
Рік видання XVIII

СЛОВО, 
бКРИЛЕНЕ 
ЖОВТНЕМ

Творами класиків марк
сизм у-лен і 11 ізм у, в м і ще 111 їм и 
у книга,х «К. Маркс. Ф. Ен
гельс. Про соціалістичну 
революцію*. «В. І.- Ленін. 
Держава і революція», від- 

. кривч Політ видав України 
^;ерію видань, присвячених 
‘60-річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Коментуючи цей факт, го
лова Держкомвидаву УРСР 
А. Я. Пащенко сказав ко
респонденту РАТАУ, що в 
республіці до ювілею Вели
кого Жовтня буде випуще
но більше 100 назв основ
них видань загальним тира
жем понад десять мільйонів 
примірників. Чільне місце 
серед них займають ленін
ські праці, що, зокрема, 
увійшли до збірників «Про 
соціалістичну революцію», 
«До роковин Жовтневої ре
волюції (1918—1922)». Най
важливіші праці В. І. Лені
на і документи Комуністич
ної ііаргії увійшли до книги 
«В. 1. Ленін, КПРС про єд
ність партії». Другим ви
данням вийде двотомник 
«В. І. Ленін про Україну»— 
найповніше зібрання ленін
ських праць, які повністю 

'^стосуються України або 
присвячені їй. Двотомник 
вийде також російською 
мовою.

Понад рік тому в 
районі міста Світло- 
подська було зварено 
перший шов міжна
родного газопроводу 
Оренбург — Західний 
кордон СРСР.

Почавши з Кре
менчука будівельни
ки з Німецької Де
мократичної Респуб
ліки пройшли май
же всю ділянку, що 
пролягла на терито
рії Кіровоградіциин.

Німецька молодь 
працювала в тісному 
контакті з радянськи
ми спеціалістами, з 
місцевими партійни
ми та комсомольськи
ми організаціями.

На фото: під 
час будівництва га
зопроводу.

Фото 
А БУДУЛАТЬСВА.

ТГ4 ТРАСІ ДРУЖБИ

МАШИНИ 
ДЛЯ ТРАКТОРІВ 
К-700 І Т-150

У затверджених XXV 
з'їздом КПРС «Основних 
напрямах розвитку народ
ного господарства СРСР 
на 1976—1980 роки» намі
чено розширити вироб
ництво сільськогосподар
ських машин для повного 
використання технічних 
можливостей тракторів ти
пів К-700 і Т-150. У зв'язку 
з цим Центральний Комі
тет КПРС і Рада /Аіністріе 
СРСР прийняли постанову 
«Про заходи по збільшен
ню в 1976—1980 роках ви
робництва грунтообробних 
та посівних машин і зна
рядь для роботи з трак
торами типів К-700 і Т-150.

Ряду міністерств і ра
дам міністрів окремих со
юзних республік встанов
лено завдання по вироб
ництву в десятій п'ятиріч
ці необхідної кількості 
плугів, швидкісних культи
ваторів, сівалок, дискових 
лущильників та інших ма
шин і запасних частин до 
них, а також по ствооегщю 
для цієї мети відповідних 
виробничих потужностей.

(ТАРС).

ЖОВТНЕВА« 
ВАХТА 
КОМСМММГЛ

♦< ТРИ ЗАПИСИ В ЩОДЕННИКУ

Е

РЕПОРТАЖ 
ЧЕРВОНОЇ О 
ТИЖНЯ

II ОВИЙ рік завжди пови- 
** нєн починатися якнай
краще: кажуть, що потім 
він буде хооошим протягом 
усіх трьохсот шістдесяти 
п’яти днів. А тут у перший 
робочий день нового року 
така прикрість — захворіли 
Валя Федорова та Оленка 
Крупникова. І робочі місця 
Георгія Рибінцева та Раї Фе
доренко теж пустували — 
їхня відпустка почалася ще 
я грудні- Тож і вийшло, що 
із сімнадцяти членів брига
ди до роботи приступили 
есього тринадцять. А цього 
ДНЯ їм уперше потрібно бу
ло обробити тільки деталей 
до гідронасосів НШ-50 не 
тисячу штук, як за планом 
минулого року, а тисячу 
двісті шістдесят. Таку кіль
кість деталей чекали на 
складальній дільниці, не 
^аючи, що в комсомоль
сько-молодіжній бригаді 
родоДимиРа Бадова працю
ватимуть лише тринадцять 
ЧОЛОВІК...

Хочете знати, чим закін
чився для цих тринадцяти 
пЄрЩИЙ робочий день по
рото року? Будь ласка. 
Укладальники одержали ти- 
с.ччу триста деталей до гід-

• 1033-іі: с, фундамент 
соціалізму!

е. Така шрадиція—плани 
' досій раково!

ронасосів НШ-50. Після ро
боти, збираючись провідати 
хворих товаришів, дівчата 
згадували прикмету про по
чаток Нового року. Єдине, 
з чим не хотіли погоджува
тись, — хвороба. «Хворіти 
ми, звичайно, не хочемо. А 
•от працювати так увесь 
час — згода. Зуміємо!»

У тому, що хлопці і дівча
та з комсомольсько-моло
діжної бригади імені XXV 
з'їзду КПРС дільниці плати- 
ків зуміють так працювати, 
не сумніваться на Кірово
градському заводі трактор
них гідроагрегатів, мабуть, 
ніхто. їм вірять. І завоювали 
вони це довір'я не тільки 
тим одні-:.* днем, котрим по
чався шістнадцятий тиждень 
ударної вахти бригади на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня. Кожним днем про
тягом трьох років існування 
колективу утверджували во
ни своє право на цю довіру, 
їм вірять. І вже два роки на 
дільниці гілатиків у другому 
механоскладальному цеху 
немає відділу технічного 
контролю. Немає, бо вся 
продукція бригади — найви
щої якості і здають її з пер
шого пред'явлення. Жодно
го випадку браку за ці два 
роки — чи не переконли
вий доказ права на довір’я?

Що потрібно для того, 
щоб за робочий день на 
Фрезерному верстаті обро
бити не шістсот деталей, як

за нормою, а сімсот? Люба
Васильева, групкомсорг
бригади, вважає, що голов
не — це бажання. Саме во-
но, бажання 
працювати не

працювати, 
абияк, а по-

справжньому, з повною 
віддачею, і спонукає до по
стійного вдосконалення май
стерності. Так вважають і 
Юрко Чередниченко та Ал
ла Остапенко, Валя Федо
рова та Галина Дяченко, 
Оленка Крупникова та Галя 
Лифар. Так вважають усі 
сімнадцять членів бригади. 
І тому кожен із них освоїв
не менш трьох суміжних 
спеціальностей, а Юрко Че-
редниченко — всі чотири: 
фрезерувальника, токаря, 
свердлувальника, слюсаря. 
І тільки Оленка Шумлинська 
та Валерія Жеребицька ово
лоділи поки що двома: дів
чата на заводі новенькі. 
Але недаоемно в соціаліс
тичних зобов язаннях брига
ди на 1977 рік є такий пункт: 
«Допомогти оволодіти су
міжними спеціальностями 
двом членам бригади». 
Це — про них.

