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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
Христос вересе! — 
вулицями лрь,
освячені хліби 
чеканить на молитву. ч

Великий День,
: ДвГЛкбкЯИ КІДКуГЬ 
до Господа 
душе» говорити.

Христос воскрес*! — 
сонце вигряе,
Христос воскрес*’ — 
грають хра.шаімю-
Великий День 
проходить Україною, 
і бережуть Його ,

■. ■ Л:

Ізан ЦДРИННИЙ
у споминах аіки. 
Христос воскрес! — 
видзковниота у дзвоин, 
Христос воскрес 
У глибині небес. 
Воістину воскрес! 
Воїстииу воскрес!

♦ Катарсису кон
версії, крім «батьків» 
цього святого заду
му, доцихчас не від
чув, либонь, ніхто. 
Чого ж так?—4 стор.

’ і ‘ 1 • ♦ ‘

' ' Ч". 1 і і • 1иив. Г- 'У !' іям А

ЯкрйуИ
. .у-

-♦ «Вітрила» сьогод- 
X- ні трошки особливі: 

А крім «Традиційним» 
т поезії, гуртожитської 

прози, вчительського 
А гумору старшокласнн- 
Т" ці знайдуть виключно 
"Т’ практичні поради, об- 

єднані темою «Хочеш 
к бути гарною — 
у будь!» Так, панове, 
> - весна... - *-*>■

стор.
X ♦ «ШОКОВА ТЕ- 

РАПІЯ «МК»: неназ- 
"Ф ване газетою зло від 
-ф. того не зникає... був
1 собі один хлопець, 
у знущався над іншим. 
+ Інший терпів-терпів 
фк. та й... («Сокирою за 

четвертак Ї»1 — 8
Т стор-
т ♦ Помічаєте гро* 
-X. маддя будованого 
І біля ДТСААФ теат» 
2* руї Ото буде! А по* 

«и «4° маємо модер- 
.X нізовуваммй щосезо- 
Т ну старенький, де 
у звично йдуть виств- 
+ ви. Для прихильнм- 
-А ків кіровоградської 
"Т" Мельпомен* відведе- 

на 9 сторінка.
1 
у ♦ До роботи в ре- 
Ж дакції приступив 
І Ю. ЛЕОНОВ. Відте- 

пер він готуватиме 
до друку, зокрема, 
матеріали про спорт.

а Для зміцнення заоч
ну ного знайомства 

Юрій пропонує стат* 
тю про футбольну 
«Зірку».

І ♦ 42 сторінка *~ 
у синтез гуморулфіт»- 

1 мів жаху, лсихолопч 
Ь-Х. них вправ...



ШАНОаНі ЧИТАЧ«

КОГО ПОКЛИКАЛА СУБОТА
:< Г

захоплює*
можна бу-

Ям добре, що нині ми не надто 
мося пмшнослів'ям, а то й справді 
ло б наставити знаків оклику — Шевченкові 
субота! Що це, як не віддзеркалення оголо
шеного суверенітету. Принаймні, як мені зда
ється, суботник, присвячений пам'яті Кобзаря, 
проводиться вперше. Скільки себе пам’ятаю, 
червона субота (а скоріше — недільник) по
в'язувалась з якимись антирелігійними тен
денціями і називалась Всесоюзним комуніс
тичним суботником. Комунізм ми вже, зви
чайно, не будуємо...

Заступник голови Кіровоградського міськ
виконкому В. Я. Беренок, знайомлячи мене з 
інформацією, штабу Шевченківського субот- 
ника, тро*^-осхудив мій пил: «Про мене, на
зивайте, як завгодно, аби лише у місті поря
док навели». Справедливо. І все-таки для ме
не, як і для багатьох городян важливо, що

суботник присвячувався Тарасу Григоровичу 
Шевченку. Але якщо бути до кінця послідов
ною, то треба сказати, що проходив він не 
так організовано, як це можна було чекати. 
Головна причина у тому, що повідомлення 
про проведення суботника було отримано 
пізно. Підготуватися як слід до нього не встиг
ли. До речі, цей суботник вирішили майже 
повністю присвятити благоустрою рідного міс
та. Завдання організаціям і підприємствам у 
штабах по проведенню суботника при райви
конкомах розписали детально. Однак, підготу
вати техніку і людей, повторюю, змогли не 
так успішно. Треба сказати, ще раніше до по
відомлення про республіканський, місто вярі^ 
шило провести свій власний суботник по очи
щенню міських кладовищ напередодні Велико

дня. Це теж вплинуло на певну неорганізованість 
суботника. Наприклад, у парку імені Леніна

повинно було проиіова^ о райвиконкому) 
даними штабу Ле”‘К вЖнО працівники від 
Працювали ж тут ле₽евв^ пЕуИ | хоч 
ділі, міськвиконкому, юваЛи, зробити
енергійно, на ",ямеСв портранспорту, щоб
встигли мало. Не вист СПТУ М (гру-

Скрябіна Л, О.) транспорту 
„ пообіцяв. Зібране
і лишилось в купах на алеяг 

імені Кропивницького

па № 17, майстри 
довенко л. С. і 
взагалі ніхто не 
не листя так і 
скверу біля театру
Сподіваюсь, що його вже виве’*” ‘ масті 5

Деякі організації зовсім не р У су6огнику₽Ну що Ж, суботник _ справ^доб- 

ровільна. Та будемо відверті, ,а„иха£Гь-
сенс від добровільності, коли мито задихаєть 
ся від пилу І бруду? ЛВВОЧКОл

ви. нвлевн«, здив.ві, 
лис», побачивши пан'вт 

'■ -і • 
(»»міст* 2Л0). дитячі нам. 
ГЄТТКИ Л0 П'ЛГтЭку, 
млмже > урн рази

’ В у* Я- Ии теж 
[ цуралися« хоч > готуаа, 
і Лись Д0 цього. ж п 
і вутн

«а<ио налію, и» 
ЩОНИ» ЦІНИ * 

Газети Нй Ц} НОЛІЙон жи 
#и> «лраь*? і 

вашими крок

-гільи« роздрібне ціна. 
рвгДРЛ.вТ'НЙИН одержу^ 
йтимуть Зв старою?
ціною — тх яол. .за ч«* 
мере ІІГТ «прав» чм- 
у» догрниатм дані 

»илравдат* 
газет», Киміі< 

«масАк що буд«ге по* 
Лідоонн** ї ИЙ ль 

на рі«и 
Яедамціж.

САМІ СОБІ
ХАЗЯЇ

Педінститут буду« НО
ВИЙ корпус. Там будуть 
майстерні » гаражі. Сьо
годні складно знайти ке 
тільки будівельні матері
али, а й будівельників, 
які брали б ціну посиль 
му для навчального зак
ладу. Тож працюють там 

студенти 30-ої групи НІ 
курсу фізико - матема
тичного факультету. Вліт
ку їхній будзагін «Кіро
воград» перебував у Ал
тайському краї на спо
рудженні сільськогоспо
дарського об’єкту, отож, 
певні навики і досвід вже 
с. Студенти, звичайно, 
працюють за гроші. Вча
ться у другу зміну. Як 
помазав час, вчаться не
погано, Сесію склали ус
пішно. Командир цього 
загону — депутат Ленін- 
самої районної Ради 
А. Котляренко.

СТУДЕНТИ
НЕ ЗВАЖАЮТЬ

НА ПОГОДУ
Хоч весна й не балує 

нас справжнім теплом . 
зеленню, але в педінсти
туті проходить фести
валь «Студентська вес-’ 
нам. В його програмі — 
вікторини, конкурси, КВВ 
між викладачами й сту
дентами, концерти. Ми
нулого тижня господа
рями програми був фи 
зико-математичнмй фа
культет, цього — історич
ний.

Добре відома в Інсти
туті група КВВ істфаиу 
«Скіфи», яка взяла участь 
у концерті фестивалю. 
«Скіфи» скоро стануть 
відомі не лише в інсти
туті, вони вийдуть . на 
республіканський рівень, 
відвідавши змагання у 
Луцьку.

Наш мор.

ДВЕРІ В ПРОФЕСІЮ
У КІСМі відбувся традиційний день 

відкритих дверей. Перед цим у засо
бах масової інформації було дано 
оголошення. Тим, хто завіт аз до ин
ституту, розповіли про факультет, лро 
життя навчального закладу. Виступили

викладачі дисциплін, ло яких прово
дяться вступні іспити, розловілй про 
те, які характерні помилки роблять 
вступники.

Робота з школярами у КІСМ; про
водиться не лише в день відкритих

дверей. У приймальну комісію над
ходять заявки з райцентрів, сіл. При- 
їзджають групи старшокласників, їх 
знайомлять з факультетами, кафедра 
ми.

Наш йор.
м. Кіровоград.
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іівШіЙї лиіій нещодавно 
С « У Кіровоград ь |

ХМиШ’ світогляд чимось-: 
новий* але те, що дні і 
гмкжрф проходил« <
— даа су^нїоу. Тдх, 
принайми і, сгвердягхаля *

клена льнр-ме- 
иного центру прнАоб-|

МРМІ і;.ОЙ$Срр0»У .... Юлія 1

:і • ццё'-: ІРЙЙ-: •
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!і Й..-1 ОВНІ
* к центр *£ас прас-1 
г ЛЮДІТНИЗ*. ЭОМРВМД* З’
«ЇХНЬОЮ участю проходи- | 
І лп АПИЦн на геми 1
₽ альмо-ломІтмчЯа- ЙРК.Ж. ’- 
І, і шляхи демонрв<1

суспільств^*, *По-
: літами.• антятежирлогЯ* > і

к, сШйнуж яийп*» *4 Итуаль*}

| М »ідиосни». і
! ноли яж«5

5 : вени побула ли на:
ібюро . •. «і ровоградсьиога > 
* Обкому ДИСКУ зу-І
. стрілися з його секрета* 
У рямж І
ї Наш кор. І

ПОШЛИ МЕНІ, ДОЛЕ, 
ЕЛЬВІРИНОГО ХЛОПЦЯ

Фактично «відео» — технічний термін, 
який означає систему пристроїв для ком
пактного знімання й демонстрування сю
жетів у домашніх умовах. У нас, на жаль, 
ивідеои стало мистецьким і навіть соціаль
ним поняттям. Це такі собі містико-еротич- 
но-момедійні фільми з шармом сюжетно» 
легкості і деякої забороненості. Для під
літків «відию» — символ задоволення, для 
старших і розбірливих — втілення примі
тивізму й естетичної дешевизни. Але ос
таннім часом «відео» в жанровому розу
мінні вибралося з душних підвалів і кри
хітних екранчиків і переможно царює у 
великих залах на широких екранах. Не 
встиг кіровоградський кінотеатр «Комсомо
лець» охолонути від розваг на гарячому 
піску «Пляжних дівчаток», як увагу до себе 
привернула, знову ж американська «Ельві- 
ра — володарка темряви».

Ця пришелепувата брюнетка — вороняче 
крило, безсумнівно, послала жалюгідних 
пляжних дівуль у глибоким нокаут. Спочат
ку здасться, що фільм так і мине • зма
ганні гігантських бюстів (один з них — по
ролоновий) двох суперниць. Але ось із иа> 
струль вилазить динозавр, дрібний песик 
перетворюється о пацюка, а потім у вов
кодава, відрубана руна стрибає по підлозі 
І тягнеться нігтями до прекрасної плоті, 
герої раз по раз лупцюють один одного 
струмом... Залишається тільнм позаздрити 
америнанцлм, котрі змушені збуджувати 
сам» себе такими трюками — видно, « рф« 
альному житті їм бракує гострих відчут
тів. Недарма ж вони весело сміялися недав«

КІНОАФІША

ИМН концерт на сансо* 
фон»: завдяки цьому р»> 
но Підвищуються надої 
молока. Одна з норі» — 
Джульетта — навіть мас 
улюблені мелодії — соло 
« стилі Пітера Нрейса 
аДо інтерпретації на те
му пісень Хуліо Іглесіа- 
са.

но на перегляді цілком документального 
фільму, знятого у черзі ДО МОСКОВСЬКОГО 
«Макдоналдса»...

Одначе ви помітили — у більшості аме
риканських розважальних стрічок є спільне 
місце незалежно від сюжету. Тут, якщо ге
роїня жінка, завжди поруч із нею, особли
во не - висовуючись, але в потрібний мо» 
мент приходячи на допомогу, йде надійний 
мужчина. Будь то авантюрне ремісництво 
на зразок «Золотоволосий» чи фільми знач
но вищого класу, як-то «Роман із каме
нем», «Вікно спальні», и Наступного ранку». 
Якою б залізною леді не була жінка, а во
на завжди потребує опори і втіхи в особі 

чоловіка, справжнього джентльмена і ря
тівника. В американських фільмах такий ге
рой майже завжди скромніший, стримані- 
ший і розумніший від інших чоловіків --- ЯК
ось Ельвірин Боб. Не знаю, звідки берут» 
таких персонажів американські кінемато
графісти — виводять у пробіркам фанта
зії чи списують із живих прототипів, але 
оскільки ми в себе таких парубків не ба 
чимо навіть уві сні, то я зовсім не проти 
тріумфального походу таких Ельеір по на
ших екранах. Я перетерплю і несмішну ко
медійність, і нестрашні жахи, і пустопорож
нє базікання аби тільки помилуватися чо
ловіками, котрі не викликають презирства 
своєю нікчемністю...

Н. ДАНИЛЕНКО

Національне управ
ління з аеронавтики і до- 

II сліджень космічного про- 
I стору (НАСА) оголосило 
В про те, що в наступиоиу 
В році Джем Дейвіс і Мари 
І Лі, дні недавно одружи- 
П пися, ввійдуть у енлад 
В чергової космічної енспе- 
В диції на борту «Шаттла», 
Я Повідомлення про це ви- 
і кликало бурю чуток і до-1 
І МИСЛІ» про секс у космо-
I сі. 9сіх цікавило: *Чи бу» 
/І дуть вони робити та^
II «це саме?» Відповідаючі 
І на тане питання на прес-Ц 
І конференції в НаСД і 
І представник управлінню І 
і' Варвара Швартц була на- | 
V» тегоричною — навряц 
Н це можливо: у набімі 

'1 рабли занадто тісно.

чи
ЧО-

СИМВОЛ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ
Встановилися дружні вза

ємостосунки між педагогіч
ними і учнівськими колек
тивами середніх шкіл №№ 
21 м. Кіровограда і 16-ої 
М. Дрогобича Львівської об
ласті.

'Нещодавно кіровоградц» 
гостинно приймали свої» 
друзів-дрогобичан. Приїха
ли до нас 20 учнів, керів
ник групи Л. П. Яворська, 
заступник директора школи 
з навчальної частини. Вони 
побували дома у кірово

градських ровесників, від
відали музей корифея ук
раїнського драматичного 
театру М. Л. Кропивниць 

кого, хутір Надію, здійснили 
екскурсію по м. Кіровогра
ду.

Надовго запам’ятаються 
спільні чудові концерти. Ці
кавими були обряди зуст
річі весни, хороводи гали
цького краю, козацький вог
ник. Юні гості були урочис
то прийняті в. козачата із 
врученням свідоцтв. Разом

відзначили 40-річчя з дня 
смерті нашого земляка В. К. 
Винниченка. Діти інсцену 
вали оповідання з його збір
ки дитячих творів «Намис
то».

Директор школи, відмін
ник народної освіти УРСР, 
вчитель-методист В. І. Каю
ков запросив гостей на 
урок, присвячений 120-річ- 
чю від дня народження ук
раїнського письменника Ва
силя Стефаника. Кірово
градські та галицькі школя
рі обмінялися сувенірами.

КіровоградцІ відвідали 
Дрогобич ще взимку. А за
раз юні дрогобичанк нанес» 
ли візит-відповідь. Дружба 
свідчить про єдність і со
лідарність молоді Західної 
і Східної України, підтри
мання національних тради
цій і звичаїв. І нині ця друж
ба — символ єдиної Укра
їни, яка бореться за свій 
суверенітет,

₽. ДАЙДдКУЛОВ, 
громадський кореспон
дент,
м. Кіровоград,

д У Китаї подружні 
пари. котрі ігморуют» 
лозунг модна сім’я — од 

У на дитина», при народ- 
| темні «зайвих» дітей по- 
в збавляються пільг, »ід- 
Р пусток, різноманітних
* допомог, права на квар

тиру і навіть штрафую
ться. Подекуди жінок

• змушують робити аборт 
погрожуючи звільнення* 
з роботи. Однак всіх пе

27 березня день народження С. М. Кіро 
ва, іменем якого назване наше місто. Вже 
58 років живу в обласному центрі. Мешка» 
тут також, коли місто називалось Зінов'євськ. 
жив на вулиці його імені — напроти хлібоза
воду, до 1924 року — Михайлівська. Тепер 
це вулиця Кірова.

Я пам ятаю місто, яке вомо було. 
Там, де тепер розташована площа Кірова, 
був красивий центральний сквер — місце 
відпочинку городян, оточений залізною ого
рожею, Тут росли пишні дерева, були лави 
для відпочиваючих, на території скверу зна
ходився музей. Місцем відпочинку, куль

турних розваг і заходів був також сад Мара
та, який був вирубаний під час війни (зна 
ходився в районі теперішнього з-ду ім. Га- 
ратути).

Мені пощастило бачити Сергія Миронови
ча ще живим, коли був учасником жовтне
вого параду 1934 року в Ленінграді. Тоді 
я там проходив військову службу. Ми охоро« 
няли важливі державні об'єкти: завод
«Красный путиловец», «Красный треуголь
ник», монетний двір, а пізніше в Шлісель- 
бурзі -і завод ім. Морозова.

7 листопада наш батальйон та інші части
ни пройшли парадним маршем по Двірце»ій

площі перед урядовою трибуною, яка булл 
побудована вздовж всього фасаду Зн-ово 
го палацу. Сергій Миронович тоді нас вітав й
помахом руки. Я, як сьогодні, пам ятаю його !
добру » веселу усмішку.

Але 1 грудня увечері злодійський постріл 
обірвав його життя. Нас тоді в той же день 1 
вночі перекинули на старий радянсько-фін
ським кордон для його зміцнення. А через 
2 дні нас повернули в Ленінград і мені в 
складі 152 полку внутрішніх військ довелось 
проводжати вже покійного Кірова з Двірце- 
вої площі до Московського вокзалу. Йоге 
поховали в Москві біля Кремлівської стіни

М. КМУПНКк'

ревершили чиновний« 
управління планований 

і сім! у иайиаселенішім 
провінції Китаю Сичуань. 

Зібравши на площі 5€ 
подружнім пар, які зв* 

Їжились на «зайвих» чи 
«дострокових» дітей 
тон вродження в ННР до
зволяється після досяг
нення певного віку), ЧИ- 
н«»нинм спочатку проми
тая м їм лекцію про демо
графічну ситуацію в кра- 
•ні, .» потім запропонува
ли зробити аборт, інакше 
їм чекало... шмагання: 
®дмн удар палицею пе 
оголеним сідницях чоло- 
Д»ма за ножем день вагіт
ності дружини. Сором пар 
ж*ДР®зу ж згодились на 

а дев'ятьох чоло- 
■іню завели » фанзу, 
знждм з ним штами і вр>-
зали бамбуком згідно > 
•**мевназаною пролор-

«■Л «першого місд’
2; * «?сі дев'ятеро здали- 
**• Десятою була ОДНІ 
‘З вагітних жінок - П 
чоловік перебував у від- 
р»дженні, тому «споку
тувала вмну» вона сама-

!]3в матеріалами 
*|бріодмчної преси}-



Винниченко
в кіровоградському театрі
Кіровоградський обласний му зично-драматичним 

геатр вперше за останні мілька десятків років звер 
ну»ся до творчості нашого земляна, талановитого 
письменника В. Виннименка, Минулої суботи відбу- 
лася прем'єра мого л еей «Ідея ламі Мусташеико, або 
Замой»,

Зад, як завжди, був неповний, І даремно. Бо цьо
го разу глядачів чекала цікава вистава, Правда, ін
терес і напруга підтримувалися більше за рахунок 
чудової драматургії п’єси і меншою мірою за раху
нок гри акторів. Хоча роль інии Василівни, можли
во, й стала помітним явищем у творчості артистки 
В, Романенко, все ж їй не вдалося досягти рівня, 
скажімо, київської актриси Н Сумської, Інший го
ловний герой, Панас Михайлович, у виконанні А. Лит- 
виненка був досить переконливим, *она теж не без 
яаліту провінційності. Теж саме можна сказати й . 
про лані Люду у виконанні Г< Романюк, Здасться, 
більш природними були М. Снін» (Марія Андріївна) 
та заслужений артист УРСРА Кравцов (Юрій Маркси 
яим Круглик).

При всіх об'єктивних перешкодах все ж, помітне 
відставання нашого театру від часу. Думаю, вистава 
за п'єсою В, Винииченка зібрала б більше глядачів, 
якби кропиввнчани поставили її хоча 6 рік—півтора 
тому.

Наш йор.

«ТОВАРИШ 
МІСЬКВИКОНКОМ, 

ДОПОМОЖИ!»
Поки в інших комсомольських комітетах все пла 

нують провести спільний пленум з партійним, у Світ- 
ловодську взяли — і провели. Щоправда, готували’ 
ся довго, але без показухи. За звичкою, а, можли
во, за спадковістю з минулих літ було трішки і ба
гатослів'я. В тому числі й у виступі першого секре
таря міськкому ЛКСМУ (МДС) Сергія Середи.

