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Сім’я Харченків жила раніше у місті Ко
ростені Житомирської області. Після Чор
нобильської аварії діти почали хворіти. Те
пер вони Живуть у Кіровограді. Спочатку
було тяжко з житлом, але допомогли ке
руючий трестом « Кіровоградбуд» О. В. Куш
нір та його заступник М. М. Кучер. Зараз
вони мають кімнату в сімейному гуртожит
ку.
Сьогодні Наталочка стала рершокласнн-

цею. Тепер її рідною школою стане 19-та.
Поведе її шляхами Знань Віра Іванівна МЄЛЄШКО (на знімку). Всього буде попере
ду: і радість від першої п’ятірки, і втома від
буднів, і нові друзі, і сльози розчарувань.
’А поки що... менша сестричка Юля із за
здрістю дибиться на сестричку-першокласницю.
Фото В. ГРИБА.

А відтінок у голосі — різний
Яка потрібна спілка мо
лоді, що навчається! Якій
їй бути! Чим повинен сьо
годні займатися шкільний
комсомол! Яке його місце
в загальній структурі комг
сомолу! Ці та багато інших
аналогічних запитань поста
ють з різним відтінком у
голосі і педагогів, і учнів.
Я розумію і розділяю
стурбованість з даного пи
тання. Тим більше, що де
якою мірою відповідаю за
повноту
інтересів учнів
ської та студентської мо
лоді як комсомольців об
ласті.
Сьогодні молодь, що на
вчається, неминуче висту
пає «дзеркалом»
суспіль
ства, тобто в її середовищі
€ традиції, властиві суспіль
ству дорослих. Які з них
переважатимуть — зале
жить від діяльності в цьому
середовищі політичних сил,
і з першу чергу, комсомо
лу. Тому ми усвідомлює
мо, що при відсутності по
літичного впливу на мо
лодь, що навчається, без
конкретних реальних справ
ми не досягнемо
підви
щення
авторитету
всієї
спілки.
При відсутності в ком
сомолу чіткої програми з
тими, хто навчається, буде
продовжуватися
процес
скорочення чисельності ор
ганізації, зменшуватиметь
ся політичний вплив на
шкільне середовище. Збіль
шиться кількість тих, хто,
•відпливши від комсомоль
ського берега, припливе до
неформалів. Нові молодіж
ні політичні сили в міру
свого зміцнення прагнути
муть захопити своїми ціля
ми учнівську молодь. Особ
ливо ту частину, яка має
ще несформований світо
гляд, схильна до всього
нетрадиційного,
екстре
мального.

ЩЕ ОДНА

ПАРТІЯ
Відбулися установчі збори
обласної організації Україн
ської Республіканської партії
міста Кіровограда.

На зборах виступили П. Ро
зумний, секретар УРП (м. Ки
їв), С. Сорока, 8. Гребенюк,
П. Довбнен.
П. Чабаненко.
В. Стадним,
Ю. Сєргєєа
(УРП), Ю. Матко, В. Бондар
(Рух),
Р.
Іваненко (СНУМ
м. Олександрія).
— Наша партія не визнає
збройної боротьби, — сказав
у своєму виступі Семен Соро
ка. — Основний наш
прин
цип — християнська мораль.

Головою обласної організа
ції партії обрано С. Сороку.

Наш кор.

XXI з’їзд ВЛКСМ, XXVI
-’їзд ЛКСМУ (МДС) визна
чили нові відносини до
шкільного комсомолу, ви
значили роботу з молод
дю, що навчається як пріо
ритетний напрям діяльності
нашої спілки. Все це ба
зується в першу чергу на
визнанні ролі молоді, ство
ренні необхідних умов ДЛЯ
реалізації прав і можли
вості кожного учня, сту
дента.
Обласним комітетам ком
сомолу визначені такі го*
повні напрями в галузі ос
віти і роботи з дітьми та
підлітками:
розвиток соціальноекономічних ініціатив мо
лоді;
2) створення умов для
інтелектуального розвитку
дітей і підлітків, пошук і
підтримка юних талантів;
3) сприяння і організація
трудовій зайнятості.
Ще раз наголошу — що
це пріоритетні
напрями.
Кожен з них включає з доб
рий десяток підпунктів ре
комендацій, побажань. Але
ми свідомо всіх їх не пе
рераховуємо: у кожному
конкретному випадку
во
ни, залежно від обставин,
різні, навіть з’являються
нові, які ми радо підтри
муємо, допомагаємо втіли
ти їх у процес виховання
підростаючого покоління.
Нині
кожна
первинна
комсомольська організація
самостійно визначає
свої
пріоритетні шляхи діяль
ності, працює за власними
програмами. У них, як пра
вило, вже немає планів
роботи по «розділах» з
ідейно-політичного, право
вого, атеїстичного
вихо
вання, а намічений вихід
на свої життєві плани.
Вибір справ міг би здійс
нюватися за такими напря
мами:
— практична участь шко-

