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Якось у перерві між 
пленарними засіданнями 
з'їзду почув від одеситів: 
хлопець з дівчиною спе
речалися, чи не буде і 
оцей з’їзд звичайнісінь
ким з’їздом. Дівчина від
стоювала своє, мовляв, 
комсомол «включав» по
вороти за Комуністичною 
партією і чітко слідував 
кудись зигзагами: колек
тивізація, індустріаліза
ція, цілина... І завжди чу
лися слова, котрі закли
кали молодь, яку (чи та 
хотіла, а чи й ні), об’єд
нували в одну організа
цію, хтось «надихав» до 
рішучих змін, переломно
го ходу і т. д. і т. п.

Хлопець доводив про
тилежне сьогоднішнім 
з їздом, на якому комсо
мол аж ніяк не визнає мо
нополії на молодь, адже 
на з’їзд були запрошені 
представники від інших 
молодіжних організацій. 
А ще юнак намагався пе
реконати свою співроз
мовницю, що бігти за ки
мось слідом і мовчки, кру
тими зигзагами комсомол 
не буде. Не Зразу, зви
чайно, та й не скрізь так 
було.

Не знаю, хто кого пе
реконав, але мені саме 
чомусь у ті хвилини при
гадався виступ перед де
легатами та запрошеними 
на з’їзд Голови Верховної 
Ради УРСР, першого сек
ретаря ЦК Компартії Ук
раїни В. А. Івашка.

Можливо, навіть не сам 
виступ, а коментарі до 
нього, на які щедрі були 
наші кіровоградські деле
гати. Та, перш за все, про 
виступ.

Володимир Антонович, 
перш ніж відповісти на 
запитання більш ніж ти
сячної аудиторії, висту
пив із вступним словом.

Сказав спокійним і врівно
важеним голосом, що за 
останні дні тільки й від
повідає на запитання. На
голосив, що сьогодні всі 
ми живемо у вік великої 
політизації людей. Дещо 
пошкодував, що прекрас
ної половини в парламен
ті /лайже нема.

Ще В. А. Івашко звер
нув увагу на такий фак
тор: люди нині більше го
ворять, ніж поглиблюють 
знання, сказав, що найго
ловніше, що ми сьогодні 
повинні використати спов
на, — це цілісну філосо
фію соціалізму, яку ус
пішно застосовують інші 
країни. Чимало мовив і 
про неправильну політику 
боротьби з алкоголем.

виступЗакінчував 
Володимир 
словами, що

свій 
Антонович 

партія вихо
дить з того, що не повин
на вона бути нічиїм опі
куном, а повинна бути з 
комсомолом партнерами, 
що КПУ не хоче І не має 
наміру диктувати свою 
волю.

Після цього В. А. Іваш
ко почав зачитувати за
писки із запитаннями (їх 
він отримав десь із сот
ню). Переловім зміст де
яких.

Запитання: Як ви ду
маєте, яка збірна на чем
піонаті світу стане чем
піоном?

В.
не і відповідь даю

Запитання (писали жур
налісти): Коли в Англії бу
де така за рівнем досяг- 

А.: Запитання серйоз- нень виставка, яка нині є 
сер- в Києві (малися на уеазі

йозно. Італія! Після нашої 
зустрічі можу з автором 
записки тримати парі.

Одне з питань торкало
ся проблем піонерської 
організації. Відповідь бу
ла така: поговоріть про це 
зараз на з’їзді, визначте
ся, що робити, щоб і ми 
могли знати.

Про МЖК турбувалися 
комсомольці: як бути, ко
ли будівельні кооперати
ви витісняють, скрутно з 
матеріалами? Відповідь 
обнадіювала: давайте ідеї 
— спробуємо допомогти.

Дні Великобританії в 
СРСР). Відповідь: Це пи
тання не до мене, а до 
вас: коли зробите, тоді й 
матимете.

Питали про економічну 
блокаду Західних облас
тей України. В. А.: Я бло
кади не оголошував. Як 
економіст знаю — в пер
шу чергу вона б є по тих, 
хто до неї вдається.

Запитання: Якщо вас не 
оберуть першим секрета
рем ЦК КПУ, куди влаш
товуватиметеся?

Б. А.: Я вже влаштував
ся.

Питання про ставлення 
до зростання цін у зв’яз
ну з ринковою економі
кою.

Відповідь: Нема ще ні
якого ринку, а мова про 
підвищення ведеться. Ось 
поїду в Москву, погово
римо. Або я з ними, або 
еони ЗІ ЛІНОЮ.

На запитання про соці
альну політику молоді 
В. А. Івашко відповів, що 
головне завдання полягає 
в соціальному забезпе
ченні інтересів молоді.

Зрештою, всіх питань і 
відповідей не перелічи
ти — надто багато було. 
Крім того, на зустрічі бу
ли присутні й деякі інші 
члени Політбюро Компар
тії України, котрим теж 
задавалися питання.

Через день після зустрі
чі я взяв інтерв’ю у де
яких делегатів від Кіро- 
всградщини.

— Поділися, будь паска, 
враженнями від учораш
нього виступу В. А. Ів&ш- 
ка.

— Загравання з молод
дю.

—■ Чому ти так думаєш!
— Тому, що молодь — 

та категорія нашого су
спільства, яка найбільше 

піддасться, її можне най
більше завести, і тому він 
говорив — ваші пробле
ми, ви вирішуйте самі.