Він, зокрема, зазначив, що не варто проклинати 
Спілку в зраді старим ідеалам, що вона залишає
ться й надалі організацією соціалістичного вибору.

Перший секретар говорив, що відносна комфор
табельність нашого існування поряд з молоддю, яка 
одноголосно схвалює, розуміє, рветься на будови 
привчила керівників вірити" в свою безгрішність, а 
ще гірше — заставляла молодь бути безвідмовною, 
готовою задовольнятися майже нічим в ім’я світло
го майбутнього. Комсомол не вдається до методів 
політичного тиску на орган влади, до громадської 
непокори, страйків ян і до інших форм (крайніх) 
боротьби за вирішення молодіжних проблем.

Незадоволення молоді вдається стримати обіцян
ками, однак, робиться це за рахунок, того незнач
ного залишку комсомольського авторитету, який ще 
є нині. $

Дуже гостро в Світловодську постало питання з 
вирішенням ряду питань соціального захисту моло
ді. Ось що з цього приводу говорилося.

Молодь справедливо критикує комсомол за не
здатність вирішувати конкретні питання, за нерішу
чість, нездатність голосно сказати про свої претен
зії. У такій ситуації світловодський комсомол, ям 

прозвучало з трибуни, не буде знаходитися в ролі 
хлопчика для биття і вимушений змінити свою стра
тегію і тактику. Перш за все він переадресовувати
ме «компліменти» молоді на адресу Спілки справж
нім адресатам.

З цією метою спілчани вирішили обнародувати че- і 
рез газету «Наддніпрянська правда» всі свої про- | 
позиції на адресу відповідних органів з конкретни
ми стромами, прізвищами посадових осіб і аргумен
тами, через які ці пропозиції не отримали підтрим
ки чи «заморожувалися». Пізніше теж планують ви
користовувати політичні заяви на адреси міським 
органів і посадових осіб, яні займаються тяганиною, 
блокують молодіжні задуми, що сьогодні частенько 
трапляється. Чимало критичних зауважень звучало й 
на адресу міськвиконкому.

В яких би комсомольських організаціях не бун 
Сергій Середа, скрізь його запитують: коли е місті 
буде молодіжне кафе? Що тут говорити, коли міськ
виконком на обіцянки багатий ось уже п’ятий річ. 
Будували на суботниках комсомольці собі кафе 
Добре будували, але відразу ж його (при здачі!) 
віддали громадському харчуванню. Там сьогодні 
ресторан «Приморський». Обіцяли ще молодим на 
фе по вулиці Приморській, 38-6. Не дали. От і з’я
вилися у виступі першого секретаря міськкому ком
сомолу такі слова: «Шановний товариш міськвикон
ком, віддайте нам нами зароблене, переведіть кафе 
на баланс міськкому комсомолу, щоб там господа
рем була молодь, а не товариш Л. Г. Тарасенко зі 
своїми планами, націнками та іншими недоліками на» 
шого радянського громадського харчування».

На пленумі були й цікаві виступи, які не готували 
попередньо. В основному, головні намітки С. Середи 
(а це, крім переліченого ще й питання будівництва 
ЛДЖК, взаємостосунків з іншими молодіжними і не- 
молодіжними громадськими та політичними орга
нізаціями) було підтримано.

Залишилося зовсім мало — не дати їм загубити
ся я паперах.

Ю. ЭТОВМЙ, 
•юр. »Момдого комунара»

м. Свїтлоіодсьн,

МАЛЕНЬКИЙ ВАЛЬС, КОРОТКА РУМБА
— Ми завершуємо цей чемпіонат зі спортивних твнці», —’ 

прозвучало 31 березня зі сцени будинку культури КіровО' 
градського інституту сільгоспмашинобудування. Це був або 
першоквітневий жарт, або представник федерації спортивних 
танців на льоду В. Захарченко відколов це з перевтоми. Бо 
насправді цього дня заківчився республіканським конкурс 
бальних танців «Степові візерунки», де Валерій очолював суд 
дівську бригаду. Вона працювала так інтенсивно, що часто од
ній і тій же парі відводилося і перше, і сьоме (останнє) місця 
Це стосувалося старших учасників (десь так 14—16-річних), 
е танцюристів же молодшого шкільного віку оцінки були ку
ди рівніші.

Але як би там не було, за два дні конкурсу болільники.! 
(серед них в основному батьки, родичі, друзі учасників та 
журналісти) могли вже й самі вивчити рухи ча-ча-ча, танго, 
румби, самби, джайва — так часто до монотонності доводи
лося бачити іх виконання у відбіркових турах. Танці європей 
ської групи більше нагадували бальні в традиційному нашому 
уявленні, сформованому фільмами на зразок «Великого валь
су» — довгі сукні, пишні юбки, плавні рухи. Латиноамерикан
ські номери іноді нагадували суміш дискотеки і пляжу; тут 
постійно лізли в голову думки про відсутність у продажу тка
нин і взуття, а коли ще ця бідність поєднувалася з відсут
ністю естетичного смаку (як можна комбінувати яскраво-ро
жевий колір із темно-синім.) і з тіснотою на сцені (болільники, 
учасники і їхні педагоги постійно визирали з-за куліс і мало 
не ніжки підставляли танцюючим), то надто святковим цей 
великий бал не здавався.

Хоча треба сказати, що невдалі костюми були в основно 
му в дівчаток (у хлопців одяг — мов на підбір), і деякі у час 
ниці зуміли-таки примусити забути про їх зовнішність і при
кували увагу до своїх па. Зокрема, для мене такими були 
партнерші з 4-ї і 39-ї пари.

Конкурс був не театралізованим видовищем, а скоріше ме
ханічною демонстрацією умінь під скорочені фонограми. Тим 
приємнішими виявилися вставки в перерві, коли працівники 
будинку побуту «Інгул» в показ нових моделей одягу внесли 
елементи драматургії. У паузах між турами виступали також 
лауреати міжнародних конкурсів бальних танців І. Житкевич « 
Р. Висоцький. Вони самі з Житомира, а вчаться в Ровно. Вза
галі ж на конкурс приїздили хлопці й дівчата зі Львова, Ров
но, Луганська, Хмельницького, Сімферополя; були й кірово- 
градці. Четверо з них — А. Шебистд і В. Бугаєвсьнкй, О. Фе
дотова і Я. Памчак потрапили й до чималенької групи фіна
лістів, вони одержали квіти м грамоти обкому комсомолу. 
Крім премій за 1—3 місця, було вручено багато інших при
зів: найбільш артистичній, найбільш чарівній, найбільш еле
гантній парі, найбільш юній учасниці. їй, зокрема, представ
ник обкому комсомолу А. Стоян дав значки і запропонував 
самій «нагородити» пару, що найбільше припала дівчинці до 
вподоби.

Роздача премій проходила трохи сумбурно, і навряд чи хто 
у цій веселій метушні (зал підказував, кому, на його думку, 
треба віддати той чи інший приз) помітив, що ведуча оголо
шувала імена учасників з порушенням норм етикету: першим 
називала кавалера... Це упущення компенсував своєю галант
ністю головний суддя змагань В. Захарченко, спустившись у 
зал і подарувавши квїги відомому хореографу Б. А. Стрель- 
бицькій з Кіровограда.

Перші місця у різних класах » групах танців зайняли Олена 
Квартенко і Олег Ривак (Львів), Катерина Пушкарчун і Віктор 
Синевич (Ровно), Анна Пшенична і Віталій Буханчук (Луганськ).

По закінченні конкурсу учасники були запрошені на про
щальну дискотеку.

Н. ДАНИЛЕНИО

к^оеопмд

і У цього року Республі-хе Індія торію завоювання Індією не залеж- _ -----------
! тдзчОчмпа 41-чй рік своєї незалеж- «ості, про сьогодення цєї своєрі дної (Мадагаскар) і Пханомс н (Лаос). Сту- 
1 ності. Радяічсьхми Союз одним Із пер- країнигПривпали студентів з Иідії за- дент із Індії Харріссом Джмва показав 
і шия визнав появу в Азії молодої «н- ступни« голови міськради в справах індійський танець, незвичайний і екзо»

«•я Індією незалежності ■гстановмв 
Нею дипломатичні вїдяосиює

Національному святу Індії — Дню 
республіки — був присвячений вечір, 
що відбувся в кіровоградському дис- 
хо-ч<лубі «ОИімлія». Багато сил і ста
рань доклало індійське земляцтво до 
організації свята. (Воно завжди про- 
годиться пізніше, навесні, через се
сії та канікули).

Г-опоза індійського земляцтва Біс-

для індійських студентів Лалаймв

.ЧІЙсьмгі яержмн і ш» ло звйй.**- »‘Оземммх учні. О. Журв.л.ова, пер- 
. _______ | э ший секретар міськкому комсомолу

Жмванов, учні шкіл № 29, 9, 18, 
студенти і викладачі КІСМу та педін
ституту.

Оригінальний індійським танець -по
дарувала гостям вечора Наталя Кли
менко з СШ № 29. Учні цієї школи 
Андрій Страсов і Денис Гуйвам пока
зали елементи мистецтва шаопімя. 
Українські народні лісні виконав хо.р 
із дев’ятої школи. З естрадним тан
цем виступили Наталя Пушкарьова, 
Г»—. 1 П------  т----- -  Слі»влхеас Пар.’мол Чондра розпелї» про Іс- Гачча і Олека Тататрииоіи.

точний для нас, європейців. Цїигміо й 
невимушено вели еечір Прашандт 
Пуидрик та ірнма Бойко (ПТУ № 14). 
Нову програму для цього вечора «під- 
готувала дискотека «Олімпія»-

Л ШЕЛКУНОВа, 
член еекретеріету міськради у 
справах іноземних учнів.

УВАГА! На численні прохан
ня читачів у наступному номе
рі ми вмістимо велику добірну 
матеріалів про Індію.
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ті вклонялися ' 
давньоримським 
богам, то иа го
ловних олтарях 
статую бога вій- 

I ни Марса дове- 
| лося б нині замі- 
I нити на бога тор- 
| гівлі Меркурія. 
І Та чи буде вигід- 
' ним новий по- 
I кровитель для 
’ заводу, робітии- 
| ків і, зрештою, чи 
і не вимагатиме ЗІ» 
I льших жертв й 
! воздаяньі Про де 
І ми розмовляємо 
' з директором 
І Світловодського 

радіозаводу С. В. 
ТЕРЗШНОМ

СТЕПАНЕ Вагановичу, що, насамперед 
дала конверсія вашому заводу)

С. Т.: У позитивному плані — майже ні
чого, яи і для переважної більшості інших 
підприємств. Такий захід вимагає, як ніщо 
інше, плановості, часу, його не можна зво
дити до рівня всенародних кампаній, на 
зразок антиалкогольної. Потрібні солідні 
асигнування для реконструкції, розробки 
нових технологій. А кваліфікація робіт
ників? Адже не переведеш, скажімо, спе
ціаліста по налагодженню високоточної 
апаратури на склеювання дитячих іграшок.

Вдумайтеся, які це все витрати! Тим бі
льше, що конверсія для заводів, на зра
зок нашого, явище регресивне. Доводить
ся брати кредити на мільйони карбованців, 
до речі, далеко не пільгові, як передба
чено планами.

Але, незважаючи на всі труднощі, нам 
вдалося зберегти виробництво, вирішити 
багато актуальних питань. Здебільшого зав
дяки тому, що й раніше ми працювали на 
«мирний» сектор економіки і приблизно 
вже орієнтувалися, як діятимемо в експе
риментальних умовах. А є такі заводи, що 
й досі не визначили своєї програми, пере
бувають у стадії пошуків.

— Відомо, що постачання для військової 
індустрії відзначалося високою дисципліно
ваністю, чіткістю, суворим дотриманням гра
фіку. Як справи тепер!

С. Т.: Ситуація досить- складна. Ось наш 
завод має близько тисячі підприємств-по- 
стачальників. Для деяких з них — ми одні, 
кому їх продукція потрібна. Якщо нам, при
міром, перепрофілювати який-небудь цех, 
позбавити його потреби в певних матеріа
лах, то ці наші партнери опиняться у скрут
ному становищі.

Сьогодні нам потрібне термообробне 
обладнання для виготовлення пластмасо
вих деталей: корпусів, окремих частин маг
нітофонів, радіоприймачів. Але ж на ви
пуск товарів народного споживання пере

ходимо не тільки ми, а заводів, здатних 
виконати це замовлення, в країні лише три. 
Раніше рятував закордон, країни РЕВ. Ни
ні —< на все потрібна валюта. Взагалі, об> 
робка пластмаси, знищення відходів вироб
ництва має ще й екологічний аспект. Усі 
питання треба узгодити із санепідстанцією, 
виділити додаткові кошти на природоохо
ронні заходи.

— Які ж товари народного споживання 
випускає і планує випускати ваше підпри
ємство!

С. Т.: Враховуючи структуру виробницт
ва, рівень устаткування — складну побуто
ву техніку. Багатьом відомі радіоприймачі 
«Олімпік», магнітоли «Олімпія», що мають 
постійний успіх у покупців. Розроблена та
кож й телемагнітола — компактний апарат, 
що поєднує в собі переваги телевізора, 
мігнітофона, радіоприймача. Щоправда, 
про вартість нічого сказати не можу у зв'я
зку з новою системою цін. Однак, річ, як 
бачите, зручна й необхідна для мандрів, 
автомобіля чи дачі. (Справді, телемагніто- 
ла, на мою думку, вже від народження при
речена бути дефіцитною. Дивують габари
ти — мініатюрність на рівні західних зраз
ків. Вміємо все-таки робити! — €. Ш.|.

Нині є великий попит на комп'ютери, от 
ми й розробляємо на власній базі їх ви
пуск, хоча деякі мікросхеми доводиться за
куповувати у ФРН. Не забуваємо й про 
сільське господарство. Один з цехів виго
товлятиме котли для опалювання на три 
види пального. Спільно із заводом «Чер
вона зірка» готуємо випуск цілого комп
лексу для автоматизації та механізації сі
льськогосподарських робіт.

- А що їй можете запропонувати иа 
експорт)

С. Т.: Власне є такий вид товарів та пос* 
луг, який економить мільйони інвалютних 

карбованців. Це вже вносить коректив У 
експортно-імпортні плани. Наприклад, 
вже випустили 25 комплектів телеапаратУ 
ри, яка дозволяє робити репортажі у пря
мий ефір безпосередньо з місця події- По 
годьтеся, для журналістів оперативність 
— найважливіше. Так от, раніше єдиним 
джерелом для придбання такої апаратури 
була Франція. Ну, а ціну можете собі уя
вити. Крім того, наш завод продає й пев
ну продукцію військового характеру, Щ°» 
як відомо, дає найбільші валютні прибутки. 
Доки є попит, не варто нехтувати цим, від
даючи мільйони конкурентам.

— У цьому переконалися на одному з 
словацьких підприємств, що випускав бро- 
нетанкову техніку: відмова від військово і 
продукції, що йшла на експорт, призвела 
до мільйонних втрат для країни та до па
діння життєвого рівня робітників заводу* 
Як результат, конверсію довелося тимча
сово припинити.

С. Т.: Прикладів вдосталь і в нас. Скажі
мо, підприємство шляхом величезних вит 
рат переходить на «мирні рейки», починає 
замість танків робити каструлі. Його зали
шає значна частина висококваліфікованих 
робітників (зарплата вже не та), перелро 
фільовується обладнання, стають зайвими 
потужні основні фонди. І все ж, якось спра
ви владналися — гігант індустрії виготов
ляє каструлі. Але ж живемо ми не в хол» 
ліпших друзів, і, коли згодом виникне пот
реба у танках, або необхідно буде хоча б 
замінити старі, що робитиме завод? Знову 
реконструкцію, на цей раз у зворотньо
му порядку?

Є проблеми з оборотними засобами. Як 
не дивно, але конверсія виявилася для ба
гатьох абсолютно несподіваною. Все ж бу
ло спрямовано на виготовлення окремого 
виду продукції: придбання устаткування, за
пасних частин, внутрішньозаводські плани. 
Та, якщо на папері можна внести коректи
ви, то обладнання з часом просто пропа
де.

залишається в оси*

- ,. Так І найбільш вдалим е поєднай. 
Ь’ягнень військової та цив.льно. про. 

ня досягнень ьне співвідношення мети 
ГЛаЖ'ДУ** перспективним, мені з«. 

„л»ект «марафон», В основу якого 
€ТЬС"' єно виведення на орбіту супутника 

за допомогою відомої ракети-носі. 
«ЕнерНя>> Взагалі, створення «нтегровано, 

«.пі системи має для народного 
супутнико ицезне значення. Практик.
ТТбудь-якого місця нашої країни діло- 
ва людина зможе зателефонувати, скажімо. 
„ Нью-Йорк чи Лондон, матиме можлива 
телексного зв’язку. Поки ЩО це зробити 
Іи можете лише з ДВОХ московських готе.

а ДЛЯ західних бізнесмена вкрай не- 
обхідно бути завжди в курсі подій. Неда- 
ре^но вони виявили зацікавленість у про- 
екті ЩО дозволяє робити прогнози в.ДНОС. 
но перетворення державно. комерційно! 
корпорації «Марафон» у міжнародний кон- 
сорціум.

_  Яке місце в корпорації займатиме 
ваше підприємство!

С Т.: Я є віце-президентом асоціації «Ма- 
рафон-земля», що забезпечуватиме мазем- 
ні засоби комунікації. У цій системі й наш 
завод. Уже цього року випускатимемо апа
рати імпульсно-кодової модуляції ІКМ-15 
для зв'язку з віддаленими сільськими райо
нами.

— Проте в наш час космічні програми 
піддаються критиці. А тут такий розмах, 
можна сказати, турбота про західних біз* 
несменів...

С. Т.: Це стосується, насамперед, нашої 
країни. Щорічно ми втрачаємо близько 20 
мільярдів карбованців внаслідок недоско
налості зв’язку, відсутності оперативної ін
формації. Ось, наприклад, переказуємо ін
шому підприємству гроші, і лише через 
декілька днів факт отримання підтвердить* 
ся. Ці декілька днів ми цих грошей вже 

не маємо, а той завод чи організація їх 
ще не мають. У масштабах усієї країни 
мільярди карбованців практично вилучаю
ться з обігу, втрачається гнучкість, можли
вість швидкого реагування на кон'юнктуру 
ринку Ми ж стоїмо на порозі другого ти
сячоліття! А витрати окупляться

вагано*ичУ' ви ВЖ* згадува
ли про соціальним аспект конверсії. Чи від. 
дГозаа.ТодЯу!Н°М "°ПІТИКв *• Робітниках ра- 

порів^но0:'інТимиКпХИ' Щв ПО^С’^- 
а іншими підприємствами подіб- 

шаютГсЯЛРдомі„^чим°иВ,у31а®“ЛвННЯ 3аПИ’ 
нам • ’,~чими у заводських лла- 

-»6І.ИИК..Хр.^„7 б о₽а р“"
дефіцитних товар,В на ® було. Реал'ЗОвано 
’исяч карбованців . а М'ЛЬЙ°Н Д’’ЄТІ
Ділено мільйон карбоваХи°на Ф°НДУ ВИ‘ 
- м’яса, інших продукті п 
х/у0:?™з сел- - прийм^г6:: 
;м у будівництВНіУЯ3бКИрЛГ®^Пм’ Аоп°магаємс 

бітники стають менш вР°*‘а*>- ' Р°"
"ИХ Цін, з являється біЛь^вНИМИ “ІД рИНКО' 

оільше аїльного часу.

"• матимуть тенденціІо3^<<>ІІП*нн* й Н8Д*‘ 
У «ас плани на майб^н<}Д° знмжвнн"- Яні

С. Т.: Щоб там не бчлп 
потенціал необхідно збеоегЛ виРобничий 
основне завдання — » Регти- тому наше 
Ринок. Ми вже брали у*?«? -'«народний 
Греції, плануємо пеоеві». виставц1 в
вості на міжнароднім »₽м™ с,°ї можли
вому разі _ все в Китаї. В
римаємо монкуп.м • «ить від нас. Виг-

м. Світло.^’* к’ * ”*• €- ШВПІТЬКО.

мя м яса, інших

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА Є 6 КВІТНЯ 1991 РОКУ
•МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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З Великоднем вас, брати і

КОТИТЬСЯ ПИСАНКА ЧЕРЕЗ
Коли пірнаю в спогади глибиною в двад

цять років, найяскравіше бачу себе на 
переддипломній практиці: ужгородську 
весну, казковий цвіт небаченої доти са- 
кури і... вітрини писанок у магазинах су
венірів. Подовгу простоювала, зачарована 
і цвітом, і орнаментами. А купити навіть 
не спромоглась: карбованець за писанку 
— то була неймовірна розкіш для сту
дентської стипендії у 28 крб! Аж ось на 
днях таки придбала писанку в нашому ху
дожньому салоні, правда, вже за три крб. 
і не таку гарну, як ті, ужгородські (але 

■?«д три, як каже гуморист). Сину подарую 
йа «паску», як казали на це свято у мое
му поліському селі. Бо хоч і пробували 
ми торік з дітьми, згідно з рекомендаці
ями газети «Сім’я», навчитись робити 
«трав’яні» писанки — то' майстерність 
майже недосяжна, як і класичний воско- 
пис.