ляріа у суспільно-політич
ному житті, 9 політичних
акціях;
—
участь у краєзнавчій
роботі,
вивченні
історії
міст, районів. Відновлення
0 збереження історичних і
культурних пам’яток. Орга
нізація роботи пошукових
загонів;
— милосердя, шефство
над ветеранами, воїнамиінтернаціоналістами,
інва
лідами, будинками дитини;
— організація економіч
ної діяльності;
— участь у вирішенні
екологічних питань;
— розвиток інтернаціо
нальних стосунків;
— організація дозвілля
комсомольців - старшоклас
ників;
— робота з школярами
молодших класів, взаємодія
з радами піонерських дру
жин.
Комітети комсомолу на
вчальних закладів повинні
взяти на себе відповідаль
ність за розвиток форм
гласності в школі (шкільні
газети, дискусійні
клуби,
об’єднання).
Що стосується структури
комсомольських
організа
цій навчальних закладів, то
ми за варіантність, різно
манітність форм
(можли
вість створення комсомоль
ських організацій не лише
в школі, але і за межами
навчального закладу:
на
базі клубів, об’єднань).
Сьогодні це положення
закріплено
і в Статут'
ЛКСМУ (МДС). Але до цьо
го питання необхідний, врів
новажений, обдуманий під
хід. Ми — за різноманіт
ність форм, але проти пе
ретворення комсомолу в
клуб чи гурток за інтере
сами.
Л. ЄГЕЛЬСЬКА,
секретар
Кіровоград
ського обкому ЛКСМУ
(МДС).

Солдат
прийшов
у відпустку
Нещодавно а коротку відпустку приїхав до батьків
військовослужбовець Володимир Курицин. Як і багато
його ровесників, після закінчення СПТУ-18 він призвазся на службу в армію. Тихо -мирно спливали нелегкі ар
мійські дні. І в один з них, зовсім недавно — 22 серп
ня — на КПП, де ніс службу Володимир, надійшло по
відомлення про викрадення автомобіля.
Через дві години біля КПП з’явився автомобіль з
п’яним злодієм, який встиг таранити декілька транспорт
них засобів. Решта — все як у детективному оповідан
ні, з щасливим закінченням — викрадача автомобіля
затримав наш земляк В. Курицин.
За мужній вчинок він і отримав як винагороду від
пустку, а М. І. Шевченко, командир частини, де слу
жить Володимир, надіслав листа зі словами подяки
його татові й мамі, які виховали сміливого сина.
На
знімну:
Володимир
зі
своєю
мамою Поліною Миколаївною.
Фото В. ГРИБА.

ДЕ ПЕРЕСИДІТИ ЧОРНОБИЛЬ?
23 серпня у приміщен
ні Ленінського
райви
конкому відбулося за
сідання, присвячене під
сумкам перевірки ста
ну цивільної
оборони
на підприємствах
Ле
нінського району. З до
повіддю виступив
на
чальник штабу
цивіль
ної
оборони
міста
В. М. Козаль. Він
дав
об’єктивну оцінку стану
цивільної оборони
на
39 підприємствах
Ле
нінського району, де з
14 по 17 серпня прохо
дила перевірка. Під час
її проведення виявлено,
що цивільна
оборона
знаходиться е дуже не
якісному стані. Основ
на маса керівників ро
боту ослабила. На рівні
тримаються лише про
типожежна і патрульнопостова служби.

Під час перевірки на
чальники штабів деяних
підприємств і керівники
цивільної оборони вияви
лися у відпустці. Пере
віряти було нічого, то
му, що документи ніко
му передані не були.Так
трапилось,
наприклад,
на заводі
«Більшовик»,
до І начальник штабу, і
керівник цивільної обо
рони якраз відпочивали
після праведних трудів;
сейф зажинений, а в о.
директора заявив, що ні
про яку ЦИЕІГЬНу оборо
ну СНОМ І Д)>см не чув!
На заводі імені Кірова
документація
відсутня
взагалі. Абсолютно неза
довільним виявився стан
об'єктів цивільної оборо
ни ЖЕДу № 4, «Унржитлоремпроенту»,
заводу
«Жовтень», та ім. Кіро
ва, СТО-2. На відміну від
інших підприємств,
на
ВО по сівалках «Червона
зірка» стан справ наба
гато кращий.

Скажу відверто,
судити про плюси і міну
си цивільної
оборони

мені
важко, оскільки
знання мої у цьому на
прямку досить обмеже
ні, і начальнику штабу
цивільної оборони Ле
нінського району Є. В,
Барміну не раз дово
дилось «гасити усміш
ку»,
відповідаючи на
мої питання після
за
кінчення засідання. Але
й мені при всій обме
женості добре відома
наша вітчизняна незграб
ність під час стихійних
лих. Згадаймо,
напри
клад, вірменський зем
летрус, Якими «озброє
ними» виявились пред
ставники інших країн,
навіть економічно не та
ких розвинених як США
чи Великобританія.
Мене особливо врази
ло як уміють наші люди
відхрещуватись від від
повідальності. На запи
тання В. 0. Тначенна про

незадовільний стан
ци
вільної
оборони
пред
ставники деяких підпри
ємств відповідали майже
в унісон,
ми.
мовляє,
недавно працюємо,
ще
не увійшли в курс... При
перевірці виявилось, що
навіть запасний
пульт
управління районом зна
ходиться в
аварійному
стані. Отже
трапиться
що-небудь, відведи.
Бо
же,
напасть,
і Ленін
ському району
не
позаздриш!

