні, науково об
ного лісу (р. Інгулець, Чутівський

ЧЕРГОВА СВИТКА
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грунтовані поради для перебудови школи та намітив
Шляхи подолання застою у шкільній комсомолі’!, а са
ме: змінити статус комсомолу як дійсно молодіжної
організації, розширити її права, зміцнити засади са
мостійності, вивести її з-під опіки. Проте вельмишанов
ний доктор педагогічних наук не осмілився заявити про
недоцільність опіки і над творчою працею вчителя.

Думаю, слід створити
області для координпц'й

колегію »з кращих
учителів
новчапьнолихооного процесу
ШКОПЙХ УСІГ»о НОГ р>вххііди
.

А. ГАНДРАБУРОВ,
педагог.

с. Могутнє,
Кіровог адський район.

ХИЖНЯК
ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО
У газеті «Молодий комунар» № 2 від 12 січня 1991
обговорити?»
року надруковано статтю «Постанову
Автор статті пропонував направити редакції відгуки
Я працюю заступником директора по навчально-вихов’• Мл 1Я ; ^Пгіп би висловити

Уже зараз йде
формування
учнівських
бригад на наступне літо. Бажаючих дуже ба
гато.
Старшокласники вже сьогодні готують себе
до вибору майбутньої професії. Віктор Русавський, відмінний спортсмен, значкіст
ГПО,
наприклад, збирається вступати в Кіровоград
ський інститут механізації сільського госпо
дарства, щоб потім повернутися в рідний кол
госп. Віктор дуже любить техніку, не раз уліт

ку працював помічником механізатора. Наталя
Сирота і Алла Матєйшина гарні вожаті, тож
вони мріють стати педагогами. Олег К^льник,
Іван Слободянин збираються
залишитися в
своєму селі і працювати механізаторами.
Одинадцятий клас зобов'язався здати екза
мени з мінімальною кількістю трійок.

М. ПОПОВ.
с. Солгутове,
Гайворонський район.

Школа на кістках предків?

РЕЗОНАНС

Бюрократичне управління з його настановами
не
спроможне виконати мудрий ленінський заповіт: по
ставити, роботу вчіитєля, як основного сівача духовного
формує а
я молоді, на належну висоту.
**

ТРІЙОК

та Мотронівський ліси), до річки
Синюхи. В період Коліївщини се
ло Цибулів —’ ОДИН
із
центрів
формувань гайдамацьких загонів.
Козак
Мамай
безпосередньо
зв’язаний з життям
та бороть
бою, яку вела Цибулівська сотня.
У 1768 р.
козаки
Цибулівської
сотні своїми гарматами не дали
змоги татарським загонам ДевлетГірея захопити фортецю
Святої
Єлисавети. Вся
Г
_
історія Цибулівської сотні та села Цибулево (Цибулів) мала як і славні, так і трагічні сторінки.
Під кінець XIX ст. у селі Цибулевому було Дві
Церкви
Церква Святого Миколая та Церк
ва Святої Покрови. Але XX сто
ліття, зокрема
післяреволюцій
ний період у нашій країні, харак
теризується як початок
утверд
ження більшовицької диктатури та
тоталітарного режиму, здійснен
ня на практиці войовничого ате
їзму. Скільки сотень жителів се
ла було задавлено голодомором
та репресовано ще з’ясовується
Відомо лише, що у 1930 р. в селі
Цибулеве було
«розкуркуленои
та вивезено у Сибір 60 родин. Це
приблизно 350—400 душ. Не об

минула хвиля наруги та вандаліз
му і наші християнські церкви.
Церква святого
Миколая
була
спочатку^ пограбована, а потім за
крита у 30-л роках. Потім у 1941 р.
вона знову відновила свою
ді
яльність. У 1958 р- ия Церква при
допомозі сільських активістів бу
ла вдруге пограбована та пере
роблена у Будинок культури. А в
1977 році, у зв’язку з відкриттям
нового Будинку культури, споруда
Миколаївської церкви була замк
нена. В 1984 р. без рішення сіль
ської Ради та згоди жителів села
ця споруда по-варварськи
була

знищена не без допомоги колиш
нього голови сільради А. Єфремова.
Церква святої Покрови не при
пиняла своєї діяльності до 1965
року. Але 1965 р., коли йшла но
ва хвиля войовничого
атеїзму,
церква святої Покрови була че
рез декілька років знищена (го
лова
сільської Ради В.
й МокроМпипо-

усов).
вандалізму
були
Ось такіі .акти
...... —
..
Так
здійснені у селі Цибулево,
своїм пред«віддячили» інащадки
----сотні
кам-козакам Цибулівської
Ради
Миргородського
полку.
справедливості треба сказати, що
проти закриття колишніх церков
у селі Цибулеве активно виступа
ла та протидіяла велика кількість
жителів села. Це переважно бу
ли люди похилого та середнього
віку.
А
молодь,
здебільшого,
сприяла пограбуванню та закрит
тю храмів.
Жителі села встановлювали ці
лодобове чергування біля кульпід
тових споруд. Але шляхом
ступу та обману замки на церк
вах були зірвані. Церковна атри
бутика, яка мала колосальну ціну
навіть по старих розцінках, була
вивезена у районний центр. Коли

здійснювалося варварське рунну
вання Церкви святої Покрови, то
багато жителів села
намагалися
чинити навіть фізичну протидію,
щоб запобігти цьому вандалізму.
А коли було руйнування Церкви
Святого Миколая, то протидії з
боку місцевих жителів не було.
Зверталися лише деякі громадя
ни до колишнього голови
сіль
ської Ради А. Єфремова, щоб або
використати її як спортивний зал
для молоді, або зберегти її
як
пам’ятку для села з надією що в
майбутньому прийдуть
інші ча-

си і тут люди зможуть відправ
ляти свої духовні та релігійні по
треби. Такими громадя іами були
А. Головатенко, І. Тюпа, Я. Пома-.
зан. Але ці благання вже не змог
ли зупинити бюрократичного дес
потизму.
У 1953—1954 рр. будувалась шо
сейна дорога Київ—Донецьк. Во
на пройшла через одне із сіль
ських кладовищ. Майже
гектар
землі з прахом наших
предків
було вирізано бульдозером, роз
горнуто по селу, чи вивезено за
його межі. В 1969 р. силами міс
цевого колгоспу на місці іншого
кладовища були побудовані
си
лосні ями та стадіон.
Чи не занадто багато ми дозво
ляємо собі глумитися над нашою
історією та пам’яттю? Чи не до
сить уже нам оскверняти помер
лих, що з давніх-давен
є вели
ким злочином та гріхом перед
людьми і Богом? І ось ця вже ві
дома, спланована акція по будів
ництву школи в районі місця, де
стояла Церква Святої Покрови—
не що інше, як чергова наруга над
нашою історією. Яку пам’ять ми за
лишимо своїм нащадкам? Прийде
час — і, можливо, розпочнеться
будівництво християнської церк
ви. А поки що ці місця потрібно
зберегти, упорядкувати їх, не по
рушувати спокій праху тих
лю
дей, які там поховані. Тим паче,
що в зелі Цибулеве є дуже ба
гато зручних місць, де
можна
побудувати навіть
дуже велику
школу. Я закликаю до виваженності
дирекцію
школи,
прав
ління колгоспу та виконком сіль
ської Ради, народного
депутата
УРСР О. Г. Тарасенка, який відпо
відальний за будівницю школи.

Сергій ОРЕЛ.

Знам’янський район.

дужі»

тшіяи

творчості,

иадсилпигс

свої

на адресу «вітрил»

ЖУРАВЛІ

Летить по не у журавлиний клин посланець із минулого століття.
Де взявся він серед димів і сміття,
мов сирота, у просині'один?

Старий вожак минає наш масив

твори

і повертає в бік Пущі-Водиці...
Невже не знає бід^^ашна птиця,
що
і

там

МИ

реактор

злітаєм,

тре<ви

мооби

Припев: Приходит
приходит
приходит
и меньше

оросив?

журавлі,

ХОМ аже давно оідоилися під клину,
' ’■ ” ‘»т.і
пг.-.гуалги
Батьківщину
-----

найкрасивішу часточку земпі.

У МОСКВІ

Поверталися під вечір до готелю.
Розстеляли в наші^ номері постелі.
Грав оркестр у ресторані нанизу.
Магістраль зітхала тяжко поблизу.
Та із мамою на ліжечку тіснім
У Два голоси співали ми пісні.
Як дівчина йшла по воду у садок,
їхав-їхав козаченько за місток.
Чумакам світили вікна у імлі,

вклонялася тополя Д° землі...
Гой оркестр усе ще грав мені у сні,
гд звучали в серці мамині пісні.
лага калина у полі,

М

г*бо?

УЛЮБЛЕНА АРТИСТКА

заслужена артистка РРФСР
Тетяна ДОГІЛЄВА у спектаклі «Наш Декамерон
Фото В. ЯЦИНИ.
(Фотохроніка ТАРС).

а

Деполіти:

Новый год,
Новый год,
Новый год,
станет зла.

Но

Блакитно на душі... забув, коли мовчав.
Вже гасли пальці, билася дорога,
А тут тобі і нате: молочай
При березі, в камінні, на порогах...
Кричало серце літака за ним!
А там, внизу, вода свій берег мила,
І весни починалися із зим,
І ти неподалеченьку ходила.
Де не повернешся — кругом у світі ти...
Душі світання, сутінку печалі,
Нема в тобі ні зрад, ні марноти,
Ти вся, як є. Ти вся, як будеш далі!
Люблю тебе. Ми думаєм одне.
За білим чорне, поза ним червоне.
Не вітер тишею, а тиша вітром дме,
І тане мак, в червонім чорне тоне...
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ПРОЛІСОК СЕРЕД ЗИМ 14
Віці Іаченко лише дев’ять років. Нещодав
но у видавництві «Веселка» вийшла її кни
жечка віршів у грудні і після...». Пропонує
мо вашій уваЗІ кілька творів юної поетеси.
Якіцо й ви пишете вірші, якщо м вам исбай

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ

зм.ью,

к

сожвлвнию!

Лак для волос? Шампунь?
С иральный порошок?
ь сахара мешок на лето для варенья?

о этот несмешной
предпраздничный стишок?
Припев: Иль сахара мешок!

це не аполітичність
В імб' у і
нородмоГ

Са
зле 1^1 а ми я
осв/ги, маунгм,

пос гінкої
культури

і

но^ліс і і
спорту

з мигань а
облесної Я

Ради народних депутатів, на якому 8 серед

1

інших \

ся й питання про організацію навчально- 1
розгля/
процесу в умовах багатопартійності. З
виховно
коротким вступним словом виступив голова комісії,
народний депутат УРСР В. Є. Панченк«

Він, зокрема, згадав відомий лист за підписом за-1
відуючого обласним управлінням народної освіти |
Б. П. Хижняка, в якому педагогам області рекомен
дувалося керуватися постановою ЦК КПУ «Про Тези
ЦК КПУ про ставлення до деполітизації народної
Меня ты родила себе же в наказанье:
навчальних |
со мной еще трудней тянуть житейский воз освіти та роботу партійних організацій
Володимир
закладів
в
умовах
багатопартійності».
до самых-самых звезд!
наголосив,
Євгенович, проаналізувавши постанову,
Но что нам расстоянье!
документом
що
це
партійний
документ,
він
не
є
Пегасиха моя в венке колючих роз.
, безпосередньої дії і ми сьогодні, в умовах реальної
Припев: До самых-самых звезд,
І багатопартійності мусимо чітко розрізняти партійні
Иль сахара мешок!
Иль сахара мешок!
И этот вот стишок!

»

організації, розширити її права, зміцнити засади самостійностіА вивести її з-під опіки. Проте вельмишанов
ний доктор педагогічних наук не осмілився заявити про
недоцільність опіки і над творчою працею вчителя.

4
4
4
4
¥
.+
>
t
♦
хижнж
♦ ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО

Бюрократичне управління з його настановами
не
спроможне виконати мудрий ленінський заповіт: по
ставити роботу вчителя, як основного сівача духовного
формували молоді, на належну висоту.
спід створити колегію із кращих учителів
області для координації навчально-виховного процесу
в навчальних закладе* '■ школах Кіровоградщини.

ПРОЛІСОК
Віці Іаченко лише дев'ять років. Нещодав
но у видавництві «Веселка» вийшла її кни
жечка віршів У грудні і після...». Пропонує
мо вашій увазі кілька творів юної поетеси.
Якщо й ви пишете вірші, якщо й вам небай
дужа таїна творчості, надсипайте свої твори

А. ГАНДРАБУРОВ.
педагог.

с. Могутнє,

Кіровоі.

адський район.