— Ти думав, сїн буде їж 
вирішувати!

— Ні, але Центрально
му Комітетові нашої пар
тії потрібно подумати про 
ту організацію, яка буде, 
як він ВИСЛОВИВСЯ, їхніми 
насліднииами.

— Назвися, будь ласка,,
— Сергій Михида, сек

ретар комітету ксмсомс- 
лу Кіровоградського пед
інституту.

І — зовсім протилежна 
думка Ірини Впасової, 
секретаря комітету ком
сомолу Гайвсрснського 
заведу «Сегмент»:

— Я думаю, що В. А. 
Івашко говорив Із молод
дю хоча й не зовсім точ
но, але відверто, просто, 
я б сказала — привабли
во. Не було ніякого лице
мірства, як це е декого 
ще сьогодні є. Розмова 
лишила приємну згадку,

ВІД АВТОРА. Більшість 
> опитаних мною на з’їзді 
мірсвоградцЕв вважало, що 
зустріч не сприймалася 
всерйоз, що В. А. івашко 
був не готовим до розмо
ви з молоддю. Однак, са
ме молодь дуже часто пе
реривала його відповіді 
оплесками. Дружно апло
дували й наші земляни. 
Виникає запитання; чи не 
артистичне всі ми поводи
ли себе в залі і чому не 
спрямували цю зустріч в 
потрібному напрямку!

Під час робоїи XXVI) з’їзду ЛКСМ України виходила 
газета для школярів під назвою «Пташенята». А внизу 
значилось: орган делегатського клубу жовторотиків. 
Що газета цікава — переконаєтеся, прочитавши декіль
ка передруків.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА СРЄР
«Про трагедію на «Сан Ні кола»

9 червня 1990 року на стадіоні «Сан Нікола» в місті 
Барі на Апенінах трапилася жахлива трагедія: футболь
на збірна СРСР програла стартовий чемпіонатсьиий 
матч з футболу збірній Румунії — 0:2. Враховуючи тра
гічність цього випадку для народу,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Оголосити 10—14 червня днями національної тра
гедії на всій території Радянського Союзу. Приспустити 

державну та національну символіку В містах Москві, 
Києві, Дніпропетровську, Львові провести 11 червня 
публічні панахиди.

2. На матчі зі збірною АргентІни призначити голов
ним тренером збірної СРСР В. Непомнящогс, увільнив
ши від цих обов’язків.В, Лобановського.

Задовольнити прохання тов Лобановського 8. В. про 
проходження стажування в футбольних клубах Камеру
ну терміном 5 років.

3. Позбавити футболістів Заварова, Алейнікова, XI- 
діятулліна, Дасаева, Бородюка громадянства СРСР.

4. Залишки збірної СРСР повернути на Батьківщину 
до 1 липня цього року, ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ забез
печити подальше працевлаштування футболістів — чле
нів ВЛКСМ.

Президент Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік. Москва. Кремль.

Як відомо, під час роботи з’їзду в Києві проходили 
Дні Великобританії. Ось яке інтерв'ю взяли «жовторо- 
тики» в М Тетчер:

ЗДРАСТУЙ, КЛИНА ЛЕД?!
КОР.: Шановна прем’єр-міпістрІПросив би Вас сказа- 

ти декілька спів делегатам та гостям XXV? з’їзду ЛКСМУ.
М. Т.: Я щиро рада, що мій приїзд до Києва співпав з 

початком роботи комсомольського форуму. В нас чима
ло спільних проблем. Тож маємо чудову нагоду їх ви
рішити

КОР.: Якщо Вам, мадам, запропонували Є вести засі
дання з’їзду, що б Ви зробили?

М. Т.: Погодилася б без роздумів. Я так люблю оп
лески...

КОР.: А якщо наступний з’їзд комсомолу провести в 
Лондоні!

М. Т.; Це чудова ідея! Я абсолютно згодна, А ми про
ведемо з’їзд нашої консервативної парти’ в КиєвВ

НОР.: Говорять, Ви дуже смачно готусте. Хто першим 
куштує Ваші делікатеси?

М. Т.: Моя собака В данину східному звичаю чиню. 
Та й гуманно ж це.

КОР.: А нас Ви почастуєте!
М Т.: Але ж я не межу тягати свою собаку по всьому 

світі...
КОР.: Спасибі, мадам, з« вельми цікаву розмову



КОМСОМОЛЬСЬКА
ПЛАНІРКА

ФРАГМЕНТИ З ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ
А. МАТВ1ЄНКА
— Ходять чутки, що Матвієнко не працюватиме в ком

сомолі... л х
А. М.: З’їзд обере секретаря, якого захоче. Я балоту- 

вати/лусь нарівні з усіма. А щодо пліток не я їх по- 
ШИ—ЮДналізуючи виступ на з’їзді у Москві І теперішню 
доповідь, відчувається різна зміна у ставленні до преси. 
Чому? , _

А. М.: Я свою позицію не змінював. Говорив про 
«Ком. правду», коли на бюро ЦК ВЛКСМ виникла роз
мова, щоб це була просто молодіжна газета. Я проти 
того щоб віддавати її невідомо в чиї руки.

— Чи задоволені ви інформаційним порядком в ЦК 
ЛИСМУ, який існує...