А ще в зобов'язаннях є 
слова: «Достроково, до
7 листопада, виконати план 
перших двох років п’яти
річки».

У далекому 1933 році в 
нашій країні взяла старт 
друга п’ятирічка. План п'яти

(Закінчення на 2-й сюр.).

II А ОБКЛАДИНЦІ цієї книги напис. 
** «.Щоденник роботи комсомольської 
організації Новоархангельської серед
ньої школи» В ньому — короткі, лако
нічні запнеш А за кожним — життя ком
сомольців. сповнене неповторпнх шкіль
них турбот. Паш кореспондент гортав 
цю книгу разом з Наталкою Короб
ко, ескретаосм комсомольської організа
ції школи. Петром .Буряком та Людою 
ІІІгапько. комсоргами десятого «Г» і де
сятого ♦ Б» класів. їх розповідями допов
нено лаконічні записи в щоденнику, які 
ми й пропонуємо читачам.

«Перше вересня 1976 року.
Сьогодні свято — перший день навчан

ня».
Того дня. здавалося, розквітло все се

лище ІЦс б пак, таке свято’ Квіти несли 
учні, їхні батьки. 1 хоча з ним святом 
кінчався безтурботний літній відпочинок, 
та до школи хотілося страшенно. Скорі
ше б зустрітися з друзями!

Свято зовсім несподівано стало по
двійним. Того дня нам вручали комсо
мольські квитки нового зразка. Директор 
школи комсомолець 30-х років 1 П Ко
заченко іиипо вітав пас. і ми розуміли — 
тепер і наші шкільні будні повинні ста
ти н 'спокійними, як житія наших попе
редників. як комсомольські серця.

«20—30 вересня — декада збору мета
лолому».

Після уроків десятин <Т> залишився в 
класі Розмова бела тривожною

— Иоо.ма па одною учня — 50 кіло
грамів А де я їх візьму? В якпн лвіп не 
зайду — одна і т? ж відповідь: «Ой. 
хлопче та v мене свій школяр v хаті 
росте, вже все. ІІЮ міг. V ТОЙ металолом 

' здав. Учора вже й чайника недорахува
лася. » У себе дома я теж можу скільки 
завгодно назбирати того брухту, навіть 
коти маминих кястпуль чіпати не буду. 
А тут ,те ЙОГО взяти?

— 1 мені тс ж саме казали...
— І мені...
Клас загув. У нього 'своя проблема: 

більшість учнів ходить до школи з навко
лишніх СІЛ Протягом ТИЖНЯ ЖИВУТЬ В 
інтернаті і лише на вихідний їдуть ДО
ДОМУ

— От ЩО. ХЛОПЦІ — Петро Буряк ПІЛ- 
ьіпся з-за папти. Хоча комсоргом Петро

перший рік, та авторитет у однокласни
ків уже встиг завоювати — Панікувати 
нічого. Завтра субота, всі ми роз’їде
мось по домівках. Ось там, V своєму се
лі, кожний і ідукгтнме брухт. На тому 
тижні я домовлюся із секретарем комсо
мольської організації школи, вона обіця
ла допомогти нам дістати машину. Після 
уроків проїдемось нашими селами і лрп-

Часто буває так: 
молодших класах —У 

відмінник, а надалі 
„з’їжджає“...

А чому?

веземо все, 1110 зберемо. Пур, ТІЛІ КН не 
лінуватись. Якщо вже в-’дічять машину, 
то не везти ж па ній якихось тям п’ятде
сят кілограмів...

...Коли наступного тижня машина по
вернулася із села Солдатського, де живе 
Петро Буряк, у її кузові бую 400 кіло
грамів брухту Десятий «Г> по заготівлі 
металолому зайняв у школі друге місце.

«Двадцять восьме вересня.
Відбулися Всесоюзні комсомольські 

збори «П’ятирічці ефективності і якос
ті — добре й відмінне навчання».

(Закінчення на 2-м стор.).
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ЯРНО НА ДОВІРУ
г

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

років першої молода рес
публіка виконала за чотири 
роки і три місяці. Це був 
нечуваний подвиг тисяч і ти
сяч мозолястих рук, що, не
зважаючи на нестатки, вер
шили прекрасні справи, за
кладали основу нашого щас
ливого сьогодення. «Є фун
дамент соціалізму!» — 
ствердили ці руки в той не
легкий рік. «Ми побудуємо 
комуністичне суспільство!»— 
відповідь сьогоднішніх за
взятих молодих рук і сер
дець. І в цій відповіді --
продовження тих славних 
років. І це ж продовжен
ня — в традиції достроково 
завершувати плани. Тому-то 
й спалахнула в механоскла
дальному цеху № 2 ново
річна ялинка ще 22 грудня. 
А запалили її руки Люби 
Васильєвої, 
комсомольсько - 
ного колективу, 
завоювала вся 
виконавши річний 
шою а цеху та на
15 грудня. До кінця кален
дарного року вона зуміла

групкомсорга 
молодіж- 
Це празо 

бригада, 
план пер- 
заводі —

КАНІКУЛИ, КАНІКУЛИ

Фіно В. КОВПАКА,

книжок- 
розрізних 
настільних

громадським, 
організованості,

«І а ф ого: під час зустрі
чі з Палаці піонерів.

даV-

Видавництво дитячої 
літератури «Веселка» 
оголошує з січня 1977 
року республіканський 
конкурс на кращу дру
ковану іграшку для ді
тей дошкільного, молод
шого шкільного і серед
нього віку.

На конкурс надсилаю
ться оригінали — макети 
або готові вироби кни- 
жок-картинок, 
панорамок, 
картинок, 
агор. Вони мають дохід
ливо і просто розповіда
ти про людину, навко
лишній світ, природу, 
зображати красу і багат
ство рідної землі, вихо
вувати у дітей високі і 
благородні почуття ін
тернаціонального єднан
ня, патріотизму, колек
тивізму. Книжки, картин
ки, ілюстрації до народ
них казок, оповідань, пі
сеньок мають розвивати 
мозу дітей, іхнє мислен
ня, прищеплювати лю- 
боз до праці, вміння під
порядковувати власні ін
тереси 
вчити 
зібраності, а також роз
вивати кмітливість, до
питливість і зосередже
ність.

Твори, подані на кон
курс, повинні відзнача
тися новизною і оригі
нальністю творчого за
думу, художньою лако
нічністю і виразністю, 
знанням запитів і уподо
бань дітей, їхніх вікових 
особливостей.