на адресу «Вігрмя».
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і повертає в бік Пущі-Водиці...
Невже не знає бід^^ашна птиця,
що там реактор трави оросив?
і ми злітаєм, мовби журавлі,
хоч вже давно відбилися від клину,
безсилі врятувати Батьківщину —
найкрасивішу часточку

землі.

у МОСКВІ

ЖУРАВЛІ

Летить по не/У журавлиний клин —
посланець із минулого століття,
Де взявся він серед димів і сміття,
мов сирота, у просині'один?

Поверталися під ве^’Р А° готелю.
Розстеляли в наші^ номері постелі.
Грав оркестр у ресторані нанизу.
Магістраль зітхала тяжко поблизу.

Старий вожак минає наш масив

Та із мамою на ліжечку тіснім
У два голоси співали ми пісні.
Як дівчина йшла по воду у садок,

їхав-їхав

4
і
4

I

У газеті «Молодий комунар» № 2 від 12 січня 1991
року надруковано статтю «Постанову
обговорити?»
Автор статті пропонував направити редакції
відгуки.
Я працюю заступником директора по навчально-вихов
ній роботі в профтехучилищі № 18 і хотів би висловити
своє ставлення до деполітизації навчальних закладів,
хоч думаю, що редакція його не надрукує, так як у
мене різні з автором думки.

козаченько

за

місток.

Чумакам світили вікна у імлі,
вклонялася тополя до землі...

Гой оркестр усе ще грав мені у сні,
хилилася калина у полі,

І журилась Україна без долі.

Любимая моя заезженная лошадь!
(Ты так сама себяа однажды назвала).
Приходит Новый год
Надеюсь, что хороший
что будет 0 'Нем добро
И меньше станет зла.

о этот несмешной
предпраздничный стишок?

И этот вот стишок!
Меня ты родила себе же в наказанье:
со мной еще трудней тянуть житейский воз
до самых-самых звезд!
Но что нам расстоянье!
Пегасиха моя в венке колючих роз.

Припев: До самых-самых звезд,
До самых-самых звезд,
До самых-самых звезд,
в венке колючих роз.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сегодня в классе было обсуждение:
к кому приходят папы в день рождения

и в руки нам суют пакет огромный,

Пусть

на

портретах

папины

В. БУРЛАКА.

на очах у п'ятьох асів клану.

* * *

Лежачи в постелі, Тоі Фумінорі дивився
крізь напівопущені вії на струнку малень
ку Куміко, яка принесла йому чай. Вона
була його подругою вже кілька років, але
й досі він не переставав милуватися її кра
сою. Крім того, вона була дуже розумна.
Скільки разів вона допомагала йому своїми
порадами, коли здавалося все вже втра
чено! Саме тому він хотів поговорити
з
нею про вбивство Суви і Ісібасі.
— Володарю, той, хто наймає ніндзя, має
серйозний намір боротися до кінця — та
кий висновок зробила Куміко після того,
як вислухала Фумінорі.
— Але якщо він рветься до влади,
чому не вбив одразу мене?
— Мабуть, боїться помсти ваших друзів
чи конкуренції інших членів ради. Ця людина прагне знищити суперників і одночасно залякати нас, примусивши добровільно
поступитися владою.
— У раді залишилось троє: Тавара, Кога
і Кітані. Значить, один з них...
— Відпочиньте,
володарю, — Куміко
ніжно погладила його по щоці. — І не ховайтеся від ніндзя. Це даремно.
— Наступне засідання ради буде проходити як звичайно.
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+ Сторінка сртя улнів шкіл,
♦

Бесідуючи з трьома помічниками, Ф/мінорі напружено думав, хто ж з них найняв

«є

не апоШіНіт

Відбулася засідання постійної комісії з питань І
народної освіти, науки, культури і спорту обласної І/
наоодних депутатів, «є якол*.у ’
розгля/
ся й питання про організацію навчально- 1
виховно
процесу в уадоввх багатопартійності.
З і
коротким вступним словом виступив голова комісії, ’

Poavi

народний депутат УРСР В. Є. ПанченК

Припев: Иль сахара мешок!
Иль сахара мешок!
Иль сахара мешок!

улыбки,

а я хочу аквариум и рыбки.
а я хочу кататься с ним на лыжах
и папу знать, как дедушку, поближе.
Сидела я и думала печально:
все говорят, что папа мой — начальник,
что он со всеми добрый на работе,
но любит не меня — чужую тетю.
Его лицо — как за окном трамвая.
Я постепенно папу забываю.
Он для меня уже почти прохожий,
хоть, говорят, я на него похожа.
А у меня сестра выходит замуж.
А у меня болеет часто мама.
А я расту, как сквозь асфальт травинка.
Ах, папа-папа! Я — твоя кровинка.
Таких травинок много под ногами,
и потому мы льнем поближе к маме.

м. Кіровоград.

У той момент, коли випущена з трубкикіудо голка вп’ялася в перенісся Гендзо
Ісібасі, стало зрозуміло, що серед верхізки гангстерського клану Тоі Фумінорі по
чалась кривава боротьба за владу.
Вбивство Ісібасі було вже другим і ста
лося точно так, як і перше, жертвою якого
став п’ятдесятирічний Таро Сува,
наймо
лодший у раді. Він був убитий в чудовому
саду Тоі Фумінорі. Голка, направлена ру
кою, яка безперечно володіла кіудо, вра
зила жертву точно у скроню. Сува помер

С иральный порошок?
•> сахара мешок на лето для варенья?

чтоб целый год жить в Трубке телефонной

Яі повністю підтримую постанову ЦК Компартії
Ук
раїни «Про тези ЦК Компартії України про ставлення
до деполітизації народної освіти та роботу партійних
організацій навчальних закладів в умовах багатопартій
ності», яка дає орієнтир на оновлення роботи дитячих
громадських організацій шкіл і ПТУ в сучасних умовах.
Вважаю, що лист, направлений начальником управління
народної освіти тов. Хижняком з цього питання з на
вчальні заклади, своєчасний. Він націлює педагогічні
колективи на вирішення виховних завдань, що стоять
перед ними в період перебудови і чітко сформовані
в постанові ЦК Компартії України.

м. Мала Виска.
Ніндзя — члени існуючої на острові Хансю таємної общини, які з дитинства вчать
ся «ніндзюку» — мистецтва бути незидимим. Вироблені ними прийоми боротьби
зберігаються в глибокій таємниці і пере
даються з покоління в покоління
тільки
всередині клану.
Пропонуємо вашій увазі уривок з опові
дання У. Місіяма, в якому
йдеться про
мистецтво ніндзя.

Ч*о подарить тебе? Не знаю, к сожаленью!
Лдк для волос? Шампунь?

МАМОЧКЕ К НОВОМУ ГОДУ ЛОШАДИ

І піонерська, і комсомольська організації
завжди
виховували і виховують дітей на найгуманніших люд
ських принципах. Комсомол завжди був на самих від
повідальних ділянках боротьби за побудову соціаліз
му,, прогрес і краще життя людей.

у чорному. Мова йде про японських шпигу
відеофільмів із їх
нів ніндзя. Зараз багато
*
участю.
ЖУКОВСЬКИЙ Руслан.

ж

га звучали в серці мамині пісні,

Останнім часом у пресі з’являються статті різних авторів про деполітизацію навчальних закладів, зокрема
шкіл і ПТУ, що є, на мою думку, абсурдом. Деполіти
зувати школу неможливо. Як можна відгородити дітей
від того, що відбувається в суспільстві, чим воно живе
Її як розвивається?

будь ласка, про людей-неРОЗКАЖІТЬ,
□идимок, про тих, які весь час ходять

Припев: Приходит Новый год,
приходит Новый год,
приходит Новый год,
и меньше станет зла.

убивцю. Наперекір бажанню трійки він за
лишив двері веранди відкритими, а Ногу
Кітані і Тавару посадив напроти, біля де
рев’яної стіни. Це були прекрасні мішені.
Ввійшла Куміко, вона принесла чай.
І раптом у тиші почувся свист.
Тавара
закричав, але залишився сидіти з виразом
жаху на обличчі. Голка, зачепивши
його
вухо, вп’ялася в стіну. І перше, що почув
Фумінорі, були слова маленької Куміко:
— Мистецтво ніндзя — досконале.
*
*
*
Куміко знайшли мертвою наступного ран
ку. Повільно, з ніжністю, на яку тільки був
здатний старий Фумінорі, вийняв
голку.
Вона пройшла точно крізь серце.
Фумінорі сидів у саду і роздумував. Ко
га чи Кітані? Тавара вже відпадає. Ніндзя
один раз промахнувся, але на другий раз
цього не станеться. Тавару можна вважати
вже мертвим...
І раптом він зрозумів.
«Мистецтво ніндзя — досконале», — ска
зала Куміко. І відкрила вбивцю.
Ніндзя не промахнувся. Ніндзя ніколи не
l промахується. Він попав саме туди,
куди
і цілився, а закривавлене вухо Тавари повин1 но було відвести підозру голови клану.
Куміко це одразу зрозуміла. І тому му
сила померти.

Він, зокрема, згадав відомий лист за підписом за
відуючого обласним управлінням народної
освіти
Б. П. Хижняка, в якому педагогам області рекомен
дувалося керуватися постановою ЦК КПУ «Про Тези
ЦК КПУ про ставлення до деполітизації народної І
освіти та роботу партійних організацій навчальних
закладів в умовах багатопартійності». Володимир
Євгенович, проаналізувавши постанову,
наголосив, І
що це партійний документ,
він не є документом о
безпосередньої дії і ми сьогодні, в умовах реальної І
багатопартійності мусимо чітко розрізняти партійні І
і державні документи. Голова комісії відзачив, що І

сьогоднішня школа ніяк не позбудеться ідеологіч- І
них догм, що й далі вона виховує людину з чорно- І
білим мисленням.

У ході дискусії викристалізовувалось саме поняття
«деполітизація школи». Багато хто справедливо вва
жає, що школа не може існувати поза політикою.
Думки подеколи були полярними. Наприклад, що
в школі не повинно бути структур політичних орга
нізацій. Державна концепція загальноосвітньої шко
ли, яку процитувала І. М. Переденко, завідуюча ка
бінетом обласного інституту вчителів, говорить про
шкідливість ідеологізації навчального процесу.
Цікавими, аргументованими були виступи
А. С.
Бика, С. Г. Барабаш, С. Г. Мельничука (педінститут),
завідуючого Новгородківським районним
відділом
народної освіти В. В. Топтуна.

Висловлювалися й думки про те, що з школи ні в
якому випадку не можна вивести комсомольські й
партійні організації. Член комісії, директор Кірово

градської середньої школи № 18 С. О. Чебан’на на
звала таку цифру: кожен четвертий учитель в об
ласті — комуніст.

На засіданні також виступили вчитель із Гайворонського району А. Б. Рєзник, секретар обкому ком
сомолу Л. Д. Єгельська, директор Комишуватськоі
середньої школи Новоукраїнського
району Н. А

Калініченко, директор Кіровоградської неповної се
редньої школи № 21 В. І. Каюков, голова обласної
Ради піонерів Н. П. Жукова, голова постійної комісії
з питань освіти, науки та
впровадження
Закону
УРСР про мови міської Ради В. О. Поярков, мето
дист по навчально-виховній роботі
обласного ін
ституту удосконалення вчителів
Л. Г. Семезенко,
завідуючий обласним управлінням народної освіти
Б. П. Хижняк.
Останнім, коли вже вичерпались всі запитання і
репліки, виступив директор Кіровоградської середньої школи № 32 В. Н. Дацький. Ніби
ігноруючи
попередню більш як тригодинну розмову, він
наголосив, що крім загальнолюдських цінностей школа має виховувати цінності соціалістичні, звинуватив
В. Є. Панченка в нав’язуванні своїх поглядів на роз
виток освіти, хоч голова комісії посилався на дер
жавні документи.
Було прийнято рішення,
яким, зокрема,
реко
мендувалося педагогам області вести політичну ро
боту
поза
школою,
облвиконкому — відмінити
лист-рішення Б. П. Хижняка, про який йшла
мова
вище, як такий, що протирічить законодавству. Ви
рішено при атестації вчителів українських шкіл вра
ховувати їх знання мови, у разі необхідності пода
вати відповідну допомогу.
*

C. БОНДАР.
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«КОМСОМОЛО КЕ ваше
бачення проблем
комсомолу
і молодіжного
руху взагалі?