А. М.: Ні. Але ніде в колективах редакцій ніхто не го
ворив мені про механізм загальної інформованості. Я 
критикую своїх товаришів по роботі за те, що немає 
потужного інформаційного центру, де б по телебачен
ню, радіо і в пресі розповсюджувалися бліц-інформації 
про події в молодіжному середовищі.

— Комсомол Івано-Франнівщини, Львова та деяких ін
ших областей опинився у скрутному становищі.

А. М.: Це наслідок політичної ситуації, що там стало
ся І біда цих організацій, які виявились ідейно обез
зброєні, не можуть повести за собою молодь. Тому да
вайте розширимо нашу ідейну основу, зробимо комсо
мол привабливішим, серйозно займемося вирішенням 
конкретних молодіжних проблем.

Наші землячки — Л. ГАПЧИЧ (Вільшанка, другий 
секретар РК), С. ЯРОШЕНКО (Новоархангельсьн, еко
номіст колгоспу їм. Енгельса) та А. БАБІЙ (Ульянов
ка, другий секретар РК).

— При ЦК ВЛКСМ багато госпрозрахункових підрозді
лів із потужною фінансовою базою (близько 6 — 7 млн.). 
Чи може зробити це наше ЦК і не вимагати відрахувань 
від первинних?

А. М.: При нас також є такі підрозділи (дохід близько 
З млн. крб.) і цих вистачає на утримання ЦК, навіть якби 
ми нічого не робили. Але потім будуть не на наше утри
мання, а на досягнення певних політичних цілей, вико
нання поставлених завдань.. Тому грошей повинно бути 
стільки, щоб була можливість вести політичну роботу. 
Крім того, вважаю за доцільне розвиток паралельної 
економічної структури комсомольських осередків, ос
кільки державі не до нас...

— Чи може з’їзд дати конкретний позитивний резуль
тат?

А. М.: Навіть негативний результат — це результат. 
Але впевнений, що в межах республіки ми домовимось 
і про назву, і ідеологічну основу, І про інші питання. 
Лише через деякий час ми оцінимо — зробили крок 
уперед, чи ні.

Запитання Ю. Ярового, вашого кореспондента, А. Мат- 
вієнку було таким; «Чи не здається вам, що втручання 
обкомів комсомолу у справи молодіжок призведе до 
зменшення тиражів, втрати авторитету серед читачів?».

А. М.: (дослівно з диктофона). Я говорив уже, що ко
жен повинен займатися своїми справами професійно. 
Я сам проти того, щоб давати вказівки, як працювати: 
я не професіонал — ну як я знаю, як працювати редак
ції? Хотів би, щоб І редакція не чекала команди від 
обкому комсомолу, а щоб ішли першими до секретаря 
обкому, розповідали про свої проблеми. Я проти вся
кого втручання. Обком затверджує редактора, редко
легію. Ми не повинні шукати ворога, а повинні шукати 
компромісні варіанти у складних ситуаціях. У нас цього 
не вистачає. І по тій же черкаській, кіровоградській га
зеті...

— Ви проти зміни назви?
А. М.: Я за. зміну назви і, на жаль, єдності з ЦК в 

цьому питанні немає. Але не можна змінювати назву, 
не прогнозуючи, наслідки такого кроку. Є певні тради
ції, якими нехтувати не можна. А те, що ми пропонуємо 
МДС (молодь за демократичний соціалізм), просто роз
шифровує нашу діяльність...

— Ваші враження про зустріч у В. А. Івашка?
А. М.: Я не задоволений зустріччю. Я не сприйняв це 

п за серйозну розмову. Цьому, думаю, дві причини: брак 
я часу — йде сесія і хвороба В. А. Але я вже говорив і 
а зараз повторюю,.що вважаю серйозною помилкою ви- 
| ступи в різноманітних аудиторіях без достатньої підго- 
! товки.

— Яні кошти витрачено на організацію з’їзду?
А. М.: Близько мільйона. Точніше ми повідомимо під 

Час Р°-б°ТИ‘ Але ж ви бачите' 10,0 зайвої розкоші немає,
— Марксизм сповідує класовий підхід д0 проблем су

спільного ЖИТТЯ? Ви за? иу
А. М.. Ні, я за пріоритет загальнолюдських цінностей,
— На з’їзд не з’явилися делегації Литви і Грузії...
А. М.: Ми запрошували всі республіки і будь-яких не

порозумінь з ЦК цих організацій у нас не виникало.

ДРУГА СТОРІНКА

Як і на XXI з’їзді ВЛКСМ, львів’яни і тут підвищува
ли настрій.

На трибуні — В. ГРОМОВИЙ, організатор позаклас- 
ної роботи Созонівської СНІ Кіровоградського району.

Наші колеги-журналісти, котрі висвітлюють роботу 
комсомольського форуму.

У залі під час голосування.
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СТАТИСТИКА
ЗНАЄ ВСЕ
ВСЬОГО ДЕЛЕГАТІВ —

1647, з яких: чоловіків — 
1283, жінок — 364.

Освіта: вища — 982;
н/вища — 177; сер./сп. — 
205; середня — 170;
и/середня — 113. Канди
датів наук — 7.

Участь у комсомоль
ських виборних органах: 
члені» КК первинних — 
577; членів МК/РК ЛКСМУ
— 1032; членів ОК 
ЛКСМУ — 371; членів 
ЦК ЛКСМУ —= 37; чле
нів ЦК ВЛКСМ — 18.