До участі в конкурсі 
запрошуються всі ба
жаючі. Строк надсилан
ня робіт до 1 січня 1978 
року. Для переможців 
конкурсу встановлено 
премії. Відзначені на 
конкурсі роботи вийдуть 
у світ у видавництві «Ве
селка».

Роботи з поміткою 
«На конкурс» надсилати 
до видавництва «Весел
ка». В окремому конвер
ті подаються відомості 
про автора: прізвище, 
ім’я та по батькові, про
фесія, місце роботи, до
машня адреса, телефон.

Адреса видавництва: 
252004, Київ, вулиця Ба
сейна, 1/2, 

дати продукції додатково 
на 15,8 тисячі карбованців. 
Усе це і є вірною запору
кою того, що план двох ро
ків десятої п’ятирічки буде 
виконано теж достроково, 
до 60-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної резо
люції.

Працює в цеху бригада. 
Про кожного з членів мож- 
на сказати: працює на со
вість. І за покликанням. Це 
не високі слова. Навесні ми
нулого року Галя Дяченко 
вирішила було змінити про
фесію на спокійнішу: пішла 
працювати секретарем-дру- 
каркою. Та без товаришів, 
свого верстата більше двох 
місяців не витримала. . На
віть гамірний цех здався їй 
привабливим. Прийшла у 
бригаду: «Приймете?» І зно
ву чаклує над деталями, 
знову поспішає разом з по
другами на заняття цехово
го хору, який, до речі, не
щодавно став дипломантом 
республіканського огляду. 
А коли у бригаді появи
лись новенькі — Оленка і 

Валерія, Галина однією з

Молодві кохуплр^

перших разом з Аллою 
Остапенко, Любою Ва
сильєвою стала допомагати 
дівчатам, учити їх секретів 
робітничої вправності. І Та- 
ня Лифар, працюючи влітку 
вожатою в заводському піо
нерському таборі, захопле
но розповідає хлоп'ятам і 
дізчаткам про свою профе
сію. Западають у дитячі ду
ші щирі слова, закарбовую
ться з пам’яті: «Бути робіт
ником — то високе покли
кання. Творити достаток 
людський — то почесно, то 
велика довіра». Вони, члени 
комсомольсько - молодіж
ної бригади імені XXV з'їз
ду КПРС Кіровоградського 
заводу тракторних гідро
агрегатів, заслужили це ви
соке право на довіру. За
служили найвеличнішим — 
працею своїх рук, працею, 
що гідна не тільки слави ле
гендарних ровесників з 
тридцятих років, а й наслі
дування завтрашніми ком
сомольцями.

Н. ПАСТУШЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

року
Що це? Яким повинен бути вата;;-^ 
.класної комсомол її? Питання ннязи.-:^^ 
наболілим. . Я

Минулого року в одному 3.‘ >Я 
дев’ятих класів комсоргом була Иал, 
ля К. Дівчина добре вчилася, бра.-^З 
участь у художній самодіяльності 
жоден вечір не проходив без її виступі^ 
б\ла веселою, життєрадісною. Клас в?-, 
жався в школі одним з найактивнішу. 
І раптом весною, на звітно-виборш - 
зборах, однокласники запропонували оіх, 
рати комсоргом зовсім іншу людніг, . 
Що це, несправедливість, невдячність» 
А чи пам’ятала Наталя ті хвилини, Коад 
вона лише на мить задумувалася іцд 
планом роботи: «Кому б Д9Р-?ІН,Т:: 1
то справу? Може, Сашкові». А потік.' 
вирішувала: «А, ще не зуміє. Краще я л- 
ма». «Наталю, нехай хтось із твоїх ком
сомольців виступить на зборах», л. 
зали комсоргові в комітеті комсомолу,-;

«Дезоксирибонуклеїнова кислота...» — 
Хлопець іще раз напружив пам'ять, да
ремно намагаючись згадати невнвчений 
матеріал. Потім зітхнув і, навіть не гля
нувши, що ж там вивела сувора вчитель
ська рука з ного щоденнику («І так зро
зуміло»), попрямував до парти.

— Не забувай, Юрку, що наприкінці 
року треба склада
ти екзамен з біоло
гії, — пролунало 
вслід. '

А на перерві до 
нього підсів Юрко 
Буркан:

— Давай, тезку, 
поясню.

На наступному 
уроці біології радів 
за друга не тільки 
Юрко Буркан. Увесь 
десятий «Б» приві
тав однокласника 
нехай з невеликою, 
але ж перемогою.

— Часто буває так: 
у молодших класах 
учиться учень чи 
учениця добре, а по
тім поступово «з’їж
джає» на трійки. 1 
вважається це зако
номірним: мовляв,
чим далі, тим складніше вчитися. А мені 
здається, повинно бути якраз навпаки. 
Адже чим дорослішим стає школяр, тим 
свідоміше вій повинен ставитись до на
вчання, тим більше розуміти, для чого 
потрібні йому знаная. 1 коли ходить до 
школи такий собі байдужий недоук, 
переконаний, що його двійка — просто 
зайвий мінус для успішності класу (-Чи 
велика біда: будете не на другому місці, 
а на третьому. Ну й що вам з того?» — 
ось його філософія), це має стати три
вожним сигналом для всього класу. Бо 
це, якщо хочете, назігь небезпечно.

Може, Люба Штанько, комсорг деся
того <Б», на тих зборах і не казала цих 
сліз. Та її однокласники такої ж думки. 
І коли їхній затятий трієчник Василь 
Іванченко на уроці історії отримав пер
шу заслужену четвірку, всі зрозуміли: 
хлопець подорослішав. А четвірка й 
справді виявилась не єдиною...

«Вісімнадцяте жовтня.
Позачергове засідання комітету комсо

молу. Порядок денний: обговорення по
ведінки комсомольців Олександра Зуба- 
ря і Михайла Неживого».

Хлопці бешкетували в кімнаті гурто
житку. Був уже пізній час, а їхні веселі 
голоси лунали коридором, заважали від
почивати сусідам. На перший погляд, по
рушення не таке вже й значне. До того 
ж спокійний, урівноважений Сашко Зу- 
бар не брав участі в загальному бешке
туванні. Чому ж у формулюванні поряд
ку денного першим стоїть його прізвище?

Сашко Зубар — комсорг дев’ятого <Г» 
класу. І комітет комсомолу хвилювало 
питання: чи правий був комсорг, коли, 
сам. не порушуючи дисципліни, вo^lиoчac 
не вимагав цього й від своїх товаришів? 
Чи по-комсомольському це?

Забігаючи наперед, скажемо, що Саш
ко визнав свою помилку. 1 вже довів ді
лом своє право називатися комсомоль
ським ватажком. Та розмова виявилась 
набагато ширшою. Авторитет комсорга.

«А раптом не підготується? Я краше л- 
ма...» І дівчина виступала, готувала, ор- 
т анізовувала. А дев’ятикласники хотіла, 
щоб їм вірили...