Дехто з читачів, мабуть, гадає, і чого ото
нас залякують, трапиться що-небудь, то ні
про який пульт управління згадувати не- доведеться при нинішньо
му нашпигуванні плане
ти ядерними боєголов
ками і характері «мир
ного атома». Ми вже
пережили
Чорнобиль,
навчені... У тому й суть^
Що не навчені. Якщо

брати воєнний
аспект,
то
цивільна
оборона
справді непотрібна. Бо
в якому бомбосховищі
пересидиш війну!.і Але
ж мова не про атом.
Катаклізми нашої епохи
мають чомусь навчити,
застерегти від
безтур
ботності.
На засіданні 8ИСЛ0Влювалась думка про не
обхідність поліпшити ма
теріально-технічну базу
цивільної оборони, На
підприємствах
відсутні
потрібні прилади,
від
сутні і знання з цивіль
ної оборони. У жовтн’
планується
комплексна
перевірка Ради Мініст
рів УРСР. Начальникам
штабів і керівникам це
треба «рахувати І діяти
відповідно.
Л. КАРІМОВА.

ПІСЛЯ 9-го КЛАСУ
Кіровоградське СПТУ
6 оголошує прийом учнів
на 1990—1991 навчальний рік на такі спеціальності:
з освітою 9 класів —
верстатник широкого профілю,
слюсар механоскладальних робіт,
верстатник по дереву,
слюсар-ремонтник,
слюсар-інструментальник;
з освітою 11 класів —
електромонтер з обслуговування промислового устаткування,
верстатник широкого профілю,
слюсар-інструментальник,
контролер слюсарно-верстатних робіт,
оператор верстатів з числовим програмним управлінням,
слюсар по ремонту й обслуговуванню систем вентиляції й кон
диціювання,
слюсар по контрольно-вимірювальних приладах.
Строк навчання на всіх спеціальностях 10 місяців, а на спеціаль«

«остях слюсар-інструментальник широкого профілю з освітою 0
«Ів - 18 місяцю, без одержання атестата про середню
Иа ас: спеціальності приймаються особи віком ₽п ? ад
У‘
мають освіту 8—11 класів.
років,
На спеціальності електромонтер з обслуговуєм«
устаткування, контролер-касир ощадного банЛ „„Л пР°м^лового
ком від 17,5 року.
приймають осіб вїВстигаючі учні з освітою 11 класів одержуйте
тою 9 класів - частково на державному! утриманні
Д,Ю' 3 ОСв1<
Під час виробничої практики учням
’
одержують 50 процентів від заробленої суми
св»аендія, вони
До заяви додають:
'
документ про освіту (оригінал), свідоцтво ПОО НЯПЛ„
А-ИУ-В.КУ (форма № 088-у), війсЛо^кХ^^
«абр:с«вН^:,С^йХ₽ь^Томіс1яаЯ₽ЄЄОЮ: М- К'₽ов°г₽»А, -ул. ДеТелефон: 4 05-01.

г

КОМСОМОЛЬСЬКА ПЛАНІРКА
ЗАПИТУЄМО з надією, що відповісте: «звичай
но». А якщо ні, то цілком серйозно радимо—
поспішіть передплатити і, повірте, не пошкодуєте
що обрали собі в друзі нас. Навіть не тому що
«Молодий комунар» серед обласних газет — од
не з найдешевших і, без перебільшення скаже
мо, цікава газета. Просто - ми ростимемо, як
Ростуть і розквітають діти, як росте все живе.
Ми надумали серйозно змінитися. По-перше
хочемо поміняти назву. Ні, не подумайте, боро
ни боже, що це данина моді. Не робіть завчас
них висновків. Приміром, автор цих рядків знає,
те и ти, уважний читачу, теж повинен би бути
обізнаний, що наша газета свого часу назива
лася «Сталінська зміна». Сталін помер, померло
з ним багато й чорних справ, померло вихвалян
ня, підлабузництво того часу, а разом з ним і та
назва.
З явилася нова. До комунізму йшли, хоча не
знали (та де правду діти, хто знає й тепер?), що
то таке, і знову в ті ще недавні часи газета, кот
ра призначена молоді (а молодь тоді ж, як і «всі,
підкрикувала хрущовським і брєжнєвським ло
зунгам комунізму), стала «Молодим комунаром».
Хоча, думаю, справа навіть не в назві. Справа
® тім — що під назвою. А під нею ми намагали
ся впихати і втискати різні матеріали. Правдиві,
щирі і об єктивні. На жаль, не всі вони в тому
вигляді, у якому готувалися, дійшли до тебе, чи
тачу. От інколи ти і казав, відкладаючи в бік:

Ви передплатили
свою молодіжну?
«що вони пишуть». Хоч то не вина була журна
ліста, «ина була системи, яка тримала в руках
ножиці дозволу і своєї об’єктивності.
Якщо говорити словами відгуків, то навіть тоІді ти, наш друже, вибирав нас. Бо ми — молоді,
ми не завжди покірливо схиляли голівку, ми да
вали тобі на вечерю нормальні страви, а хто їх
інколи перший об’їдав, сам знаєш.