Мов німі, передивлялись нещодавно 
всією сім’єю бібліотечний альбом «Україн
ські писанки», виданий шістьма мовами ще 
у 1968 р. тиражем всього 6 тис. Тут зі
брано майже півтори сотні зразків із ко
лекцій українських писанок з усіх регіо
нів. Слів для захоплення не вистачало. А 
які поетичні назви писанкових орнаментів: 
«Ружа з сіточкою», «Метелики», «Бузьки», 
«Сорочачі лапки», «Круті стежки», «Коло
мийки», «Козачі левади», «Берегиня»

Наша колишня Херсонська губернія теж 
мала свій «почерк». Для степової України 
був найхарактерніший елемент орнамен
ту — «безконечник» (хвилеподібна смуга). 
Він підкорював собі і весь геометричний 
розпис і розподіл кольорової гами.

...Спогади з дитинства про свято Пасхи 
теж пов'язані не з вірою й релігією, а з 
красою. Мама була вчителькою, ми ви
росли нехристами, тож ‘ особливої «про
паганди» Пасхи дома не було. Але Верб
ну неділю і Беликдень ми, діти, ждали з 
нетерпінням. Найбільше, мабуть, радувала 
обнова, яку обов'язково вперше давали 
вдітм чи взути на Пасху (хоч після неділь
ника, які саме на цей день часто при
значали і в колгоспі, і в школі).

Але ж — після!.. Все село пахло пасоч
ками, що пекли перед тим звечора,

столі цвіли ще з чистого четверга пи- 
санки (бабуся приносила), за вікном ла
гідно всміхались перші вербові котики. А 
по моріжку (який я старалась промести 
березовим деркачем найпершою на ву
лиці, бо хата стояла третьою од ««цент
ру») аж жаль було ступати в новеньких 
черевичках. І вже зовсім було прикро, 
коли день випадав холодним: літнє нове 
плаття хоч зверху пальта вдягай, щоб усі 
побачили — нове! (Досі пам’ятна і «тра
гедія»: коли обнова зачепилась за пере
лаз). Одну, ж із них вдалось навіть у су
сідньому селі продемонструвати, бо раз 
у житті, років у 6, взяла мене бабуся Ули
та в Турець, на всеношну. Той десяток кі
лометрів до Божого храму — то моя пер
ша «велика» мандрівка в житті. А років 
через п’ятнадцять після неї і бабусині 
мандрівки скінчились. Померла вона са
ме на Пасху, перед тим вибіливши хату, 
заславши все домотканими ряднами. Так 
коло пасок та писанок, під вишитим руш
ником і побачили її перші сусіди, як свя
ту — на лаві.:.

...І вже ми ні від наших бабусь не по
чуємо легенд чи розповідей про звичаї, 
ні своїм дітям нічого не розкажемо, не 
передамо, якщо не схаменемось, не ог
лянемось вчасно, не відродимо забуте. 
Хоча б і писанкарство. Добре, що три 
роки тому в Коломиї на Івано-Франків-

сестри!

музей пи- 
до нашої 

ери. А ще це —< один э найстаріших і 
найоригінальніших видів українського на
родного мистецтва.

Я читала 
го майстра 
(«Україна», 
що писанка 
тиянства, а 
Пасха

щині народився перший у світі 
санки. Адже відома вона ще 
ери. А ще це —< сг_

роздуми про нього видатно- 
Івана Макаровича Ґончара 
1989, № 18). Він розповідає, 
веде свій родовід не від хрис- 
від язичництва. Вона — як • 

Пасма — символ весняного відродження, 
древнього свята Сонця, великого дня. То
му} в нас Пасху і називають ще Велико
днем. А яйце — то образ Сонця, бо обоє 
дають природі життя. Може тому й при
крашали наші предки яєчко, що хотіли 
мати красиве і веселе життя? Та ще й ри
туал витримували: розписували писанки 
не коли заманеться, а в чистий (або 
страсний) четвер — вважалось відтоді во
но буде довговічним і приноситиме доо- 
ро. Слово ж «писанка» стало уособленням 
краси. «Гарна як писанка» — кажуть про 
вродливу дівчину чи про прибрану хату. 
А Шевченко навіть українському селу 
знайшов таке влучне порівняння «неначе 
писанка село».

...Моє мені й досі тільки таким і бачи
ться. Там на Пасху обмінювались писан
ками, грали «на вбитки» Цчия крашанка 
найміцніша?), дівчата дарували парубкам, 
як ознаку прихильності найкрасивіші пи
санки, дорослі і молоді «христосувались»

словами
____ дд*> «Воіс- 

Ь ЗВИЧНИХ У будні 
селі радісно палата- 

І, Гості і родичі 
столом ПІСЛЯ

одного ЗІ 
П і з відлові 
замість -

вітань. У сусідньому < 
ли в, небо церковні дзвони, 
■■розговлялись» за ^ДР*^ сходились 
великого посту, А пиііл" _____
рідня й сусіди на 
теж залишали в дар писанки.

Усе це тепер - таке Далек®' 
втрачене... Може тому и ми так, Д У 
жені стаємо, що розпрощались отим 
народними святами, які єднали в -
діст»о і прощенням? Ми ж тепер н 
професійних святах — все по «цехах», на 
віть сусідові нема коли

д їй-богу, лиха б поменшало 
ми, коли б хоч раз у рік на 
перецілувались, писанками і 
обмінялись, хай і ь--------

_  цілували одне 
«Христос воскрес» 
тину воскрес» 2

могилах предків і

глянути.

МІЖ людь- 
Великдень 

, __ пасочками
— не освяченими. Може б 

потепліло не тільки на вулиці, айв ду> 
шах?

Тож тим, хто з наших художників-зем- 
ляків чи з дітей або з молодих захоче 
спробувати себе в писаннарстві, раджу 
звернутись до матеріалу «Сонце писанки» 
(журнал «Україна», № 15 за 1990 рі*)- 
Там, як і в альбомі «Українські писанки» 
наводиться технологія і даються зразки 
від яких очей не відірвати: рослинні, тва
ринні, космічні і побутові мотиви. про
довжуйте і розвивайте прекрасну народ
ну традицію — даруйте один одному бар 
висту радість весняного відродження. А 
стародавню магічну силу однотонних ко

льорів, які використовувались для пас
хальних дарункових крашанок я «зашиф 
рувала» для вас у вірші:

Котиться писанка через піки... 
Радо торкнеться чиєїсь руки. 
І — не горюй, друже, нині вважай 
буде тобі і любов, і врожай.
Колір червоний — то радість життя, 
Колір блакитний — здорове буття. 
Колір зелений — квітневе буяння. 
Бронзовий колір — плодів дарування, 
Чорне із білим — від духів лихих, 
а різнобарв'я — для щастя живихі

Антоніма КОРІНЬ.

очі

Аі. Кіровоград.

ШПЕТ* ТТТ/№ТЛПЛ

давню 
вона 

смисл

Дещо про витоки народної обрядовос
ті, пов’язаної з Великоднем.

— Цього року Благовіщення співпало з 
Паскою, — казала 76-річна бабуня Є. Д. 
Вакуленко. — Таке раз на 100 літ буває!..

— А що означає для вас Благовіщення?
— запитав я.

— На Благовіщення Бог землю благо
вістить і благословляє. Все у неї садити 
можна...

Як бачите, й для теперішніх бабусь усі 
православні християнські свята міцно по- 
в взуються із хліборобськими требами й 
роботами. Та в, цьому нема ніякої дивини: 
задовго до Хрещення Русі - України наші 
предки вже були носіями хліборобської 
культури, задового до цього вони ство
рили не. лише власну релігійно-світогляд
ну систему, засновану на своєрідному 
знанні природних закономірностей і про
цесів. Й оскільки від стосунків із приро
дою (а для наших предків вона втілюва
лася 8 безлічі великих і малих божеств
— персоніфікованих сип природи) зале
жало саме виживання хліборобського на
селення, то привнесене князівською вла
дою християнство не змогло зрушити гли
бинних пластів народної свідомості й хі
ба ЩО: призвело до чисто зовнішніх змін 
(як ось, приміром, те, що деякі язичниць
кі боги трасформувалися у християнських 
святих).

Взагалі треба сказати, що культурний 
взаємообмін між праслов’янами ? еллі
нами почався в незапам’ятні часи, і був 
він дуже інтенсивним (не випадково наїм 
земляк, поет і літературознавець Євген 
Маланюн відносить Україну до еллініс
тичного світу починаючи принаймні з VIII 
століття до н. е. — див. журнал «Дніпро»]. 
Отож, прийняття київськими князями са
ме «грецької» віри і її зрощен я із міс
цевою язичницькою традицією було і ку
льтурно, і психологічно підготовлено.

Звісно, чимало віків минуло, поки пер
вісно пастуше календарне свято давніх 
євреїв Пейсах стало православним Вели
коднем українців-хліборобів. Не маючи 
змоги через брак місця говорити про все 
докладно, зупинимося на деяких моментах. 
Зокрема —1 на таких атрибутах, як кра
шанки та писанки, великодні хліби (в роз
мовній мові — «паски»); варто згадати й 
таїнство освячення «пасок», крашанок та 
інших святкових гостинців водою уночі, 
напередодні свята. Не важко собі уявити,

як майже те саме, що нині православні 
священослужителі, чинили давні жерці ти
сячоліття тому. Не маючи, змоги здолати 
вікову традицію, християнська церква 
вчинила справді мудро —* пристосувалася 
до неї сама... Про те, що Великдень на
стає за тиждень після Вербної неділі (а 
язичницьке походження цього свята ні в 
кого не викликає сумніву), теж, здається, 
свідчить про зв'язок християнського ка
лендаря із місцевим дохристиянським, 
про що вже йшлося минулого року і в 
публікаціях «Молодого комунара».

Очевидно, що свято, яке нині назива
ють Святою Пасхою (Великоднем), було 
певною віхою в циклі весняних свят, при
свячених вшануванню Весни. Можна із 
певністю говорити, що свято це для на
ших предків-язичників не було найбіль
шим у хліборобському році (чимало дос
лідників вважає, що й назва Великдень 
перейшла до нього пізніше від Купаль
ського дня, яке у дохристиянські часи 
відзначалося справді грандіозно (воно й 
можна зрозуміти — адже присвячено йог 
го було «весіллю» богині води й річок Ле- 
лі-Дани та небесного Дива (бога світної 
небесної сфери, за О. П. Знойном).

Це тільки цього року нинішній Велик
день співпав із Благовіщенням. А взагалі-

то перше свято завжди припадає після 
другого (тобто, після того, як «бог побла
гословив землю» — після весняної сівби). 
Та цим, певно, не вичерпується хлібороб
ський смисл весняного свята. Адже наші 
предки не просто поклонялися силам 
природи, які дарують плодородну змогу 
й снагу. їхнє «спілкування» з цими сила
ми відбувалося через магічні обряди, ат
рибутику — в цілковитій згоді із рухом 
зоряних сфер. Адже ще в другому тися
чолітті ДО н. е. хлібороби Північного При
чорномор’я мали свої своєрідні астроно
мічні календарі (про такий календар, зна
йдений неподалік обласного центру, йшло
ся в публікації кіровоградської «Вечірньої 
газети» — номер за 28 грудня 1990 року. 
Багато писалося в періодиці про черня- 
хівську чару-календар із розкопок у Ле- 
песівці на Волині (II—IV ст. н. е.); про 
аналогічну знахідку на Чернігівщині — в 
журналі «Наука і суспільство» за минулий 
рік...

Що ж міг символізувати весняний Ве 
ликдень для нашого предка-землероба? 
Найперше — це час, коли вже покладено 
початок майбутньому врожаю (яєчко-пи- 
санка чи крашанка символізує зародок 
майбутнього багатства, яке проявиться 
коли яєчко «розкриється» — але цьому

буде свій час). Згадаймо, до речі, 
українську казку «Яйце-райце» — 
зберегла для нас символічний 

уявлень про «світове яйце». Недарма й Дів-І 
мата на Великдень дарують писанки своїм Р 
коханим — як побажання майбутнього 
благополуччя, як надію на майбутнє спіль
не життя. Очевидно, що зазвичай на це 
свято, яке належить до весняного циклу, 
водили хороводи, співали веснянок (їх 
співали, до речі, аж до зелених свят). 
Але це були не ТІ веснянки, де ЙШЛОСГ. І 
про приліт птахів (зустрічання Весни), за- | 
сівання нивки тощо. Це, найімовірніше. | 
були веснянки, в яких співалося про ви- І 
бір пари:

...Король * город заглядає,
Король дівок вибирає... п

Під час танку, коли отак співають, дів- І 
ка має сказати «люблю» — або «не люб-Е 
лю»; «піду» — або «не піду».,. Подібних І 
співанок існує безліч, побутували вони й І 
на теренах теперішньої Кіровоградщини а 
хіба що частіше у нас замість «короля» І 
співали «царенко», «царів син», а дівчи-1 
ну називали «царівною». Цікаво, що у І 
давніх народних весняних іграм та танках І 
саме в нашому краї (а так само і в інших ® 
районах України) зустрічаємо Коструба. Е 
Кострубонька — того самого, який віді- І 
грає таку важливу роль у купальському Е 
В Ястп»ЛР<> .К°5Труба «Деться в записах 
В. Ястребова). Але якщо влітку Костру- ® 
бонько має згоріти в огні «весілля богів» Е 
то навесні Він виконує усяку роботу ' І 
«С>є, косить, в’яже» і т. д., а Потім 2. ло. і 
мирає; настає черга робити те ж саме І 
Кострубоньці (жіночий образ). Очевидно I ло бе,”. 7 <К°"₽Убоньці) втілено“буї.
ло безліч турбот, як. хоч і ДОВОЛІ обтяж- І 
пив,, але так, неминучі -навесні. І присів I 
н^ обОоВвИ’«ИИ: Ж ТЄбв НЄ Во і
ТОМУ проминуть Ці клопоти і в I
тому - мудр.сть народного обряду ' ' й | 
мовить про це мовою танку піс^’к«. * 
рубонько, безперечно £ й У’ '■ Кос’*. 
народної моралі яка „авч». виРа**енням 
ГОДИ, терпляче переживає їх М*3’ I
по трудах праведних нает ’̂о 3авТ₽дЛ 
інший час і В інч.ит : иаетапо СВЯТО. 6 І 
сказано так: через "Р° Ч® 6уЛО
Формула лаконічно-точна^й” зла Д° 3і₽0л І 
на. Власне, як і всі ті цінності ’ “'Ч* I

п. СЕЛЕЦЬКИЙ.



ХОЧЕШ БУТИ ГАРНОЮ

гурто-

на
по
зе-

У
проживають

БРУД ПОГЛИНАЄ НАС...
*<• ласкавіша пригрівав сомечко, тугішають бруски н* даравахя пробмввю- 

ТКЖ крізь тррїшнв емкт* свїжічаіжі зелені лагНіммкй трави. Як іечетьсв буг* 
# ЦІ дні гарною/ чарівною, иаповторною, ям масна» що граде, В умовах сьогод
нішніх дефіциті» це, земчамно, непросто, і аса ж.. Пропонуємо поради 
«0 догляду ве своєю Шкірою, У наступному випуску «Вітрил» про
жв позбутись аеснакою ям догллдоти м волоссям^ руками, 
яможета яе щішммм рецептами виготовити Kpe*S у домашніх умовах, 
ям айиористетм звичайні речі, з якими зустрічммоса щодив (ивпримШ мєф* 
таю) два поліпшення шмірм обличчя, 

z /fWK, чарівнісую йь
тамі

Павло ФИЛИПОВИЧ

і 
k

Минула ніч тривожно і
безславно. 

1 скрізь степи, і всюди вороги. 
Коли ж ти вийдеш, ніжна

Ярославно, 
одчаю і жаги?

Невпинний вітер мече гострі 
стріли,

Високе сонце п’яну спеку ллє.

А я не бачу, де ті руки милі, 

Що захистить могли б життя

4
4
♦
♦ ■ 4

► Мі для кого не є таємницею, що 
молоді дівчата годинами можут^ ви- 
дивлятися на себе у дзеркало. Адже в 
юності завжди хочеться бути найкра-

► щою, кайприваблмвішою, майчарівні- 
щою.

" Звичайно, добре бути гарною, що 
тут приховувати. Будь-який одяг до ли
ця, захоплені погляди навкруги... Спа
сибі природі! Але якби хтось із ста
тистиків взявся підрахувати, скільки 
щасливих серед красунь, а скільки се
ред некрасивих, то ще невідомо, на 
чию користь були б результати цих 
підрахунків. Краса не є гарантом щас
тя. Для нього потрібні ще і добре сер
це, і здоров'я, і вміння сприймати 

життя таким, як воно с, і багато чого ін
шого. Без усього цього ні бездонні 
оч|, мі витончена фігура щастя не при- 
несуть.

Уявлення про красу дуже мінливі. У 
різні епохи існували різні ідеали. В 
середні віки еталоном жіночої краси 
була аскетичність: худе лице, запалі 
щоки, великі очі. На картинах епохи 
Відродження — жінки пашать здоре« 
в'ям, трохи; розповнілі і дуже життєра
дісні. У стародавній Греції красивою 
вважалась жінка, котра займалась спор
том, була сильною, мускулистою, тре 
моваиою. У Китаї ж багатим дівчаткам 

. туго пеленали столи: у красуні із знат
ної сім'ї ніжка повинна бути мініатюр
ною.

Та й у наш час дівчина, яка одному 
здається гарною, може викликати по-

див у Іншого: «І що він у ній знай' 
шов?»

Але в усі віки і часи високо цінува
лися і цінуються чоловіками жіночність, 
скромність, доброта. Дійсно, краса ду
ші — це головне. Однак давайте все- 
таки поговоримо про те, як стати гар* 
мою і зовні.

ДЕКІЛЬКА ХВИЛИН БІЛЯ ДЗЕРКАЛА

Зовнішня привабливість у значній мі
рі залежить від стану шкіри лиця, іі 
чистоти, кольору, пружності. Аби вона 
мала здоровий вигляд, була гарною й 
еластичною, про неї починаючи з мо
лодим літ, треба постійно піклуватись.

Щоб правильно користуватись кос
метичними засобами (милами, крема
ми, лосьйонами, масками), необхідно 
перш за все визначити, яка у вас шкі
ра — сума чи жирна. Зробити це зов
сім неважко. Сядьте перед дзеркалом 
і уважно роздивіться себе. Якщо шкі
ра лисниться, пори розширені, є вуг
рі, то вона — жирне. Суха шкіра — 
тонше, ніжніше, вона часто подразню 
ється, лущиться, червоніє, важко пере
носить не тільки мило, але й звичайну 
воду, 
якою 
хто її

Ну, 
Ми можна якось зарадити цьому?

Змінити властивості своєї шкіри, на 
жаль, неможливо. Однак існують різ
номанітні способи, користуючись

якими, можна майже позбутись непри 
ємностей, яких завдає занадто жирна 
чи суха шкіра.

ЧИ ПОТРЕБУЄ ДОГЛЯДУ 
НОРМАЛЬНА ШКІРА I

Гладенька, еластична шкіра зустріча
ється не так часто. Цей дарунок при
роди, який треба берегти. Хоча вона 
і не вимагає багато клопоту, про неї 
все одно треба піклуватись, живити її, 
захищати...

При нормальній шкірі можна корис
туватися будь-яким туалетним милом. 
Після вмивання витріть лице рушни^ 
ком насухо (лице і шию миють врай’ 
ці, руки у разі необхідності).

Існує ще й нормальна шкіра« з 
клопоті* практично нема. Тому, 
моє, справді пощастило!
а якщо шкіра все-таки не така?

к

ПІСНЯ ДЛЯ BAcj

Не старайтесь зробити хорошу шкк 
ру ще кращою, захищайте її не тільки 
від несприятливих факторів навколиш
нього середовища, але м від багатьом 
«дивовижних» засобів, без яких вона 
може елементарно обійтись. Після 
вмивання користуйтесь легкими, бага
тими на вітаміни кремами. Краще 
всього «Бархатним», «Люксом», «Ме
довым».

Нормальнім шкірі не потрібні занвд- 
го «енергійні» КреААИ. иаприклвд, ТАКІ, 
«иі ААІСТЯТЬ* гормони, вдЖОЛНН» А*вТ-
хо** ^ог.око, 6ІОЛОГІ..МІ Г»*мо-

ВИНИ.

ЯКЩО ШКІВА СУХА

91рш1 вагона
Музина Василя #1гароасакого- 

Все ми привыкли, надо признаться, 
Из серой масеы не выделяться. 
Как асе, мы как все, 
Все * нашей жизни было прырвено. 
Голосовали единогласно. 
Как все, мы как все.
И, примеряясь под общую мерку, 
Мы подчинялись инструкциям сверху 

Каи асе, мы как все.

ПРИПЕВ:
Прячась в спинах, ты 
Потерял свои черты. 
Выводы просты — 
Отделяйся от толпы 
Расставив сети очень искусно, 
Нас захватило стадное чувство 
Как все, мы как все.
Одни и те же песни пропеты. 
В одно и го же обуты-одетьь 
Как все, мы как все

ПРИПЕВ:

> Вона починає в янути раніше, між 
жирна, на мій швидше утворюються 
складки і зморшки. Якщо від води і 
мила шкіра нам® стягується, стає шер- 
шавою, то слід вмиватись без мила. 
< у воду дода»ати молоко (півсклянки 
не 1 п води) ЧИ дрібку питт<»ої соди. 
Після вмиявния суху шкіру треба про- 

терти спеціальним зм якшуючим лось- 
Йоном («Бархатным», «Огуречное мо
лочко», «Рассеет» та іи.) або молоком 

чи еершками.