і

з

— Комсомол втрачає своє полі
тичне обличчя, йому треба серйоз
но допомагати. Кожна партія
повинна турбуватися
про
молодь,
щоб мати свою зміну. Останнім ча
сом зроблені певні кроки до того,
щоб комсомол відновив своє по
літичне реноме, і займався не ли
ше соціальними проблемами. Ком
сомол є ідейним союзником КПРС.
Стосунки між ними повинні буду
ватися на принципі рівноправності.
Ми з комсомолом маємо бути рів
ними партнерами.
Інші молодіжні рухи я б не роз
глядав у відриві від партій. У де
яких напрямків є майбутнє, у де
яких — ні. СНУЛЛ я вважаю
націонал-шовіністичною
організа
цією. Так думати мені дають під
стави виступи їхніх керівників та де
які акції цієї організації.
Я за те, щоб для всіх молодіж
них організацій були створені рів
ні умови для роботи, якщо вони,
звичайно, працюють у рамках за
кону, не закликають до насилля, до
націоналізму чи шовінізму.

— Як ви думаєте, чому новообІраиа міська (і не тільки) влада ви
явилась майже безсилою? Причи
на у якісному рівні депутатів чи це
ознака системи?

І

— Думаю сталося так і
через
якісний рівень
депутатів.
Дехто
прийшов у Ради на хвилі популіз
му, не підготовленим до вирішення
соціально-економічних питань. Ра
ди — не
арена
для політичних
І
битв, вони повинні вирішувати про
блеми людей. Думаю, слід дещо
І
змінити структуру, надати
Радам
і|
більше самостійності. Верховна Ра
да України прийняла хороший за(кон про
самоврядування,
траба,
щоб він швидше запрацював.
я

І

— Для сьогоднішніх Рад дуже
актуальним є питання молодіжної
політики...

— Я розділяю ПОЗИЦІЮ щодо мо
лодіжної політики, зафіксовану
у
відповідній резолюції XXVIII з їз
ду КПРС. Ми повинні
допомогти
молоді реалізувати їх інтереси. У
цій справі важливу роль відіграє
комітет у справах молоді. Такі ко
мітети треба підтримувати. Необ
хідно вести роз’яснювальну роботу
серед керівників підприємств, ор
ганізацій, бо вони не завжди вра
ховують інтереси молоді.
Мене турбує низький моральний
та культурний рівень молоді.
Що
сьогоднішній десятикласник чув хо
рошого про нашу історію? А нега

боявся цього. Але я ніколи ні
кого не тиснув.

— Чи не зустрічали би протидії
з боку своїх колег?
— 99 процентів тих людей, з яь^ми я працював, — чесні,
зіддані
своїй справі. Звичайно, іноді несо
лодко було. За свої переконання
треба боротись.

— Які, на ваш погляд, найважли
віші ознаки правової держави?
— Перш за
все
забезпечення
прав людини, захист її гідності. За
безпечення всіх прав і свобод, які
закладені в Декларації прав люди
ни, прийнятої ООН.

тивні гасла
завжди
оглупляють.
Молоді люди мало цікавляться те
атром, серйозною музикою. Місто
потрясла звістка про вбивство жін
ки. Відомо, що це зробив 17-ти річ
ний юнак. Я думаю, що людина,

— Яке ваше ставлення до КДБ?
— Я знаю багатьох людей,
які
працюють там. Можу сказати, що
це люди, які чесно виконують свсї
обов’язки. Така організація повин
на бути у кожній державі. Але по
трібен Закон про КДБ. Наскільки
мені відомо, такий документ про
робляється. КДБ повинен працюзати в рамках правової держави, за
хищати інтереси громадян.
Репресії, які свого часу проводи
ло НКВД, я засуджую. Зараз /се
робиться, щоб відновити історичну
справедливість.

яка розуміється на мистецтві, ні
коли такого не вчинить. Свідомість
молоді отруїли відеопірати, які на
цьому загрібають
чималі
гроші.
Треба боротися за очищення атмо
сфери, в якій живе молодь.
Зви
чайно, не пропоную хлопцям
та
дівчатам одягти рожеві
окуляри.
Молодь не вбережеш
від
тінейжиття. Але вона повинна у цьому
орієнтуватися. Тут має бути і роль
батьків, і школи, і депутатів.

— Ви чи не єдиний з партійного
апарату нашої області кілька років
тому зважились на публічні диску
сії з політичними опонентами. Як
оцінюєте сьогодні
свої
виступи,
скажімо, дворічної давності?
— Я
конань.
валися
ностях.

ніколи не міняв своїх пере
Мої погляди завжди базу
на загальнолюдських
цін
Я завжди поважав людину,

— У книзі П. Малькова «Записки
коменданта Кремля» (видавництво
«Молода гвардія» 1968 рік) є такий
фрагмент: В. І. Ленін вранці, 1-го
Травня,
зустрічається
з членами
Політбюро. Вітає їх і докоряє, чо
му, мовляв, і досі стоїть пам'ятник
на місці вбивства
князя
Сергія
'Олександровича. Пам’ятник
було
знято. Як би ви оцінили цей факт!
— Ленін дуже обережно ставив
ся до культури, пам’ятників
архі
тектури, ін. Але він боровся проти
експлуатації і проти всього того,
що її • уособлювало. Я думаю, що
про цей факт не слід говорити од
нозначно. Не можна все абсолют
но з минулого тягнути у майбутнє.
Є хороші речі, а є реакційні. Тут
потрібен
не
стільки
класовий,

професійність,
культуру.
Це все,
мабуть, і допомогло мені бути на
вістрі часу. Я не відмовляюсь від
своїх слів — я був завжди чесним.
Те, що зле й погане я називав злим
і поганим, і навпаки.
І ніколи не

ВОСЬМА СТОРІНКА
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Добридень, дорогі -читачі. «Поштова скринь
ка» шле вам привіт від ще не знайомих дру
зів. Сьогодні ми майже розучилися спілкува

тися, а це так цікаво — отримувати листи і
писати їх, висловлювати свої мрії, сподівання,
роздуми. Як свідчить редакційна пошта, бага
то хто з вас бажає нових знайомств. Тож при
готуйтеся вибирати. Адреси, які ми сьогодні
друкуємо, — адреси ровесників. Всім по 14
років. Вчаться, люблять читати, слухати музи
ку, цікавляться кіно і відео. Для економії га
зетної площі ми не розповідаємо про кожно
го автора зокрема. Поговоріть самі.

на

©

скільки

загальнолюдський

підхід.

Я розумію Леніна в цій
ситуації.
Ленін любив людей, а Сталін любив
ідею. До казарменного соціалізму,
який був побудований потім, кому
ністична ідеологія не має ніякого
відношення.

— Новомиргородська
районна
газета влітку
опублікувала
лист
голови однієї із сільрад, який пря
мим текстом закликав
зустрічати
галичан, які тоді проїжджали че
рез область на святкування 500-річчя Запорізької Січі, з автоматами.
Не один працівник райкому КПУ
підтримує такі наміри. У тому ж
Новомиргороді справа дійшла лед
ве не до створення . робітничих
дружин для охорони пам’ятника
Леніну. Що це таке, як не штучне
розпалювання ворожнечі!
— Тут потрібно враховувати, що
всі ці святкування, походи, ін. пла
нувалися як політичні акції. Це був
камуфляж, під яким
проводилась
ідея дискредитації
КПРС.
Люди
цього не сприймають. Для
бага
тьох синьо-жовтий прапор — озна
ка націоналізму. Це треба врахо
вувати.
Я думаю, що слід відходити від
протистояння. Необхідно
налаго
дити демократичну згоду
серед
учасників політичного процесу.

— У своєму інтерв’ю «Кірово
градським новинам» ви сказали,
що вірите у комунізм. Ця фраза
у багатьох викликала здивування.
Що саме ви мали на увазі?
— Я вірю в те, що можна побу
дувати суспільство вільної думки у
вільній країні, правове суспільство
соціальної справедливості. А все Це
і є комуністична ідеологія. Ці ідеї
йдуть
ще з часів Ісуса
Христа.
Твердо знаю, що світ розвивається
під знаком боротьби за соціально
справедливе суспільство.
І вірю,
що його можна досягти.

Інтерв’ю взяла
С. БОНДАР.
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317320, м. Новоукраїнка,
вул.
Тімірязєва,
7, Болтян Наталі.
317016, Світловодський район, с. Федорки,
вул. Шевченка, 2. Скоренцовій Вікторії.
317000,
Світловодськ,
вул. Комарова, 63.
Оберток Наташі.
317900, м. Олександрія, вул. Маршала Рибалка, 20, кв. 3. Чумаченко Світлані.
317502, Добровеличківський район, с. Крас
на Поляна, вул. Радгоспна, 9, кв. 6. Скобелєвій Світлані.
317502, Добровеличківський район, с. Крас
на Поляна, вул. Радгоспна, 10, кв. 7. Мінченко
Аллі.

317336, Новоукраїнськйй район, р/п «Більшо
вик», від. імені Кірова, Маруняк Світлані.
317510, смт Добровеличківка, вул. Леніна, 3.
Врадій Наталі.
317510, смт Добровеличківка, вул. Крупської,
129. Осипенко Яні.
317410, м. Новомиргород, вул. Комсомоль
ська, 13. Мазур Світлані.

317410, м. Новомиргород, вул. Комсомоль
ська, 5. Петрову Сергію.

Всього найкращого! Пишіть листи, дружіть,
спілкуйтеся.
Ваша «Поштова скринька».

УРИВОК З ІСТОРІЇ
(Продовження.
Початок у №№ 4, 5).

його на парафію і на
підставі указів
Синоду
як
В 1765 році, коли бу- І наказав відправити
утікача на колишню па
дівництво підходило вже |
до завершення,
прео- | рафію, а грекам запро
понував пошукати
собі
священний Гервасій до- |
іншого пастиря. Але як
зволив ієромонаху
Па- |
би там не було, корот
лазовлу здійснювати у І
кий час Борисов служивновому храмі
службу, І таки в грецькому храмі;
яка не потребувала ос- І служили
також
і свявяченого престолу, а 25
щенники російських хра
вересня 1766 року дав
мів при єлисаветинській
благословення освятити і фортеці, а греки все не
середній престол у ім’я І могли знайти собі
по
Володимирської
Божої | стійного священника.
До речі, в архіві грець
Матері; боковий вівтар
збереглось
не було закінчено ще і І кої церкви
в цей час. До речі, в ! ще одне свідоцтво про
священпаперах грецької церк- II православного
аи збереглась угода а ІI ника, який утік від пе
мешканцем
слободи | реслідувань з польських
володінь (прохання про
Злинки Олексієм Гур’є- і
місце
священика Іоанаим, який зобов’язався
на Дитанського).
Воно
нарубати в державному
надруковане в «Херсон
Чорному лісі 600 дерев
ских Єпархиальньїх
Beза 27 карбованців. Іеро- ІІ домостях» № 15 за 1883
монах Папазовлу
про- |і рік.
КОЛИ
До цього часу,
служив рік ® неосвячедуховне стадо єлисаветному
храмі і залишив
градських греків зоста
місце по хворобі, — на
лося без пастиря, нале
певне від старості, тож
жить один епізод, який
грекам довелось шука
I становить особливий інти нового священика, а
II терес. На початку 1769
знайти доброго священ
І року
єлисаветградська
нослужителя-грека було
І провінція зазнала напа
не легко. Тут
заслуго
ду кримських татар під
вує на увагу один до
І проводом хана
Керімкумент, позначений 9-м I Гірея. В числі багатьох
числом січня 1766 року,
І поселень, які було спа
в якому викладено умо
лено противником, така
ви вихідця з Константи
доля спіткала і велел юднополя ієромонаха Фео- I не
село Аджамку
з
ни з Єфимом Темелієм і! церквою. Населення Адта грецьким братством
жамки розбіглось куди
при
фортеці
Святої
хто міг; священник же
Єлисавети.
Документ
Василь Логовик з сімей
змальовує мам церков
ством оселився в неда
но-громадські
порядки
лекій від Аджамки фор
теці Святої
Єлисаветм.
та звичаї
суспільства.
Залишившися без пара
Феона
зобов’язується,
фії та засобів до існу
отримавши
посвячення
вання,
з сім’єю,
він
та заручившись затверд
звернувся до
старости
женням
єпархіального
грецької церкви Темелія
начальства, священствуз пропозицією дати йо
вати в грецькій церкві
му притулок до травня
шість років, одержує на
місяця в церковному бу
утримання
1І/г частини
динку. Темелій та греки
церковних прибутків, а
прийняли Логовика і да
2 частини здає ктитору
ли йому тимчасове жит
«для всяких потребнос
ло в церковній хаті, яка
тей»; на утримання ін
служила
приміщенням
ших членів кліру йшла,
дячку, паломарю та сто
напевне, половинна част
рожу. Пройшов травень
ка.
місяць,
а Логовик
не
З невідомих обставин
покидав церковної квар
Феона не отримав па
тири і не шукав іншого
рафії і остання діста
місця; з іншого боку,
лась Відаліду, який ви
греки не встигли знайти
йшов з-за кордону. Але
іншого священика: так,
проживши всього кілька
за
взаємною
згодою,
місяців
при
фортеці,
напевне,
більш-менш
Відалід цей,
скучивши
мовчазною,
священстпо вітчизні, таємно втік
вування колишнього адпри допомозі солдата у
жамського батюшки завідставці, за що того бу
тяглось. Але одне не
ло покарано канчуками.
сподобалось йому у гре
Тоді греки уклали тим
ків: це те, що всіма ма
часову домовленість
з
теріальними
справами
утікачем
«от униатско
церкви розпоряджалися
го гонения» з польсько
у них титарі, а священ
го містечка Ме две дівки
ник ке тільки не мав до
священником Опанасом
ступу до них, а й слу
Борисовим, до того, як
жив найманцем.
Про
знайдеться
священниктягнувши таким
чином
грек. Умову
укладено
своє
заступництво до
на три роки, по 40 кар
осені, він зважився на
бованців за рік, які ви
громадсько - церковний
плачувались по третині
переворот. У вересні мі
(напевне, через
кожні
сяці подає Логовик про
4 місяці — П. К.). Свя
хання єпископу Гервасію
щенник
зобов’язувався
про затвердження його,
брати за обряди «по си
Логовика, на посаді свя
ле указа Его Преосвя
щеника , грецької церк
щенства», без здирства;
ви та про дозвіл зали
зобов’язувався
достав
шитись жити у церковляти за власний рахунок
кому будинку. Чи була
лроскури для звичайнихі
до
подачі
прохання
літургій, на сорокоустиі
яка-небудь угода Лого
ж сам замовник пови
вика з греками, а якщо
нен був витрачатися на
була, то яка саме — не
лроскури, вино,
свічки
відомо; напевне, що та
Ьта ладан. Таку умову бу
кої угоди не було: інак
ло укладено греками з
ше навіщо б було про
Борисовим. Але епіскоп
сити у преосвященного
Гервасій не
затвердив