...Лікарі були невблаганні, і Люді не 
допомогли навіть сльози: довелося лягз- 
ги в лікарню. Відтоді під лікарняними 
вікнами хлоп’ячі н дівчачі голоси щодня 
скандували: «Лю-дої Лю-до!»

— Гіди вже, — усміхалися сестри Ид 
нечкп, — тзої прийшли.

І дівчина радо бігла до однокласник.
— А у нас сьогодні змагання з волей« 

болу бу ли. Ми виграли, уявляєш?'.
— А на уроці хімії...
Всі новини розповідав комсоргові де

сятий «Б». І вона мовби теж разом з 
ми щодня ходила до школи.

— Людо, ти виписуйся скоріше. — За
ступник комсорга Валерій Липодат 6)5 
того дня особливо заклопотаний. — Нгм 
же збори комсомольські провести требі.

— Ось ти їх сам і проведеш.
— Та ти що, я ж не вмію!
— Треба ж колись учитися. Давай роз

повім, як готуватися...
А через кілька днів Валерка, сяючий, 

прибіг до лікарні:
— Ох і цікав: збори’ вийшла'. Тн т;:> 

ки послухай, я зараз усе розкажу...

* * *

Ми розповіли тільки про три запік^ 3 
щоденника новоархангелвськнх школя
рів. Були там іще рядки про вечір залі
тань і відповідей «Наука і релігія? і иро 
ЗаНЯТТЯ МОЛОДІЖНОГО університете, ІІ!-1 
навчання комсомольського активу і спор
тивні ПОЄДИНКИ, Про ОГЛЯД КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ кутків І СВЯТО червоної ЗІРОЧКИ. А 
секретар шкільної організації Натал» 
Коробко так само захоплено могла 
б розповісти не ТІЛЬКИ Про ДНІ, ВІДМІЧУ' 
В щоденнику, а й про кожен день, про
житий її школою. Бо кожен день V НН-С 
неспокійішй. несхожий па інші, як неспо
кійні їхні комсомольські серця.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Я« ви гадаєте, хто і що 
спить взимку? Ведмідь у бар
лозі. дерева під снігом. А ще, 
як впаїкдють хлоп’ята з однієї 
кіровоградської школи, зимою 
сплять... шкільні парти. Що
правда, не всю зиму, а всьо- 
го-павсього якихось десять 
днів... Завітайте під час зимо
вих канікул до школи, пройді
ться притихлими коридорами, 
загляпьте до мовчазних кла
сів. І вн побачите, як дріма
ють шкільні парти, не потри
вожені дитячими голосами І 
руками. Канікули... А де ж у 
цей час господарі відпочиваю
чих парт?

Тим дрімати ніколи. Адже 
до них в гості завітали зимові 
канікули ті снігом і морозом, 
* Дідом Морозом і Сиігуронь-

кою, з веселими маскарадами 
біли ялинки і блискучими ков
занами. Ка иі-ку-ли!

Знайшлося заняття 1 для 
тих, хто любить не менше зи
мового спорту техніку. Нещо
давно в Кіровограді відбулося 
урочисте відкриття тижня на. 
укп, техніки і виробництва. 
На відкриття до приміщення 
Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського маши
нобудування з’їхалнея школя
рі з різних районів області — 
Новгородкііїського. Знам’ян- 
ського, КомпапіТвського, Кіро
воградського, були тут і учні 
шкіл обласного центру. Скіль
ки цікавого розповіли школя
рам проректор інституту пл 
науковій роботі В. Ю. Кома- 
Ростов, доцент В. І. Аврамснко, 

бригадир сл юсарів-скіздз-1"’ 
ині.ів лалод.х «Червона зір^*’ 
і срок Соціалістичної Праї» 
делегат XXV з’їзду КЛРС 
о. О. Кошурко та інші госй- 

Не менш цікавими в»йвй' 
лисі, і розповіді самих шкп'18’ 
Рів про свою роботу — Во.«”' 
Власова, учня середньої ш1’’ 
ли № 16 м Кіровограда.
ка Грпгор’єва 3 Богдан^0* 
СШ імені В. І. Ленін»- Г* 
найбільше залам’яталік’18СІ" 
звичайно, екскурсії н»
і Фабрики обласного Ц^тРУ- 
Школярі відвідали завод» р1‘ 
Діовнробів, «Червона 
тракторних гідпоагрег»3'1’' 
швейну І взуттєву фибри*"- ' 
закінчився цей день іустіи4**’ 
біля ЯЛИНКИ в Місьчомі



в с і чг я я 1977 рову ))Молодяй колгуяар" 3 emoji, .—■ ■

и ОРОТКИЙ перепочинок після по- 
1 • їздки. І знову кожен ВЗЯВСЯ до 

свого діла — до роботи, навчання. А ве
чорами в танцювальному залі, як і рані
ше, допізна світяться великі вікна.

Кожне місто і село, район і область 
мають своє обличчя. І відрізняються во
ни не тільки будовами чи барвами крає
видів, плетивом вулиць чи маршрутами 
доріг; не тільки заняттям, яке переважає 
в господарстві, іа при всій спільності 
звичаїв і традицій є своєрідні відтінки 
побуту для кожної місцини. Вони, ЦІ 
відтінки, наче самоцвіти, вкраплюються 
в наше буття і урізнобарвлюють його. 
Товариш Л. І. Брежнєв говорив на XXV 
з'їзді КПРС: «Молоде покоління чудо
дійством мистецтза стає причетним до 
подвигу його батьків... Таке справжнє 
мистецтво. Відтворюючи минуле, воно 
виховує радянського патріота, інтерна
ціоналіста». Справді, які в нас багаті ко
льорами Поділля і Донеччина, Буковина 
1 Запоріжжя. Які по-своєму чарівні мо
тиви пісень у селах над Дунаєм і над 
Десною, у Прикарпатті і на Полтавщині.

А наш степ...
«...Широкий, безмежний, плодовитий, 

багатий степ. На ньому, нема оман люд
ських. Людина йде до вас, і ви ще зда- 
леку-далеку бачите її постать, рухи, чує
те її пісні — бо степ — не гори, бо 
степ — не ліс...». Так писаз про рідний

(Продовження. Поч. у газеті 
за 4 січня ц. р.). 

край Юрій Яновський. І додавав: «Я спо
стеріг, що всі степовики люблять ходи
ти. їсти не дай, а дозволь пройтися під 
небом...»