Так було багато років і з висвітленням комсо
мольського життя. Та за три роки, чи то що те
матика «суха», чи вже наше життя добре про*
дуеало перебудовою, чи нові люди по-новому
не
мислили, «Комсомольська планірка» майже що
попадала на операційний стіл. Траплялося,
то
«щось» на думку «великих» і вирізали, але
рідко, навіть дуже рідко було. У наступному ро
ці взагалі, думається, таке не траплятиметься.
Плануємо ми в «Комсомольській планірці» да
вати і офіційні матеріали, але зразу скажемо —
коротко їх зміст переповідати, і змінити дещо
напрям. Довго ми роздумували, яким комсомо
лу бути. Думаю, настав час, що варто більше про
людей, про тих самих комсомольців писати.
Комсомол визначається вже як молодіжна пар
тія. За всю молодь він не «в отвіті». Зі своїми
членами проводить роботу, їх захищає, їм допо
магає. Давайте ще раз згадаємо МЖК, і студент
ські загони, і госпрозрахункові об’єднання. По
гано допомагає? — запитаєте.
Можливо, але не все залежтиь від комсомолу,
с об'єктивні, є й суб’єктивні Причини. Про це —
теж читатимете в тематичній сторінці «Комсо
мольська планірка». Її назва, певно, як і була,
так і залишиться. Залишився комсомол з великим
лантухом проблем, певно, залишиться й газетна
«планірка». Є у вас пропозиції, аргументовані, ці
каві — не те, що прислухаємося до них, а вико
ристаємо, пишіть!
«Мало ми захищали комсомольців!» — дуже
часто мені доводиться чути ці слова. Скаржать
ся робітники, селяни, всі скаржаться. Продавці,
народ, який майже завжди був героєм негатив
ним на сторінках, так і ті приходять; «чому пи
шете. що такгсякі ми, чому ні рядка, як нас об
ражають, як оно вагітну жіночку на ящик з цвя
хами штовхнули», — говорила комсомолка з гос
подарського магазину. З іншого магазину, де
висить вимпел, що там працює КМК, нарікали, як
знущаються з них за це, в ми мовчимо.
А ще в колгоспах, де є теж КМК, про комсо
мол майже не знають, бо праця до того кріпос
на, що не до спілки. А ще культура...
Про все, звичайно, не напишеш. Але ми наЬдіємося на комсомольських працівників, на їх
допомогу. Скільки не казали, скільки не проси-

ли — пишіть про свої справи, в головне — про
людей, отих, які все роблять — пишіть!
Майже не пишуть нам з районів у сторінку
«Комсомольська планірка». Де встигнемо — самі
поїдемо, а де ні... Плануємо все-таки серйозно
налагодити взаємостосунки. Кажуть:
«неціка
во» — так напишіть цікаво! Запропонуємо ство
рити корпункти в райкомах комсомолу і щоб
звідтіль надсилали, передавали телефоном нам
інформацію про життя-буття.
Бо коли написала Людмила Малахова зі Знам’янського району, що такі-сякі ми, що все за
«рухи різні», а про комсомол — погане лише, то
отримали декілька відгуків На жаль — анонім
ні, і то не про щось конкретне, цікаве, а знову
типу «ви ж за рух...». Тож пишіть за все.
Хочу від себе сказати: вважаю, газета повинна
теж давати інформацію чисто інформацією. При
міром — відбувся мітинг, на ньому хтось сказав
те, а ще хтось — оте... Митам хай уже думає про
авторів слів щось своє, хай думає про подію, но*
вину ще щось на свій лад. Бо подавати неодно-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

РЕЗОНАНС

«Скільки можна
ГОЛИХ
Я дуже обурена деяки
ми фотографіями у вашій
газеті. Замість того, щоб
вчити молодь етиці,
ви
перетворили своє видан
ня в порнографічне. Ма
буть, зі мною згодяться

Вабагато хто. І якщо
що
силь Гриб вважає,
фотографувати голих бао
— це мистецтво, то я не
згодна.
_
д потім ми
всі
обу
рюємось, що в країні та
ке твориться. Якщо в га
зеті молодіжній будуть
поукуеати такі речі, що
ж тоді можна вимагати
від нашої молоді?
Я б не хотіла витрача
ти гроші на тане видан
ня щоб мій син все це
бачив у номсомольсьномолодіжній газет».
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Так! ж запитання я по
ставлю в обкомі ЛНСМ.

€. СОСНОВСЬКА.
м. Олександрія.

Життя—не тільки
строга мама
Шановна Є. Ф. Соснсвська!
Як ми зрозуміли, Вас

обурюють
фотографії,
які вміщувались у нашій
газеті. Ми не розділяє
мо Ваших почуттів, Якраз фотографії у нас
досить стримані, і наш
фотокор, Василь Гриб,
своєї
справді майстер
справи, здатний творити
мистецтво. Але якщо й
були якісь знімки, що
наштовхують на не дуже
цнотливі думки, то рі-

бічну інформацію однобічно — це не так І гар
но, хоча декому десятки років і було вигідно.
Особливо хочеться звернутися до читачів **
творіть молодіжну, пишіть нам! Надсилайте ілю
страції. Як мовиться, один хороший знімок вар
тий ста хороших слів. Ми з радістю друкувати
мемо ваші листи, відгукнемося на біль, разом
порадіємо добрій справі, підтримаємо ініціативу.
А коли хочете про все це читати в нашій з ва
ми газеті, коли, як і раніше, полиставши тижне
вик, зупинете свій погляд на «Комсомольській
планірці», подумайте, що ви сюди хочете напи
сати. Візьміть ручку, аркуш...
Ну, а для того, щоб мати під рукою молодіж
ну, радимо її передплатити. Поспішіть! Нагадує
мо: наша з вами газета не лише доступна по ці
ні кожній молодій людині в час інфлянції, а й
цікава і буде ще цікавіша, коли ви до нас писа
тимете.
Юрій ЯРОВИЙ,
завідуючий сектором комсомольського
життя.