КОЛОНІЗАЦІЇ

дозволу жити у церков
ному будинку? Як би
там не було, єпископ
Гервасій висловив згоду
на обидва пункти про
хання Логовика.
Зару
чившись
архіпастир
ським затвердженням на
посаді та оселенням у
церковному
будинку,
Логовик через місяць
подає в Переяславську
консисторію
«доношение» наступного змісту:
тих, хто був у греків
священиком
і
потім
«нанятой
утік, Відалід,
всегда находился и ни к
какому тоя церквы цер
ковному добру дела не
имел, но они сами
от
себя вино, ладан, свечи,
и просфиры отпускали,
почему и свечи церков
ные, а не поповские о
продажу
отпускаются,
також и ключ у себя со
держат». Логовик
ви
знає такий устрій
не
зручним та суперечним
російському церковному
ладу; він пояснює свою
думку
таким
чином:
«1-е,
просфиры
они
(греки) отпускают
разве в праздничные и воскресные дни, а в рядовые хотя бы и
желал
священник литургисать,
но просфор и других по
требностей не отпуска
ют; 2-е, через содержз-
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ниє ключов церковных
у себе (у ктитора) часто
бывают
священнику в
преподании треб пре
пятствия и
остановки;
3-є, по таковым от них
следуемым
происходствам и по малому тамо
(в
Елисаветграде)
их
числу дьячка
при той
церкве содержать не с
чего, а он де... от них
греков найму не требу
ет (SIC) и профиры с
вином отпускать э сво
его кошту, також и дяч
ка на собственном про
питании содержать одол
жается». Виходячи з виЛогощевикладеного,
вик просить: «не позволено ли будет от духов
ной консистории в оной
греческой церкви свечи
ему правителю (Логоеик
займав посаду керівни
ка єлисавеградського ду
ховного правління ще з
того часу, коли служив
у Аджамці. Документ за
його підписом, з датою
1764 рік, дивись в «За
писках Одесского обще
ства Истории и Древнос
тей», т. VI, ст. 602) в
продажу
производить,
как де оные греки и уго
ворились было э священ
ником Афанасием (Бори
совым). (Ми бачили, що
домовленості
про
це
укладено не було),
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ключи церковные
со
держат у себя...».
Слід гадати, Логовику
добре були відомі ходи
в переяславській консісторії, не дарма він зай
мав посаду
керівника;
інакше важко пояснити
при наявних умовах ви
значення
консисторії,
яке було накладено на
його «доношение». Pe
золюція була така: et в
согласие учиненного на
просителевом
доноше
ний... Его Преосвящен
ства определения о бы
тии при греческой про
писанной церкве и о по
ступаний так, как
над
лежит приходскому свя
щеннику по здешним по
рядкам за силу правил
святых, отец, в
коих
изображено: души
по
ручены в наблюдение,
кольми паче церковное
добро поручиты надле
жит». Про це рішення
повідомлено було Єлисаветградському духов
ному правлінню,. тобто
тому ж Логовику, й за
пропоновано було «ве
дать и чинить по сему».
Грецька громада про
тестувала. Вона посила
лась на ніжинські та
київські грецькі храми,
добром
де церковним
зазназавідував титар;
мали і те, що і в Єлисаветграді до цих пір пре
дозволяосвященним
лось тоже, по прикладу
нарешті
гих
храмів;
стверджували, що ніко
ли ніяких неподобств від
цього не виходило: проскури та вино
видава
лись без перешкод, по
вимозі священника, клю
чі — також; титар живе
біля церкви... На цьому,
на жаль, уривається ця
справа і ми не знаємо,
хто переміг у боротьбі.
Правдоподібно — Лого
вик.
Вище ми бачили, що
половина
церковних
прибутків, за угодою з
ієродияконом
Феоною
повинна була йти до
церковного старости «на
зсякія потребності». Але
Феоні не вдалося зайня
ти парафії, і угода, яку
було укладено з ним, не
отримала прав на жит
тя. Але, чи з добровіль
них пожертв, чи з інших
джерел, не відаєм, —
при грецькому
храмі
зібрався капітал;
неві
домо також, чи великим
він був, але безперечно
те, що він пускався о
обіг. Збереглось «доно
шение» купця Михайла
Ніколаєва, яке помічено
1766 роком, (тобто ро
ком освячення
серед
нього престолу церкви),
з проханням видати йо
му з церковної суми на
рік 300 карбованців, то
му, що йому, Ніколаєву
пнебезизвестно»,
що
«желающим» видаються
гроші з церковної суми
на відсотки; на звороті
«доношених» на зразок
чернетки
«одобрение»
купецького
правління
(про купецьке правлін
ня буде сказано нижче).
Крім цього, є ще два
підтвердження
таких
займів, одне — 230 крб.,
знаходиться при церков
нім сумі (вклад?);
за
просрочку боржник за
платив 70 копійок.

Таким чином,
єлисаветградські греки ма
ють свою церкву, заві
дують через титарів ма
теріальними її справами,
збільшують
церковну
казну віддачею під від
сотки, мають вибраного
та
домовленого
свя
щенника, який здійснює
богослужіння на грець
кій мові. Але ще раніш
освячення церкви вони
роблять
другий,
ще
більш важливий крок до
влаштування своєї
са
мостійності. На початку
1764 року знайомий нам
венеціанець (Єфим Темелій «с товарищи» по
дали
новоросійському
генерал - губернатору
Мельгунову наступного
змісту «всенижайшее доношение». «Нам нижай
шим, — писали греки, —
по бытности в Нежине
известно, что на осно
вании
Всевысочайших
жалованных грамот, на
ходящиеся
в Нежине
греки, купеческое брат
ство имеют и между со
бою по купечеству суд
и расправу чинят, то и
мы, нижайшие (продовжають
прохачі-греки),
смелость возимели че
рез сие Вашего Высоко
превосходительства, яко
главного здесь команди
ра и ко всем ищущим
патрона
милостивого
рабски просить,
дабы
поданную от нас нижай
ших на Всевысочайшее
Ея Императорского Ве
личества имя
челобит
ную
преставить,
куда
Ваше
Высокопревосхо
дительство
заблагорас
судить изволите, чтобы
мы, нижайшие
Вашею
неизреченною милостью
в сем прошении отстав
лены не были, и за то
подвергаем себя вечно
имя Вашего Высокопре
восходительства прослав
лять, а чтобы нам,
ни
жайшим под магистрацкой старшиною в коман
де не быть, понеже от
оной старшины всегдаш
нее гонение и безчестив
претерпеваем и в том,
яко иностранных людей,
защитить и повелитель
ным Вашего Высокопре
восходительства моглиб
по купеческому промыс
лу суд и расправу меж
собой иметь и для луч
шего порядку быть при
том, находящемуся здесь
переводчику Константину
Юрьеву, понеже и напе
ред сего был в таковых
распорядках
перевод
чик». Клопотання греків
задоволено і на цей раз.
З наступного, 1765 року
вони обирають зі свого
середовища двох старшин, які служать виконавчим органом самогромади.
врядування
Для характеристики ви
борів
цікавий рапорт
командиру фортечного
магістрату, якого пода
но 1769 року колишніми
старшинами Юрієм Фундуклієм та Павлом Дмитрієвим, про здачу ни
ми посади Саві Петрову
уа Миколі Іванову, яких
було обрано; з рапорту
видно, що здавались не
лише письмові справи,
а й самі греки-купці та
цехові по списку; ціка
во також, що новим
передано
старшинам
рушниці та патрони.
В. ЯСТРЕБОВ.
(Закінчення буде).
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ГОТУЄТЬСЯ
СТВОРЕНИМ ПРИ
МО «ДІАЛОГ
ОРГКОМІТЕТОМ, ОЧОЛЮВАНИМ
С. СКІБНЕВСЬКИМ, КОТРИЙ У МОЛОДІЖНОМУ
ОБ ЄДНАННІ ТАКОЖ ОЧОЛЮЄ ВіДДіЛ
МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ.
Хоч ооганізатори заходу й відчувають певні
ускладнення зі спонсорством та підтримкою, во
ни готові у будь-якому випадку здійснити свій
задум (виконати програму-мінімум).

Передбачається проведення 3-х велопробігів.
Перший пройде на території 6-ти республік СРСР
у квітні-травні цього року за маршрутом: Кіро
воград — Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига —
Таллінн — Ленінград — Москва — Кіровоград.
Остаточна мета кампанії не лише в утверджен
ні фізичних можливостей людей, котрі стали ін
валідами, але також і у здійсненні реальної до
помоги людям. У концепції мова йде про випла
ту грошової допомоги та пенсій дітям-інвалідам,
спортсменам, котрі стали
інвалідами,
а також
створення гуманітарного центру по задоволенню
духовних потреб інвалідів, будівництво Будинку
для інвалідів, де вони могли б не лише жити,
але й брати участь у праці, корисній для суспіль
ства та необхідній для самоствердження
осо
бистості, а також будівництво притулку для ін
валідів.
У містах, через які пролягатиме маршрут, бу
дуть проходити благодійні концерти, зустрічі з
представниками виконавчої влади, духовенства,
спортивних та культурних організацій,
засобів
масової інформації. Кошти, отримані від рекла
ми, що буде проводитись під час пробігу та від
організацій-спонсорів, будуть використані
для
вирішення проблем інвалідів та фінансових пи
тань, які пов’язані з проведенням велопробігів
поза територією СРСР.
До участі допускаються інваліди та просто велолюбителі будь-якої країни світу, котрі отримуІють запрошення оргкомітету ПО ПІДГОТОВЦІ 8ЄЛОпробігів. МО «Діалог»
при
Кіровоградському
ОК ЛКСМУ (МДС) представляє інвалід 2-ї гру
пи П. Мінаєв, ініціатор велопробігу.
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Другий пробіг («Вінок Дунаю») відбудеться у
серпні-листопаді 1991 року за маршрутом Кіро
воград — Бухарест — Софія — Белград — Ві
день — Бонн — Прага — Будапешт — Кірово
град. Третій тур під назвою «Європа — наш спіль
ний дім» планується на березень-листопад 1992
року і пройде по території 31-і держави Європи.