Талановитий майстер пера дуже точно 
підмітив і особливості степового пейза
жу, І ту рисочку в характері степовиків, 
яка визначає самобутність їхніх співів і 
танців. «їсти не дай, а дозволь пройтися 
під небом...»- Впевнено поглядає степо
вик на безмежжя ланів, і перед ним сте
ляться звабливі, загадкові обрії..,

Там. де Ятрань круто в’ється.
Де по каменю біжить.
Там дівчина, гей. як зветься,
Котах знає та мовчить.
Ой, у полі криниченька,
В тій криниці б’є воза.
Там дівчина воду брала,
Чорнобрива, молода...
Ця чарівна пісня могла Народитися 

тільки на березі степової річечки, де си
дять після роботи хлопці і дівчата, спу
хають пташиний спів і, наслідуючи його, 
починають складати — слозо до слова— 
свою пісню. В ній і зажура від неподі- 
леного кохання, і роздолля степів, і па
рубоцька відвага бідака:

Шабля, люлька — вся родина,
Сизий коник — то ж мій брат...
Одразу по війні в Кіровограді при 

клубі імені М. І. Калініна було створено 
невеликий танцювальний гурток. То бу
ли важкі роки. Взимку зал, в якому про
ходили репетиції, не завжди опалюзаз- 
ся, старовинний одяг для виступів дозо- 
дилося зипоошувати у старих людей, та 
х/іопці і дівчата не зупинялися ні перед 
чим. Молоді робітники, студенти і стар

ЩЕДРИЙ 
УЖИНОК 
«ЯТРАНЬ

А. КРИВОХИЖА, 
народний артист УРСР, керівник самодіяльного 
заслуженого ансамбля народного танцю України 

«Ятрань».

шокласники навіть у негоду приходили 
на кволий вогник до клубу і розучували 
танці. Після грізного лихоліття всім хо
тілося розради, а молодь прагла її най
більше. Перша поява гуртка на міському 
огляді народних танців привернула ува
гу. Танцюристи виступали гучно, розго
нисто.

В гуртку тоді їх було десятеро. Після 
вдалого виступу потягнулися нові енту
зіасти, одержимі мистецтвом. Хто вони?

Багатьох, тих перших, давно немає з 
ансамблі, вони працюють у різних міс
цях, ростять дітей, але основи нинішньої 
слави живуть. Алла Біда була швеею. 
Маленька на зріст, худенька, вона прибі
гала після зміни, швиденько переодяга
лася і випурхувала на кін, як метелик, 
закликаючи: «Ну, дівчата, почнемо з 
цього па». Тетяна Філатова і Валентина 
Марченко на перше заняття прийшли, 
коли ще були школярками. Довго сиді
ли на ослінчику, все роздивлялися, а по
тім несміливо спитали: «І нам можна?» 
Контролер невеликого міського підпри
ємства Борис Кокуленко потрапив до 
клубу якось випадково, за компанією. 
А тут знайомі хлопці: «Спробуй». Став 
до кола — виходить! Щоб загартувати 
себе, встановив спеціальний режим і су
воро його дотримував. Пізніше ніхто 
краще нього не робив усі віртуозні трю
ки. Якось одразу право бути солістом 
зазоював Володимир Горінний. У ті часи 
він працював інструктором фізичного 
вихозання. І хоча хода у нього була 

пружна, ритмічна, тренувався він чи не 
більше за зсіх.

З самого початку в колективі Існує 
неписаний закон: «Як раз не гаразд, то 
другий раз краще». Всім довелося поєд
нувати роботу чи назчання з участю з 
самодіяльності. Та були й такі, що про- 
бу33™ ’ відразу опускали , руки. Але 
стійкі продовжували почату справу,

В історії колективу можна визначити 
два етапи. Перший — коли ставали на 
ноги. Тоді танцювали все. Для того, щоб 
сказати своє слово, виробити власний по
черк, треба було на чомусь учитися. Тож 
і розучували все, що потрапляло під ру
ки без особливого вибору. З часом гур
ток стає численнішим, зміцнюється його 
склад, створюється постійне ядро голов
них виконавців.

(Закінчення в наступному номері). 1

Танцює «Ятрань».
Фото В. КОВПАКА І О. ЛОКАРЄВА.

ЗНАЙОМСЯ,
ПІЗНАВАЙ,
ЗАХОПЛЮЙСЯ

Хто любить природу, 
того, очевидно, заціка
вить книга-путівник В. І. 
Лееицького «Онуфріїз- 
ський парк», яку ми не
щодавно одержали. Сте
повим оазисом назваз 
автор дендрологічний 
парк, що закладався з 
XIX століття.

«Салют, перемого!» У 
збірці нарисів розпові
дається про подвиги 
юних у роки Великої 
Вітчизняної війни.

Три розділи в книзі 
«Кордон народжує ге
роїв». На заставах досі 
пам’ятають імена сла
ветних Івана Латиша, 
Андрія Коробицина, 
Леоніда Кравченка. 485 
прикордонних застав 
першими прийняли на 
себе удар фашистів.

На вкладках ви знай
дете й портрет нашого 
земляка — Героя Радян
ського Союзу Г. Куро- 
п'ятникоза.

С. М. Сахарное напи
сав для підлітків книгу 
«Моряки навколо Землі» 
— дитячу морську енци
клопедію.

Автор запрошує виру
шити з Ленінградського 
порту в кругосвітню 
мандрівку і пропливти 
через дев’ятнадцять мо
рів.

Всі ці книги можна 
одержати в обласній 
бібліотеці для дітей іме
ні А. П. Гайдара.

В. ШИШЛОВА, 
головний бібліограф.

НЕМА нічого дивного в тому, то 
християнські свята пов’язані 

головним чяьом з міфічною осо
бою Ісуса Христа. А як же бог- 
отець?

Думаю, що віруючі добре зна
ють найкоротшу славословиу мо
литву: «В ім'я отця, і сина, і духа 
святого. Амінь».

У законі божому е пояснення 
цієї молитви, там недвозначно 
сказано, що «бога ми називаємо 
отцем, сином і святим духом тому, 
що він єдиний, але в трьох осо
бах: перша особа — бог-отець, 
друга — бог-син і третя — бог - 
дух святий».

При такому поясненні не требг 
бути ианмудрішим з мудрих, що( 
догадатися: напевно, богу-отцю 
як першій особі трійці, треба буде 
виділити основне християнське ре 
лігійне свято, бо він, мовляв, тво
рець світу, землі, планет, людей, 
життя, він всемогутній, всесиль
ний, всюдисущий і. нарешті, він 
усе-таки отець, а вже від нього 
пішов син божий у знайомому об
разі Ісуса Христа.

Виходить, бог-отець заслуговує 
того, щоб гідно оцінити йоги діян
ня і найбільш урочисто відзначати 
християнське свято на його честь? 
Ми спитали про це віруючих. У 
відповідь ВОІ-'Н опустили очі. їм 
нічого було сказати. В церковному 
календарі справді не знайшлося 
жодного свята на честь бога-отця.

Як бачимо, християнська церква 
не зуміла належним чином оціни
ти «творця» світу і всього того, що 
в ньому існує. Захопившись сипом 
божим, вона забула про батька.