ТРЕІЯ СТОРІНКА
вень цієї нецнотливості
кожна людина носить
сама в собі, І якщо Ваш
син хороший, порядний
хлопець, має міцні мо
ральні цінності, закла
дені Вами, то ніякі знім’
ки не зможуть його пе
реінакшити.
Моральне
обличчя людини скла
дається
роками, одна
мить — нічого не зна
чить.

I ще одне. Життя мо
лодої людини складає
ться не тільки із наста
нов строгої мами. І, ма
буть,
краще.
коли
хлопець чи дівчина, всту
паючи у світ, мають пев
ну підготовку, бо це ж
страшно, коли в юних
душах сіють цинізм «ді
ячі» з підворітні.
З повагою
С. БОНДАР.

О ПЕРШЕ Єзген Коновалець з являється на
політичній авансцені се
ред груп галицьких ук
раїнців, котрі гуртува
лись навколо Львівсько
го часопису «Молода
Україна»».
Головною ідеєю, що
їх об'єднувала, був на
ціоналізм. Хоча лозунг
«Україна — українцям
без москалів, ляхів і
юд», на їх погляд, давав
пріоритет : можливість
західним українцям бути
пануючою нацією
од
нак це ніскільки не сто
сувалось відносин до
австрійців чи ьщд’яр, ДО
Австро-Угорщини,
на
впаки, вони зважали, що
тільки під патромажем
останньої за допомогою
Австрійської
Г тичини
можливо створити
са
мостійну Україну.
Починається перша сві
това війна, націоналіс
тичні проекти починають
матеріалізуватись
у
сформований
бойовий
підрозділ Азстро-Угорської армії—«легіон Ук
раїнських січових стріль
ців». Серед бійців ле
гіону молодий поручик
Євген Коновапець
Ле
гіон бере участь у бо
йових діях, але прояви
ти бойові доблесті по
ручику не вдається, бли
скавичний удар генера
ла Брусі поза — і велика
кількість стрільців опи
няється в російському
попоні.
Серед
них
«зверх-патріот»
Євген
Коновапець. Доля заки
дає його з глибоку Рхг
сію, в табір військово
полонених під Царицином.
Попон тягнувся недов
го, революційні події з
Пітері сприяють його
визволенню.
Почувши
про національний рух
на Україні, скоренько
розміркувавши в що це
може вилитись, Коноаапець гуртує навколо се
бе націоналістично на
строєних добровольців
із числа зійськозопояонених січовиків, в ос
новному виходціа з Га
личини, з ними проби
рається до Києва і запропо-ззує свої послу
ги Центральній Раді.
Копншн:й поручик стає
командиром знов ство
реного полку січових
стрільців. Його правою
рукою — начальником
штабу полку призначено
земляка Андрія Мель
ника.
Якщо легіон січовиків
був знаряддям у руках
загарбницької політики
Габсбургів, що прикри
валися ідеєю визволен
ня України з-під лану-

еання Росії, то полк Конозальця стаа знаряд
дям в руках Центральної
ради для боротьби про
ти радянського руху на
Україні.
Найганебніша
сторінка в діяннях попку Коноаальця — жор
стоке придушення Київ
ського січневого зброй
ного повстання 1918 ро
ку, що переросло з шес
тиденну оборону робіт
ників заводу «Арсенал».
Головним
душителем
повстання стала команда
Коноаальця. З бою було
збито близько 7QQ ро
бітників, ще 300 розстрі
ляно, Ьої тривали з 29
січня до 4 лютого. Але
перемога була Піррова.
Невдовзі Коновальце
зі довелося втікати з
Києва від загонів Чер
воно! Армії. Брестський
мир вніс нові несподі
ванки в його долю. Він
знову .3 Києві в обозі ні
мецьких військ та геть
мана Скоропадського.
З падінням Скоропад
ського й захопленням
влади Директорую Винниченка-Летлюри, а пе
регодом — бригада, кор
пус із шести полків сі
човиків стаз ударною
силою
петлюрівської
контрреволюції.
Та коли Петлюра пішов на союз з Поль
щею, що ніяк не могла
дозіряти галичанам, зін
фактично продаз Конозальця, вбачаючи а ньо
му серйозного
конку
рента на своє диктатор
ство.
Петлюра
недооцінив
свого «супротивника на
роль українського На
полеоне»,
Коновапець
швидко порозумівся з
поляками і зник з укра
їнської політичної аре
ни, щоб «випливати а
Празі серед націоналіс
тичної еміграції».
Побачивши, що
ту
тешні «національні пат
ріоти» зайняті безпред
метними і довгими дис
путами і розподіляють
неіснуючу владу з да
лекій Україні, зз’р Конозальця зупинився на
Берліні. Тут його пам’я
тають ще по Києву,
приймають з почестями,
збачаючи як «перспек
тивного політика».
Є. Коновалець,
май
бутній «фюоер україн
ців», прагне до зустрічі
з майбутнім «фюрером
німціа» Адольфом Шіккепьгрубером-Гіглером.
Перша «історична зу
стріч» сталася в 1922 ро
ці в Мюнхені в пивній
«Хофбройхауз». Історія
замовчує деталі зустрі
чі. Але
виходячи з її
наслідків, можна
ком-