КОМСОМОЛЬСЬКІ КЕ
РІВНИКИ: групкомсорги
— 47; секретарі на пра
вах первинних — 167; 
секретарі первинних — 
586; секретарі РК/МК — 
238; секретарі обкомів 
комсомолу — 37; секре
тарі ЦК ЛКСМУ — 5.

У роботі з’їзду беруть 
участь: народні депутати 
СРСР — 2; народні де
путати Української РСР— 
4; депутати обласних 
Рад — 25, міських — 108; 
районних — 128, сіль
ських — 49.

Членів і кандидатів у 
члени КПРС — 965. З них 
членів інших громадсько- 
політичних організацій — 
28. Членів інших органі
зацій, не комуністів—28.

ВІКОВИЙ СКЛАД: до І і
20 років — 167; від 21 до 
27 — 845; старші 27 ро
ків — 635.

* * *

У роботі з’їзду беруть 
участь 27 делегацій. Се
ред делегатів з’їзду 58,6 
процента членів і кан
дидатів у члени КПРС. 
Найбільшу частину пар- 
тійців включено до скла
ду делегацій; Чернігів
ської — 76,9 процента; 
Миколаївської — 73 про
центи; Черкаської — 
71,4 процента; Жито
мирської — 70,8 процен
та; Кіровоградсько? =— 
70,3 процента.

Найдемократичн І ш е 
представництво від ін
ших громадських орга
нізацій в делегаціях: 
Львівській — 20 процен
тів; Івано-Франківській 
— 13 процентів; Терно
пільській — 7,5 процен
та; Закарпатській — 7 
процентів.

Тринадцять делегацій 
включили до свого скла
ду представників інших 
демократичних моло
діжних організацій, в то
му числі по одному * 
представнику мають де
легації: Вінницька, Во
линська, Житомирська, 
Кіровоградська, Крим
ська, Миколаївська, Оде
ська.

,^от^РнаДЦять делега
цій з їзду не мають у, 
своєму складі жодного' 
представника від інших; 
демократичних молодіж
них організацій респуб
ліки.

• «МОЛОДИЙ КОМУНАР»



АКТУАЛЬНО
його звали Джамалом. Щоб не виділятись серед р0. 

сійськомовного одеського люду, ВІН називав себе Же
нею. Невисокий, чорнявий, з різкими рисами обличчя. 
Ми познайомились випадково. Нам з подругою довело
ся заночувати на вокзалі (запізнились на останню елек
тричку), він. же, черговий по вокзалу міліціонер, напу
чував нас, як треба себе вести, щоб нічого не сталося 
(на нічному одеському вокзалі в літню пору можлива 
все!). Потім ще не раз доводилось бувати в Одесі, і 
так, без попередніх домовлень, повторювались ці дивні 
вокзальні зустрічі. Якось, ніби між іншим, він сказав 
мені дивні, незрозумілі слова. Не пам’ятаю, як вони 
□цчали. «Я тебе люблю» на азербайджанській мові. 
Яг<о£ь само собою перервалося це знайомство, стерли
ся думки й враження, зв’язані з ним, нечмають значен
ня ніякі слова. Але ті, сказані на незнайомій, чужій 
мені мові, пам ятаються. Віяло від них далекою сторо
ною, невідомими традиціями, неповторним колоритом 
гірського краю. Зараз, згадуючи їх, ще раз перекону
юсь, що в хвилини емоційного піднесення людина звер
таємся до рідної, материнської мови. Причому, не зав
жди свідомо. Якісь незнані, не досліджені ще вченими 
сили, повертають ваше єство до напівзабутого, здава
лося, назавжди похованого під сірою масою ' буднів, 
рідного слова.

аж боялась молдавської мови. З підозрою дивилась на 
тіток, що приїжджали до Новомиргорода на базар. Що 
за люди? Що від них можна чекати? Цікаво, що при 
цьому ті, хто розмовляв російською, не викликали та
ких почуттів, навпаки здавались «городськими», тобто 
культурнішими за нас.

Яке ж сьогодні духовне життя цих сіл!
...Ще в автобусі почула незнайому мову. Тільки зараз 

прислухалася до неї із радістю й цікавістю. Бесідували 
дві жінки. Одна старша, інша молода, на руках моло
дої сиділа дівчинка років п’яти-шести. Дитина весь час 
мовчала. А мені так хотілося, щоб вона вставила хоч 
слово у їхню розмову. Весь час мучило питання: чи 
знають сьогоднішні діти цю мову?

До війни у Мартоноші було дві школи — українська і 
молдавська. Сьогодні школа одномовна. І це тоді, коли 
за словами секретаря сільради Любові Вікторівни Па
щенко у селі близько 80(1) відсотків молдаван за пас
портом. Не всі вони, правда, вже відчувають себе мол
даванами, але чомусь же ці люди пам’ятають про свою 
національність, і дітей ще. називають молдавськими іме
нами.

Мова наших зукраїнізоааних молдавських сіл відріз
няється від мови корінних жителів Молдавії. Але зро
зуміти вони один одного можуть. Років двадцять тому 
у Мартоношу кілька разів приїжджав народний тан
цювальний колектив з Молдавії. Люди із задоволенням 
кодили на концерти. Але помер керівник того колек
тиву і зв язок припинився. Якось виступала з селі мол
давська співачка Марія Кодряну. Співала І українські, і 
молдавські пісні. Років десять тому у сільському клубі 
був хор, він теж радував слухачів народними молдав
ськими піснями. Зараз його робота оживає лише взим
ку, зрідка він вдається й до молдавського фольклору.