Якщо у ввс немає крему, його мож- 
м> .«мінити бмдь-яким жиром: олією

і вологою ваткою чи пензликом для 
бриття розтирають по обличчю. Одер 
жану піну змивають теплою водою.

При надмірній сухості, подразнював 
пості шкіри навіть таких засобів може 
виявитись недостатньо. Тоді треба від
мовлятись від умивання водою і ко
ристуватись гак званим жирним уми
ванням. Для цього на ватку беруть 
трохи крему («Бархатный», «Утро», 
«АДФ», «Детский»), протирають ним 
лице, а потім насухо витирають іншою, 
сухою ваткою. Таке вмивання гарно 
очищає шкіру. Перед тим, як вийти 
на вулицю, лице можна помазати 
будь-яким захисним кремом, «вбива
ючи» його у шкіру кінчиками пальців 
Надлишок крему зніміть серветко^ 
обличчя трохи припудріть.

Одеколонами й туалетними водами 
не користуйтесь ні в якому разі: еони 
пересушують шкіру.

Дуже корисно нанести на лице не 
півгодини-—годину замість крему ма
йонез. За своїм складом (олія, яєчний 
порошок, сухе незбиране ддопоко. су
хе обезжирене молоко, цукор» сіль, 
гірммця, і коде) він диюяижно
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ косметичних иілей. 
Якщо э якихось, причин лице дуже ох»« 
МЯ», мяйонвз, м* ЛОТГ>,6
ного строку, зняти леткою аос
змити ВОДОЮ-

Для молодої шкіри такого догляду, 
як правило, достатньо.

ЩО РО&ИІН З ЖИРНОЮ ШКІРОЮІ

Підвищена жирність шкіри — це на«» 
слідок посиленої роботи сальних за
лоз, їх протоки звужуються і закупе» 
рюються, а під впливом пилу на лиці 
утворюються чорні крапки — комедо- 
ни< При найменшій інфекції починає' 
пся запалення і з’являються вугрі. Від
разу хочемо попередити не видав
люйте ЇХ. Це може призвести до дуже 
негативних насліди^ позбутись яких 
дуже важко навіть * умовах лікувань« 
ної установи.

Нещодавно х 
гуртожитки №№ 
КІСМу, цікавився 
умовах 
денти.

Коли ми піднімалися по 
поверхах, я зрозумів, що 
культура співжиття, скажу 
так, в гуртожитку ‘відсут
ня. На стінах панелі* по
дерті, пописані... Вікна не 
балконах розбиті, їх не 
встигають тут відновлюва
ти, двері пошарпані. А 
кухні, чого тільки не 
бачиш! Газові плити 
бруднені, не чистяться, не 
миються, на вікнах паву
тиння. Звичайно ж, таке 
ставлення до порядку не 
лише у наших студентів, в 
й у іноземних,. Більшість 
іноземних студентів не ма
ють бажання після себе 
прибирати, вважають це за 
сором. Я зустрівся з зас
тупником декана МТФ В. П. 
Коропом, який теж ціка
вився санітарією у гурто
житку.

— Валентине Петровичу, 
задоволені ви санітарією?

— Ні, не задоволений. 
При гуртожитку немає пос
тійного сантехніка, елект
рика, теслі. Ніхто не хоче 
іти сюди працювати.

— Знаєте, я на другому

поверсі запитав вашу тех
нічку, як їй працюється 
Вона відповіла «У мене 
вже сили не вистачає да
лі, погляньте скільки бру- 
дуі Хоч би швидше поки
нути цю роботу...» Невже 
адміністрація не зацікав
лена, аби навести порядок 
У гуртожитку? +

— За порушення чистоти 
тут карас студпрофком... А 
якщо студент смітить не
одноразово, то на інший 
рік ми його сюди не посе
ляємо.

— Студпрофком та студ- 
рада взагалі здасться не 
зацікавлені аби навести по
рядок, — ділиться своїм 
болем комендант гурто 
житку № 1 В. І. Сибірсь- 

Наш гуртожиток во- 
обходять стороною, 

цікави- 
Чергу- 
прово-

ка.
НИ 
Комсомол теж не 
гься, що тут і як... 
вания студентів не 
диться.

Голова студради 
житку № 1, Станіслав Іва
нович Куріньов:

— Так, дійсно в гурто
житку є неохайність. Але 
невже за всіма простежиш? 
Що стосується чистоти на 
кухні і т. д., то з студен
тів збираємо по два кар
бованці для плати технічці.

Лише Кончак дочку свою
вродливу 

Причарувати бранця намовля, 

1 чорну пристрасть, вільну
і зрадливу.-^-

В чужих піснях вже почуваю я.
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—Скільки ж вокв одер
жує? — цікавлюсь,

—« Двісті десять карбо 
ванців. І

— Станіславе Івановичу 
хто ж тоді б'є вікна, ламає 
двері, забруднює стіни, па 
нелі різними написами, 
проходи на поверхах і1 та
ке інше. Хіба у цьому вин
на технічка? Цікаве, чи ви 
КОНТрОЛЮСТе ЯК ГОЛОВІ 
студради, всі ці дії?

— А що я повинен роби
ти? У мене немає часу, ди 
тина у мене хворіє, то на 
заняттях...

Інший порядок у гурто
житку КІСМу N2 а, У кори
дорах, кімнатах, харчобло
ці. Належно утримуються 
меблі, інвентар. Ось тут 
варто було 6 і запозичити 
досвід студради і студ- 
профкому.

—ч Треба, щоб вони були 
до своїх 
поділились 

студенти

ВИМОГЛИВІШИМИ 
обов'язків, — 
своєю думкою 
четвертого курсу, що меш
кають у гуртожитку № 4,
члени студради Олександр 
Мельников та Юрій Нечи- 
тайло.

А. САВИЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.
На знімну: бруду не пе

ребороти!
Фото В. БОГОМОЛЬЦЯ.

прово-таножріє. Така шкіра не потребує мирних 
кремів і масок. Найголовніше — доб
ре її очищати. А от часто мити гаря
чою водою не можна: при цьому по
силюється діяльність сальних залоз, і 
без того досить активних. Умивайтесь 
гарячою водою тільки під час гігієніч
них ванн чи бані. А після цього відра
зу ж сполосніть лице холодною во
дою. В Інші дні умивайтесь вранці і 

ввечері (з милом) водою кімнатної тем-

Очищення шкіри лиця 
дать, використовуючи камфорний ми 
льний крем, котрий можна приготува
ти і вдома. Для цього шматок «Детско
го» чи «Косметического» мила натріть 
на тертці, залийте склянкою гарячої 
води і, розмішуючи, розтопіть на сла
бкому вогні до одержання однорідної 
меси. Коли мило трохи прохолоне, до
дайте (також помішуюши) чайну ложе«- 
иу камфорного спирту, ctohobv лож-
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середні віки еталоном жіночо» *?<«.»’ 
було аскетичність: худо лице, запалі 
щоки, великі омі. На картинах епохи 
Відродження — жінки пашать здоро
в'ям, трохи розповнілі і дуже життєра
дісні. У стародавній Греції красивою 
вважалась жінко, котра займалась спор 
том, була сильною, мускулистою, тре
нованою. У Китаї ж багатим дівчаткам 
туго пеленали стопи: у красуні із знат
но» сім'ї ніжка повинна бути мініатюр' 
мою.

Та й у наш мас дівчина, яка одному 
здасться гарною, може викликати по«

ре лисниться, пори розширені, < вуг
рі, то вона — жирна. Суха шкіра — 
тонше» ніжніша, вона часто подразню 
сться, лущиться, червонів. Важко пере 
носить не тільки мило, але й звичайну 
воду. Існує ще й нормальна шкіра, з 
якою клопотів практично нема. Тому, 
хто її мас, справді пощастило!

Ну, а якщо шкіра все-таки не така! 
Чи можна якось зарадити цьому!

Змінити властивості свої! шкіри, на 
жаль, неможливо. Однак існують рі* 
моманітні способи, користуючись

ИІЬЛІІ —- г.
ком насухо (лице і шию миють врай* 
ці, руки ~~ у разі необхідності).

Не старайтесь зробити хорошу ШЮ 
ру ще кращою, захищайте її не тільки 
від несприятливих факторів нааколиш 
нього середовища, але й від багатьох 
«дивовижних» засобів, без яких вона 
може елементарно обійтись. Після 
вмивання користуйтесь легкими, бага
тими на вітаміни кремами, Краще 
всього «Бархатним», «Люксом», «Ме
довым».

Ф Нормальній шкірі не потрібні звива* 
| то «енергійні» креми, наприклад, такі, 
і які містять гормони, бджолине мат

кова молоко, біологічні активні речо-
• ими.

КАК ВСЕ ПІСНЯ ДЛЯ ВАС

•1рш1 €вген* Куликом. 
Музина Василв Ф1гаровсьиого.

Все мы привыкли, надо признаться. 
Из сором массы но выделяться.
Каи асе. мы кок осе.
Все в нашей жизни было прекрасно. 
Голосовали единогласно.
Как все, мы как все.
И, примеряясь под общую мерку, 
Мы подчинялись инструкциям сверху, 
Как все, мы как все.
Ход ио давая идеям талантов,
Сами себя утопили в стандартах, 
Кок все, мы как все.

ПРИПЕВ:
Прячась в спинах, ты 
Потярял свои черты. 
Выводы просты — 
Отделяйся от толпы 
Расставив сети очень искусно, 
Нас захватило стадное чувство. 
Как все, мы как все.
Одни и те же песни пропеты. 
В одно и то же обутььодеты. 
Как все, мы как все.

ПРИПЕВ:
Все мы привыкли, надо признаться, 
Из сором массы но выделяться. 
Как все.

ЯКЩО ШКІРА
Вона починає » янути 

жирна, на мій швидше 
складки і зморшки. Якщо від 
мила шкіра наче стягується, стає шер
шавою, то слід вмиватись без мила, 
< у воду додавати молоко (півсклянки 
на 1 л води) чи дрібку питтєвої соди. 
Після вмивання суху шкіру треба про
терти спеціальним зм'якшуючим лось
йоном («Бархатным», «Огуречное мо
лочко», «Рассвет» та ін.) або молоком 
чи вершками.

Якщо у вас немає крему, його мож
на замінити будь-яким жиром: олією 
чи вершковим маслом, маргарином чи 
сметаною.

СУХА

раніше, ніж 
утворюються 

води і

Мило можна замінити кремом для 
бриття (він не викликає ніякого по
дразнення). Використовувати його тре
ба так: на попередньо зволожену шкі
ру наносять невелику кількість крему

будь-яким захисним кремом, «»уп.р 
ЮЧМ» Його у шкіру кінчиками пальців 
Надлито* *Р«МУ ,НІМІТк сор»*™0*»' 
облиичя »роми припудріть.

Одеколонами й туалеіиими водами 
не користуйтесь ні • якому рввк вони 
П«рвсуШУ*Оть ШКІРУ-

Дуже корисно намасти на яйце ие 
піігодини—годину замість краму мв- 
йоиез. За своїм складом (олія, «мини 
порошок, сух* назбиране молоко, су
хе о6вз*Чр*не молоко, 
гірчиця, ' яодв) »'н дивовижно 

ПІДХОДИТЬ для 
Якщо З ЯКИХОСЬ причин лице дуже ПО» 
че, майонез, не дожидаючись погріб 
ного строку, ір«6в зняти ••ткою «6с 
змити водою.

Для молодої шкіри такого догляду, 
як правил^ достатньо.
Щ0 РОІ&ЙІИ з ЖИРНОЮ шкіроюі

Підвищена жирність шкіри — це на
слідок посиленої роботи сальних за* 
поз, їх протоки звужуються і закупо
рюються, « Л’Д впливом пилу на лиці 
утворюються чорні крапки — комедо- 
ии. При найменшій інфекції почина«’ 
ться запалення і з’являються вугрі. 8ід- 
разу хочемо попередити — не 0МДдв. 
люйте ЇХ. Це може призвести до дуже 
негативних наслідків, позбутись яких 
дуже важко навіть в умовах лікуваль
ної установи.

Оскільки жирна шкіра сприяє появі 
вугрових висипів, вона потребує ран
нього систематично - ретельного дог- 
ляду. Але у неї є і свої переваги. Як 
правило, вона менше подразнюється, 
краще переносить вплив води і сонця, 
порівняно з сухою значно пізніше ста-

цукор, СІЛЬ,

косметичних цілей.

МІНЕРВА
ЯК ГОВОРЯТЬ У ШКОЛІ

ВЧИТЕЛІ?
Клянусь, більше ні од* 

мв моя нога не зайде до 
вас у класі

«ф. Що вилупився! Люди
ну ме бачив, чи ще!

Порадити нічого не мо
жу. Але пораду дам — ДУ* 
май сам.

-ф Ти думаєш, цей стенд 
дістався школі безплатно! 
Ні, я на нього все своє жит
тя потратив!

У житті завжди можма 
знайти ідеал. Ось я. Яе п’ю« 
Не палю. Нічого ще не 
вкрав.

-4> Бувають речі гірші, 
ніж перевірив домашнього 
завдання. Наприклад, Вели* 
на Вітчизняна війна»

Вийди з класу, щоб 
тобою тут І не пахло, але 
якщо я понюхаю — пеняй 
на севе.

мф. Завжди шукаєте яко
гось дурня. Але чому зав
жди звертаєтесь до мене!

Твій твір прочитати не 
зміг. Нехай його німці чита
ють.
4 Припини колупатися 

руками в носі, для цього у 
тебе < носова хустина,

-4- Дивне ти людина. Все 
запитуєш. І для чого воно 
тобі!

чф Мені приємно, що при 
ямтладі учителя ти трошки 
трусишся.

ПіДслузая д. ВОЙННЙ.

Старшокласників Кіровоградської СЦ1 № ЗА 
а серед них і відмінників та переможців олімпі
ад Ларису Боричевську (українська література), 
Олексія Осадчого (інформатика), Владислава Се
дова (право), Ганну Афанасьеву (математика), 
зранку чекала у школі цариця мудрості та знань 
велична Мінерів, яка запалила факел знань. 
Вона завітала не сама, а з магістрами наук — 
рідної мови те літератури, історії, фізики, хімії. 

Богиня знань запросила всіх на нестандартні 
уроки, які проводили вчителі ШКОЛИ1 Л. Д. Мель- 
ницькми, Л. д, Соколовська, Т. М. Попова та ін
ші. Учні 11 класу прийняли за вчителя свого од
нокласника Едуарда Христенка. Він провів урок- 
роздум про моральні проблеми школи за тво
ром В. ТендряКомв «Ніч після випуску». Справж
ній спектакль буя підготовлений Н. П. Медве- 
донко, учительною української філології, за тво- 
ролл Лесі Українки «Лісова пісня». На урок, 
який вела десятикласниця Людмила Нікітіна, 
прийшли Мавка і Лукаш.

У сценарій свята знань входив громадський 
огляд знань старшокласників: посилене опиту
вання, присутність на уроках батьків, вчителів 
школи, а найголовніше — громадська думка 
про рівень знань кожного Десятикласники шко
ли одностайно назвали знавцями літератури 
своїх однокласниць Яну Головенко та Оксану 
Підгорну. Дівчата беруть приклад зі своєї вчи
тельки Т. М. Попової. Свято проводів Зими та 
зустрічі Весни, загадки, народні ігри та танці, 
співи та хороводи, а найголовніше — млинці —- 
до всього цього доклала рук їхня вчителька. 
Масляна надовго запам'ятається у школі. Інсце
нізовані пісні, ложкарі, ігри в комп’ютерному 
класі, баскетбольний матч між вчителями та уч
нями, змагання в тирі, перегляд фільмів, жар
тівлива перерва «Смійтеся на здоров'я» — цей 
перелік можна ще продовжити.

Міиерва ніколи не завітає до школи, в якій 
працюють ремісники, нетворчі, формальні люди, 

ш. ЛИКОВ, 
доцент кафедри педагогіки педінституту.

м. Кіровоград.

ріє. Така шкіра не потребує Жирних 
кремів і масок. Найголовніше — доб
ре її очищати. А от часто мити гаря
чою водою не можна: при цьому по
силюється діяльність сальних залоз, і 
без того досить активних. Умивайтесь 
гарячою водою тільки під час гігієніч
них ванн чи бані. А після цього відра 
зу ж сполосніть лице холодною во- 
доЮе 8 інші дні умивайтесь вранці і 

ввечері (з милом) водою кімнатної тем
ператури — вона добре тонізує шкі
ру, звужує пори, зменшує саловиді- 
лемня. Вам підійде туалетне мило «Бан
ное», «Лесное», «Детское», «Русский 
лес», «Спутник».

Після вмивання протріть лице ло
сьйоном для жирної шкіри. Лосьйони 
— це водно-спиртові розчини, які скла
даються з настоїв і екстрактів лікар
ських трав, вітамінів/ фруктових сокїв, 
дезинфікуючих препаратів, а також 
кислот — саліцилової, молочної, ук- 
сусної, ВИННОЇ, ЛИМОННОЇ, борної, які 
нейтралізують лугову реакцію жирноі 

шкіри. Вам підійдуть «Старт», «Рассвет», 
«Огуречный», «Утро», «Лимонный», 
«Свежесть», «Огни Москвы».

I
Якщо жирна пориста шкіра дуже за

бруднена, можна почистити її і вдома 
Для цього намиліть туалетним милом 
ватний тампон, вмочіть його в дрібну 
сіль чи суміш питтєвої соди і бури 
(взяти в однакових пропорціях), і силь
ними круговими рухами протирайте 
шкіру. Потім змийте водою і прот
ріть будь-яким спиртовим ЛОСЬЙОНОМ.

2

Очищення шкіри лиця також прово
дять, використовуючи камфорний ми
льний крам, котрий можна приготува
ти і вдома. Для цього шматок «Детско
го» чи «Косметического» мила натріть 
на тертці, залийте склянкою гарячо» 
води і, розмішуючи, розтопіть на сла
бкому вогні до одержання однорідної 
маси. Коли мило трохи прохолоне, до

дайте (також помішуюши) чайну ложеч
ку камфорного спирту, столову лож
ку перекису водню і чайну ложку бор
ної кислоти. Після охолодження ми
лом можна користуватися. Ним можна 
вмиватись не більше одного-двох ра
зів на тиждень, розмилюючи його ват
ним тампоном, змоченим у перекис» 
водню.

Перед тим, як почати чистити шкі
ру лиця, прикладіть до нього на декі
лька хвилин рушник, змочений в гаря
чій воді

Зменшити жирність шкіри можна та 
кож настоями календули (чайну ложку 
сухих квітів залити склянкою крутого 
кип’ятку і настоювати 15 хвилин, потім 
процідити) або подорожнику (Ь—2 сто 
лові ложки! подрібнених листків зали
ти склянкою кип’ятку, настоювати де 
години, процідити).

Досить часто на лиці поряд із жир
ною шкірою є ділянкй й сухої, як пра
вило, це повіки і щоки. їх треба злегка 
змазувати кремом для сухої шкіри

(Далі буде).

ПРО ПСИХОЛОГІЮ, 
МАТЕМАТИКУ І ПИРОГИ

Нещодавно при серед
ній школі Н< 16 м. Кіро
вограда створено педа
гогічний клуб «Пошук».

Саме таку назву вибра
ли його ініціатори — 
вчителі молодших кла
сів і груп продовженого 
ДНЯ.

Згідно з статутом клу 
бу, вчителі знайомляться 
з останніми новинами 
педагогічної науки, дос
відом колег. Значна ува
га приділяється й вивчен- 
мю новаторів рідної шко. 
ли, методики їх педаго
гічної майстерності. Го
ловне завдання об’єд
нання, як записано і в 
статуті, полягає в зуст
річах із спеціалістами з

питань дитячої психоло
гії, лікарями, науковця
ми педагогічного інсти
туту Ім. О. С. Пушкіна і 
обласного Інституту удо
сконалення вчителів, а 
також з артистами І жур
налістами, пекарями І 
кондитерами, перукаря
ми, швачками.

Учителі вже зустріли
ся з лікарем-психіатром 
Г. Ф. Шейман, яка про
водила бесіду на тему 
«Особливості психіки ді
тей молодшого шкільно 
то віку».

Засідання клубу про 
ходить за чаєм з пирога
ми.

Раду клубу очолює 
президент — відмінниїв

народної освіти Л. Л 
Мирна.

Незабаром на чергово 
му засіданні лошуковц* 
обміняються думками 
про те, якими повинні 
бути уроки математики ь 
початковій школі. Будуть 
запрошені ечителі-мате- 
матики старших класів і 
наукові працівники фізи- 
ко-математичного факу
льтету нашого педінсти
туту. Після цього відбу
деться зустріч з конди
тером кіровоградсько» 
кондитерської фабрики.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент.
м. Кіровоград.

Стотинка аля улнів шкіл, тязенікушів, ат^ентів та педа/ипі£



МЕЧ ФЕМІДИ
Г1 Е ї РОВІ Попову на час 

зазначених подій ви
повнилось 16 років, Саш
кові Карпинському до 18-к 
не вистачало двох місяців, 
^аким він і залишиться в 
нам яті усіх, хто його знав, 
бо не дожити йому ні до 
18-и, ні до 20-м... І не вій
на винна в цьому, не не
щасний випадок чи / ще 
якась несподівана біда...

А втім і справді, хто ви
нен у тій трагедії, яка ро
зігралась теплого осінньо
го вечора в одному з бу
динків по вулиці Саратов
ській, що у Кіровограді? 
Чи тільки той, кому тепер 
довгі роки сидіти на ка
зенних харчах і спокуту
вати свою вину? Чи тільки 
він?..