статувати, що лідери за
лишились задоволені. На
сучасний манер, нефор
мальні структури Німеч
чини наряду з формаль
ними визнали україн
ських націоналістів.
Зустріч залишила ще
дещо: Євген Коновапець
почав-носити вуса «а 1а»
Гітлер, вести себе на
трибуні як його німець
кий колега. Кажуть, що
то демонізм Гітпера.
Про демонізм Коно-аальця говорити не прихо
дилось. Справа не з
безталанності останньо
го і навіть не у вусах,
яких в Коиовальця тоді
ще не було, а в гро
шах — марках, які пла
тили націоналістам нім
ці. Як кажуть, музику
замовляють ті, хто пла
тить гроші.

колонії українців у Манчжурії.
У 1931 році вже «ко
ронований вождь укра
їнців» вдруге зустрічає
ться з Адольфом Гітлером. Це була й остання
зустріч з Ґітлером. На
далі фюрер не дозво
ляє собі такої вольное ті.
Васали
повинні знати
своє місце. Тепер ауді
єнції обмежувались ли
ше Розенбергом — тео
ретиком фашизму, Канарісом — шефом ні
мецької військової роз
відки та Дігельсом —
головним
інспектором
таємної поліції з верхів
ки Рейху та представни
ками середнього й ниж
чого кіл німецької адмі
ністрації на місцях.
У націоналістичній лі
тературі вказують на свої

ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ Є. КОНОВАЛЬЦЯ

Після цього симпатії
німецьких властей до
Є. Конозальця ростуть.
Йому запропонували пе
ревести штаб У8О з
Праги до Берліну. Але
«лаври націоналіста Мусоліні» не дають покою
Конозальцю. Зріє ідея
консолідації всіх закор
донних українських на
ціоналістичних сил.
У листопаді 1927 ро
ку на одній із нарад
УВО прийнято рішення
про консолідацію руху і
взятий курс на створен
ня єдиної націоналістич
ної організації.
27 січня 1929 року у
Відні було проголошено
створення ОУН (Органі
зації Українських націо
налістів).
Підтримка спецслужб
Німеччини, Італії
дала
можливість вирішувати
кадрове питання — під
готовку бойовиків для
націоналістичного
під
пілля. Служителі плаща
та кинджала
широко
відчинили свою мережу
спецшкіл, училищ,
ін
ститутів для навчання
майбутніх
терористів.
Так, Коновалець побу
вав в Данцігу, Берліні,
Бренері (Італія) в компа
нії з Рішзрдом Яри, Ач та
Пазеличем та іншими.
Кочовалець роз'їжджає
по світу. «Фюрер укра
їнців» шукає підтримки
в Англії та Франції, □
Югославії та Америці,
Швейцарії і навіть в да
лекому Китаї, де хоче
зэзоюзати симпатії до
своєї особи 250-тисячної

ідейні, моральні витоки.
8 реальності все було
більш прозаїчно. «Фюрер всіх українців» от
римував із фондів
ні
мецьких спецслужб де
сять тисяч марок щомі
сяця. На той час цз до
сить велика сума. Зви
чайно, гроші задарма не
давали.
1930 р. — вибух бом
би в редакції львівської
прогресивної газети «Си
ла» — причина
акції:
«повинна продемонстру
вати, що з більшовиками
ми будемо боротись по
дібними технічними за
собами» (із націоналіс
тичної листівки).
21 жовтня 1933 р. —
вбито секретаря радян
ського
консульства у
Львові Андрія /Майнова.
1934 р. — вибух у ре
дакції антифашистсько?
газети «Праця».
1934 р. — вбивство мі
ністра внутрішніх справ
Перацького,
1935 р. — збизство у
селі Дзірці Львівського
воєводства українця-антифашиста
Білецького,
йому відрізають голову
і ножем на обличчі зирізають хрест.
З ОУН напередодні
1934
року
намітився
розкол. Коновалець, вва
жав, що досягнення цілі
можливе через сполу
чення клопіткої неле
гальної
як пропаган
дистської, так і терори
стичної роботи, через
поєднання тиску на «ве
ликих політиків» як со