Останнім часом все більше й більше згасають побу
тові національні традиції. Весілля, похорон, народжен
ня дитини... У кожного народу ці свята відзначаються 
ло-с8оєму. Все це сьогодні теж згасає, все менше й 
менше на весілля з’являються нанаші (це щось на зра
зок дружок). Зовсім немає (принаймні так вважає Лю- 
боз Вікторівна) вишивальниць національних візерунків, 
майстрів прикладного мистецтва.

Офіційно зовсім не використовується молдавська мо
ва. Знають і користуються нею люди старшого віку, мо
лодь розуміє, але говорити рідко хто вміє. У школі є 
кілька вчителів, які знають мову, але викладати її без 
перепідготовки навряд чи зможуть.

До війни періодично виходила на молдавській мові 
сторінка районної газети. У серпні минулого року ве
теран війни ; праці, голова районного літоб'єднання 

з Молдавії по питанню молдавської школи і отримали 
від жителів Мартоноші категоричну відмову.

Політичну платформу партії ми повністю підтри
муємо. Ми, молдавани, хочемо жити зі всіма націями в 
мирі і рівноправності — як було на фронті, коли всі 
солдати були братами й отримали перемогу над лю
тим ворогом Вітчизни.

Хочу сказати таке: мартоносці — народ трудолюби
вий і він зуміє подолати всі труднощі».

Сумно читати такі слова. Наявність різних національ
них шкіл у всіх країнах світу вважається ознакою ци
вілізованості культури. Ми ж звикли жити, постійно 
борячись за щось. Бачите, як пише І. Чучко: «Хочемо 
жити зі всіма національностями, як було на фронті». 
Може, тому й маємо сьогодні криваві національні кон
флікти, що жили ми як на фронті? Що знищення куль
тур пам’яток історії, плюндрування мов вважалося нор
мою? А будь-яка спроба звернути на це увагу розці
нювалась як посягання на дружбу і рівноправність 
народів. Нищівна логіка! Важко звинуватити І. Чучка з 
неправильному розумінні політики партії, хоча ясно, що 
сьогодні партія проголошує зовсім інші принципи на
ціональної політики. Мабуть, шановний житель Мар
тоноші написав слова про підтримку політики партії 
просто за старою звичкою...

Євдокії Павлівні Харламовій 72 роки.
•— Ви молдаванка?
— Та так, щось середнє. За паспортом молдаванка. 

Мама моя з-під Полтави, дома у нас завжди гозорили 
українською мовою.

— Ви знаєте молдавську мову?
— Знаю. Вивчила ще в дитинстві, поміж дітьми. По

тім працювала в колгоспі. У нас в ланці були жінки, які 
говорили лише молдавською.

— Діти ваші знають цю мову?
— Дочка знає, але не користується нею, бо живе не 

тут. А онуки вже не знають.
— Як би ви поставились, щоб у школі були молдав

ські класи?

— Люба мова не помішає...
Був у селі музей. Займався ним колишній вчитель 

історії, зараз пенсіонер Йосип Федорович Флоря. Але 
немає вже в нього сил вести цю справу, а передати її 
нікому. Немає добровольців, бо ж справа ця не опла
чується. Були б кошти в сільради, можливо б знайшли 
людину щоб відродити сільський музей. Зараз ті екс
понати, які вже є, лежать в приміщенні старої школи. 
Нікому не потрібні? Ставлю знак запитання, але так і 
тяжіє тут велика крапка.

Немає опису історії села. Підрубане наше коріння, 
обірваний духовний зв’язок поколінь,

Тяжко, поволі, незважаючи на прийнятий Закон про 
мови УРСР, повертається до нас рідна мова. Як перейти 
їй ИЦ&з поле відродження, не просто всіяне, завалене 
камінням байдужості, міщанського презирства і навіть 

ж давайте подивимось, як розвиваються у нашо
му краї мови, культури інших народів.

Російське поселення у Маловисківському районі має 
Цікаву історію. Й досі старожили жартують: «От якби 
нам Злинка ще трохи допомогла, була б Глодоська 
Республіка». У Злинці дві школи — українська й росій
ська. Але ж і учителі, і учні нечасто говорять на чистій 
мові. І в одній, і в другій панує суржик. Я розумію, що 
місцеве населення не перевчиш і не примусиш говори
ли літературно правильно. Але ж учителі... Хотіла напи
сати «просто зобов’язані», але зараз, в час відроджен
ая культур націй, мабуть, точніше буде сказати просто 
покликані, щоб школа була храмом мови.

Немає у Злинці ні національних, суто російських са- 
^Діяльних колективів, немає й вишивальниць тради
ційних візерунків, ні ткаль, ні інших майстрів, які б нес- 
ги людям неповторність саме російської культури. Мо- 
*е Проводяться вечори народних пісень, билин?

— Ні, нема в нас такого, — каже голова сільради !ван 
Єлисейович Миценко.