Не краще церква вчинила і з 
третьою особою божої Трійці — 
богом—духом святим. Йому теж, 
напевно, «не вистачало» дня, щоб 
установити хоч одне свято на його 
честь. Правда, кажуть віруючі, 
що для нього є день трійці на 
п’ятдесятий день після пасхи. Але 
це тільки кажуть так. Насправді 
ж це свято охоплює всю трійцю, 
значить — свято для всіх, а не для 
одного духа.

Огжс, спеціальних свят, а чпачнть, і 
днів. } які слід було б особливо славо
словити бога-огци і бога—духа святою, 
в християнському календар! немає.

Не менше здивування викликає інше 
церчовне непорозуміння. Ми оглянули 
чимало іконостасів, бачили.ікони в ха
тах віруючих і піде не .-зустріли ікони 
із зображенням боїа-отця чи бога — 
духа святого. Справді, такого самостій
ного зображення немає. Переважають 

ікони Із зображенням Ісуса Христа і 
Марії-богороднці, або мадонни.

Ознайомившись ближче з християн
ством, ми спробували зрозуміти саму 
церкву. Адже богом-отцем вона визна
ла єврейського бога Єгову. Це жорсто
кий самодержець, який тисячами зни
щував людей через всесвітній потоп, 
спалювання в містах Содомі і ^ГоморрІ, 
насилав на людей різні хвороби. Тож, 
хоча він і бог, але поважати його не
ма за шо. тим більше, що він основ
ний покровитель єврейського народу. 
Інші справа Ісус Христос. На нього ві
руючі поклали всі падіі, а бога-отця і 
бога — духа святого відсунули на зад
ній план, •

ЧОМУ БОГ-ОТЕЦЬ
У НЕМИЛОСТІ?

Тут щось не так, хитають голо
вами віруючі. Бог-отець є членом 
божої трійці, батьком сина божо
го. він теж заслуговує поваги. 
Міркування цілком логічне, але 
чому ж тоді церква не врахувала 
цьою? Тим більше, що вона ж так 
і не встановила точно, хто був 
батьком Ісуса Христа.

Найуважнішпй аналіз біблії і 
єваше.іія не дає підтвердження 
того, що це був бог-отець. Піде 
жодного слова про це не написа
но. Якщо ж вірш и євангелію, то 
батьком Христа слід вважати ду
ха святого, який «найшов на діву 
Марію», дав їй зачаття і вона ста
ла матір’ю енна божого. Але це 
місце теж непереконливе. Як же 
тоді зрозуміти роль земної люди
ни — тесляра Иосифа, котрий вва
жається законним чоловіком діви 
Марії, а значить, і батьком Ісуса 
Христа, якого народила від нього 
Марія-богородпия?

Напевно, відчуваючи значні 
труднощі у визначенні місця кож
ному членові божої трійці, хри
стиянська церква вирішила не 
ускладнювати її так заплутану 
справу і тому не задумувалась 
над дочею бога-отця та бога—духа 
святого, залишаючи їх на задньо
му плані, па задвірках, а всю 
свою увагу звернула на сина бо

жого Ісуса Христа, якому вона 
віддала всі свої почесті і шану
вання. Словом, не встановивши, 
хто був батьком Ісуса, церква 
махнула на нього рукою і в своїх 
святкових днях виділила сина бо
жого, якому з дванадцяти голов
них свят християнства виділила 
сім.

Звичайно, чільне місце серед них 
займає, після найважливішого — 
пасхи, день народження Христа, 
або різдво. Як же воно виникло і 

збіглося з часом початку збіль
шення дня в другій половині 
грудня?

СТАРОДАВНІ люди, спостері
гаючи за змінами в природі 

протягом року, дійшли висновку, 
що рослинність, як і вся природа, 
після своєї смерті восени нібито 
відроджується — «воскресає». Не 
■знаючі! справжніх причин цього 
явища, люди вважали, що все за
лежить від всесильного божества 
Сонця і рослинності. На думку да
леких предків, усі боги народжу
вались наприкінці грудня, коли 
починає збільшуватись. день, а 
значить, і народжується Сопне. Не 
дивно, що саме в ці дні дохристи
янські релігії відзначали день на
родження своїх богів Сонця: Озі- 
pica — в Єгипті, Мітри — в Пер
сії, Адоніса — у Фінікії тощо.

Коли виникло християнство. Йому 
теж треба було встановити день народ
ження Христа. Не довго думаючи, во
но вибрало також зимове сонцестоян
ня, і 351 року було остаточно вирішено 
відзначати різдво Христове 25 грудня. 
І це було зроблено на зло попереднім 
релігіям, бо саме цього дня до христи
янства відзначали день народження 
персидського бога Мітри. Щоб задуши
ти його, примусити забути піруючнх 
про якогось там Мітру, в церковний 
календар записали саме цей день.

На Русі різдво петаноенли в X століт
ті. тоді, коли київським князем Воло
димиром було запроваджено християн
ство. Але різдво не стало новинкою в 
цей зимовий день, Справа в тому, шо 
наші предки — слов’яни теж відзнач»- 

ли свято зимового сонцестояння як 
день «воскресіння» Сонця після зимо
вої сплячки. Свято народження Сонця 
попи відзивали сніжними святками, то
му, що на народних гуляннях, за віру
ванням слов’ян, були присутні й душі 
померлих предків, яких вони називали 
«евпт» чи «святки», що значить ста* 
рий, предок.

Нема нічого дивного, що різдво 
Христове злилося з цими дохрис
тиянськими зимовими святками, 
які проводились у важливий гос
подарський період — період закін
чення зимових робіт і підготовки 

до весни.
Па прикладі навіть цього одно

го християнського свята можна 
зробити висновок, що й інші свя
та, призначені иа честь Христа, та
кі, як хрещення, преображения, 
вхід Христа в Єрусалим, вербна 
неділя та інші, по суті являють 
собою суміш стародавніх обрядів і 
культів з новою релігією — хри
стиянською, яка свята, пов’язані з 
змінами пір року, злила з момен
тами неіснуючого Ісуса Христа.

ЯКЩО в докласовому суспіль- 
* егві ці свята відігравали нега
тивну роль, заважаючи в боротьбі 
із силами природи, то в класовому 
суспільстві вони перетворилися в 
засіб духовного гноблення, під
креслюючи безсилля і нікчемність 
людини перед богом, перед СКСз 
плуататорами.

В умовах нашої країни, де не
має експлуатації людини люди-, 
пою, в дні релігійних свят служи
телі культу активізують проповід? 
і молитви, в яких віруючим малю
ють спотворену картину світу, під
креслюють нікчемність земного 
життя. Це заважає віруючим пов
ністю віддатися трудовій і громад- 
ській діяльності, включитися у 
всенародну справу будівництва 
кращого життя на землі.