юзників, так і погроз, но
зупиняючись перед фі
зичною
ліквідацією».
Коновалець був призна
ний лідер українського
націоналізму. Він, як на
лежить «фюреру», не
терпів інших точок зо*
ру, це не влаштовувало
молодих членів ОУН. Ці
вважали Коноаальця за
людину
вчорашнього
дня, за «музейний мот
лох». Терор, який приніс
успіх фашизму а Єзропі, був в очах молодих
універсальним засобом,
котрому
противляться
«старі ОУНізці» і їх лі
дер.
Молодий Бандера не
одноразово
піддазаз
критиці
стратегію та
тактику Є. Коноаальця,
котрий явно не дооцінюз&а свого опонента і
це він зрозумів тільки
після вбивства Б. Пе
рацького. Бандера як
людина дії жадав не
тільки активності, буду
чи представником
се
редньої ланки, він від
чував поширення недо
віри до націоналістів з
боку широких зерстз
українців, бачучих
на
правленість
«боротьби
за націю» не проти зинуаатців геноциду, а, як
правило, проти демо
кратично настроєних лю
дей, Стзорюаалась си
туація втрати підтримки
ОУН з боку жителів Га
личини та Волині. По
трібна була якась акція.
Акція досить безумна та
епатажна, з допомогою
якої можна було б по
казати німцям, що Ко
новалець вже не зождь,
що ж то за лідер, коли
його підлеглі роблять,
що хочуть, назіть вби
вають міністра союзної
держави тих, на чиї мар
ки існують. Німцям ім
понують «люди натиску»,
заодно зони побачать
істинного лідера ОУН і
поставлять
на нього.
Крім цього притупиться
недовіра простих лю
дей, щиро вірячих з
ОУН, та й поляки втихо
миряться. Ще будучи з
німецькій спецшколі а
Данцігу, С. Бандера ро
зумів, що німецько-поль
ська угода, якщо її укла
дуть, є не чим іншим, як
«фіговим листком», кот
рий Гітлер відкине, йду
чи на Схід. Отже, жереб
кинуто. Вибір ідеальної
жертви для акції випав
на Перецького — міні
стра внутрішніх
спраз
Польщі. Збизст-во мі
ністра справило
вра
ження шоку на Є. Конозальця. Він зрозумів,
що в ОУН виник ще
один «центр влади» на

чолі з самолюбивим,
«шаленим
Степаном»,
претендуючим на роль
«українського
Наполе
она».
А що ж німці? Обме
жились рядом зовніш
ніх політичних демаршів
з боку Гебельсівсьлого
відомства.
Розрахунок
Бендери виявився точні
шим. Фашисти не зби
рались жертвувати сво
єю «п’ятою колоною»—
українськими
націона
лістами напередодні ве
ликої військової кампа
нії на Сході. Зараз їм
були більш потрібні те
рористи, чим трибуни,
претендуючі
на роль
національних
лідерів.
С. Бандєру помітили і
оцінили по заслузі, ос
кільки
прийшов його
час. Авторитет Бандери
піднявся серед рядових
членів ОУН, та
серед
націоналістичної емігра
ції. Це створювало нер
возу напругу а ОУН.
Арешт С. Баядери лише
відтягував
ліквідацію
цієї напруги.
Тільки практика,
дії
могли встановити репу
тацію «істинного вождя
української нації Є. Конозальця.
Він зробиа
ставку на створення те
рористичних
конспіра
тивних загонів. У 1937
році сформований пер
ший з них — «Зо-вки».
«Фюрер українців» пи«шається цим. Він хоче
показати німцям, що
«ще молодий, що
є
порох в порохівницях» і
організовує нараду пред
ставників націоналістич
ного руху з усіх кінців
світу, де жили українці.
Тема Обговорення —
консолідація сил.
З німецьким паспор
том на ім’я Йосипа Но
вака Коновалець виру
шає до Ротердаму, де
повинна була пройти на
рада. 23 тразня 1938
року після зустрічі з ак
тивістами руху в готелі
«Атланта» «український
фюрер» вийшов на ву
лицю подихати свіжим
повітрям. Це була його
остання прогулянка. Пе
ред готелем він упав на
тротуар, пошматозаний
вибухом бомби. Одні
говорять, що зона була
змонтована з годинник
Коноаальця, інші — що
знаходилась з пакеті,
котрий той держав у
руках. Так закінчилась
біографія Євгена Коно
аальця, «першого фю
рера націоналістів», за
сновника кривавої ОУН.
Підготував
8. БЕЗПАЛИЙ,
кандидат філософ
ських наук.
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ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

-З 1 ВЕРЕСНЯ 1990 РОКУ

ОГЛЯД
ЛИСТІВ
Добрий день, дорогі читанії
До рубрики «Хочу листувати
ся» продовжує надходити ба
гато листів.. Ми вдячні вам за
підтримку, адже більшість з
вас не погодилася із пропози
цією «закрити» рубрику. Ве
ликого і гарного листа написа
ла нам з цього приводу Ірина
Ярьомоза з міста Олександ
рії. Вона підтримує існування
рубрики «Хочу листуватися».
Ірина багато розповідає про
себе. Не зважаючи на те, що їй
20 ромів (міні іншим, нам'пи
шуть і старші за віком друзі),
вона теж хотіла б завести лис
товні знайомства з хорошими
людьми. Себе Ірина характе
ризує як людину дуже ‘ това
риську, яка цікавиться
«всім
на езіті». Ось її адреса: 317300,
м. ОЛЕКСАНДРІЯ, вул. Г1АРХОМЄНКА, 177. ЯРЬЗМОЗІЯ ІРИ
НІ.