в селі дві цеокви. Одна з них, Преображен* 
Сэка, об єднує старовірців. Чомусь у вірі, У ЦІЙ сфері 
духовного життя, не відчувається провінційності, яка 

помітна у всьому іншому. Можливо, раніше я б лро- 
т^тавила ці факти, ось, мовляв, церква є, а народна 
Чорність відстала. Та сьогодні, слава богу, ми зідмо- 
5ились від лобової прямолінійності, від здатності бачи- 
“• лише оце, а все інше просто не помічали. Тож я ра- 

за жителів Злинки, що мають вони свої діючі со- 
мають пристань розради душі, можливо, звідси 

и п’Де їх національне відродження.
випадково я почала з російського населення. Так

■ як занепадали інші культури, знівельовувалась, 
Усреднялась» і російська.

З Дитинства знала, що Мартоноша, Панчезе, Каніж 
3лДавські села. Але заінтернаціоналізована до краю,

ж

«Соло
вейка»

рл/

ж
А1

нагадзв громадськості про це у«Вись» М. П. Сухоз ...
статті «Рідне слово». Запропонував видавати багатоти
ражку національною мовою. Через кілька місяців у тій 
же «Червоній зірці» з’явилася замітка «Наша думка» 
за підписом І. Чучко. «Не знаю, як Панчеае і Каніж, а 
от Мартоноша не потребує такої газети, — пише ав- 
ТОр _  я порушив це питання на партійних зборах і всі
комуністи підтримали мене й засудили цю необгрунто
вану пропозицію. Це ж саме сталося й на зборах ве
теранів війни і праці. Ми довго домагалися, щоб у нас 
не було (виділення моє — С. О.) молдавської школи, і 
нарешті добилися цього. До нас приїздили «місіонери»
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ського обласного палацу пюнеріа та школярів 
імені Леніна. ,

Особливо вразило слухано зик°нв Уя£ч.
їнської народної пісні «Мала ма . ' пере- 
ку». тут криються немалі ТРУ^Йки 
дачі невловимих ВІДТІНКІВ і МУЗИКИ
дуже складного за ідеальністю зли „ онтОЗИ_ 
та поетичної мови аранжування

та
Ж
ІЙ

4%Ь ¥.<

й болгари. Па- 
свят виступив

Живуть у Кіровоградській області ще 
м’ятаю, як на одному з фольклорних 
болгарський колектив з народними піснями. Зал слухав 
їх зворушено,, і хоч я не зрозуміла жодного слова, піс
ні ті викликали сльози на очах, — люди зберегли своє, 
неповторне, перейняте від діда-прадіда.

Поки що у Добрівській середній школі Вільшансько- 
го району відкритий єдиний у всій області факультатив 
по вивченню болгарської мови. Сьогодні його відві
дують 16 учніа. Скільки їх буде завтра?

С. ОРЕЛ.
Малозисківський — Новомиргородський район.

ТРЕТЯ СТОРІНКА

цим 
ЛяТОШИНСЬаОГО 

і визнаний кращим дитячим хором

ча. «Соловейко» з честю справився з 
твором, як і з твором Б.
«Хмара», 
України.

Два десятиліття капела піднімалася угору до 
високого мистецтва, ускладнюючи репертуар, 
розширюючи коло прихильників до Болгари і 
Москзи, через телебачення на всю країну. З 
першого дня біля диригентського пульту «С<£ 
ловейка» заслужений працівник культури УРСР 
М П. Макода. Микола Петрович чудово соло
діє вонально-хоровою технологією, тонким му
зикант, прекрасний інтерпретатор. Можна пе
редбачити, що зліт «Соловейка»* триватиме.

Думаємо, було б закономірно і справедли
во, щоб до звань лауреата республіканських і 
всесоюзних конкурсів, обласної комсомоль
ської премії імені Ю. Яновського додалася і 
премія комсомолу України імені М. Остроа- 
ського, на здобуття якої висунутий цей тала
новитий дитячий хор.

А. МДРХЛЕВСЬКИЙ, 
з. о. професора Київського Інституту 
культури,

Е. ВИНОГРАДОВА, 
доцент Київської консерваторії.

_______ ______ .1
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ВІДПОВІДІ
НА ЧАЙНВОРД 
«КОЛОСОК», 
ВМІЩЕНИЙ 
В № 22 сМК»

Лист полуниці 
Звіробій
Гілочки обліпихи 
Материнка
Чай байховий

Віра ВІЄВСЬКАНА СІРКА

чаю, 
підвищує

3
2,5
2,5
2,3
2

ХЕК З КМИНОМ, СМАЖЕНИМ У ТІСТІ
по»
По-

Філе хека нарізають невеликими кусками, 
сипають сіллю, перцем, потовченим кмином, 
тім куски риби змочують у рідкому тісті і обсма
жують у невеликій кількості підігрітого жиру.

Для приготування тіста в холодне молоко кла
дуть сіль, жовтки, просіяне пшеничне борошно, 
добре розмішують, вводять збиті білки і ще раз 
обережно перемішують.

До риби подають смажену картоплю, прикра
шають скибочками лимона і посипають зеленню 
петрушки.

Продукти: 800 г філе хека, 3 склянки пшенично
го борошна, 1 снлянна молока, 2 яйця, сіль, чор
ний мелений перець, кмин, З столові ложки олії.