П. РЯБОЙ, 
лектор товариства «Знання*«
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ЖЕРЕБ КИНУТО
Вчора в Спорткомітеті УРСР відбулося жеребкування 

фіналмшх поєдинків других республіканських молодіж
них ігор. Суддівська колегія змагань разом з федера
ціями баскетболу, волейболу, шахів, водного поло іі 
гандболу провела його за результатами минулорічних 
лершостеіі і чемпіонатів СРСР та УРСР. Із зазначених 
видів визначено чотири підгрупи.
■ Юні баскетболісти зустрінуться у лютому в Одесі; 
Склади підгруп такі: перша — команди обласіеіі .Львів
ської, Запорізької, Чернігівської та перша команда 
м. Києва; друга — Харківської. Ворошпловг.радської та 
Кр> імсі кої областей; третя — Донецької, (Ровспської об
ластей га друга команда м. Києва; четверта — Мико
лаївської, -Одеської та Дніпропетровської, областей.

На волейбольних майданчиках V Вінниці зустрінуться 
команди Дніпропетровської, Херсонської областей і а 
перша й друга команди м. Києва — перша підгрупа; 
Харківської. Вінницької, Чернігівської об.з.астен — друга 
підгрупа; Вороіпиловградеької, Львівської та Запорізь
кої областей — третя підгрупа; Олесь» ої, Донецькій. 
Кримської та Полтавської областей —.четверта під
група.

У турнірі гандболістів візьмуть участь 12 команд.
Кор. РАТАУ.

♦ Йде обласний 
огляд колективів 
фізкультури 
по впровадженню 
комплексу ГПО

КУБОК „МОЛОДОГО КОМУНАРА“

людно 
НА 
СТАДІОНІ

Усе починається з пер
шого дня нового навчаль
ного року. На майданчи
ки оновленого спортивно
го комплексу ЕИХОДЯ^Ь 
юнаки і дівчата, які під 
час канікул самостійно 
підвищували свою май
стерність, «підтягували» 
до контрольного рівня 
нормативи ГПО. Керівник 
фізеиховс'.ння Олександр 
Михайлович Бричка напе
ред уже знає, що у його 
вихованців зросли резуль
тати із стрибків, підтягу
вання на перекладині, що 
вони впевненіше долають 
кросову дистанцію. Пер
шими стартують ті, кому 
було завдання на літо. І це 
не тому, що той чи інший 
учень дістав негативну 
оцінку з фізкультури. Вчи
тель знав, що через кіль
ка місяців він прийматиме 
залік з фізичної та вій- 
ськоло-технічної підго
товки, тому радив потре
нуватися за спеціальною 
програмою. 1 ось у верес
неві дні Фізорги і груп- 
номсорги збирають учнів 
«а пробний старт. З но
вачками змагаються й ми
нулорічні призери спар
такіадних поєдинків. Юрій 
Грузії», наприклад, бере 
стометрівку за 12,9 секун
ди, гранату кидає за 
45-метрову відмітку. Зо
лотий норматив перекри
ває і Ольга Балабух. Такі 
фізкультурники виступа
ють перед першокурсни
ками з показовими впра
вами, розповідають, як 
еони тренувалися, щоб 
скласти всі норми комп

лексу ГПО. Вони — перші 
помічники О. М. Брички.

Під час змагань з бага
тоборства ГПО відразу 
видно, хто може поповни
ти спортивні секції, щоб 
потім виступити на спар
такіаді технікуму. От ми 
знову підготували 55 знач
ківців, і вони майже всі 
продовжують тренува
тись. Під керівництвом 
громадських інструкторів 
спорту Олександра Бон
даренка, Григорія Яркова, 
Володимира Олежки та 
Олександра Тофтула акти
візували роботу секції 
штангістів і тенісистів, во
лейболістів і футболістів. 
А сам Олександр Михай
лович «звільнений» для 
легкоатлетів, велосипе
дистів, лижників, багато- 
борців ГПО. Все це дає 
нам змогу проводити 
спартакіаду з 12 видів 
спорту. В минулому на
вчальному році в ході та
ких поєдинків 87 юнаків і 
дівчат стали розрядника
ми. В районі представники 
нашого колективу фіз
культури постійно попере
ду. В області серед призе
рів — команда борців 
вільного стилю.

У технікумі з усіх 297 
членів товариства «Колос» 
немає жодного, який би 
стояв осторонь спортивно- 
масової роботи. Нам не 
потрібні «співчуваючі», исі 
у нас мають бути в діючих 
лавах. І тому щодня люд
но на стадіоні. У спортив
ному залі тренуються 

,/борці і гімнасти. Вийдіть 
на технікумівське подвір’я 
— там хлопці лаштують 
лижі, бо на черзі — похід 
вихідного дня. А потім 
знову старти багатоборців 
ГПО за гоафіком зимово
го сезону.

М. ПАНЧЕНКО, 
директор Компаиіїв- 
ського ветеринарного 
технікуму.

• Іон дон. 
ііу.іи ні і музеї

Англійці кажуть про себе, що у 
них усе не так, як у людей. З цим 
не можна не погодитись. Європейцю 
з континенту в перші години і дні 
перебування в країні туманного 
Альбіону слід позодитися з макси
мальною обережністю. Інакше він 
може утворити, приміром, пробку 
(яких і без нього вистачає в Лондо
ні), панічно застрявши посеред ву
лиці — до лівостороннього руху не 
так просто призвичаїтись. Точнісінь
ко так само, як чистокровним ан
глійцям — консерваторам з голови 
до п'ят — перейти до користування 
метричною системою мір. Більшість 
із них, безжально плутаючи фунти і 
кілограми, вперто залишаються на 
традиційних позиціях. .

Безліч умовностей заважають ан
глійцям жити. Але спробуй натякну
ти їм про це. Істинні громадяни 
своєї країни, вони бачать у них ли
ше достоїнства, відмова від яких 
прирівнювалася б щонайменше до 
злочину. Лише недавно парламент 
скасував закон, датований уже всі
ма забутим потойбічним роком, за 
яким тих, хто передбачає по
году, слід. ■ четвертувати. Аж тепер 
бідні метеорологи Англії можуть як 
слід виспатись..."

Дивного й цікавого в країні чима
ло. Іноді турист цілий день ходить з 
відкритим ротом. Йому показують, 
розповідають, знову показують... 
Кількох століть, які Великобританія 
одноосібно владарювала над морем 
і сушею, виявилося цілком досить, 
щоб позвозити всі багатства світу до 
своїх герцогських і королівських па
лаців. Завдяки цьому стало можли
вим чи не всі лондонські музеї про
штампувати номером 1, притуливши 
до багатьох ще й помпезну частку 
«най»: найбільший, найдорожчий, 
нлйбагатший. Та, вийшовши з остан
нього лондонського музею, ви зди
вовано засвідчите, що дізналися 
про інші коаїни значно більше, ніж 
про саму А.нглію!