«Квіти
серед
квітів* — образну
назву чергової фотоеислозиції ь КІровоградсьмія картиннім галереї мож
на по-простому розшифрувати
таи:
«Гарні жінки у природній красі серед
красивої природи*. Тобто власне
ти складають кіян не більшість се
редовищ, у яких автор — художник і
фотограф із Литви Рімантас ДнхавЬ
чюс розмістив свої моделі («НЯІТИ*.
які не встигли ще стати «будинами*
біля плити, у чергах чи біля верста
та). Майстер знімає їх у кількох при
родних стихіях — вода, пісок,
ліс,
камінь, трава. Вони викадрувані про
думано, в первозданній чистоті своїй.
Иі банка консервна не потрапляє ж
обЧнтнв, ні газета
пожмакана,
ні
рибка догори черевом. І лемьии по
кручені н засушені, за якими конт
растно біліють чи наяди, чи дріади,
чи русалии (в однієї волосся справді
до землі) — то пеньки мов Із казни.
Навіть лишайник на корі чи памо
розь на листі — художній витвір.
Досконалі й жінки серед незайманих пейзажів. Бездоганні
пропорції
(хоч яиі-небудь Карден чи Діор у ма
некенниці взяли б принаймні вд«о<
тонших), горда постава, і ні шрамика
від апендициту на животі, ні мозолів
на пальцях. Деякі навіть
дуже ро
мантичні, особливо там» де фотограф
сконцентрував увагу на волоссі, при.
кривши ним очі, розсипавши ного по
спині та плечах. Ось одно зоаблмвна
з-за дерева визирає — майже куп
рінсьма Олеся, тільки без вишиван
ки, у багатьох руни за голову, силепяжиї вії, тіло, здавалося б, зрослося
і сплелося з травами,
ромашмамм,
колосками. «Нема в тобі ні зрад. м|
марноти, ти вся ям є. ти вся як будеш
далі...». Але ці поетичні рядки « б по
стереглася застосовувати до тих мо
лодих осіб, котрі націлилися своїми
прозорими очима прямо в Об’єктив,
а отже, й на нас. Такі вирази обличчя... як би це сказати, занадто роз
повсюджені по кафе чи барах. д ще
на гаманцях І брелоках. Якщо,
зви
чайно, підходити до експозиції з ви
могою відповідності
зображеного й
існуючого насправді, то е цих погля
дах немає нічого постановочного. Я
подумнм спробувала помістити ці пмчиа не серед скель і дюн, а біли теле
візора і пальми в діжці — повна гар
монія!
Гармонія між природою і людиною
порушена давним-давно, і «нвіти се
ред квітів» — усе ж більшою мірою
результат технічних
зусиль і есте
тичного смаку ДихаеІчюса, ніж тонко
впіймана ним природна краса життя.
А з яких міркувань ніровогрздці
злісно повишкрябували
репродукції
знімків Дмхазічюса з афіш — хіба з
естетичних? Тане з рекламою виста
вок творів, що зображують оголену
натуру, трапляється не вперше. Упій
мати 6 такого «рвача» плакатів за ру
ку та взяти інтерв’ю — так хіба ж за
ними встежиш? Може, самі відгук
нуться і ми дізнаємося, звідки
така
неприязнь до певного паперу на пар
канах?

Н. ДАНИЛЕНКО.

28 січня Сергій Скибневський та Павло Мінаєв
відбули до Москви на з’їзд Товариства вільних
мандрівників. Після їх повернення ми розповімо
читачам нові відомості про хід підготовки, але
оргкомітету, на жаль, часто доводиться ще сти
катися з відсутністю підтримки та байдужістю
місцевих інстанцій.

А 18 лютого П. Мінаєв планує побити рекорд,
зафіксований у книзі Гіннеса, по тривалому пе
ребуванню
інваліда на велосипедній
трасі.
Про це вже попереджено представництво Комі
тету Гіннеса у СРСР. Новий рекорд має бути вста
новлений на кільцевій трасі навколо Кіровограда.
Засновники
сповнені
рішучості у виконанні
своїх планів і не мають найменших сумнівів у
необхідності своєї справи — повернути суспіль
ство обличчям до потреб і проблем знедолених
людей.

Л. ТАРАСОВ.

СЕРЕДА, 13 ЛЮТОГО
10.00 Мультфільми.
11.30 «Дуель вертольотів».
13.30, 17.30 «Нінзя-8».
15.30 «Посланець смерті». Бойовик. В головній ро
лі Ч. Бронсон.
Макс-1». Фантастика.
19.30 «Шалений
’ "
21.30 «Гвенделен». Пригоди.

М. Кіровоград

я і*

Лолгжвсьмв, 71.

НЕДІЛЯ, 10 ЛЮТОГО
10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

«Гулівер». Мультфільм.
«Мойсей». 1 і 2 серії. США. Історичний фільм.
17.30 «Малюк марате»»3.
«Космічна лють».
«Мертві на 99,44 процента».
«Перемогти за всяку ціну». 2 серія. Комедія.

ПОНЕДІЛОК, 11 ЛЮТОГО
10.00 Мультфільми.
11.30 «За рифами». Пригоди.
13.30, 17.30 «Той, і7о ховається ззовні». Фантастика.
15.30 «Мої щасливі зорі». В головній ролі Д. Чек.
19.30 «Падіння Римської імперії». 1 серія. Історичний фільм.
21.30 «Аппологія». Мелодрама.

ВІВТОРОК« 12 ЛЮТОГО
10.00 Мультфільми.
11.30 «Нашестя пришельців». Фантастика.
13.30, 17.30 «Бійка в Бетлкрік». у головній

15.30 «Механік». Бойовик. В головній ролі Ч. Брон
19.30 «Падіння римської імперії». 2 серія.
21.30 «Отримати 52 тисячі». Детектив.

ЧЕТВЕР, 14 ЛЮТОГО
Мультфільми.
«З усіх сил». В головній ролі С. Сталлонен.
17.30 «Прощавай, Брюс Лі».
«Вогонь на знищення». Бойовик.
«Шалений Макс»-2. Фантастика.
«Пляжні дівчатка». Комедія.

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

П’ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО
«Мультфільми.
«Сяючі сідла». Пригоди.
17.30 «Остання схватка Брюса Лі».
«Маквікер». США.
«Шалений Макс»-3. Фантастика.
«Жіночий клуб». Комедія.

СУБОТА, 16 ЛЮТОГО
10.00 «Слоненя Дамбо». Мультфільми.
11.30 «Ті, хто пропав в Бермудах». Фільм-катастрофа.
13.30,
15.30
19.30
21.30

17.30 «Смертоносні бійці Шаоліия».
«Назад в майбутнє». 1 серія. Фантастика.
«Залізний орел». Бойовик.
«Собака-поліцейський». Бойовик.

НЕДІЛЯ, 17 ЛЮТОГО
ролі

Д. Чен.
сон.

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

Мультфільми.
«Чорна дірка». Фантастика.
17.30 «Кулак Брюса Лі».
«Назад в майбутнє». 2 серія. Фантастика.
аЖиттСВа сила». Фантастика.
«Бовдури». Комедія.

II. II. ГОРЕН нов.

ІЛродовжіин».

Початок у
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за 1990 р., Н?№ 1—5 за 1991 р.).
Минут через пять вышел из «набинета» и «ста
рец*. Вид его был ужасно усталый, он' ™жело Ды
шал. - Ну брат, вот бес, Фу, канон большой IВо
как я уморился! Смотри, вся
соро а
мокрая.
УСК^аЭ%%7аЛреЦИ»°эНто' го0орил. несчастный
иуж

планал, а я.
иснренно верившим е бесноватых,
как о них в евангелии написано, думал, «действи
тельно, бесов трудно изгонять.
Пришлось ли о Григорию, среди его многочксленных подвигов при дворе, явить и чудо изгна
ния блудного беса из самой царицы, — нам и со
жалению не дано узнать из
непосредственных
свидетельств. Сам же старец на этот счет отзы
вался чаще изменами: так, он говорил Илиодору:
— я царицу на рунах носил*, — «давил, прижи
мал, целовал...*. — «Когда я бываю у царей я це
лые дни провожу в спальне у царицы... Целую ее.#>
она ко мне прижимается, кладет на плечи ммі.
свою голову, я ее ношу по спальне на рунах, нам
малое дитя. Это ей нравится. Тан л делаю часто,
часто». — «Я делаю с ней все, что хочу*, и пр.
Правда, говоря о своих отношениях н царсмон
домне Ольге, «старец» более отнрыто касался сво
их прошлых отношений н Александре Федоровне.
Он распространял всюду слух, — говорит министр
А. Н. Хвостов в своем показании Чрезв. Следств.
Комиссии, — что он с Ольгой в близких отноше
ниях... Он говорил: «Мать мне надоела: — яс доч
кой Ольгой. Тан он неоднократно позволял себе
это говорить», — подчеркивает А. Н. Хвостов.
Зная крайне чувственный характер Александры
Федоровны, можно и без заверения о. Григории
предположить, что царице
приходилось
порою
страдать от блудного беса,
ища
избавления от
оного в освящающих обьятиях
великого
чудо
творца.
На «половую возбудимость» царицы обратил вни
мание и биограф ее Вл. Канторович, отмечающих
в своем труде «Александра Федоровна Романова»,
что, «прожив двадцять лет с мужем, она не пере
стает быть во власти эротических воспоминаний
и образов, которые порой вытесняют все осталь
ное». Она «знала об измене мужа» с Вырубовой,—
говорит Канторович, — но роль советницы и тут
осталась за ней. Откровенные рассуждения цари
цы на тему об отношениях Вырубовой к мужу, и
наоборот, Николая к ней, поражают своей проти
воестественностью. Цинизм, атрофия нравствен
ного возмущения, последняя степень равнодушия
к своему собственному достоинству — только эти
ми причинами обьясняет Канторович
поведение
царицы, не допуская, впрочем,
мысли о «физи
ческой связи» ее с о. Григорием.
Мысль эту, однано, помимо сказанного, в зна
чительной, пожалуй, степени допускает переписка
Александры Федоровны
со своим благоверным,
отдельные места ноторой,
воочию обнаруживая
чувственность царицы, выдают вместе с тем и ее
пристальный интерес и половому вопросу. «Целую
без конца каждое дорогое любимое местечко», пи
шет она Николаю II 21 сентября 1914 г. «Целую
тебя еще и еще, очень нежно, все мои любыми®
местечки», повторяет она снова в письме от 26 ян
варя 1915 г. и т. п. Одно из писем, где
царица
«жаждет показать» придворным трусам «свои бес
смертные штаны, кончается нескромным предло
жением: «Понюхай это письмо*). Другое — кон
чается словами: «Ах, тяжело расставаться! Мне таи
грустно сегодня ночью — я так горячо тебя люб
лю. Через 10 дней после этого ночного томления,
она уже прямо, без обиняков, начинает свое по
слание признанием: «Какое счастье
знать,
что
послезавтра я буду держать тебя крепко в своих
объятиях, и т. п. Читатель «Переписки Николая и
Александры Романовых» не может, наконец обо
йти вниманьем и тот педантизм, с каким царица
ежемесячно оповещала мужа о наступлении жен
ского недомогания, условно говоря о нем, нан о
«приходе инженера-механика»!
А пристальном же и несколько болезненном ин
тересе царицы к тому органу, коим святой отец
обыкновенно творил чудеса изгнания блудного бе
са, говорит достаточно красноречиво такая, напр.,
выдержка из письма Александры Федоровны от
20 ноября 1914 г.: «Мне пришлось
перевязывать
несчастных с ужасными ранами... они едва ли
останутся мужчинами в будущем, так все прони
зано пулями, быть может, придется все отрезать,
тан все почернело, но я надеюсь спасти, — страш
но смотреть, — я все промыла, почистила, пома
зала иодином, покрыла вазелином, подвязала, —
все это вышло вполне удачно, — мне приятнее
делать подобные вещи самой под руководством
врача. Я сделала три подобных перевязки, — у од
ного была вставлена туда трубочка. Сердце кровью
за них обливается, — не стану описывать других
подробностей, тан это грустно, но, будучи женой
и матерью, я особенно сочувствую им. Молодую
сестру (девушку) я выслала из комнаты...
Ни одну из операций, а бытность свою сестрой
милосердия, царица не описывает с такими под
робностями своей собственной работы («все про
мыла, почистила, помазала... покрыла... подвяза
ла...»). Нигде, в других ее письмах, мы не нахо
дим, при описании помощи оперируемым или боль
ным, признания, что ей «приятнее» делать подоб
ные вещи (при которых стыдливо высылается из
комнаты молодая девушка) самой. Нигде, наконец,
в переписке ее с мужем, касаясь тех или
иных
операции или болезней, царица не выражает столь
горячего сочувствия жены и матери, как здесь, о
отношении кастрированных войной и кастрируе
мых хирургом мужчин. Говоря; что быть «может
придется все отрезать», она пишет тут же: «но я
надеюсь спасти»; — не хирург (заметьте!), не ма
уна
надеется она — спасет половые органы
оперированных, а она, у ноторой,
как у жены,
«сердце кровью обливается за мужчин, могущих
перестать быть ими.
’
у

) От 23 авг. 1915 г. Зная пооидимому ценность ка
кую придавала царица обонятельным
впечатле
ниям, наследник ей писал однажды
что
«папа
лежа°еместе сНн°им ” Д°ЛГО сего«н" Утром вонял,лежа вместе с ним В постели, где. по словам папя
ужасно уютно спать друг возле друга (См письма
от 7 окт, и 6 окт. 1915 г.).
А'-м. ПИСЬМх*

(Делі будь)
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II лютого

16.00 — Новини. 16.15 — Про
грама фільмів студії
«Київ-наунфільм». 17.15 — Музичний фільм.
«Тихо, йде запис». 17.30 — На ки
ївській хвилі. Інформаційний
ви
пуск. 18.00 — Науково-популярний
фільм «По
сторінках
«Червоної
книги». 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — «Точка зору». Прямий
ефір. Чи потрібен районний поділ
обласного
центру.
(Кіровоград).
20.25— Телефільм
«Біла сова».
20.45 — На добраніч, діти! 21.05
— Чемпіонат СРСР з баскетболу.
«Динамо» (Київ) — «Спартак» (Мо
сковська область). Жінки. 22.00 —
Відеозвіт про роботу третьої сесії
Верховної Ради УРСР. 23.45
Нічний телезал. Художній фільм
«Нові пригоди Янкі при дворі нороля Артура». 1 серія.