1.

...Людмила Шмаріївна 
ніяк не могла знайти со
киру. Подивилася в усіх 
кімнатах, у коридорі, на
віть під стіл заглянула — 
нема. Дивно. Вона завжди 
стояла отут в коридорі, бі
ля дверей, під руками 
Для грубки потрібні дро-

ва, отож, сокиру далеко 
не ховали: рубати їх тре
ба постійно.

—І куди вона ділась? 
Може, Петро десь при
ткнув? Але ж нічого \не го
ворив. І

Жінка вийшла у двір, по
дивилась у флігелі. І там 
нема. Заглянула за флі
гель і здивовано зупини
лась «— купа піску, щоі за 
туалетом, чомусь розри
та, а земля між тильною 
стіною флігеля і тином 
свіжо покопана. Підійшла 
ближче. Придивившись, 
побачила, що із землі ви
глядає якась ганчірка 
Спробувала потягти і від
чула, що там зарите щось 
важке. Шарпнула сильні
ше й обімліла — із землі 
виглядала людська нога, 
одягнута в двоє носків і 
ледь ПОМІТНІ іШТдНИ.

Враз лотерпли ноги,, 
морозом сипонуло по спи
ні.

— Господи, хто це? Що 
він тут робить? Ой боже, 
що це я... Хто мого сюди?»

Думки метались споло
ханими птахами, а в гру
дях стисло так, що зади
халась, втрачаючи, здава
лось, останні сили. Як об
перлась об флігель, тан і 
стояла — ноги не слуха
лись: І враз тіпонуло нею 
як в лихоманці: може сим 
эна. Крім неї і Петра у 
домі — нікого, значить, 
він повинен знать.

__ Зараз же... Негайно. 
До Петра на завод. Хай 
скаже... Хай пояснить...

На зупинку майже біг
ла. Як їхала, як мчалась 
до прохідної — не пам я- 
тає. Перевела дух тільки
в цеху.

— Де мій син? Де син? 
— питала людей, не роз
бираючи облич, імен, — 
де мій син?

На неї здивовано огля- 
дались «ог©, **»•*•••• п₽и- 
мчалась зранку, >и же 
сьогодні на другу зміну. 
А вона металась по цеху. 
І раптом побачила Петра. 
Той ішов їй назустріч. Він 
ішов _ і асе зрозумів. . _ 
_ Хто там закопаним, 

сину?.. Хто там у ямі?..
Безтямними очима диви

лась на хлопця, не вірила, 
не хотіла вірити, що це 
все насправді, що це не 
жахливий сон, від якого 
можна втекти, забути про 
нього...

Син мовчав. Вона шарп
нула його за рукав:

—- Хто там у ямі, Пет
ре?..

Відповіді жінка не чула: 
вона побачила її в сино
вих очах:

То я його вбив, ма
мо...

2.

РАПОРТ
Доповідаю, що 10.10.1990 р, 
о 10 годині ранку в РВВС 
надійшло повідомлення про 
те, що у будинку ПО вул. 
Саратовській..., вбили лк> 
дину. Після виїзду на міс
це події встановлено, що 
9.10.1990 р, о 18.00 Попов 
Петро Г еоргійович
<5.103974 р. н.), у взаєм
ній бійці сонирою вдарив 
декілька раз по голові 
Нарпинсьиого Олександра 
Васильовича (12.12. 1972 
р. м.), яким помер на міс
ці.

Черговий Ленінського 
РВВС капітан міліції 
Тищенко.

У той же день справа 
була передана в прокура-

туру Ленінського району, 
а займатись нею було до
ручено старшому слідчому 
В. М. Балику, який відпо
відно і порушив криміна
льну справу по факту вбив 
ства Олександра Карним- 
ського за ознаками ст. 94 
КК УРСР (навмисне вбив
ство).

Для пошукової служби 
у цьому випадку не було 
ніякої (роботи, бо вбивця 
був відомий з самого по
чатку, а ті півтора місяця, 
які тривало слідство, були 
витрачені на проведен
ня необхідних формаль
ностей: допити 'обвинув*- 
чуваного, свідків і потер
пілої, проведення слідчо
го експерименту, різнома
нітних експертиз і т. д

Поки все це йшло, шіст
надцятирічний вбивця шси
дів за кільканадцятьма 
замками 'слідчого ізолято
ра і думав... Про що він 
там думав? Про жахли
вість скоєного? Про вби 
того ним товариша (воро
га)? Про те, що його че
кає там, в колонії?..

Чи думав він про свою 
матір, яка у нього одна, і 
в якої він теж один? Чи 
згадувались йому заюше
ні кров’ю Сашкові руки, 
якими той намагався при
крити голову від безжаль
ної сокири? Чи. думав він 
про те, що аби вернулось 
назад, то віддав би ті 25 
карбованців, тільки б не 
сидіти отут, не бачити гір
ких материних сліз. Тільки 
б не згадувати заюшених 
кров’ю Сашкових рук...

3.

Сашко із Петром не осо
бливо товаришували. Про 
це останній скаже і на до
питах, це підтвердять і їх
ні спільні знайомі. Із Саш
ком взагалі мало хто дру
жив, бо стосунки, які той 
підтримував з хлопцями, 
навряд чи можна назвати 
дружбою. Стосунки буду
вались на основі сили 
Карлинський любив, аби 
керував він, а не ним. Та 
й особливою мужністю не 
відзначався. Про це гово

рили і свідки — хлопці, янг 
навчались з убитим в од 
ному класі чи росли на 
одному кутку.

ДМИТРО Б.: «...За харак
тером Карпинсьний (далі 
буде скорочена форма Н-ий 
~ авт.) оув боягузливим, 
підлим, любив знущатись 
над славшими, сильних бо
явся. Н-ого я добре знав, 
однак товарисьних стосун
ків з ним не підтримував.

У вересні 1990 р. при
близно о 20.00 я повертав
ся додому. Біля магазину, 
розташованого по цул. Ал
тайськім, я побачив, що 
Н-ин дерев’яною палицею 
бив Станіслава К. Після то
го ян Н-ий ударив Н. па
лицею по голові, той упав 
на землю і Н-ий продов
жував бити його, доми па
лиця не розлетілась. Н-ий 
був у нетверезому стані, 
Я підбіг до нього, забрав 
палицю і відштовхнув від 
Станіслава, після чого Н-ий 
утім, Сашко, коли у не
тверезому стані, пристає 
до слабших хлопців, може 
їх побити, вимагає у них 
гроші...»

КОСТЯНТИН Н.: «...У ве
ресні 1989 р. до мене звер
нувся Полов і попросив пе
редати Нарпинсьмому гро
ші в сумі 40 мрб. Уточнюю 
— ві сумі 39 мрб. Що це 
були за гроші і навіщо По
пов їх передавав, я не 
знаю. Наступного дня на 
Центральному ринку я зу
стрів Нарпинсьиого, пере

дав йому гроші і сказав, 
що Попов передає йому 
39 мрб. Карпинсьний по
клав гроші в кишеню і 
смазав, щоб я передав По
пову, що карбованець мо
же не передавати, він, 
Карпинсьний, його про
щає...»

СТАНІСЛАВ К.: -...Кар-
пинсьмого я знаю... зі шко
ли. По характеру він під- 

•лий, все робить спідтиха, 
любив ображати слабших. 
Товариських стосунків з 
ним не підтримував. Він 
різно змінився в гірший 
бій після того, ям його 
звільнили після суду із 
слідчого ізолятора. (Далі 
Станіслав розповідає як 
Карпинсьний бив мого па
лицею. Почалася ця істо
рія з того, що останній 
обізвав Станіслава нецен
зурним словом, а ноли 
той намагався вияснити, 
навіщо він це зробив, Кар- 
пимсьннй спочатку втік, а 
потім прибіг з палицею і 
почав битись — авт.)*.

ОЛЕГ Б.: «».Карпинсьний 
неодноразово вимагав гро
ші у Полова. Один такий 
випадок був і в моїй при
сутності. .. Що стосується 
Попова, то він по харак
теру спокійний, ТИХИЙ, із 
хлопцями з нашого району 
він не спілкувався, а гу
ляв в іншому районі...»

ЮРІЙ Н. (разом з уби
тим весною минулого року 
був засуджений за хуліган
ство, обоє одержали відст
рочку — авт.): «...Єдине, 
що я знаю з цього приво
ду, що Карпинсьний гри
мав Попова в страхові. З 
чим це пов'язано, мені не
відомо...»

Знаю, що про померлих 
говорять або хороше, або 
нічого. Знаю, як боляче й 
гірко буде Сашховій >лдте- 
рі читати ці рядки. Він — 
її син і яким би він не 
був, для неї залишиться 
найдорожчим. Але гак є. 

Так кажуть про нього хлоп
ці, які знали його, може й 
у спільних компаніях були 
не раз, однак, товаришем 
Сашка називати не 'хочуть.

Звичайно, може й вони 
дещо суб’єктивні в своїх 
оцінках, але ж і в' Кірово
градському СПТУ-4, де 
Карлинський (зміг «протяг
ти» лише, один рік, його 
характеризують не з кра
щого боку. Вчився на «З». 
Систематично спізнювався 
на заняття, часто без по
важних причин пропускав 
їх. Одним словом, старан
ністю не відзначався. Мо

же тому й відпустили йо
га після першого курсу а 
легким серцем — нехай 
попрацює, може, там біль
ше розуму набереться«. 
Та к> матері допомагати 
треба: Сашко — єдиний 
мужчина в домі. Був...

4с

Суд уже назвав Петра 
Попова злочинцем, визна
чивши йому певну міру по
карання — за навмисне 
вбивство. >Петро з таким 
формулюванням не пого
дився — ні під час слідст
ва, ні на суді. Винним у 
навмисному вбивстві він 
себе не ''визнав. «Я захи
щався від нього» — спо
чатку, «хотів налякати, за
махнувся сокирою» — піз
ніше, «два рази вдарив — 
більше нічого не пам’я
таю» — це стабільно, на 
кожному допиті.

У тому, що Петро му
сить пам’ятати і третій, 
четвертий, п’ятий рази (су» 
дово-медична експертиза 
з’ясувала, що вбитому бу
ло нанесено 5—6 ударів), 
його пробувало «переко
нати» слідство, однак (хло

пець затявся на своєму; 
два рази —< і не більше. 
Навіть, якби це було так, 
то «вистачило» б іі цих двох 
ударів...

.. Початок цій трагедії 
був покладений ще у 1988 
році, моли Петро і Сашко 
познайомились (краще б 
їм ?було розійтись, не зна
тись взагалі). Товаришу
вать не товаришували, бо 
чогось доброго у їхніх сто
сунках було мало. Това
ришують рівні, за .духом 
і помислами, а тут нерів
ність пішла відразу —=• 
Карлинський повеліває, 
Петро — мовчки корить
ся. Коли не корився, 
одержував по шиї.

8 жовтня, за день до 
трагедії, він теж одержав. 
Правда не по шиї, по ли
цю, про що свідчила роз
квашена губа. \Самг цей 
удар і став, певно, тою 
краплиною, яка перепов
нила чашу Петрового тер
піння. Аі Сашко, ткнувши 
кулаком в лице меншому 
від себе Попову, не надав 
цьому ніяиогісіньиої ува
ги: перший раз, чи що. 
Знав би він, — яким фз- 
гальним для нього вияви
ться цей удар. Жити йому 
залишалось менше доби...

У той день події розви
вались так. Петро Попов, 
Сашко Карлинський і На
ївша К. (Сашкова подру
га) пішли дивитись «віди- 
ки». Сеанс був вечірній, 

на 20.00 Поки публіка в за
лі чманіла від нетутешніх 
бойовиків, Сашко витяг 
Петра надвір перекурить і 
коли зайшли (вибачте) а 
туалет, ^запропонував йому 
скинутись по 15 мрб., «аби 
випить». Попов відмовив
ся. Тоді Карпинсьний вда
рив його в лице, а но
гою — по нирках. Петро 
«здався». Коли зайшли в 
зал, Сашко довго шепотів
ся з Наташею, а потім по
вернувся до Попове:} завт
ра, мовляв, вона буде з 
нами, так що неси, дру
жок, четвертак. А після 
«відиків» нікуди не щезай 
— підем додому разом. 
Однак, тут Петро не по

Додому повернувся бли
зько 22-ої години. Мати

слухався свого повелите
ля, пішов додому сам.

Назавтра, близько 15-ої 
години Карпинсьний при
йшов до Петра додому і 
почав йому дорікати, що 
той кинув його учора. За
кінчивши з претензіями, 
виніс йому свій «Ьирок» — 
готуйся, через дві години 
прийду, будемо випивати 
(у Петра від дня народ
ження (5 жовтня) лиши
лись деякі запаси). Близь« 
на 17-ої години Сашко 
справді прийшов, тільки 
не сам,, а з Наташею. По
лов її в дім не пустив, 
мовляв, не прибрано у ме
не там, незручно якось, 
так що ти відведи її додо
му і приходь^ і

Отут починається найго
ловніше. Слідство, як і екс- 
перт-психолог вважають, 
що ^Петро відіслав Ната
шу спеціально, тому що 
мав уже певний замисел. 
Карпинсьний йому потрі
бен був сам, без свідків. 
Попов переконує, що він 
хотів поговорити э Саш
ком наодинці і попросити 
його, аби той більше його 
не чіпав. В усякому разі 
пити з ним Петро не зби

рався і 25 крб теж і не 
думав віддавати. Про що 
і заявив Сашкові, моли; за
йшли до передпокою. Ре
акція Карпинського була 
однозначною — удер ру
кою в лице і ногою — э 
спину. Все, що трапилось 
далі — як в страшному 
сні. Петро вхопив сокиру, 
що стояла тут же, біля 
дверей, дико крикнув: «Не 
підходь». А Сашко йшов 
на нього, думав, не вда
рить Попов, не зможе. Він 
же слабак. А той зміг...

Після першого удару, 
коли Сашко, прикриваючи 
закривавлену голову рука
ми, почав підніматися з 
колін, Петро, цепеніючи 
від жаху, що той зараз 
встане і зробить йому 
щось неймовірне, вдарив 
його ще раз. Карлинський 
упав і більше не піднімав
ся. А далі...

Далі, залишивши на під
лозі нонаючого Карпинсь
кого, Петро побіг до На- 
таші, що жила неподалік, 
аби спитати її, чи не ба
чила вона... Карпинського 
Він, мовляв, казав, що при
йде, а й досі не прийшов. 
Як пояснив Полов на слід
стві, так він хотів «зароби
ти собі алібі». Наташа зди
вувалась — він же пішов 
до тебе. Ще трохи посто
яли, дожидаючись, може 
ж Сашко з’явиться, тоді 

пішли до Петрового будин
ку — можливо, Карпинсь
ний там їх чекає. Нема. 
Потім Петро довго вмов
ляв дівчину зайти до ньо
го в будинок, аби переві
рити, що Сашка там справ
ді нема{?). Я досі не можу 
уявити, що б він зробив, 
аби вона погодилась і за
йшла в дім, де біля две
рей лежав закривавлений 
Карлинський. Однак* Ната
ша зайти відмовилась і 
Петро, провівши її, повер
нувся додому. Впевнив
шись, що Сашко мертвий, 
пішов гуляти — аби «зас
покоїтись», катався в мар
шрутному автобусі. 

ще ’ була на другій зміні, 
так що часу вистачало. 
Спочатку* хотів закопати 
тіло Сашка «у кручі», од
нак зрозумів, що сам не 
впорається, вирішив, щ© 
місце за флігелем згоди
ться. Покінчивши 3 Тру
пом, почав наводити по
рядок у хаті: позмивав 
кров з холодильника і две
рей, вимив сокиру, навіть 
три заюшених дошки під 
холодильником замінив. 
Всі закривавлені ганчірки 
викинув у туалет. Сокиру 
і совок, яким збирав крое 
(еони ніяк не хотіли від
миватись) замочив на нвч? 
у еоді. І... ліг спати.

Дранці, переконавшись, 
що труп «схований надій
но», пішов на роботу...

5.

Я не хочу коллентувати 
те, про що щойно написа
ла. Я не можу це комен
тувати. Я не знаю, до чо
го ми дійшли, якщо шіст
надцятирічний хлопчисько, 
зарубавши свого майже 
ровесника і, залишивши 

його помирати на підлозі 
власного дому, йде гуля
ти містом, аби «розвія
тись». Скажіть мені, де рЯн 
навчився так професійно 
нищити сліди злочину, так 
холоднокровно поретесь 
із трупом? Він що — Що
тижня їх прикопує? Д& 
він цьому навчився? У на
шому безжалісному житті., 
де жорстокість стала не
від’ємною реальністю, «у 
відиках» — де ріжуть один 
одного, палять, часо% роз
чавлюють як чера яка?..

Я не знаю, що підняло 
Петрову руку в той фата
льний момент — страх, 
ненависть, помста. Може, 
все разом.

Я думаю, чи лежав бм 
сьогодні молодий вісімнад
цятирічний хлоолоць у си
рій землі, якби не нама
гався підім’яти під себе 
іншого. Будь-якою ціною, 
будь-якими способами — 
тільки б повелівати ки
мось, бути всесильним.

Людина не може пос
тійно жити в стресі, вона 
ніколи не примириться зі 
своїм приниженням, а 
значить відчуттям власної 
неповноцінності. Прийде 
час і затоптане ся» сбо- 
в язково дасть лро себе 
знати. Дай боже, аби а 
той момент розум виявив
ся сильнішим від емоцій. 
Бо вони інколи вкладають 
У руки сокиру...

6.

...У залі обласного суду, 
де розглядались касаційні 
заяви обох сторін, 
плакали дві жінки. Одна 
голосила аж заходилась, 
інша тихо' давилась сльо
зами, витираючи їх почор
нілими від пилу і тяжкої 
роботи руками, а вони біг
ли й бігли на благеньке 
сіре пальто. Плакали дві 
змарнілі жінки, дві матб- 
рі.

Одну з них доля (чи не
доля?), розлучила з сином 
на сім років, іншу •— н» 
все життя...

О. ПИЛИПЕНКО.
м. Кіровоград.
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Ш У КОЛІ МУЗЖІНКА, КОТРА
їй

Іють - ----- ., нам ять
слідують прихильники театру. За і-----  _
творче життя вона ніколи не виходила на сцену?

8 Театр— 1»^ -------  г- Т
■ дити, що г

не кричать »браво» і під шквал оплесків не дару, 
квіти, не просять на пам’ять автографи і не пере- 

1 своє понад піввікове

• це передусім актор. Безглуздо було б дово^ 
ЩО це не так. Та все ж виставу народжують не 

лише актор чи режисер, а ще багато людей, які не ви
ходять на сцену, та без них не може народитися виста
ва. Серед таких людей і вона, Олександра Федорівна 
Демешко, старший перукар-гример театру Ім. М. Я. Кро 

Іпивницького, яка 52 роки пов’язана з життям театру. 
Доля цієї стрункої сивої жінки, такої молодої і гарної 
для своїх 68 літ, незвичайна.

Усяиог<> перебільшення можна сказати, що театр 
— її дім, її повітря, зміст життя. В 16 років вона пересту
пила поріг театру. Тут зустріла своє перше і останнє ко

нання, стала дружиною, матір’ю, бабусею... 1 Народилася Олександра Федорівна в с. Гаївці Кіро
воградської області в сім ї хлібороба. Батько трагічно 
загинув у 1929 році на Соловках тільки за те, що нав
чався агрономії в Австрії. Сім’ю Демешків виселили з. 
хати, вигнали з села. Мати в

пошуках кращої долі за*

НІКОЛИ НЕ ВИХОДИТЬ НА СЦЕНУ
А маленьку Шуру разом з» 
в дитсадок. Старша сестра по- 
пайок постійно віддавала Шу-

гинула десь на Донбасі, 
старшою сестрою здали 
мерла з голоду, бо свій 
рочці. 8 16 років Олександра Федорівна перейшла на 
свій хліб. Тоді, на зорі юності, вона ще не знала, які 
випробування чекають її. Війна, голод, тяжка втрата 
— смерть ще зовсім молодого коханого чоловіка, вір
ність якому пронесла через усе життя. Диво, як вона 
зуміла зберегти таке тепло, таку доброту, любов до 
життя, оптимізм, енергію. Дивишся в її променисті очі, 
і здається щасливішої жінки нема на світі... Тільки ку
точки губ, зморшки на чолі та іній на косах можуть 
розповісти як страждала ця жінка і що пережила...

Завжди привітна, врівноважена, Олександра Федо
рівна вміє догодити навіть найприскіпливішому актору 
чи режисеру. На складі перукарського цеху від вусів, 
борід до найскладніших перук портретних гримів — 
усе творіння її рук. Виготовлення звичайної коси, шинь
йону чи зачіски кокетливої француженки, дами з ви
щого світу вимагає неабиякого терпіння і майстернос
ті. За довгі 52 роки в творчій долі Олександри Федо
рівни трапились досить цікаві, складні і відповідальні

роботи над гримом та перуками Леніна, Дзержинсько- 
го, Крупської, Керенського, Черчілля, Заньковецької, 
Садовського, Кропивницького, Старицького, Гоголя, 
Доводилось багато працювати з літературою, пробу в а° 
ти, переробляти, шукати, радитись, доки народжува
лось те справжнє, заради чого йшла невтомна праця. 
Для Олександри Федорівни найвища нагорода за її 
працю — оплески глядачів і щасливі погляди вдячних 
акторів.