ЯК БАБУСЯ
Полюбляв Гнатенко Гнат 
Заглядати в чарку.
А як вип’є, зразу так:
Затіває сварку.
Внучку він Катрусю мав,
Та і каже: «ДідуІ
Ступай в буду, що за гвалт 
Зранку до обіду!».
Ще й притупнула ногою, 
Ставши біля хати.

Гнат скривився, а мовчить: 
Нічого казатиі 

ємт Добровелкчківка.ПАРОДІЇ НА ВІРШІ ЄВГЕНА ВИНОКУРОВА
1. Рис. 2. Сівба. 3. Аг

роном. 4. Молоко. 5. Осот. 
6. Тимирязев. 7. Виноград. 
8. Дишло. 9. Овес. 10. 
Серп. 11. Полова. 12. Ар
иан. 13. Надлак. 14. Ком
байн. 15. Насіння. 16. Яй
це. 17. Еліта. 18. Агрус. 
19. Сад. 20. Держак.

Иронический перифраз к стихотворе
нию Е. Винокурова «Стакан» из книги 
«В силу вещей».
Я не берег себя. Теперь — поберегу. 
Не задавался никогда. Теперь — задамся 
Высокой целью: в дружеском кругу 
Я спаивать себя уже не дамся.
И через годы скажут обо мне 
По радио, в журналах и с экрана: 
«Не отыскал он истины в вине, 
А потому и не допил стакана».

Р. ЛЮБАРСКИЙ.

Н А 
На автобусній зупинці, що біля базару, 
Баба Нюра з-під насіння спорожняє тару, 
Третє відро допродує, втомилась старенька. 
Залишилося продати, щось, можливо, з жменьку. 
Поруч хлопці лементують, виляски дівочі,

Одне одному лушпинням запльовують очі, 
А которий те лушпиння у жменю збирає, 
Вже в автобусі тихеньно потім висипає.
А кульочки для несіння всім робила Нюра
»з шматочків, що з газети «Советская культура».

А. ВИСОЦБМИЙ.

«Сила трав величезна. Бо
ни можуть затьмити навіть 
намфору, і немає на землі 
Місця, де трава не росте. До 
трави є сім вимог: вона по
винна вирости в доброму 
місці, бути зібраною вчас
но, добре просушеною, сві
жою, незіпсованою, діяти 
м’яко, сполучатися з інши
ми».

З
Is
1
0,5

З тібетського тракта
ту «Чжуд-ши».

Перший збір трав нази
вається «Ея», Він має загаль- 
нозміцнюючу дію, 
підвищує життєву 
людини.

Листя обліпихи 
Гілочка обліпихи 
Чебрець 
Золотий корінь 
Чорний байховий

Все це насипаємо в чайник 
(золотий корінь треба под
рібнити) і заливаємо кип’ят
ком. Закриваємо кришеч
кою І товстим махровим 
рушником. Даємо настоя
тися 12—13 хвилин. Потім 
розливаємо через ситечко 
і підливаємо води. Цей чай 
краще пити без цукру.

«Чай зміцнює дух, по
м’якшує серце, відгонить 
втому, пробуджує думку і 
не дозволяє оселитися в 
душі лінощам, полегшуєте 
освіжає тіло й прояснює 
сприйнятливість... Пий по
вільно цей чудовий напій, та 
й відчуєш себе в силах бо
ротися з тими турботами, 
які пригнічують наше жит
тя».

З стародавнього тібет
ського рукопису «Вай- 
дурья-онбо».

Наступний рецепт 
який не тільки 
життєву енергію організму, 
але й позитивно діє при за
хворюваннях шлунку, 
ки, нирок і нервової 
ми.

Цвіт ромашки 
Мандаринова Шкірна 
Перемична грецько

го горіха
Му міно

Усе це насипаємо до 
ника (окрім перемички 
грецького горіха і мумійо) 
І заливаємо кип’ятком, За^-віг' 
нриваємо кришечкою і на
криваємо товстим махро
вим рушником. Настоюємо 
10 хвилин. Поки чай насто
юється, ми беремо потріб
ну частину мумійо і розчи
няємо у теплій воді. Нали
ваємо цей розчин у чайни
чок і вкидаємо потрощену 
перемичку грецького горі
ха. Потім накриваємо мах
ровим рушником і настою
ємо ще 5 хвилин. Далі роз
ливаємо через ситечко в 
чашку і підливаємо кип’ят
ку. В цей чай можна доба
вити цукру, його краще пи
ти ввечері. Якщо у вас е 
тяжкі хронічні захворюван
ня, то краще порадитись 
лікарем з приводу вживай-^ 
ня чаю.

А цей чай володіє силь
нішою дією, ніж попередні.

Золотий корінь З
Бадан товстолистий 

(корінь) 1
Чебрець 2

Золотий корінь покриши
ти в чайничок, а корінь ба
дана товстолистого поклас
ти цілим. Потім насипати 
потрібну частину чебреця, 
залити кип’ятком. Закрити 
кришку і накрити товстим 
махровим рушником. На
стоювати ЗО хвилин. Потім 
розливаємо через ситечко і 
підливаємо води.

Людям із загостреним 
смаком, або коли не витри
мати пропорцій, особливо 
бадану, чай може здатне^ 
терпким. Цей чай смачно 
пити з цукром, або медом.