У лондонському Тауері (в мину
лому — королівська в’язниця, де 
було страчено Марію Стюарт) се
ред колекції королівських коштов
ностей, які можна подивитися кож
ному, пройшовши при цьому де
тальний обшук одягненого в черво
ні романтичні шати охоронця, від
свічує всіма кольорами райдуги 
огальна брошка вагою в 109 каратів 
королеви Вікторії. Це — найдорож
чий у світі легендарний діамант 
«Кох-і-Нур», славнозвісний місячний 
камінь. У часи давноминулі британ
ські колонізатори змусили правите
ля індійської провінції Пенджаб 
°анджна Сінгха передати діамант 
британській короні. Той, хто володіє 
ним, володітиме світом — на той 
час ця легенда дуже імпонувала ко
ролівству. Та, як сьогодні люблять 
не без сарказму зазначати індійські 
журналісти, «Кох-і-Нур» не врятував 
Британської імперії від розпаду.

Уряд Індії поставив рішучу вимо
гу про повернення незаконно награ
бованих багатств. «Кох-і-Нур» — це. 
лише невеличка частинка вивезено
го Англією в часи колоніалізму. У 
Британському музеї величезну пло
щу відведено під експонати старо
давньої єгипетської культури. Хра
ми, сфінкси, саркофаги — мало не 
пів-Єгипту з усіма фараонами пере-
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ЛИШЕ
НА КАРТАХ
кочувало під кондиційне повітря ти
хого лондонського музею. Тут же, 
в одному із залів, Розеттський ка
мінь— це з його допомогою Жаи 
Шампольйон розшифрував єгипет
ську писемність. с -

Англійці люблять відвідувати влас
ні музеї — у них добре розвинуте 
почуття національної гордості.

Національну гордість жител.ів ту
манного Альбіону мають охороняти 
й спадкоємці Шерлока Халмса, 
співробітники Скстленд-ярда. В 
центрі Лондона для них збудували 
височенний — скло та бетон — на- 
півхмарочсс. Злочинність в Англії 
не зменшується. Лондонське метро 
давно завоювало собі недобру ре
путацію — в усьому відчувається 
відсутність всемогутнього детектива. 
Про це свідчать і листи, які ще й 
досі надходять на адресу: Лондон, 
Бєккер-сгрітт, 120 (тут жив літера
турний герой Конан-Дойля).

Ось один із них, від вісімнадцяти
річної дівчини: «Дорогий Шерлок 
Холмс! Два тижні тому зник мій 
брат. Поліція ніяк не може його 
розшукати. Допоможіть!»

У штат будівельної контори, яка 
нині функціонує на Беккер-стрітт, 
120, зараховано клерка, в обов’язки 
якого входить відповідати на подіб
ні листи. Щось на зразок: «Дуже 
шкодую, але чутки про смерть 
Шерлока Холмса підтвердилися. 
Звертатися до нього немає рації».

Взагалі, при всій своїй хрестома
тійній замкнутості і холодній суво
рості англійці не проти у вільну хви
лину пофілософствувати, поміркува
ти над життям. Увечері на вулицях 
Лондона часто /ложна побачити оди
наків, над якими повисли фанерні 
таблички: кожен вимагає від життя 
і людей свого, кожен пропонує 
своє. Одні девізи, написані на фа
нерних дощечках, закликають до 
справедливості, інші — проповіду
ють смиренність. Проповідники 
йдуть поруч, не заважаючи одне од
ному і незважаючи одне на од
ного..»

«Куточок промовця» в Гайд-парку 
служить трибуною багатьом, хтд 
хоче звернутися «до народу». У 
кожного оратора своя манера 
переконання. Як допоміжні засоби 
вони використовують пісні, танці, 
пантоміму. Є серед промовців прос
то любителі поговорити. Часто ж у 
«Куточку промовця» виступають ті, 
кому не потрібні ні підтримка, ні 
співчуття. Такі промовці бувають 
похмурі й відчайдушно веселі. Але 
одним вони трохи схожі — говорять 
перед мовчазним натовпом, стри- 
муючи свій паралізуючий відчай 
самотності...

Музей мадам Тюссо — один з не
багатьох музеїв світу, де «колек
ціонують» людей. Кожен матиме за 
велику честь, якщо його воскова 
фігура займе відповідний куточок у 
залах всесвітньовідомого музею. 
Копії гарантують максимальну схо
жість з оригіналом. До найменших 
деталей. До найменшої віспинки на 

. обличчі. .За невелику платню кожен 
з відвідувачів може по-панібрат- 

. ському поплескати по плечу, скажі
мо, короля Генріха VIII чи вдома 
викласти,здивованій родині фото, де 
ви в тихій місцині сам на сам з 
Бріджіт Бардо. Королі, художники1, 
спортсмени, президенти, актори по
волі проводжають вас поглядом. 
Агата Крісті і Касіус Клей, Пабло 
Пікассо і Гапс-Крістіан Андерсен, 

, Джон Кеннеді і Пеле... Колекцію 
«зірок» виставлено без якогось 
особливого відбору. Головна умова 
для того, щоб стати експонатом му
зею мадам Тюссо, — бути знамени
тим. Правда, одну «знаменитість» 
довелося відсунути подалі в напів^ 
темний куток, утиснувши в скляну 
вітрину. Цим якоюсь мірою вдалося 
зменшити кількість плювків, які до
водилося щовечора витирати з вос
кової фігури Адольфа Гітлера.

Своєрідність музейної колекції 
ставала причиною курйозних випад
ків. Розставлені поодинці по всьому 
залу, фігури нічим не вирізнялися 
серед подібних до себе живих го- 
мосапіенс. Тому, штовхнувши ко
гось ліктем, по інерції ввічливості 
гречно вибачалися, наприклад, пе
ред Уїнстоном Черчіллем, воскова 
скульптура якого єхидно тобі посмі
халася... Іншого разу, забачивши 
граціозний силует, підстроювався 
поруч з чисто туристською метою 
зафіксувати себе з безсмертними, 
на що силует перелякано глипав на 
тебе й поспішно забирався геть.

У таких ситуаціях, здавалося, що 
півгодини штовханини серед восио-- 
вих спортсменів і президентів — 5 
почнеш сумніватися, а чи не з воску 
твоє власне тіло...

(Далі буде).

(Продовження. Поч. в газетах за 
ЗО грудня 1976 р. та 4 січня 1977 р ).
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ПОГОДА
Вдень 6 січня по території Області і місту Кіровограду пе

редбачається малохмарпа погода, без опадів. Вітер півпічно- 
І-Ґ'1 секунду. Температура повітря по об

ласті 8—1.3, по місту 10—12 градусів морозу.
За даними Українського бюро погоди 7-8 січня пенечбя- 

чається мінлива хмарність, місцями туман, паморозь Вітеп 
змінних напрямків, 3-7 метрів па секунду. Температура по
вітря вночі 16-21, Місцями 20-25, вдень 8-13 градів »Х
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