Яких би злетів чи падінь не зазнавав театр, усе від
бивається на особистій долі цієї жінки. Тому так боліс
но вона переносить втрату інтересу до театру у гляда
чів, згадуючи переповнені зали повоєнного року, шквал 
захоплених аплодисментів, черги біля театральних кас. 
Це, справді, було. І як хочеться Олександрі Федорівні 
вірити, що рано чи пізно люди повернуться до духов
них джерел і її театр стане багатолюдним... Кожного 
вечора звучить 3-й дзвінок, відкривається завіса і на
роджується театральне диво — вистава, в якій присущ 
ня праця і цієї жінки, яка ніколи не виходить на сцену...

В. ЛИТВИНЕНКО.

«Браво»
з

я.

тюльпанами
Театр ім. М. Я. Кро

пивницького — старий 
і вірний Др>г трудів
ників села. Кожного 
дня, окрЫ понеділка, 
мчать театральні авто
буси до далеких і бли
зьких сіл Кіровоград- 
щики. У негоду чи яс
ні зоряні ночі везуть 
артисти людям радість. 
Нещодавно в селах 1 
та 2 Кропивницьке Но- 
воукрагнського 

і ну відбулися 
1 святкові

села 
давно вважають 
ми підшефними. То 
бувають 
частіше,
Цього разу театр при
віз своїм друзям 
виставу, а велику 
цертну програму, 
раїнські ндродні 
у виконанні
В. Трибиненко, 
биненко та Я. 
пісні з оперет у 
нанні Ніни і 
Савельєвих та 
ки театру Галини Сер- 
гєєвої, чудовий гумор, 
який подарували арт 
П. Онищенко та В. Ал
дошин, танці артиста ба
лету Костянтина Поляко
ва та улюблені уривки з 
вистав припали до сма
ку хліборобам. Тут зву
чали і слова подяки і 
«браво», були весняні 
тюльпани, які привезли з 
Кіровограда спеціально 
для артистів, щасливі 
посмішки і загальна на 
всіх радість зустрічі з 
друзями.

побували на зиставах «Казка про Скоморо
ха та царя Гороха», «Наймичка», «Ніч на 
Івана Купала». «За репертуарною афішею 
у нас стежить Юра, — каже мама, — тато 
купує квитки». «Театр для нас без пере
більшення свято», — до розмови приєдну
ється тато. — Я театрал з дитинства. Пам’я
таю часи, коли в цьому залі яблуку не бу
ло куди впасти. А зараз усе частіше по
рожньо. Правда, останнього року зал по
ступово заповнюється. Нас це радує. Осо
бливо коли в іеатр приходять сім’ями. 
Ніби повертаються старі добрі часи, коли 
неділя була сімейним театральним днем».

«Чому була?» — тихо обурюється бабу
ся зліва. — Ось у нас з Іринкою і зараз 
неділі дуже часто театральні. Батькам зав
жди ніколи, я і на пенсії, і працюю, а без 
театру не можу. Та й Іринка в мене теж 
театр любить. Вся в бабусю». Новохатько 
Надія Василівна не пропускає жодної 
прем’єри, особливо їй до смаку такі кла
сичні комедії, як «Пошились у дурні» 
«Василь Миронович та кумпанія». 
любить багатьох акторів. її онука 
Правда, учениця 5-Б класу школи 
прийшла на виставу ще й зі своїми 
квасниками та старшокласниками, 
ливо багато учнів 7-Б класу. їх класний ке
рівник Ірина Василівна Науменко, учитель 
російської мови та літератури, недавня 
випускниця Кіровоградського педінституту, 
— сама артистка інститутського 
атру «Резонанс», учнів прилучає 
мистецтва власним прикладом, 
час нашої розмови тісним колом нас 
чили її вихованці Наташа
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Йшла на виставу і, відверто кажучи, за
здалегідь готувалась побачити напівпо
рожній або й зовсім порожній гляда- 
цький зал. На моє велике здивування, 
партер був майже повний. Йшла вистава 
«Пошились у дурні» М. Я. Кропивницько
го.

В антракті поцікавилась у глядачів із кві-. 
тами: «Ви на виставі за рознарядкою?» Во
ни здивувались: «Чому? Ми квитки купи
ли в касі». Тепер уже здивована була я. 
В театр прийшли сім'єю: дідусь, бабуся, мо
лоде подружжя, з ними дівчинка років 6- 
ти. Недалеко через ряд обертається жінка: 
«А ми теж не за рознарядкою, а навіть нав
паки — з власної ініціативи та ще й здале-

Нас багато. Учні 10—11 класів, учителька 
музики, російської літератури та мови і я, 
вчителька української мови та літератури. 
Заздалегідь купили квитки, замовили авто
бус.

Виявляється, А. М. Вербова велика при
хильниця театру. Разом із літературою 
прищеплює своїм вихованцям і любов до 
театрального мистецтва. «Жаль, що живе
мо далекувато, а то б приїздили на всі 
прем’єри», — всміхається Антоніма Микола
ївна.

Поруч обмінюється враженнями про вис
таву симпатична трійка. Це сім’я Жадановиж 
— Лідія Іванівна, Олександр Олексійович, 
робітники заводу «Червона зірка» та їх син 
Юрко, третьокласник школи № 20 м. Кіро
вограда. Сімейні відвідини театру у них 
давня традиція. Уже в цьому році втрьох

Оля Бульба, Таня Мутнова, Опенка Смолен
ська, Андрій Антонов, Люда Цапко. Навпе
ребій розповідають, як у їхній школі влаш
товують літературні вечори, вечори казок, 
вечорниці, як вони люблять театр, як жал
кують, що мама з татком не виберуть ча
су, щоб разом піти в театр, а раніше на 
лялькові вистави ходили всі разом часто, 
як подобається їм сьогоднішня вистава, які 
смішні заслужений артист УРСР А. Косячен- 
ко, артист В. Бабич, заслужений артист 
УРСР А. Романюк, які гарні парубки і як 
чудово співають дівчата.

Я слухаю їх дзвінкі голоси і не перестаю 
дивуватись. Ні, рано, рано говорити про 
поступове відмирання театру, адже у нас 
в місті, хоч і не так багато, але є справжні 
театрали — літні, молоді і зовсім юні.

В. ІВАНОВА.

Що нам відомо про наших далеких пред
ків? На жаль, археологи виявили мізерно мало. 
Але й ті крихточки, зібрані вченими змінили 
розуміння рівня суспільного розвитку, яке 
ввійшло в історію під назвою «первісного ко
мунізму».

Місцевість нинішньої Кіровоградщини, як і 
переважної частини України, кілька мільйонів 
років тому була залита водою. Але внаслідок 
руху земної кори, відповідних процесів а її 
надрах, відбулося піднесення суші. В зв’язку 
із зміною природних і кліматичних умов, по
ступово змінювались рослинний і тваринний 
світ нашої місцевості. Про це красномовно під
тверджують рештки вимерлих тварин, у відді
лі природи обласного краєзнавчого музею.

Та й вулканічні виверження поступово змі
нювали поверхню суші. Зараз залишився як 
свідок тих часів згаслий вулкан близько с. Бов- 
тишки Олександрівського району. Кратер йо
го вже втратив колишню форму. Використову
ючи кремінь, каміння, кістки, глину, дерево, 
племена кам'яного віку в їх обробці досягли 
високого рівня. Все без винятку, що їм дава
ла природа, використовували максимально ра
ціонально, за призначенням.

Племінні вожді суворо слідкували за кіль
кістю скоту. Як тільки поголів’я скорочува
лось, плем’я переходило в інше місце. На по
люванні відстрілювались тільки старі самці, 
самки зберігались для відтворення стада.

Численні кам’яні і металеві знаряддя, відпо

відні малюнки свідчать не тільки про чудове 
володіння пропорцією і формою, але й еколо
гічну освіченість, високий для того часу інте
лект і організованість.

Як би нам не хотілось бути кращими порів
няно з людьми первісного комунізму, ми, лю
ди кінця XX століття, перетворюємо колись 
квітучу планету на пустелю, не вміємо не ті
льки вести господарство, але й розуміти один 
одного. Тож хіба ми не програємо е мудрос
ті нашим далеким предкам?

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
дійсний член Географічного товариства 
СРСР, лектор обласної організації товари
ства охорони природи.
м. Кіровоград.



ФУТБОЛ-9 1
Для численних болільни- 

иів та шанувальників кіро
воградського футболу це 

ЗОВСІМ не риторична 
питання. Не секрет, що в 
останні роки їх рідна «Зір
ка» переживає глибоку 
кризу. Плинність складу, 
постійна зміна керівницт

ва, сумна «стабільність* по
ложення десь у кінці тур
нірної таблиці — все це є, 
на жаль, реаліями фут
больної. долі «Зірки» у 
80-ті роки. Невдачі пере
слідують кіровоградську 
команду починаючи з 1981 
року майже кожен сезон 
за невеликим винятком.

Певні сподівання у бо
лільників були на реорга
нізацію «Зірки» у футболь» 
ний клуб, але, як показав 
минулий чемпіонат, і цим 
сподіванням поки що не 
судилося збутись. У чому 
ж справа? Що заважає 
«Зірці»: злетіти вгору по 
•турнірних сходинках, по
вернути кіровоградському 
футболу колишній прес 
тиж? Адже ж були у нашої 
команди і світлі часи!.. 
Згадайте...

Заснована у 1935 році, 
наша команда довгий час 
формувалася і набирала 
Досвіду. Змінювався і шлі 
фувався склад, мінялася 
навіть назва — «Трактор» 
^Торпедо», «Динамо». У 
1955 роції команда нареш
ті організаційно і профе 
сійно стабілізувалася, ста 
ла командою майстрів і. 
як результат, — уперше 
заволоділа Кубком Укра
їни, здобувши впевнену 
перемогу над усіма су
перниками.

З 1958 року «Зірка» по
чинає грати на чемпіона
тах СРСР. Спочатку у кла
сі «Б», де з 276 матчів 
одержує 124 перемоги і 
74 зустрічі зводить вні
чию. Краще місце в цьо
му класі було 5-те, у 1961 
році, коли кіровоградська 
команда стала першою 
командою, нагородженою 
«Рубіновим кубком» за 
кількість забитих у воро
та суперників голів. У 1966 
році «Зірка» переходить в 
другу групу класу «А». У 
цій групі з 196 матчів во
на у 80-ти одержує пере
могу і 57 закінчує внічию. 
Краще місце тут 4-те, з 
1968 році (у цьому ж ро
ці «Зірка» забиває свій 
ювілейний, 500-ий гол у 
ворота суперника). Зага
лом у цей період, з 1958 
по 1970 роки, «Зірка» зде
більшого стабільно трима
ється у першій «десятці» 
турнірної таблиці. За цей 
час вона провела двад
цять дві гри за Кубок Ра
дянського Союзу, у 9-ти 
з яких отримала перемогу

З 1971 року команда по
чинає грати у другій лізі 
В цей час (до 1981 року) 
«Зірка» ще двічі здобуває 

І Кубок України: у 1973 та
1975 роках. У 1977 році 
займає п'яте місце в тур
нірній таблиці, з 1975 по 
1980 роки вперто тримає
ться в кращій «десятці», 
не спускаючись нижче 9-го

місця (1979 рік; саме в 
цей рік у матчі з керчен 
ським «Океаном» «Зірка» 
забиває свій 1000-ий гол).

Загалом у чемпіонатах 
країни кіровоградська 
команда провела більше 
1300 матчів, більше ніж в 
500 з яких здобула пере
могу, а майже 400 закін
чила з нічийним рахун
ком. З Проведених трид
цяти міжнародних зустрі
чей з командами Болгарії, 
Угорщини, НДР, Польщі, 
Чехословаччини, Гвінеї, 
Італії, Кіпру, Лівану, Фран
ції, Швейцарії — 21 пере 
мога і 6 нічийних резуль
татів.

Багато вихованців кіро
воградської «Зірки» вхо
дили до списків кращих

футболістів України. Се 
ред них Борис Петров та 
Микола Латиш, який за
раз працює старшим тре
нером клубу. З «Зірки» 
розпочали свій спортив
ний шлях відомі майстри 
великого футболу —4 Во
лодимир Веремєєв, Вале
рій Поркуян, Вадим Євту- 
шенко, Микола Латиш, Бо
рис Петров. Усього біль
ше 20 вихованців «Зірки* 
в різний час захищали ко
льори футбольних клубі* 
вищої ліги, а Поркуян, Ве
ремєєв та Євтушенко вдя
гали майки збірної СРСР.

...Усе це було. Але десь 
Із початку вісімдесятих ро
ків «Зірка» починає стрім
ко втрачати свої позиції, 
перемішується в кінець 
турнірної таблиці (у 1981 
році — одразу з 6-го 
(1980 р.) на 17-те місце; 
1982 — 15-е, 1983 — 17 
те; 1984 — 18-те). У 1985 
році (ювілейний, 1300-й 
гол та 1100-й матч) «Зір« 
ка», здається, мобілізує 
свої резерви і знову зай
має відповідне положення, 
піднявшись угору одразу 
на вісім сходинок (1985 — 
10-те місце). Але минає 
рік — і команда летить у 
прірву одразу на одинад
цять сходинок: 1986 — 21-е 
місце, 1987 — 23-тє, 1988 
— 23-ге місце. У 1989 ро
ці «Зірка» підіймається, 
немов з тяжкого нокдау

ну, до середини турнірно- 
таблиці — 14-те місце, 
майже на десять сходинок 
угору. В грудях кірово- 
градців починає жевріти 
надія: а раптом?! Та в 
наступному, 1990 році — 
остання сходинка в таб
лиці. Розчарування...

І ось у команді знову 
(вже вкотре!) змінюється 
керівництво: у футболь
ному сезоні-91 начальник 
команди — Юрій Іванович 
Горожанкін (який 14 ро
ків грав за нашу команду, 
з 1968 року в різні періо
ди був на посаді тренера 
«Зірки»), а старший тре
нер — Микола Латиш (з 
1976 по 1986 роки захи
щав кольори московсько 
го «Динал-о», «Спартака»

га донецького «Шахтарям) 
До них я й звернувся з 
питаннями про нелегку 
долю кіровоградської 
команди, поцікавився, що 
чекати від неї болільни
кам у новому, 54-му чем
піонаті СРСР з футболу 
серед команд другої ліги. 
Микола Латиш не став по
ки що «відкривати карти» 
і пообіцяв дати інтерв'ю 
після початку сезону, а з 
Юрієм Івановичем Горо- 
жанкіним у нас відбулася 
ось така досить сумна роз
мова.

КОР.: Питання стосуєть
ся минулого чемпіонату. 
Тож як, на вашу думку, 
можна оцінити його резу
льтати для «Зірки»!

Ю. Г.: Підсумки погані. 
Взагалі, така ситуація на 
моїй пам'яті була тільки 
один раз — у 1958 році, 
коли «Зірка» вперше вис
тупала на чемпіонаті кра
їни. Того року ми зайня
ли останнє місце у турнір
ній таблиці, але . якимось 
чудом залишилися в Дру
гій лізі (тоді — клас «Б»).

КОР.: У чому ж причи
ни невдач, що пересліду
вали команду!

Ю. Г.: У минулому се
зоні «Зірка* грала без ба
гатьох своїх досвідчених 
гравців: залишили наш
клуб Федоренко, Бабенко. 
Рудніков, Бєлай, Шелест 
Рівноцінної заміни до по- 

чагчу турніру ми не знай
шли, молоді ж грали ще 
не на такому рівні, який 
був потрібний для призо
вих місць. Якийсь час бу- 
ла надія на непоганий ре
зультат — перше коло 
хлопці пройшли добре, 
обійшли харківський «Ма
як» на сім очок... Але все 
це далося дуже важко, 
головним чином за раху
нок великих вольових зу
силь. Тут я мушу зізнати
ся, що Б; першу чергу під
вела фізична підготовка, 

фізичні можливості не без
межні, а час на підготов
ку футболістів був втраче

ний, тому що команда фор
мувалася, як кажуть, «на 
ходу». До того ж у дру
гому холі були здебільш

изого ігри на виїзді, тому 
свою перевагу після пер
шого кола команда досить 
швидко втратила.

Була, на мою думку, і 
деяка вина федерації фут
болу. Так, було відкладе
но. останню гру зі СКА 
(Київ) аж на 9 листопада, 
коли сезон уже скінчив
ся. Це і психологічно від
билося на хлопцях. Єдине 
очко, котре залишало 
команду на передостан
ньому місці, програли 
Хмельницькому «Поділлю», 
бо, наші судді чомусь не 
виїхали на цю зустріч.

Звичайно, я розумію, що 
все це другорядні причи
ни і вину завжди можна 
звалити на низький рівень 
майстерності команди. Але 
ж, зрозумійте, що зараз 
уже не той час, коли мож
на було робити ставку ті
льки на один ентузіазм 
та патріотичні почуття фут
болістів. Ось характерний 
приклад. У минулому се
зоні команда на початку 
турніру виграла кілька зу
стрічей. Туг би і підтримав 
ти запал хлопців матері
ально, хоча б кращих грав
ців. Але наші місцеві ор
гани не відреагували нЬ 
як, мало того — не запла
тили вчасно навіть належ 
ного. Звичайно, і це теж 
позначилося на результа 
таж.

КОР.: Напевне, э фінан
совими проблемами пов'я

зана і плинність складу 
команди!

Ю. Г.: Взагалі, плинність 
— явище досить законо
мірне для спорту. Якщо 
ти професіонал, то тебе, 
зрозуміло, хотіли б бачи
ти у своєму складі багато 
клубів. Таким чином під
вищується і рівень спорт
сменів. Звичайно, щоб 
одержати класного грав
ця, треба мати що йому 
запропонувати. Для нас 
же цей бік справи є слаб
ким місцем, бо кошти клу
бу сьогодні дозволяють 
нам хіба що не померти з 
голоду. В той же час по
рівняно низький рівень 
матеріального заохочення 
не дозволяє нам навіть на
довго затримати у своєму 
складі молодих перспек
тивних гравців, щоб підгою 
тувати їх як слід для се
бе ж. Ось хлопці і йдуть 
у ті клуби, де їм обіця
ють більше. Так ми вже 
втратили багато своїх пер 
елективних вихованців. А 
що маєш робити? На ті 250 
крб. (а саме стільки зараз 
зарплата гравця «Зірки») 
непросто прожити, а ще 
треба підтримувати належ
ну спортивну форму.

КОР.: Хіба з. реорганіза
цією «Зірки» у футболь
ний клуб фінансовий стан 
не поліпшився!

Ю. Г.: Повинен би поліп, 
шитись. Але судітьі сам». 
Більшість футбольних клу 
бів у країні ведуть гос
подарську діяльність, тоб
то заробляють собі само
стійно хоча б на зарила 
ту. Ми ж такої можливос
ті не маємо. Хом у Стату
ті футбольного клубу мо
ва і йшла про це, але все 
так і залишилося на папе
рі, бо ніхто не хоче, або 
не може, виділити потріб
ні для цього кошти. З 200 
тисяч крб., які повинні бу
ли виділити нам як ста
тутний фонд, ми отримали 
менше половини, й то з 
великою боротьбою. Так 
що футбольний клуб «Зір
ка» як господарчо само- 
стінна організація існує 
більше на папері, ніж у 
житті.

Тих же коштів, які нам 
перепадають від спонсо
рів, місцевого бюджету 
ледве вистачає, щоб якось 
зводити кінці з кінцями. 
Куди йдуть гроші? Ось з 
початку року рахуйте: 6 
тисяч — на придбання 
спортивного обладнання і 
спорядження, 2,5 — на 
збори, 9 —і на зарплату 
(січень—лютий), 6 — вве
ли з січня додаткові про
довольчі пайки для хлоп
ців, щоб хоч трохи їх під
годувати. Зараз же в ма
газинах нічого не купиш.

А ще треба 19 тисяч пе
рерахувати федерації 
знову ж таки на зарплату 
потрібні 6 тисяч. А де їх 
узяти? До того ж завод 
вимагає від нас орендну 
плату за ті приміщення, 
які займає клуб.

КОР.: Невже вам ніхто 
не допомагає!

Ю, Г.: Ні, чому ж, до
помагають. Міськвиконком, 
наприклад, перерахував 
нещодавно 25 тисяч кар
бованців, профспілки, де
які трудові колективи. Але, 
на жаль, цьогб не досить 
Та й допомога ця не мо
же бути постійною. Тому 
й люди не впевнені у завт
рашньому дні, немає дос
татніх стимулів, перспек
тив у команди.

КОР.: А що можна ска
зати про сьогоднішній 
склад «Зірки»!

Ю. Г.: Зараз маємо 16 
гравців. Половина лиши
лася із минулорічного 
складу. Це — Олег Діб
рова, Михайло Паламар
чук, Микола Шевченко, 
Ігор Макагон, Костянтин 
Сосенко, Микола Лапа, 
Едик Денисенко та Стані
слав Казаков. Багато і но
вих хлопців, здебільшого 
вихованців наших спортін- 
тернатів: Володимир Бор- 
дюх, Валерій Скунс, Олек
сандр Смиченко, Сергій 
Таран, Олександр Рябо- 
нонь, Володимир Хомен« 
ко, Максим Агеєв та Юрій 
Богданов. Хлопцям ще 
бракує досвіду, проте 
завзяті, рвуться в бій.