А ЦТ (І програма)
17.45 — Дитяча година. З уроком
німецької мови. 18.45 — «За зако
нами ринку». 19.15 — «Контакт».
19.30 — До
75-річчя
кіностудії
ім. М. Горьного. Художній
фільм
«Срібні озера». 21.00 — Час. 21.45
—. В. Шекспір. «Отелло». Прем’єра
фільму-вистави Мордовського те
атру драми. 0.25 — ТСН. 0.45 —
Нічне ТБ.
«Тільки в мюзік-холі».
Художній фільм. 1.50 — «Квитон
у перший ряд». Лідери радянської
естради.

А ЦТ (П програма)
12.05
—
Романси
Ф. Пулен
ка виконує О. Іванова.
12.25
—
Лижний спорт. Чемпіонат
світу.
10 нм. Чоловіки. 14.00 — «Плане
та». Міжнародна програма. 15.00 —
«Якось... зустрілись...». Пантоміма
Олега Кирюшкіна. 17.00 — Мульт
фільми. 17.25 — Телестудії
міст
РРФСР. (Сиктивкар). 17.55 — «Ге
оргій Мостовий та інші...». Телена
рис. 18.25 — «Ты промчи меня, зи
ма». Співає Л. Рюміна.
18.55
—
Музичинй телеабонемент. Презен
тація Російського
національного
симфонічного
оркестру.
Дири
гент — М. Плетньов. Передача 2.
19.55 — Колаж. 20.00 — Вечірня
чазка. 20.15
—
Телестудії
міст
РРФСР. (Йошкар-Ола). 21.00 — Час
(З сурдоперекладом). 21.45 — «Ми
— ваші діти». Художній телефільм.
1 і 2 серії.

ОГОЛОШЕННЯ
Загублений диплом Н9 222787,
виданий Павлодарським
музич*
ним училищем на ім’я Головненко
Олени Миколаївни, вважати
не
дійсним.

7.30 — Відеоблон «Ранкова мо
заїка». (Гімнастика мультфільмів,
телеенспрес. «Господарю
на
за
мітку». Музика. Мальовнича
Ук
раїна.
Погода). 9.00 — Концерт
українського
фонду
культури.
Ю.50 — Доброго вам здоров’я. Рецепти лікаря Й. йотова. Переда
ча II. 11.20 — Телефільм «Кумшагальська історія». 11.40 — Шкільний екран. 9 клас. Фізика. 12.10 —
Художній фільм «Камінний госпо
дар». 16.00 — Новини. 16.15 — Для
дітей. «Веселка». 16.45 — На до
помогу школі. Українська літера
тура. 17.10
—
Документальний
фільм «Єгиптянин». 17.50 — Му
зичний фільм «Оркестр на доло
ні». 18.00 — Телефільм «Хто роз
веде хмари». 18.30 — Фортепіанна
музика. 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — «Хто ми». Громадськополітичний відеотижневик. Части
на 1. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Хто ми». Частина II. 22.00
— Відеозвіт про роботу
третьої
сесії Верховної Ради УРСР. 23.45
— Нічний телезал. Художній фільм
«Нові пригоди Янкі при дворі ко
роля Артура». 2 серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — Актуаль
ний репортаж.
9.15 — Прем’єра
документального телефільму «Дарвоз». 9.30 — Дитяча година. З уро
ком німецької мови. 10.30 — «Сріб
ні озера». Художній фільм. 12.00 —
ТСН. 12.15 — «Джаз у кишені. Во
лодимир Чекасин». Фільм-концерт.
15 00 - ТСН.
15.15 - «Ставка,
більша за життя». Художній теле
фільм. Фільм 2. 16.20 — Прем’єра
документального телефільму
«я“
відчуваю неминучість». 17.05
Мультфільм. 17.25 — Виступ
заступника міністра МВС СРСР Дісаускаса С. 17.40 — Дитячий му
зичний клуб. «Рок-урок». 18.25 —
«Поради стороннього». Італійський
бізнес та історичні аналогії. 19.10
— Співає О. Воронець. 19.35
—
Презентація Пекінського
телеба
чення на ЦТ. 19.50 — Прем’єра до
кументального телефільму «Вели
ка китайська стіна». 20.10 — Пре
м’єра художнього телефільму «Фі
олетові спокуси». 1 серія. 21.00 —
Час. 21.45 — ВІД представляє: «Поле чудес». 22.30 — Прем’єра худож
нього телефільму «Китайські
ли
царі». 1 і 2 серії. 0.00 - ТСН. 0.20
— Нічне ТБ. «Протистояння». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 1.25 —
«Як у старому кіно». Концерт ар
тистів оперети.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярний фільм. 8.35, 9.35
— Фізика. її кл. Лазери. 9.05 —
Французька мова, і рік навчання.
10.05 — Французька мова. 2 рій
навчання. 10.35, 11.35 — Музика.
6 нл. Російські народні пісні. (Ка
лендарні). 11.05 — Наш сад. 12.05
— Співає Г. Бесєдіна. 12.25 — Лиж
ний спорт. Чемпіонат світу. 5 км.
Жінки. 13.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 14.00 — В. Тендрянов. «Хліб
для собани». Телевистава. 15.10 —
«Ось так і живу». Документальний
телефільм. 17.00 — Ф. Мендель
сон. Симфонія Нз 4. «Італійська».
Виконує Гевандхаузоркестр (м. Лейпціг).
Диригент — Курт
Мазур.
17.25 — Мультфільм. 17.40 - «ВеРтиналь». Прем’єра документально
го телефільму «Оглянись і згадай».
18.15— Ритмічна гімнастика. 18.45

Залікову книжку № 86410,
видану Кіровоградським
пед
інститутом імені Пушкіна на
ім’я бАРАНЧУКА Ігоря Васи
льовича, вважати недійсною.

ф?льму₽
"необережники».
15.15
ф
Илниерт
музичного
фольк“ „
України 16.55 - ДонументГліїнмй екран Росії. «Кличу всіх,
хто любить правду». 18.25 - Хоней Чемпіонат СРСР. «Сокіл»
«Спартак». Трансляція з Києва. У
перерві - І9 ?? ~ в«чірня казка
2100 - Час. (З сурдоперекладом).
21.45 — На сесі* Верховної Ради
РРФСР. 22.15 — М. С. Лесков. «За
чарований манд рівним»-. Те леви ста

— Парламентський вісник
Росії.
19.00 — Лижний спорт. Чемпіонат
світу. 5 км. Жінки. 20.00 — Вечір
ня казна. 20.15 — Лижний спорт.
Чемпіонат світу. Двоборство. Стриб
ки з трампліна. 21.00 — Час.
(З
сурдоперекладом). 21.45 — «Кінопанорама». 23.00 — С. Цвейг. «Вос
прещения Генделя».
Літературнодраматична номпозиція на музику
«Месії» Генделя.

І

середа
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▲ УТ

7.30 — Відеоблон «Ранкова мо
заїка». (Гімнастика,
мультфільм,
телеенспрес, «Школа
радіаційної
гігієни», музика, «Майстри гумору», погода). 9.00 — Лоез^л
С.
Пушкіна в музиці. 9.45 — хУА<>ж-

фільм «Дорога людей по велино
му шовковому шляху-..13.40
«Говоримо
унраінсьною».
політики. 16.00 - Новини. 16.13
Для школярів.
«Старти
“зд,р '
16.45 - На допомогу школі. Ро
сійська література. 17.15
МУ
зичний фільм «Пассакалья». 17.зи
— На київській хвилі.
Інформа
ційний випуск. 18.00 — Телефільм
«Спадкоємець». 19.00 — Актуаль
на
намера.
19.30 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Сокіл» — «Спар
так» (Москва). 2 І 3 періоди. В пе
рерві — Реклама. 20.40 — На доб
раніч, діти! 21.00 — Концерт са
модіяльних художніх
колективів
Харківської області. 22.00 — Ві
деозвіт про роботу третьої сесії
Верховної Ради УРСР.
23.45
—
«Нічний телезал». Художній фільм
«Кар’єра Діми Горіна».

14 ЛЮТОГО
7.30 - Відеоблон «Ранкова мо
заїка». (Гімнастика,
мультфільм,
телеекспрес, «Брати наші „енші»
музика, мальовнича Унраїна пого
да). 9.00 - Концепт арг",‘”ів у°па.
інсьної естради. 9.50 р_ 'п'°Гра'ма
фільмів студії
«Київнау «фільм».
«Точна роси», *3аповідня» 11 до
Шкільний екран. 6 н^с М^имТ
12.10 - Театр і час 13 І0 І Мч'
зичний фільм «Пшеничне пепевес’
ло». 16.00 - Новини Тб ,? - Со
нячне йоло. 16.40—.іА о,іи ~ со
церт. 17.10 - РеспублїнГнсьиа’фТ
зико-математична школа ,7 40 Ф2
Музичний фільм Хбпий
оеч|р
сусідонько». 18.00 - “§е„ле моя»’

Плями на дзеркалі 18 30 — Му
зичний фільм «Кнї’Вські фрески».
19.00 - Актуальна камера.
19.30
— Заплановані зустрічі. Будні кі
ровоградської
міліції
Бесіда
в
прямому ефірі. Телефони 22-84-18,
24-34-21. <К'р™ГРаЛ 20.50 - На
добраніч,
Діти!
21.Ю
—
Грає
А. Шевченко (гІтара) 21 30 __ Мо.
лодіжна студія «Гарт». в перерв|
— Новини, 23.45 — Нічний телезал-Пісеннпи верн|саж Частина 1.

д ЦТ (І програма)

6.30 — «Ранок». 9.00 — «Діло
вий кур’єр». 9.15 — Дитячий му
зичний клуб «Рон-урок». 10.00 —
«Фіолетові спокуси». Художній те
лефільм. 1 серія. 10.50 — Мульт
фільм. 11.10 — «Китайські лица
рі». Художній телефільм. 1 серія.
12.00 — ТСН. 12.15 — «Китайські
лицарі». Художній телефільм. 2 се
рія. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Став
ка, більша за життя». Художній те
лефільм. Фільм 3. 16.10 — ^«Другий
Український. Хроніка і спогади».
Документальним фільм. 16.50
—
С. Прокоф’єв. Скіфська сюїта «Ала
І Лоллій». 17.15 — Дитяча година.
З уроком англійської мови. 18.15
— IV Всеросійський коннурс вико
навців на народних інструментах.
19.05 — Недипломатичні
бесіди.
19.30 — Прем’єра документального
фільму
«Ярмарок
в
ЛунтанІ».
(КНР). 20.10 — Прем’єра худож
нього телефільму «Фіолетові спо
куси». 2 серія. 21.00 — Час. 21.45
— Прем’єра художнього телефіль
му «ЛІ Дачжао». 1 серія.
(КНР).
23.10 — Клуб любителів
опери.
О.ю - ТСН.
0.30 - Нічне
ТБ.
«Протистояння». Художній
теле
фільм. 2 серія. Частина 1. 1.25 —
«Шекспіріана». Фільм-балет.