Д. БОГУШ, 
учень медучилкіца.
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Початківцю про екстрасенсу
/ Читачі пам’ятають передрук у нашій газеті «Несусвіт
ної) реальності». Гадаючи, що тема ця зацікавила їх, ми 
пропонуємо ще одну роботу, але вже ближчу до прак
тичних дослідів. Деякі з них ви зможете спробувати 
відтворити вдома. Нагадуємо, що, редакція не обов’яз
ково згодна з усіма поглядами автора.

Думки й запитання до автора просимо направляти на 
вдресу редакції у відділ спорту.

С. Рогоженкос
«Світи, замріть, щоб я почув,
Як б’ється в мене в серці абсолют. 
Розкрий в собі простори абсолюту 
її світло його ти побачиш у всьому. 
Ми всі поєднуємося в джерелах».

Валентин Сидоров «Сім днів у Гімалаях». 
РОЗДІЛ І. ВСТУП

Багато людей прагнуть зрозуміти те, що називають 
надприродним. Одна з складних проблем при цьому — 
одержання інформації — не обходиться без витрат та 
непорозумінь. Кооперативи «роблять» з людей «екстра
сенсів», кандидат технічних наук, «вивчивши» за півтора 
року бхакти-йогу, вважає можливим вести курси з «ви
щої»^!) йоги і т. п. При цьому на всі боки, у тому чис
лі й через пресу, розходяться засоби не зовсім без
печні, але ж люди намагаються їх застосувати, адже 
інформація про екстрасенсів, свій власний досвід при
мушують дійти до думки, що існує «дещо», яке вихо
дить за межі звичайних уявлень.

Метою цих заміток є бажання допомогти всім ба
жаючим розібратися хоч би з найбільш елементарними 
поняттями з цієї галузі. Можуть ці нотатки бути корис
ними Й для тих, хто хоче серйозно почати займатися 
тим, що зветься біоенергетикою.

На сторінках преси цій темі приділяється останнім 
часом багато уваги, ходить по руках велика кількість 
сам-видавівських книжок. Багато розумного, але трап
ляється й «марення сивої кобили»; тому, щоб всі зро
зуміли, що ніколи й нічого не можна сприймати як дог
му, як момент найвищої істини, недосяжної вашому 
усвідомленню, вихід лише один — запам’ятовувати все 
як інформацію до роздумів, пропускати есє через 
внутрішні «фільтри». Тільки так можна відрізнити 
справжнє від хибного, Прочитавши кілька десятків най
розумніших книг, ви не станете володіти «істиною», во
на пізнається лише в дії, є також істини, до яких кожен 
повинен дійти самостійно.

Все, що ви прочитаєте тут, багаторазово було переві
рене автором на практиці. Мабуть, воно є елементами 
тієї азбуки знань, якою треба вміти користуватися кож
ному, хто ступив на шлях самовдосконалення.

Необхідно стисло еисловити еідношєння до деяких 
систем.

Вегетаріанство.
Якщо у вас є можливість все життя харчуватися ово

чами й фруктами без нітратів та пестицидів, то за вас 
можна тільки порадіти. У протилежному випадку до
держуватись принципів вегетаріанства не/лає сенсу- 

Дихальні вправи йогів.
Самі йоги в Індії цілком слушно вважають, що цими 

вправами можна займатися у лісі, на березі екологічно 
чистої річки тощо, у наших же містах створюється вра
ження, нібито держава веде хімічну війну проти влас
ного народу, і, роблячи дихальні вправи, ви більш по
силено насичуєте отрутою всі клітини тіла.

Це стосується також усіх способів підзарядження від 
навколишнього середовища (хмар, дерев, і т. Ін.),

Рух «Харє Крішна».

Найголовніший недолік — догматизм, який обплутує 
людину від голови до п’ят, позбавляючи її вільного ви
бору дії з-за того, що віра наказує в тих чи інших ви
падках чинити визначеним способом. Таким чином, ця 
ідеологія фактично вірою в Крішну, духовного вчителя, 
ставить у певну мить перепону для подальшого роз
витку людини, пізнання нею реальності.

Індійські ж йоги вважають, що не існує нічого таєм
ничого, надприродного — існують лише різні ступені 
пізнання, у самій же ідеології «Харє Крішна»Лайнуто 
в одну купу багато цінних, по-справжньому розумних 
думок і відверта нісенітниця.

Навіть після такого короткого переліку закономірне 
питання: а який же шлях залишається? Найбільш прий
нятним, мабуть, шляхом, є любов до людей у дії. Необ
хідно підкреслити, що любов і жалість — речі за своєю 
сутністю абсолютно різні. Поясню на прикладі. При вас 
автомобіль збиває людину. Жалість штовхає вас в 
обійми жаху, любов же приводить до дії для допомоги 
потерпілому.

Все, що ви прочитаєте, не є моїм відкриттям. На
справді, хіба можна відкрити те, що відомо багатьом 
людям вже кілька тисячоліть? Можна пройти лише час
тину шляху, який вони вже пройшли. І в цьому головна 
причина того, що ці записи вийдуть під псевдонімом. 
Йогівська істина про безіменність будь-якої творчості, 
на мою думку, цілком справедлива.

Наприкінці наведений список рекомендованої літера
тури, але він далеко не повний. Основним критерієм 
вибору книг була можливість їх прочитання, тому там 
майже нема дореволюційних книг. Наводяться також 
деяні, найбільш цікаві, публікації преси останнього часу.

І Далі буде).
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