Нещодавно команда гра
ла на турнірі в Кривому 
Розі, ми з тренером мали 
змогу трохи придивитися 
до новачків. Фізична база 
у них добра, непогана тех
ніка. З п’яти зустрічей ви
грали чотири, хоча й бу
ли неповним складом, за
мін давали мало. Хлопці 
втомлювались дуже, але 
на тренуваннях працювали 
на совість.

Чого чекати від ниніш
нього, сезону? Давайте по
ки що відкладемо це пи 
тання. Почнуться ігри, то
ді й побачимо напевне, 
хто на що здатний. Взагалі, 
за рік, поки я начальни
ком команди, складно 
«зліпити» сильний колек
тив. Треба підбирати лю
дей, готувати їх. Але крім 
нашої з Миколою Лати
шем праці, потрібна і під
тримка з боку — тих, ко
му не байдужа футбольна 
слава Кіровоградщини. А 
я такої підтримки, чесно 
кажучи, зараз не відчу
ваю. Враження таке, що 
команда живе в якомусь 
вакуумі, до неї нікому не
має діла.

КОР.: І останнє питання 
Що б ви хотіли сказати, 
звертаючись до болільни
ків, читачів «Молодого ко
мунара»! ,

Ю. Г.: У першу чергу — 
подякувати болільникам 
«Зірки». Вони у нас дуже 
добрі й активні, їхня під
тримка (часто значно кра
ща, ніж у багатьох інших 
містах) — це єдине, ЩО 
додає нам духу.

Не можу обіцяти бага
то, але в тому, що хлопці 
зроблять все, що в їхніх 
силах, упевнений.

Ю. ЛЕОНОВ«

КАЛЕНДАР ІГОР ПЕРШОГО КОЛА (НА 199! РІК)
7 квітня, неділя. «Колос* {Нікополь) — «Темп» (Шепетівка).
«Дніпро» (Черкаси) — «Зірка» (Кірово «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Ба

гра д). і гонобудівник» (Стаханов).
««Океан» (Керч) — СКА (Київ). «Приладист» (Мукачеве) — «Нафтових» «Зірка» — аКолос».
«Чайка* (Севастополь) — «Динамо* (Бі-(Охтирка), 

ла Церква).
«Кривбас* (Кривий Ріг) — «Хімік» (Сєвє

родонецькі.
«Маяк» (Очаків) — «Маяк» (Харків). 
«Закарпаття» (Ужгород) — «Десна» (Чер

нігів).
«Карпати» (Нам янка-Бузьма) — «Автомо

біліст» (Суми).
«Шахгар» (Павлоград) 

(Хмельницький).
«Сталь» (Комунарськ) «Полісся» (Жи 

томир). .
«Кристал» (Херсон) — «Авангард* (Ров-

«Поділля»

14 кяітня, неділя. 
«Зірка» — «Чайка».
17 квітня, середа. 
«Зірка» — «Океан*.
22 квітня, понеділок. 
«Маяк» (Очаків) — «Зірка».
25 квітня, четвер. 
«Кривбас* — «Зірка».
4 травня, субота. 
«Зірка» — «Карпати».
> травня, вівторок. 
«Зірка*) — «Закарпаття».
11 травня, неділя. 
«Сталь* — «Зірка».

15 травня. середа. 
«Шахтар»' — «Зірка». 
20 травня, понеділок.

23 травня, четвер.
«Зірка*
28 травня, вівторок. 
«Лриладист» — «Зірка:
31 травня, п’ятниця. 
«Прикарпаття» — «Зірка*.
6 червня, четвер. 
«Зірка» — «Нафтовик».
9 червня, неділя.
«Зірка* — «Вагонобудівник».
14 червня, п’ятниця.
«Темп» — «Зірка».
17 червня, понеділок, 
«Авангард» — «Зірка».

«Кристал».

і».

21 червня, п’ятниця.
«Зірка» — «Полісся».
24 червня, понеділок.
«Зірка» — «Поділля».
2 липня, вівторок.
«Автомобіліст» — «Зірка».
5 липня, п’ятниця.
«Десна» — «Зірка».
10 липня, середа.
«Зірка» — «Маяк» (Харків).
13 липня, субота.
«Зірка* — «Хімік».
17 липня, середа.
«Динамо»; — «Зірка».
20 липня, субота.
СКА (Київ) «— «Зірка*.
Примітка: ігри проводяться на полях 

команд, вказаних першими.

І



понеділок
8 КВІТНЯ

А УТ
16.00 — Новини. 16.15 — Для 

дітей. Канал «Д>. 17.15 — Музич
ним фільм «Тихо! Йде запис». 17.30
— «Зустрічі на Садовій». (Кірово
град). 18.00 — Телефільм «Біла со
ва». (Кіровоград). 18.35 — «День за 
днем». (Кіровоград). 19.00 — Амту- 
альна иамера. 19.30 — «Хто ми..,». 
Громадсько * політичний відвотиж
невим. Частина перша, 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — Реклама. 
21.05 — Концерт Джаз-дувту. 21-25
— «Хто ми...». Частина друга. 22-25
— Вечірній вісник. .22.55 — Все 
про міно, 0.10 — «Нічний телеаал». 
Художній фільм «Акванавти».

А ЦТ (І програма)
Гзо — «Ранок». 9.00 — «Ком- 

тамт» Економічний огляд. 9.20 —
Футбольний огляд. 9.50 — Пульт- 
фільм. 10.10 — «Як виправити та
та». Художній фільм. 12.00 —
ТСН. 12.15 — «Був. є, буду». До
кументальний фільм. 15-00 — ТСН.
15.15 — «Життя спочатку*. Худож
ній телефільм. 16.30 — «Світ за
хоплених», Квіти в домі. 16.45 ■—
«Юрти у степу». 17.10 — «Освіта: 
ІВМ > СРСР». 17.25 - Хвилини 
поезії. 17-30 — Дитяча година. З 
уроком німецької мови. 18.30 —
«Меридіан». Міжнародні новини.
18.45 — «йдемо до ринку». «Хто 
подасть?». 19.15 — «Контакт». Еко
номічний огляд. 19.30 — Мульт
фільм. 19.50 — «Запам’ятай піс
ню». Для дорослих і дітей. 20.05 — 
Прем’єра художнього телефільму 
«Одинаки», і серія. 21.00 — Час-
21.45 — Прем’єра фільму-внетавн
Рязанського обласного театру дра
ми «Сотворение». («Андрій Руб- 
льов»). 23.45 — ТСН. 0.05 — Нічне 
ТБ. Концерт ансамблю солістів 
Московської філармонії. 0.45 —
«Пляжним розбійник». Художній 
телефільм. 1.50 — Портрет. Роберт 
АмІрханям.

Д ЦТ (II програма)
14.15 — «Герой нашого часу». 

Документальний телефільм. 14.50
— Концерт учасників IV Всеро

сійського конкурсу виконавців на

Загублений учнівський кви
ток, виданий Кіровоградським 
машинобудівним технікумом не 
Ім’я Андрія Миколайовича Во
лошина, вваягати недійсним.

Загублений студентський кви
ток № 8101134, виданий Кіро 
воградськнм інститутом с/г ма 
шннобудування на ім’я Ону- 
чейо Шуаібу Енебі, вважати не 
дійсним.

народних інструментах- 17.00 —
Мультфільм. 17-20 — Народні 
мелодії. 17.30 — «Злий дух над 
Існгрою». 17.55 —* Колаж. 18.00 — 
Музичний телеабоиемеит. Клас 
професора Яинелевича. Передача 1,
19.15 —- Кінний спорт. ЛІверпуль- 
сьиий стипль-чез. 20.00 — Вечірня 
казна. 20.15 — «Це ви можете*. 
«^Техніка для інвалідів». 21.00 — 
Час. (З сурдоперенладом). 21.45 — 
«Троянський кінь». Художній те
лефільм. 1 серія. 22.50 — Танці,
танці, танці. Чемпіонат світу з ла
тиноамериканських танців у Гам
бурзі.

вівторок
9 КВІТНЯ

А УТ
7.30 — Відеоблои «Ранкова мо

заїка». 9.00 — «Грають троїсті мУ’ 
зики». 9.15 — Все про кіно. 10-30
— «Доброго вам здоров’я». СНІД — 
чума XX століття. (Кіровоград иа 
Республіканське телебачення). 11.00
— «Життя в картинах». Народний 
художник СРСР с. Шишко. 11.40
— Шкільний екран. 9 нлас. Фізи
ка. Механічні коливання. 12.10 — 
Художній фільм «Едгар і КрістІ- 
на». 16.00 — Новини. 16.10 — Для 
дітей. «Веселка». 16.40 — Говори
мо українською. 17.00 — Фільм- 
концерт «Кобзар Остап СтахІв» 
17.20 — «Розповіді про неспокій». 
П. Тичина. 18.15 — Маленьким
ионцерт. (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 18.30 — Ак
туальна камера. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Динамо» (Ки
їв) — «Металіст». У перерві — 
Реклама. 20.45 — На добраніч, дЬ 
ти! 21.00 — Чемпіонат СРСР з фут* 
волу. «Металург» — «Шахтар». 2 
тайм. (Запоріжжя). 21.45 — Худож 
ній фільм «Передай далі...*. 23.10
— Вечірній вісник. 23.40 — «Ніч
ний телезал». Музичний фільм 
«Життя у танці».

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — Актуаль

ний репортаж. 9.20 — Мультфільм.
9.30 — «Хранитель». Документаль
ний телефільм. 9.50 — «Прости нас, 
мачухо Росіє». Художній фільм. 
1 серія. 11.00 — Дитяча година. З 
уроком німецької мови. 12.00 »
ТСН. 12.15 — Спогад про пісню. 
15.00 — ТСН. 15.15 — «Покликан
ня», Художній телефільм. 16.30 — 
Музична скарбниця, ф. Мендель
сон. Італійська симфонія. 17.00 — 
«Разом з чемпіонами». 17.30 —>
«Рон-урон». Програма для підліт
ків. 18.30 — «Меридіан». Міжнарод. 
ні новини. 18.45 — Політичні діа
логи. 19.30 — Мультфільм. 19.35 — 
Прем’єра документального фільму 
«Наша планета Земля». 20.05 —
Прем’єра художнього телефільму 
«Одинаки». 2 серія. 21.00 — Час.
21.45 — ВІД представляє: «Поле чу
дес». 22.30 — «Пряма розмова». 
На питання телеглядачів відлові 
дають керівники Всесоюзної теле- 
радіомовної компанії. 23.30 — Ми
стецтво молодих. Скрипаль Ю. Рах- 
лін (Австрія). 0.10 - ТСН. 0.30 — 
Нічне ТБ. «Миргород та його меш
канці». Художній телефільм. 1 се
рія. 1.40 — Ширше коло.

А ЦТ (II програма)
18.00 — «Гра чи війна бюджетів»
18.25 — ФутСол, Чемпіонат СРСР.

Із 16 квітня щодня 
(крім суботи та неділі) 

сеанси психотерапії 
проводить лікзр 
ЩЕРБИНА В. Г.

Здійснюється:
— подрібнення каменів, виве

дення солей,
— лікування хворих вираз 

новою хворобою, гастритом, 
колітом, гемороєм, цукровим 
діабетом, панкреатитом,

ЦСКА ~ «Чорноморець», у переа 
ї ї ІО Паря.и,итеьний віенйн Ро

рій. 22.40 - HlHO<p.cVSlanb- 4, «; 
глядацьних симпатій». Прем’со* 
документального фільму «Олени* з Брюсселя«.

середа
10 КВІТНЯ

▲ ПТзо — Відеоблои «Ранкова мо
заїка» 9.00 — «Білі крила». Кон
церт. 10.05 — Науково • популяр 
НИЙ фільм «Лабіринт». «0.2$ - Му
зичний фільм «Минуло ето ромів». 
10.55 — «Спадщина». «Луцькі втю. 
ди». 11.40 — Шкільний вкрай. 9 
нлас. Російська література. Повма 
М. В. Гоголя «Мертві ДУШІ» »ХУ
ДОЖНІХ Ілюстраціях. 12-10 — Теле
фільм «Цирк «ля *°іх 
16.00 — Новини. 16.15 — «сонячне 
коло». 16.45 - На допомогу ШКОЛІ. 
О. Кобилянська. «Земля», 1/-1* Тї 
День за днем. (Кіровоград). і'-Д°
— На київській хвилі. Інформацій
ний випусн. 18.00 - Науково-по
пулярний фільм «Ця набридлива 
оса», 18.30 — Музичний фільм «По
вернення в легенду». 19-00 — Ам 
туальна камера, 19.30 — Депутат
ський канал. 20.45 - На добраніч, 
діти! 21.00 — В. Тома. «Медовий 
місяць комісара поліції». Вистава 
Закарпатського музично-драматич
ного театру. 22.50 — Вечірній віс
ник. 23.20 — «Нічний телезал». Ху
дожній фільм «Дівчата з Новояи- 
пок».

Д ЦТ (1 програма)
б.ЗО — «Ранок». 9.00 — Діловий 

кур’єр». 9.20 — Концерт музично* 
го фольклору Молдови. 9.55 —
«Прости нас, мачухо Росіє». Ху- 
доній фільм. 2 серія. 11.00 — «Рок- 
урон». Програма для підлітків 
12.00 - ТСН. 12.15 - «І нині, і в 
день вічний». Документальний те
лефільм. 15.00 — ТСН. 15.15 —
«Коні під Місяцем». Художній теле
фільм. 16.20 — «Сладим мне род
ные звуки». Пісні на вірші ро 
сійсьнмх поетів у виконанні ан
самблю «Карагод». 16.55 — Уро
чисте засідання, присвячене 30- 
річчю польоту Ю. 0. Гагаріна у 
космос. Трансляція з Колонного 
залу Будинку спілок. 18.00 — Кон
церт. 18.15 — «Тут жме I працю
вав Ленін». Документальний фільм.
18.25 — «Культура і ринок». 18.55
— Футбол. І'/Тт.: :--------’ -----
чемпіонів. Півфінал. 
(Москва) — «Марсель 
21.00 - Час. 21.45 - ___ г___
дож нього телефільму «Одкнани».
ченкй 30-рІччю польоту^ ю. О. Га-

Кубом європейських 
«Спартак» 

Марсель» (Франція).
Прем’єра ху-

3 серія. 22.35 — Концерт "присвя- 
ченнй 30-річчю польоту ю. О. Га- 
гаріна у космос. Трансляція з Но. 
лонного залу Будинку спілок. У 
перерві — ТСН. 0.35 — Нічне ТБ. 
«Миргород та його мешканці». Ху
дожній телефільм. 2 серія. 2.00 ~ 
«Стихов любимейшие строми». 
С. Єсенін у вимоканні Т. Дороніиої.

А ЦТ (II програма)
14,15 — «Нуди пішов Ірму- 

йсм.„». Телефільм. 17.00 — Доку
ментальний екран Росії. 18.3и —

У

— ішемічною хворобою сер
ця, гіпертонією, поліартритами, 
алергією, варикозною хворобою 
зобом.

— лікування хворих пневмо
нією. бронхітом, бронхіальною 
астмою.

На індивідуальному прийомі 
призначаються дієта і трави.

Початок, сеансів — о 14.00.
Квитки продаються у касі фі 

лармонії.
Дирекція.

- «Одинаки* £^МГ**Л|?«Л^И 
лит Волоиола“<*мн£ ' 19.40 -
Пітирим читає А .Чуж4 дру-
Вечірня казка- ліжком». Ху-
жнна і 21.00 — Мас, (З
дожиій телефі'"’* 21,45 — Я гоео- 
сурдоперенладо*'' п 50 _ жПо, 

ДоЛкуи.и—НИЙ Т.Л.- 
фільм.

четвер
мо*

11 КВІТНЯ
А ут77зо — Відеоблои «Рамкова 

заїка». 9.00 — ■ • Квітиа-Основ’я. 
меиио. «Сватання на Гончарівці». 
Вистава Київського молодіжного 
театру. 10.35 - Шкільний «край. 9 
,^ла.с* Українська література. П. О. 
Куліш. «Чорна рада*. ц.О5 — «Ку- 
мурік і К». Розважальна передача 
5С" ”н«.~ Майстри гумо
РУ* »6.00 —• Новими 16 1 є _ л««Дітей, веселка». 16 45 Д5?7сп%
лаИ*Заппвші*м^° Математмчн* шио’ 
ла, Запрошуємо до рфмш. 17.15 
З т*леф1льми. 18.00аля^дТвчат» 18??"* *’ мв Т,ЛЙИМ 
гоама 19 00 ~ имркова про.19 30 ~ «Земл. Амтуал*иа иамера.19.30 «земле моя». Екологія 
Азовського морд, 20.05 _ грає аи 
чпМДЛЬ й^*?ілОГО ^Рквстру Пркнво. 
20.40 - Рейлам*. 20.45 - На доб
раніч, діти! 21.00 _ українські
м.лоді’. 21-35 -. Молодіжнії студія 
*Г*РЬ7 21аР!Рв1 ~ Новини. 23.50 

«Нічник телезал» Хуаожнім фільм .Райсьиа ивлуйр.. Ув
А ЦТ (І програма)
630 "им “л**.*- *°° “ 3» Зве

деннями ИВС. 9Д0 _ Футбол. Ну* 
бон Європейським чемпіонів. Піе- 
фін«л. «Спартаи. (Моск.» - «Мар- 
сель»». (Франція), 11.00 —Дитяча го- ?гйРОГ2°Тє аиглІйсГкоТ моі2. 
12’ї2-иТСЛ'і13*15 «Г Слово». 15.00 
’’’ ТСН, 15.18 "•«Пісня про ЛЮ0ОШ«( 
Художній телефільм. 16.35 — Світ 
захоплених. «Авто*. 16.50 - «Як
що вам '’’<•**•••». 17.35 - ...До 16 

і старші». 18.30 «Меридіан». МІЖ. 
народні новими, 13.45 — Прем’єра 
донунемтальмого фільму «Побутові 
дозиметри. 18.55 «Людина. Зем
ля. Всесвіт». 19.55 —«Ялта.91». 20.05 
Прем єра художнього телефільму 
«Одинаки». < серід, 21.00 — Час.

Ті?А^1АемияІік М8С. 22.00 
Гел3аСПНічні т^РуІк О ОО “ ТСК* 
0.20 — Нічне ТБ. «На знак протес
ту». Художній телефільм. 1.40 —
«Тамбовська казначейша». Фільм, 
концерт.

А програма)
12.05 — прв“*«ра документального 
фільму «Поднимаю глаза свои н не
бу». 12.45 — Свято хорової музи- 

у Лд 1315 - Ритмічна
гімнастика. 13.45 — Документаль
ний екран Росії. 17.00 —> Телестудії міст РРФСР. (Оренбург): 17^5
— Ритмічна гімнастика. 18.15 -
КІностудіТ дитячих та юнацьких 
фільмів їм. М. Горького — 75 ро* 

НІВ’ X лл лТ ПаРламентсьний ВІСМИН 
Росії- 20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Авангард у музиці». 21.00 —
Час- (3 сурдопереиладом). 21.45 — 
«Очеретинка на вітрі». Художній 
телефільм. 1 і 2 се^ІЇ,

7 КВІТНЯ О 17.00 У ЗАЛІ ФІЛАРМОНІЇ
Комітет у справах молоді, відділ культури Кіровоград
ського міськвиконкому, Кіровоградське Єпархіальне уп
равління запрошують на

БЛАГОДІЙНИЙ ПАСХАЛЬНИЙ
ВЕЧІР-КОНЦЕРТ

У програмі — духовна і камерна музика.
Кошти, отримані від реалізації квитків, будуть витра

чені на благодійні обіди для малоімущих.
Квитки — у касі філармонії

п’ятниця
12 КВІТНЯ

▲ ут
Профілактика до 16.00
16.00 — Новини. 16,15 — На до

помогу школі. Російська літерату. 
ра. і. Шмляревсьмии. «Монолог по
ета». 16.45 Сьогодні День 
космонавтики. Дорога до «Зірок».
17.30 - На київській хвилі. Інфор
маційний випуск. 18.00 «Місто 
моє — мій дім» (Кіровоград). 19.00 
— Актуальна камера- 19.30 —
«Дзвони Чорнобиля». Один день У 
Коростені. 20.00 — »День за дмем» 
(Кіровоград). 20.25 — Телефільм
«Гадюки». (Кіровоград). 20.45 — Не
добраній, діти! 21-00 Мультфільми 
для дорослих. 21.45 — Художній 
фільм із субтитрами «Презумпція 
невинності», 23. 10 — вечірній віс
ник. 23.50 — «Нічний телезал». Нон. 
церт ансамблю танцю «Конвалія». 
(Кіровоград на Республіканське те
лебачення).