б3° 'кмп* 9 00 - За зве2ЄаНН3ИуНроном
ан5гл7йсДьИнТоТа Ж

10.35 — Література. 7 нл. А. П. Гай
дар. «Школа». 11.05 — Здоров’я.
11.35 — Співає хор студентів мос
ковської
консерваторії
Ім. П. Г
Чайковського.
11.55 — Лижний
спорт. Чемпіонат світу.
Двобор
ство. Естафета 3 по* 10 км. 13.45 —
Музичний телеабонемент. Презен
тація Російського
національного
симфонічного оркестру. 14.45
—

Посвідчення інваліда Великої
Вітчизняної війни № 477425.
видане Кіровським
відділом
соцзабезпечення м. Кіровогра
да на ім’я ЦИРУЛЬНИКА Лео
ніда Анатолійовича, вважати
недійсним.

ці зі словом». фільм-концерт
участю І. ільїнського.
15.05
лижний спорт. Чемпіонат
світу.
Стрибки з трампліна. 17.00-«Ваш
вихід, артисте». Є. Ласько. 17-4о

нат СРСР.

11.00 — Грає Т. Вольсьна. (Домра).
11.10 — 0.• С- /шкін. «Повісті Бєлкіна» «Трунар»^Телевистава. 12.00
— ТСН. 12.15
Концерт солістів
Великого театру Союзу рср о. Об
разцово«, М. касрашвілі, В. Богачова. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Став
ка, більша за *иття».
Художній
телефільм. 4 серія. 16.30 - Доку
ментальні телефільми. 17.Ю — «Я
вам заспіваю». Пісні О. Колосова.
17.35 - Фільм - дітям. «Топінамбури». 1 «Рія. 18.40 - ...до 16 і
старші. 19-— Прем’сра
доку
ментального т®ллеФільму «Краєви
ди Пекіна». 20^10 — Прем’єра ху
дожнього телефільму
«Фіолетові
спокуси», з серія. (КНР). 21.00 Час. 21.45 — За зведеннями МВС.
22.00 - хУА°жиім телефільм
«Лі
Дадчжао». 2 серія. (КНР). 23.15 Прем’єра документального
телефільму,инР)пТТТп
Азіатських
ігор». (КНР). 0.35 — ТСН. 0.55
—
Нічне ТБ. «Протистояння». Худож
ній телефільм. 2 серія. Частина 2.
1.55 — «вас запрошу« Софія
Ро
тару».

д ЦТ (II програма)

8.00 - Гімнастика. 8.15 - «Анрі
де Сен-Сімон»
Науново-гіопулярний фільм. 8.35, 9.35 — Літерату
ра. 8 кл. Л. М. Толстой. «Після ба
лу». 9.05 — Іспаисьна мова. 1 рік
навчання. 10.05 — Іспанська мова.
2 рік навчання, ю.35,
11.35
—
Література. 10 нл. ф. м. Достоєвський. «Злочин і кара». 11.05 —
«На екрані служба 01». 12.05
—

Загублений учнівський кви
ток № 1034. виданий Кірово
градським
машинобудівним
технікумом на ім’я ПРЯДУНА
Олексія Федоровича, вважати
недійсним.

-Хімік»

-«Динамо»

субота

15 ЛЮТОГО

А УТ

7.30 — Відеоблон «Ранкова мо
заїка». (Гімнастика,
мультфільм,
телеекспрес, цікава новина,
му
зика, «Разом одна сім’я», погода).
артист
9.00 — Танцює народний
*
України, соліст Державного акадета балету
мічного театру опери
УРСР імені Т. Г. Шевченка М. Прядченко. 9.40 — Концерт республікансьного центру мистецтва. 10.35
— Шкільний екран. 8 клас. Істо
рія. 11.05 — Музичний фільм «Глек
біля джерела». 11.40 — Шкільний
екран. 9 клас. Історія.
12.15
—
Гарсіа Лорка. «Криваве весілля».
Вистава. 16.00 — Новини. 16.10 —
Співає тріо «Калина». 16.25 — Му
зичний фільм «Вернісаж на Анд
ріївському узвозі». 17.00 — На до
помогу
школі.
Народознавство.
Урок біля червоної калини. 17.30 —
День за днем. (Кіровоград). 18.00 —
Телефільм «Минуле,
що попере
ду». 18.30 — Музичний фільм «Всі
зірки». 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Альфа і Омега. Науковопізнавальна програма.
20.15 —
Чемпіонат СРСР з хонею. «Сокіл»
— «Торпедо». III період. 20.45
—
На добраніч, діти! 21.00 — Концерт
художньої самодіяльності. 22.00 —
Художній фільм «Золота
баба».
23.15 — Вечірній вісник. 23.45 —
Нічний телезал. Пісенний вернісаж. Частина II.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — Мультфільми. 9.30 — ...До 16 і старші.
___
10.15 — «Фіолетові спокуси». Ху
дожній телефільм. З серія. 11.05 —
«Давньому другові». Концерт Л. Лещенка. 12.00 — ТСН. 12.15 — «Від
криття Азіатських ігор». Докумен
тальний телефільм. (КНР). 15.0(7—
ТСН. 15.15 — «Ставна, більша за
життя»/
Художній
телефільм.
Фільм 5. 16.10 — «Якщо вам піс
ля...». 16.35 —Кінофестиваль «Приз
глядацьких симпатій. «Весело на
душі».
Документальний
фільм.
17.25 — Фільм — дітям. «Топінам
бури». 2 серія. 18.30 — Наш сад.
19.00 — Програма ВІД. 19.15
—
Мультфільм. 21.00 — Час. 21.45 —
Програма ВІД. У перерві — ТСН.
1.00 — Нічне ТБ. «Протистояння».
Художній телефільм. З серія. 2.05
— «Єгипетські ночі». Фільм-балет.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Мо
сква, я думал о тебе...». Докумен
тальний телефільм.
8.35, 9.35 —
Історія. 8 кл. Російські літописи.
9.05 — Англійська мова. 1 рій на
вчання. 10.05 — Англійська мова.
2 рік навчання. 10.35 — Світ, що
нас оточує. 1 кл. Хліб — усьому
голова. 10.55 — Співає тріо «Ря
бинушка». 11.10 — Розминка для
ерудитів. 11.55 — Лижний спорт.
Чемпіонат світу.
Естафета 4 по
10 км. Чоловіки. 14.15 — «Наодмн-

неділя
17 ЛЮТОГО

16 ЛЮТОГО

п’ятниця

світу. ЗО им. ЖІнии. 15.15 — Ві
деоканал
«Плюс
одинадцять».
18.45 — Педагогіка для всіх, 19.45
— Парламентський зісним Росії.
20 00 — Вечірня казка. 20.15 —
«Дзвеніть, голоси, звучіть, тру
би..*. й/Гайдн. «Меса Нельсон».
21.00 - Час. (З сурдоперекладом).
45 — «Клуб жінок». Художнім
телефільм. 1 і 2 серії. 0.05 - «За
боронені пісеньки». Документаль
ний ЛІльм. 0.35 — Лижнии спорт.
ЧемпТонаГ світу. Стрибни а трамп-

ліна.
«Джамайка». Художній телефільм.
2 серія.

▲ УТ

А ЦІ (І програма)

А ЦТ (II програма)

Прем’сра документального Ф|ль’^
«Бабусина квартира».
12.25
Лижний спорт, чемпіонат
сві у.
Естафета 4 по 5 км. Жінки 13.49
— Ритмічна гімнастика. 14.15
Документальний екран Роси. *кл
чу всіх люблячих правду». У пе
редачі беруть участь кінорежмсе
ри Д. Луньков і ю. Налупи 17.00
— «Пори року». Лют^о\17,45ПпеРитмічна гімнастика. 18.15
м’єра документального
..
му «Лада» на
Кіпрі і в ГреАІр‘
18.25 - Хокей. Чемпіонат
СРСР.
ЦСКА — «Динамо» (Рига). У пе
рервах — 19.05 — Парламентський
вісник Росії. 19.50 — Вечірня каз
ка. 20.45 - Співає хор *^лада»
МДПУ ім. В. І. Леніна. 21.00-Час.
(З сурдоперекладом). 21А5 - «а
сесії Верховної Ради РРФСР. 23.45
— «Джамайка».
Художній
теле
фільм. 1 серія.

А УТ

7.30 - Новини. 7.45 - Музичний фільм *3 натури
малювала
Катерина Білокур». 8.10 — Ритміч
на гімнастика. 8.30 — Доброго вам
здоров’я. «До лікаря — у Кобиляки». 9.15 — Документальний фільм
«Начальник розвідки: спогади, до
кументи». 10.45 — На хвилі друж
би.
11.30 — Циркова програма.
12.00 — Літературна карта Украї
ни. 12.45 — На здобуття Держав
ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевчен
ка. Заслужена самодіяльна капела
бандуристів УРСР «Кобзар». 13.15
— Новини. 13.30 — 1-й відкритий
чемпіонат України з бальних тан
ців. 14.15 — Концерт дитячої ху
дожньої самодіяльності. 14.40 —
Чемпіонат
СРСР
з кік-боксімгу.
15.15 — Для дітей художній фільм
«Хвилі
Чорного моря» . З серія.
16.20 — Пісні афганців. 16.50 —
Все про кіно. 18.05 — Пісня, на^оджена морем. Творчий
вечір
. Громцева.
19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Надвечір’я».
В
гостях у людей старшого віку. На
родна артистка СРСР В. Леонтьєва.
20.30 — Реклама. 20.40 — СНІД і
молодь. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Чемпіонат СРСР із стриб
ків у воду.
21.30 — Українська
естрада. 22 00 — До 120-Річчя від
дня
народження
Л.
Українки.
Фільм-вистава «Касандра». 23.30 —
Вечірній віснин.
0.00 — Нічний
телезал. Художній
фільм
«Зайчик».

А ЦТ (І програма)
6.30 — В суботу рано
вранці.
Концерт Фольклорних колективів
країни. 7.00 — Мультфільми. 7.15
— Спорт для всіх. 7.30 — Ритміч
на гімнастика. 8.00 — Ранкова роз
важальна програма. 8.30 — Наш
сад. 9.00 — ТСН. 9.15 — Грає дер
жавний духовий орнестю РРФСР.
Диригент О. Мішурін. 9.35 — «Орел.
Джерела пам’яті». Документальний
телефільм. 9.55 — Із золотого фон
ду ЦТ. О. М. Островський. «Пучйна». Фільм-вистава. 13 05 — «Бур
да моден» пропонує... 13.35 — Філь
ми режисера С. Самсонова. «Вог
ненні версти». 15 00 — ТСН. 15.15
— Політичні діалоги. Хто є хто?
16.30 — У світі казок і пригод. Ху
дожній фільм «Три ляпаси». 17.45
— П’ять пісень на вірші С. СсенІна. Винонує й. Кобзон. 18.00— Між
народна панорама.
18.45 — Пре
м’єра художнього телефільму для
літей. «Закрий очі». (КНР). 19.15 —
Прем’єра художнього телефільму
«Жовч павича». 1 і 2 серії. (КНР).
21.00 — Час. 21.45 — «Ангажемент
Євгена Петросяна». 23.30 — ТСН.
23 50 — Новини noпvляpнoї музи
ки. Програма «А». 1.20 — Нічне
ТБ. «Протистояння». Художній те
лефільм. 4 серія. 2.25 — Майстри
російської опери.
«Життя і ролі
І. Петросяна».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—Мульт
фільм. 8.30 — Російська мова. 9.00
— Відеоканал
«Співдружність».
12.25 — Лижний спорт. Чемпіонат

А

▲7.30
ут_

новини. 7.45 — Ритмічна
гімнастика. 8.05 - Прем’єра телефільму «Соната». 8.30 — *У неД '
лю вранці». Інформаційна музична
програма. (Кіровоград на
ліканське телебачення). 9.30 — Ху
дожній фільм
«Люднна-амфібія».
1105 — На здобуття
Державної
премії УРСР ІМ. Т. г. Шевченка.
11.25 — Для
дітей.
«Канал «Д».
12 55 — Новини. 13.10 — Художній
фільм «Хвилі Чорного моря». 4 се
рія. 14.30 — «Село і люди». 15.15 —
«Ви нам писали». Музична пере
дача за листами глядачів. 16.00 —
Служба солдатська. 17.00 — В кра 
ні мультляндії. 18.00 — Телеспорт.
арена. 19.00 — Актуальна камера.
1930 __ Музичний ярмарок. Ест
радна програма. 20.30 — Прем’єра
телефільму «Благословенні кольори». 20.45 — На добраніч,
діти»
21.00 — Співає тріо
«Світлиця».
21.30 — Чемпіонат СРСР з стриб
ків у воду. 22.00 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Чорна пан
тера та білий ведмідь».
Вступне
слово
члена-кореспондента
АН
УРСР професора М. Г. Жулинського. 23.30 — Вечірній вісник. 0.00 —
Нічний телезал. Майстри гумору.

А ЦТ (І програма)
8.00 — ТСН.
8.15 — Ритмічна
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — 3 ранку раненько.
10,00 — На службі Вітчизні. 11.00
— Ранкова розважальна програма.
11.30 — Клуб мандрівників. 13.00
— Сільська година. 14.00 — Здо
ров’я. 14.30 — 50x50». Музичний
додаток до передачі «До 16 і старші». (Повтор від 1 січня 1991 р.).
У перерві — ТСН. 16.35 — Теле
фільм.
17.05 — Грай,
гармонь.
18.10 — Уолт Дісней представляє.
19.00 — Прем’єра художнього те
лефільму «Жовч Павича». З і 4 се
рії. (КНР). 21.00 — Час. 21.45
—
Прем’єра документального
теле
фільму
«Мистецтво
Оленсандра
Шилова». 22.35 — У дзеркалі ест
ради. 23.25 —ВІД представляє «Му
зичний ліфт». 0.25 — ТСН. 0.45 —
Нічне ТБ. «Протистояння». Худож*
ній телефільм. 5 серія.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай. 8.15
— Грають А. Федоров (балалайка)
і В. Сидельников (гітара). 8.30 —
Відеоканал
«Плюс
одинадцять».
11.55 — Лижний спорт. Чемпіонат
світу. 50 км. Чоловіки. 15.15
—
Співає Хайдар Бігічев. І5.4и
—
Прем’єра документального
теле
фільму «І нині, і в день вічний».
16.40 — Творчість народів світу.
17.00 — «Планета».
Міжнародна
програма.
18.00 — Світ, в якому
ми живемо».
Фільми
режисера
А.
Габриловича.
«Монолог
про
Пушкіна». 18.55 — «НЛО: неоголошений візит». 19.45 — Мультфільм.
19.55 — Колаж. 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Гандбол. Кубок ігр.
Чоловіки. 1/4 фіналу.
«Атлетіко»
(Мадрід) - ЦСКА. 21.00 - Час. (З
сурдоперекладом). 21.45 — Авторсьие телебачення.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ЗУСТРІЧІ
З ІНСПЕКТОРОМ НІЗЕЛЕМ

Хто у наш час не вислуховував скарг від знайомих
та своїх домашніх на погане самопочуття у дні так зва
них магнітних бур?
І дійсно, кожен місяць включає у себе від 3 до 6 не
сприятливих днів. Вони виникають у результаті взаємо
дії співпадаючих у часі сонячних магнітних бур, косміч
них чинників,
електромагнітних полів з перепадами
атмосферного тиску, температури, вологи повітря, віт
ру та іншими елементами погоди.
За даними Інституту космічної та експериментальної
медицини, зокрема її лабораторії медично-екологічних
проблем, профілактики гострих метеотропних реакцій,
вони спостерігаються у людей, котрі страждають сер
цево-судинними захворюваннями. Часто спостерігаю
ться такі реакції також при функціональних розладах
нервової системи.
Як зменшити, а ще краще — навчитись попереджува
ти негативну реакцію на погоднІ умови?
Серед багатьох засобів підвищення опору організму
магнітним бурям кращими визнано холодні
купання
та біг, а також контрастний душ, гімнастичні вправи зі
спортивними знаряддями. Бігати треба хоч би 20 хви
лин на день.
Що робити, коли через день-два має бути такий
«поганий» день і вас чекають хворобливі реакції? Пе
редовсім — достатній відпочинок (сом — 8 годим, про
гулянка на природі). Корисна невелика фізична праця
на повітрі, обов’язкові водні процедури — хоча б хо
лодні обливання вранці, контрастний душ після робо
ти (з жорсткою мочалкою) і тепла (краще хвойно-со
льова) ванна на ніч. Посилені дози вітамінів, особливо
С (лимон, зелена цибуля, шипшина, зелень).
Обов'язково рекомендуємо й спеціальний
масаж.
Він повторюється кілька разів на день не менш, ніж
по 3 хвилини. Треба погладжувати розслабленими до
лонями лоб від перенісся до вилиць обличчя (умиван
ня), потилицю і шию — до плечей, надпліччя — доло
нею протилежної руки до шиї збоку, плечових, променезап’ястних та колінних суглобів кругоподібними руха
ми.
Кожну область погладжувати по 15—20 разів. При
цьому протиспазматичний та заспокоюючий ефект ма
сажу посилюється, якщо промовляти про себе фрази
типу: «Я спокійний (спокійна)», «ніяких тривог»,
«су
дини мого серця (голови) розслаблюються». На ніч ви
мовляйте: «Мої повіки стають важкими», «Я поринаю
у сон».
Заспокоює та відволікає ручна праця — в’язання, ви
шивання, чотки тощо.
Підготував Т. ЛЕОНІДОВ.

ВИ

До
відома
жител із
м. Кіровограда, які
ме
мають середньої освіти.

ЕКЗАМЕНИ ЕКСТЕРНОМ
Середня школа Я» 5
приймає екзамени
за
курс середньої школи
екстерном в період з 25
гравия по 17 червня 1М1
року.
До екзаменів на атестат
про середню освіту до
пускаються
особи, які
живуть в
Кіровограді,
мають 18 років І подали
тамі документи;
Я Свідоцтво про непов
ну середню освіту
—
оригінал.
2) Довідку з місця ро
боти.
3) Заяву на ім’я ди
ректора ымоли.
4) Одну фотокарточку
розміром 3x4.
Особам, долущеним до
екзаменів, мадається оп
лачена відпустка на 20
днів.
/

Адреса школи: м. Кіро
воград,
«У«.
Луначарського, 15.
Необхідні ДОВІДКИ можна одержати по телефо
ну '2-68-15.
Дирекції.

В ЗАПАС?

стрмбус і кущів, хапає злодії,
скручує йому руки. «Давно
шукав тебе, друже, — голос»
но говорить він. — Ти — Манн,
відомий музейний .крадій!».
— Звідки ти це знаєш! Хто
ти! — дивується злодій.
Чоловік високого зросту ви
ймає з кишені посвідчення.
— Кримінальна поліція. Я—
комісар НІзель. Нам стало ві
домо, що сьогодні вночі ма
ла бути викрадена старовинна
коштовна картина. Злодія я
узяв на гарячому... Але
хто
тобі допомагав! Хто відчинив
тобі о цій порі двері музею)
Манн стискує зуби і запе
речно хитає головою:
— Я нічого не скажу вам.
комісар, — бурмоче він.
—
самі добре поміркуйте...
Тієї ж ночі комісар НІзель
проводить допит всіх, хто має
хоч
якесь відношення
до
справи, — директора музею
МальтезІуса,
прибиральницю
пані Крузе І пана Даттолз —
вахтера.
Директор, коли до нього за
телефонували, вже спав.
Зв
його словами, він заснув ще
о 20-й годині І вже більше не
виходив з дому.

Куточок криміналіста
«ПРИВАТНИЙ
ДЕТЕКТИВ»
Вахтер Даттель
посвідчив,
.....
що останній
свій обхід по му-~
лровіо близько 20-ої
зею івін
‘
години.
Цього, проте, но міг ніхто
бачити, окрім лані Крузе, жив
о 20-ій годині звичайно прово
дить останнє прибирание. Пені
Крузе, зі свого боку» заува
жила, що пан Даттель того див
завершив свій обхід раніше,
ніж звичайно, і, здавалоса, ду
же поспішав.
Також не відповідали істині
і слова директора. Коли пані
Крузе одразу після 22-ї годи
ни зайшла до його кабінету,
то, витираючи пил, торкнула
ся випадково настільної люмінісцентної лампи. Лампа були
така гаряча, що пані
Крузе
обпеклась об неї, — безпе
речний доказ того, що лам
пою недавно користувалися...
Комісар НІзель довго роз
мірковував над цими свідчен
нями. Але раптом йому спа
дає чудова догадка. Декілька
хвилин — і помічника Манна
також заарештованої ЩО СА
МЕ ЗГАДАВ
КОМІСАР
НІ
ЗЕЛЬ! ХТО ЦЕЙ ПОМІЧНИК!!
Підготував В. ЩЕРБИНА.

СМІЄТЬСЯ ГАБРОВО...
До відомого габровського
торговця-лихваря діда Ми
ню Попа приїхав у гості ху
торянин, постачальник това
рів. Повечерявши, сіли во
ни на верети і й почали роз
мовляти. Невдовзі дід Ми
ню. погасивши лампу, мо
вив:
— Навіщо палити світло,
ми й так один одного чуємо.
Минув якийсь час. Про
щаючись з гостем, господар
схотів запалити лампу.
— Стривай! — Зупинив
його гість. — Поки ми си
діли без світла, я зняв шта
ни, щоб не терти їх, а те
пер одягаю.

г®л®шш
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6. Гірник очисного забою — строк навчання 5 міся
Олександрійське середнє професійно-технічне
учи
лище № 13 оголошує набір учнів з осіб, звільнених у ців, стипендія 129 карбованців.
Заяви подаються на ім'я директора, до них до
запас з лав Радянської Армії, на такі спеціальності:
1. Машиністи підземних установок — строк навчан даються такі документи:
ня 5 місяців,
стипендія 129 карбованців.
1. Документ про освіту.
2. Свідоцтво про народження.
2. Електрослюсар підземний — строк навчання 6 мі
сяців, стипендія 129 карбованців.
3. 4 фотокартки розміром 3X4 см.
3. Кріпильники
‘
— строк навчання 5 місяців, стипен4. Довідка медкомісії.
дія 129 карбованців.
Термін початку навчання — в міру комплектації груп^
4. Прохідники — строк навчання 5 місяців, стипендія
129 карбованців.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: Кіровоградська область, м. Олек
5. Машиніст підземних установок — строк навчання сандрія, пл. Кірова, 18, телефон 2-14-32.
5 місяців, стипендія 129 карбованців.
ДИРЕКЦІЯ

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 1991 РОКУ*

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ:
— перелік
спеціальностей і
строки навчання;
— строки проведення вступних
екзаменів на денному та вечір
ньому відділеннях;
— перелік документів для при
йомної комісії і строки подання
заяв про прийом;
— умови прийому до училища
без вступних екзаменів;
— програми вступних екзаме-

ВІВ

З біології. хімії,

11

АІ

украинском языке.

виходить щосуботи.

української

(російської) мови та літератури
для цілеспрямованої самостійної
підготовки до екзаменів.
Вартість одного комплекта —
25 карбованців.
Для одержання комплекта слід

НАША АДРЕСА:

Друкарня Імені Г. М. Димитров* видавництва
Газета

МУЗЕЙНИЙ КРАДІЙ
На
старовинна
німецьке
містечко Фітуснек
спадають
сутінки. Скрегочучи гальмами
у темряві,
біля
платформи
единого э місті вокзалу зупи
няється швидким поїзд. На пе
рон виходить одинокий паса,
жир. Поїзд рушає. Пасажир—
високий, міцної будови чоло,
в’яга у довгому пальті з під.
нятмм коміром І спортивною
шапочкою, низько насунутою
на очі, прямує до виходу з
вокзалу. Ледь опинившись у
місті, яке він, певно, добре
знає, одразу крокує до місце
вого старовинного палацу-музею, де зібрана унікальна колекція картин.
Він саме підходить до палацу, коли годинник на ратуші вибиває двадцять
другу,
секунд
добродій
Декілька
уважно роздивляється довкола, затим ховається в кущах
біля головного входу, Майже
одразу ж зі скрипом відчиняються двері
допоміжного
виходу і на порозі з’являється
чоловіча постать. Той,
хто
щойно вийшов, тримає в ру
ках якусь річ.
Таємничий прибулець

Підготовчі курси при Кірово
градському медичному
училищі
пропонують комплекти довідкової
документації для бажаючих по
ступити до КМУ у 1991/1992 на
вчальному році.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМУ (МДС).
На

44444444444444

316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ШШ

ДА

поштовим переказом
надіслати
гроші на р/рахунок 000461077 в
обласній дирекції Укрсоцбанку в
Кіровограді. Квитанцію про опла
ту і лист-заявку із вказанням пош
тової адреси і прізвища надісла
ти на адресу: 316012, м. Кірово-

град, Комуністичний проспект, 16,
кабінет 222. На поштовому кон
верті неодмінно зробити познач
ку «Підготовчі курси».
Гарантуємо відправку пакунка
документів у десятиденний строк
після надходження заявки.
Юним жителям
Кіровограда
нагадуємо, що при Кіровоград
ському медичному училищі три
ває набір на постійно діючі ве
чірні курси для поступаючих до
вищих та середніх спеціальних на
вчальних закладів.
Підготовка проводиться з біо
логи, хімії, української та росій
ської мови і літератури.
Телефон для довідок: 24-95-33.
АДМІНІСТРАЦІЯ курсів»
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