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок*. 9.00 — Мульт

фільм. 9.05 — «Заспіваймо, друзі». 
11.05 — «...До 16 і старші». 12.00 
— ТСН. 12.15 — «Что в имени те
бе моем». Документальний теле- 
фільм. 13.05 — Виступає ансамбль 
«Калинка», 15.00 — ТСН. 15.15 — 
«Ден» перший, день останній». Ху. 
дожиій телефільм, 16.25 — Мульт- 
фільми, 17.05 — «Без мене». Науко
во-популярний фільм. 17.25 — Му
зична програма. 17.55 —• У світі ка
зок і пригод. Художній телефільм 
«Пригода малеиьного Мука». 19.15 
— Міжнародний телефестиваль, 

присвячений 30-річчю польоту ю. О- 
Гагаріна у космос. 21.00 — Час,
21.45 — Продовження міжнародно
го телефестивалю, присвяченого 
30-річчю польоту Ю. О. Гагаріна у 
космос. 23.00 — Програма ВІД. У 
перерві — 0.15 — ТСН. 1.20 — Ніч
не ТБ. «Пригоди Шерлока Холмса 
та доктора Ватсона». Художній те
лефільм. 1 серія,

А ЦТ (II програма)

12.05 — «Очеретинка на вітрі». 
Художній телефільм, і I 2 серії.
14.25 — «Старицький злом». Доку
ментальний телефільм. 17.00 —

і Телестудії міст РРФСР. (Сиктив
кар), 17.30 « Мультфільм. 17.35 — 
Календар мистецтв. 18.05 — Грас 
Інструментальний ансамбль «I К»- 
мерісті Ломбарді». (Італія). 19.00 <— 
Арена. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Колаж. 20.20 — Співає на
родна артистка СРСР Ірина Архи- 

! лова. 21.00 — Час (3 сурдоперен- 
ладом), 21.45 — Спорт для осіх. 
22.00 — «Нічний візит». Художній 
телефільм. 1 і 2 серії

І субота
ІЗ квітня

А УТ
/ТЗО — «На хвилі дружби». Ше

деври французької музики. 8.20 —

Ритмічна гіинастнна. 8.40 — Сол
датські листи. 9.25 — Новини. 9.40
— Для дітей. «Музичний глобус»»
10.15 — Художній телефільм «Буй
ка». 1 і 2 серії. 12.35 - НЛО НВД 
Одесою. 13.20 — Новими- 13.35 — 
«Доброго вам здоров’я». Наркома
нія: лікування і профілактика.
14.05 — N. Старицький. «Маруся 
Чурай». Телевмстава. 16.05 — До
кументальний телефільм «Городе, 
цьиі майстри». 16.35 — Художнім 
фільм «Браслет-2», 17.45 — «Те
атр і час». Криворізький театр 
драми I музичної момедії. 19-00 — 
Актуальна камера, 19.30 — Доку
ментальний телефільм «Підземні 
води». 20.25 — Твори Ф. Шопена.
20.45 - На добраніч, діти! 21-00 • 
Фільм-нонцерт «Білий сон», 21-40
- Реклама. 21-45 - Художній те
лефільм «Плач вовчиці». 1 серія. 
23.00 — вечірній вісник. 23.30 —
«Нічний телезал». Диригує С. Тур
чак. Шоста симфонія П. І. Майков- 
ського.

А ЦТ (І програма)

6.30 — В суботу рано вранці. 
Співає В, Шувалов, 7.00 — Мульт
фільм. 7.15 — Спорт для всіх. 7.30
— Ритмічна гімнастика. 8.00 —
Ранкова розважальна програма.
8.30 — Наш сад. 9.00 — ТСН. 9.15
— «Над віконцем місяць». Виступ
Рязанського народного хору. 9.30 
«Бурда моден» пропонує... 10.00 —* 
Ранкова зірка, 11.00 — Із золото
го фонду ЦТ. О. М. Островсьиим. 
«Ліс». Фільй-вистава Ленінградсь
кого академічного театру драми 
ім. О. С. Пушкіна, 13.40 — Прем’є. 
ра документального фільму «Сов, 
секретно». Деякі сторінки з біо
графії С. П. Корольова». 15.00 *-
ТСН. 15.15 — «Про майбутнє на
ше». Про релігійну і культурну 
спадщину. 16.20 — Мультфільми, 
16.50 - «Пісил-91». 18.00 - Між
народна панорама. 18.45 — Кон
церт. 19.40 — фільми режисера 
А. Шахмалієвої. «Світло у вікні». 
21.00 - Час. 21.45 — Мультфільм 
для дорослих. 22.00 — «Олександр- 
шоу». передача 2. 0.00 — ТСН. 0.20 
—- ВІД представляє: «Матадор». 1.20
— Нічне ТБ. «Пригоди Шерлока 
Холмса та доктора Ватсона». Ху- і 
дожиій телефільм. 2 і 3 серії.

А ЦТ (Н програма)

8.00 — Гімнастика, 8.15 — «їжа
чок*. Короткометражний художній 
телефільм. 8.45 — Виступ духово
го оркестру РРФСР. 9.00 — «Па
м’ятки природи». Документальний 
телефільм, 9.30 — Російська мова. 
10.00 Відеоканал «Співдруж
ність», 13.30 — Відеоканал «Плює 
одинадцять». 17.00 — «Педагогіка 
для всіх». 18.00 — Грають А- Фе
доров (балалайка) та В. Сидельни
ков (гітара). 18.15 — «Портрет на 
фоні проблем». 19.49 — Парламент, 
сьний вісник Росії. 20.00 —Вечірня 
казка. 20.15 — Гандбол. Кубок 
ІГФ. Чоловіки, Півфінал. ЦСКА — 
СКП (ЧСФР). 20.50 - «Осінь на
Байкалі». Документальний теле
фільм. 21.00 — Час. (З сурдоле^е- 
кладом). 21-45 — «Тихоня». Худож
ній телефільм. 23.00 — «С любимы- 
ми не рассгавлмтссь...*. Концерт.

неділя
14 КВІТНЯ

А УТ

7.30 — Ритмічна гіммастика. 7.50 
— Фільм-нонцерт «Микола Колес-

■ са». 8.30 - неділю вранці», іи- 
Аормаційио-музична програма. 0.3Ö * Новини. 9.45 - ♦'"**
«Осінні иоитрвети». 10.10 — «"«₽• 
ще не екрані УТ. художній 
для ДІт«* «»,ö- ?:'<«*^Ио
Для дітей, «Канал *Д». 13-Ц -* Ио 
вини. 13.30 - Вн нем писали, tfy 
іичма передача за лям'**“^,ГоОяА- 
міе. 14.13 ~ Село і люди. 15.00 - 
Служба солдатееиа. 16.00 —• «анд. 
вол. Кубок ІГФ. «Спартам» (Киї») 
— ВСОУ (Бюисг«*Х“*«< Иіцеччинаї. 
У перерві й по »аиіичеииі — «єлеї- 
спортареиа. 17.30 - Філ.н-иоицврт 
.Чекання». 10.00 - «Золоті воро. 
та». (Історичні пам'ятки Х-ДІ ct,j,
10.30 - Здрастуй, ХОРІ 1^40 - Аи- 
туальиа камера. 18-39 -7 «Автог
раф», І Козловсьиий. 20.10 — Джв- 
зові вітражі, 20-50 — На добранім, 
діти! 21.00 - Чемпіонат України > 
синхронного плавання, 21,30 —
Реклама. 21.35 — Художній теле
фільм «Плач вовчиці». 2 серія.
22.40 — Вечірній вісник, 23,10 
Нічний телезал. вечір французьких 
водевілів.

А UT (І програма)

8.00 - ТСН. 8.15 — Ритмічна гім
настика. 8.45 — Тираж «Спортло- , 
то». 9.00 — 3 ранку раненько, | 
10.00 — На службі вітчизні. 11.00 І
— Ранкова розважальна програ. ]
ма. 11.30 — Прем’єра документаль
ного телефільму «Борги і надія». 
12-20 — Мультфільми. 12-45 —
Сьогодні — День військ протипо
вітряної оборони. Виступ головно
командуючого військами ЛПО І» М* 
Третьяка. 13.00 — Сільська година. 
14.00 — Здоров’я. 14.30 — «Я ММ 
спою». 15.00 - ТСН. 15.15 — *N4’ 
рафом-15». 16.30 — Гала-концерт. 
18.10 — «Уолт Дісней представ» 
ляє», 19.00 — Виступ дитячого ан
самблю «Марімба ломес». 19-30 
Прем’єра художнього телефільму 
«Провінціалки». 21.00 — Час, 21-45
— «Брейи ринг». Чемпіонат клу
бів «Що? Де? Коли?». 22.30 — Ялом 
ці і росіяни. 23.30 — футбольний 
огляд, 0.00 — ТСН.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Иа зарядку ставай. 8.15
— Мультфільм. 8.25 — Співає На
дія Чепрага. 8.55 — Кінопубліцис- 
тика союзних республік. Прем’єр* 
документального телефільму «Вик
лик до Псіхеї». 9.20 — «А в хоре 
мой голос слышней...». Творча 
майстерня «Російський хоровий 
спів». 10.00 •— «Світ, в якому ми 
живемо. Документальні телефіль
ми режисера Ю. Нагібіна. 11.00 — 
Відеоканал «Плюс одинадцять».
14.30 — Мультфільм. 14.40 —
Л. Толстой. «Живий труп», ФІЛЬМ' 
вистава академічного театру їм. 
Мосрадн, 17.00 — «Планета». Між
народна програма. 18.00 — Прем'
єра науково-популярного фільму 
«Культурні столиці Європи». (Іта
лія). фільм 2. «Афіни». 18.55 —
Колаж. 19.00 — Ялта-91. 19.15 — 
Міжнародні змагання з спортивної 
амробатмнн пам’яті льотчниа-иос. 
иомавта СЯСР В. Волмова та з 
стрибків на батуті пам'яті льотчи- 
на-иосмоиавта СРСЯ Г. Добзоволь- 
ського «Кубом носмомавтнии». 28.00
— Вечірня казна. 20.15 — Старо
винний російський романс. 21.06
— Час. (З сурдоперемладоміг 21.45
— Авторсьм» ▼•явбачднм*,
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I
Панночка здивовано залита 

да габровського жебрака:
— Нещодавно вн шкутильга

ли на праву ногу, а тепер на 
ліву.

—- Правда ваша, панночко, 
використати обид- 
— відповів той.
* *

поскаржився габ-

адже треба 
на черевики,

*
Габровець

ровцю:
— Моя служниця, здається, 

частенько краде цукор.
— А моя, якби й хотіла, 

зможе цього зробити.
— Чому?
- Бо я завжди в цукорниці 

закриваю по мусї. Якщо там 
немає мухи — значить, цукор
ницю відкривали.

'. тс

не

с

. \w.<
** *

Двоє приятелів пішли в гос
ті до знайомих габровців. Пі
дійшовши до їхнього дому, 
один з приятелів постукав но
гою в двері.

— Чому ти стукаєш ногою?
— Хай господарі думають, 

що руки в нас зайняті подарун
ками. Інакше вони нам не від
чинять. * * *

Дружина габровця у відпуст
ці. Вона щодня телеграфує чо
ловікові:

«Весь час ллє дощ. Нудьгую».
На восьмий день чоловік від

повідає їй: «Негайно приїзди 
додому. Тут дощ дешевший!»

н

1
\\

ж, Кіровоград, суп. Полтавська, 71.

1130
13.30,
15.30
1-9.30
2130

НЕДІЛЯ, 7 КВІТНЯ
10.00 Мультфільми.
1130 «Чорний орел». Бойовик. США.
1130, 1730 «Повернення 18 бронзових бійців». Бо

йовик.
1530 «З усіх сил». Бойовик. США.
1930 «Приречена жертва». Бойовик. США.
21.40 «Жорсткий білет на Гаваї». Бойовик. США.

ПОНЕДІЛОК, 8 КВІТНЯ
10.00 «Людмна-павук». Мультфільм.
11.30 «Повернення 18 бронзових бійців». Бойовик. 

Китай.
13.30, 1730 «Учитель». Бойовик.
1530 «Операція «Оверкілл». Фантастика
1930 ‘
2130

«Змушення». Бойовик. 
«Туман». Жахи.

вівторок, 9 КВІТНЯ
«Пригоди Робінзона». Мультфільми. 
«Гуманоїд-захисник». Фантастика. 
1730 «Залізний орел». Бойовик.

15.30 «Знак тиші». У головній ролі Ч. Норріс. Бойо
вик.

19.30
21.30

10.00
11.30 
1330,

1000

«Зоряний кристал». Фантастика. 
«Поліцейський на прокат». Детектив.

СЕРЕДА, 10 КВІТНЯ
«Спляча красуия». Мультфільм

—------- -------
«Молодом комму мер« — ми- 

формвцмоимо - публмцметмче- 
скмй «жемедельиик. Учреди 

I гдль — Кмродоградскмй обком 
ЛИСМУ (МДС).

На украинском языке

f НИМИ 4в- 44 
за 1991 р.).

(ПродовжеввВ. Почет»«
за 1990 р.» Н9№ 1—13

его же словам, теплота («теплое чувство»), со-
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Перекладіте 4 
сірники так. щоб 
одержати чоти
ри трикутники І 
два квадрати.

II

На знімку: «Міс Всесвіт-90* Мо 
на грудт,

Фото Д. ТКАНЕНКА.

«Супермен-4». Фантастика.
1730 «Арена». Фантастика. 

«Синдром «Омега». Бойовик.
«Мертві на 99,44 процента». Бойовик. 
«Космічні яйця». Фантастика.

ЧЕТВЕР, 11 КВІТНЯ

10.00«Робіи Гуд». Мультфільми, 
изо “ -
13.30,
15.30
19.30
21.30

комедія.

«Войовничий колос». Фантастичний бойовик 
1730 «Ніндзя на полях смерті». Бойовик. 
«Поліція 1991 року». Фантастичний бойовик 
«Дияволи Монзи». Мелодрама.
«Моя мачуха — інопланетянка». Фантастична

П’ЯТНИЦЯ, 12 КВІТНЯ
10.00 «Попелюшка». Мультфільми.
11.30 «Воїн кунгфу». Бойовик.
13.30, 1730 «Загін фантастичного призначення». 8 

головній ролі Д. Чем.
15.30 “
19.30
21.30

«Вони живуть». Фантастика. 
«Пляжний бум». Комедія. 
«Омен-І». (Призвістка, містика).

СУБОТА, 13 КВІТНЯ
«Аквамен». Мультфільми.10.00

11.30 «Ніндзя-вбивця». Бойовик .
1330, 17.30 «Команда «Леопард». Бойовик.
1530 «Туз». Комедія. В головній ролі А. Челентано 
1930
2130

и Лікар э чужої планети». Комедія. 
«Омен-2». Містика.

НЕДІЛЯ, 14 КВІТНЯ
«Бетмен». Мультфільми.10.00

11.30 «Смертоносні бійці Шаоліня». Бойовик.
1330, 17.30 «Повернення пам’яті». В головнім рол 

А. Шварценеггер. Фантастика.
15.30 «Нові варвари». Фантастика.
1930 «Смерть на пляжі». Детектив
21.30 «Омен-3». Містика

НАША АДРЕСА: 
316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

По 
провождающая сосредоточенную о сердце молит-* 
sy. нередко соединяется «с слабостью пехотною». 
(Письма. Тамбов 1897, стр. 317.) «Какое --------------
деление, - г““ “ ------------
нов), — повндимому, подвижиин занимается молит
вою, а занятие порождает лохотение, которое 
должно бы умерщвляться занятием*.

Связь полового чувства с религиозным вскрыл. 
— еще задолго ДО Фрондовсного учения о субл!4) 
нации первого из них во второе, — проф. 
Р. Краффт-Эбинг, полагавший, на основании ря
да исследован'йй, что «религиозное и половое сос
тояние аффента обнаруживают на высоте своего 
развития единогласие в качестве и количестве 
возбуждения и могут поэтому соответственным об
разом вниарировать*, при чем «оба могут, при па
тологических условиях, перейти о жестокость*.

О «склонности человека связывать свою эроти
ку с религией, приписывая первом божественные 
источники и выдавая ее за продукт ведения свы:. 
шо*, — говорит определенно проф. Форель во 
томе свего исследования «Половой вопрос*.

О том, что Распутин являл нрамне красноречи
вый пример подобной «склонности*, мы легко 
убеждаемся из примеров его «жития* (см. гл. и 
настоящего очерка*, в коих он объяснял жертвам 
своего сладострастия освящающее значение сво
их «прикосновений».

Словно имея в виду самого Распутина, отталки
вающая эротика которого заставляла даже филе
ров (охранников) вспоминать с омерзением о ом. 
демных ими, по Долгу службы, проделках этого 
«святого», Форель поучительно для насж замечает: 
«не свободна от половых представлении и жизнь 
святых, причем нередко э самой отталкивающей 
эротической форме».

Отметив, что у фраицуэних психиатров имеется 
даже специальный термин 
religieux*» Форель опять-таки, словно метя 
раз в Распутина, замечает, что 
психопатические и истеричные

. нередко соединяется «с слабостью похотною».
бов 1897, стр. 317.) «Каное странно« 
говорит епископ Игнатий (Брянчаим-

«deiire erotiko* 
мам 

безусловно«лица
________ ______ „ ___ ___ ___  всегда воздейство
вали на судьбы народов, при чем это могло быть 
объясняемо образом гнпнотирирующнм влиянием 
представлении на половой и одновременно рели
гиозной почве*. При этом, — продолжает Форель 
(подкрепив свой домысел исторически заверенным 
примером), — характернее всего то, что сами 
больные находятся прежде всего под патологичес
ким непосредственным влиянием их же собствен
ных бредовых Представлений, и притом в столь 
сильном степени, что ВДОХНОВЛЯЮТСЯ до крайней 
степени, приобретают фанатизм пророков и разви
вают такую колоссальную энергию, которою един
ственно и оправдывается их колоссальное воз
действие на масы. При этом безответственная са
моуверенность, вера в собственную непогреши
мость настолько импонирует толпе, что она идет 
вслед за ними, экзальтированная и загипнотизи
рованная, подчиняя свою волю и свои поступки 
желаниям и прихотям психопата. С безумием ь 
этих случаях весьма часто сочетается и самыгг^ 
низменный эротизм, прикрытый, однако, религи
озным ^экстазом и не обнаруживаемый окружаю
щими, 'которые убеждены в чистоте всего их ок
ружающего, ибо в этом же убежден и сам увлек, 
ший их психопат.

В результате своего исследования, Форель при
ходит и заключению, что «мы можем... в зависи
мости от половых чувств данного пророка или 
основателя религиозного учения, определить и его 
религиозные нововведение*.

Отсюда понятно, почему я предпочел ответит» 
сначала на вопрос о совместимости плотского 
разврата с истинной религиозностью, а потом уЖ« 
на первый из поставленных нами вопросов: бы А 
ли в самом деле Распутин подлинно религиозном 
типом?

Простое, даже беглое ознакомление с половы
ми причудами Распутина, вроде страсти окружать 
себя многими женщинами, словно «вакхическим 
хороводом», страсти унижать их всячески (мыть
ем ног, вождением в баню и пр.), страсти прояв
лять реально или символически жестокость к ним 
(бичеванье женщин, похлопыванье их руною) И 
т. и. — приводит мало-мальски сведущего в поло
вых извращениях критика и ивалифинации раз
вратника Распутина, нам садиста.

Если это тан, — а в том порукой все плотское 
«житие» Распутина, — и если прав Форель, что 
в зависимости от «половых чувств» данного ли
ца определяется и его «религиозное ноаовоеде- 

..мие» — мы должны предположить, что Распутии 
должен был естественно облюбовать такой рели
гиозный уклад, в ноем притягательный для садие- 
та момент доминирования «яко бог» над окружа
ющими, в частности — над женщинами, был бы> 
непререкаемо ясно выражен.

Таной религиозный уклад Распутин мог найти 
уже в готовой форме у хлыстов — секты, где 
главное «нововведение* могло ограничиться раз
ве что провозглашением, наравне с другими жив
шими раньше «Христами*, и себя «Христом» 
согласно хлыстовскому учению, что Христос не 
только «может входить с нами в общение», но 
«может даже вселяться о нас».

Если мы найдем убедительные данные для под> 
твердження стоусной молвы о том, что Распутин 
был действительно хлыст, —мы тем самым найдем 
верный ответ и на поставленный нами выше во
прос о подлинной религиозности Распутина, тая 
май психологически немыслимо (до полного аб
сурда) быть сентантом и в то же время неверую
щим ханжой или даже мало-верующим.

*йел5еМг сильм°й . власти, — сострил в 5 915 г. В. И. Гурко (на одном из московских за
седании Веер. Зем. Союза), - мы понимаем 
власть, вооруженную исключительным положени
ем, власть с хлыстом, ио не такую власть, кото
рая сама находится под хлыстом».

«Это клеветническая двусмыслица, направлен
ная против тебя и нашего Друга» писал-) Алей- Сандра Федоровна Нинола»^осле цитаты п?Х 
веденных СЛОВ Гурко.

действительно ли это — «клеветническая двус
мыслица»? Имеем ли мы в самом пал* огмок^мме 
’чойРсен7е? принаАлежность Распутина к хлыстов

|Дм| буде].

?>

Телефони: редактора — 22-54-26; відповідального сен- 
р4Таья — 22-27-65; секторі»: економіки та екології —. 
Х2-04-84, культури і моралі — 22-29 92. комсомольського 
Життя та політмни — 22-04-84, учнівської та студент
ської молоді — 22-59-82, -соціальних проблем — 24-66-79; 
фотолабораторії — 24-84-94; коректореьноТ — 23-61-83, 
оголошень — 22-59-82.

Лруижрмш heeMi Г. М. Димитрова ямда«нмцтжа «Кіровоградська правда» Кіровоградського обкому Компартії України, м. Кіровоград, вул. Глінии, а

Зам. N. 232. Індекс 61103. Тираж 16 500.

Редактор

М. ШВОРАХ


	4147-1p
	4147-2p
	4147-3p
	4147-4p
	4147-5p
	4147-6p
	4147-7p
	4147-8p
	4147-9p
	4147-10p
	4147-11p
	4147-12p