Цікавий лист надійшов лід
Олени Пушко з Помічної. Дів
чина детально розповідає про
свої захоплення, і в нас немає
підстав думати, що її лист не

Э

«МОЛОДИЙ комунар»

зацікавить ровесників. Олена
вчиться з 9 класі, Любить гім
настику, вже 5-й рік займає
ться аеробікою. Колекціонує
фотографії різних порід со
бак. Любить літературу, сама
пише вірші, пробує створюва
ти музику. Олена листується з
друзями з НДР, Чехослозаччини, США, Угорщини. Допо
може налагодити контакти з
іноземцями, якщо хтось з но
вих друзів побажає. Отже ад
реса Олени: 317523. Доброзеличкізський ргйон, м. Поміч
на, 2, вул Пархомеика, 2. Пуш
ко Олені.
Хлопці з Онуфріївни надісла
ли колективного листа до «Мо
лодого комунара». Сподівають
ся, що на нього відгукнеться
хороша дівчина. Але Юра Ко
тенко, Віталій Береза, Михай
ло Буланюк і Валерій Демешно забули вказати
свій
вік.
Тож, щоб запобігти плутанині,
радимо їм самим
написати
листа хорошій дівчині, чию ад
ресу знайдуть у нашій рубриці.
Домовились?

Публікуємо ще кілька адрес
наших дописувачів.»
З Доброзеличківськога ра
йону: 317527, м. Помічна, вул,
Чкалоза, дім 3, Кулигіній Тетяг
иі (їй 12 р.-якіа).

З Кіровограда — 14-річна
Тетяна Сонопоэська. 316029,
Кіровоград, вул Маршала Ко
нева, 7, «з. 194.
16-рІчний Едуард Лесников.
315031, Кіровоград, -зуп. Па
цаева, 29, кв. 127.
З Новомиргородськогз ра
йону:
3174 Н, Ноаомиргородський
район, село Турія, 5р.*2. Пав
ленко Василю (йому 17 років,
захоплюється спортом і літе
ратурою).
Із Свіглоаодська:
317900, м. Сзітловодськ, аул.
Б. Хмельницького, 14S, Михай
ленко Оксані (навчається v
8 класі).
Дуже просимо «ас, -вказуйте
обов'язково свій вік, адже но*
жен бажає листуватися швид
ше з ровесниками
і десятикласнин, мабуть, не поспіша
тиме писати листа шестиклас
ниці.
А цю адресу ми
друкуємо
особисто
для Дівчинки Люд
мили із села Соснівни.
Ганн
Патоковим, з якою вона позна
йомилась з допомогою
нашої
газети, загубила її адресу і ду
же просить написати їй знову.
Отже. Людо, відгукнись Ддрета Тетяни Паслюхович: 317141,
НОВГОРОДНІВСЬКИЯ
РАЙОН,
СЕЛО ІНГУЛО-НАМ’ЯННА.

V

■иаимияі ЕКОЛОГІЧНИМ
ЩОДЕННИК
М. Д.: Тривалий
час через великий
сяг стоків біологічне їх
очищення на очисних
майже непомітне.
КОР.: Як оцінюється
рівень екологічної без
ба, щоб вона працюва
пеки Кіровограда
на
ла в нормальному ре
фоні республіки!
жимі; очисні ж пере
М. Д.; Ми знаходимо
вантажені
більше
як
ся приблизно посереди
удвічі, що значною мі
ні. Але це далеко не
рою заважає ефективній
«золота середина». Ко
очистці.
жен день інтенсивного
Не треба забувати, що
забруднення навколиш
старі очисні працюють з
нього середовища
на
1974 року без ремонту.
ближає нас до такого
Незабаром вони будуть
стану, в якому знаходя
зупинені, так, що на
ться так звані «стомлені
вантаження
на другу
міста» (приміром — За
чергу ще зросте...
поріжжя).
КОР.: З ваших слів
КОР.; Чи ж усвідом
стає зрозумілим, що Ін
люють це всі кіровогулу в Кіровограді й пів
градці, в першу чергу—денніше не позаздриш.
керівництво великих під
Але, можливо, є якась
приємств - забруднюва
надія на третю
чергу
чів!
очисних!
М. Д.: Наведу тільки
М. Д.; Проектна докуодин приклад. Вже не
ментація на будівництво
один рік великою загроїї потужністю в 100 ти
ЗОЮ здоров’ю кіровосяч кубометрів на добу
градців є ливарні
вибуде підготовлена до
робництва
«Червоної
травня 1991 року. На
зірки». Чи не стільки ж
будівництво треба буде
часу ідуть безплідні пе
56 місяців. Якщо до то
реговори про переве
го часу обсяги водопо
дення цих виробництв
стачання
Кіровограда
за межі міста. І це не
залишаться на сьогод
зважаючи на те, що ли
нішньому рівні або зро
варний завод (с-ще Но
стуть
ледь-ледь, тоді
ве) належить до одного
проблему очищення во
з «Червоною зіркою»
ди в місті можна буде
міністерства... Певно, це
вважати вирішеною.
ще одне свідчення того,
КОР.: Від чого зале
що союзним відомствамжить найперше, чи вда
монополістам наші проб
сться здійснити заду
леми мало цікаві.
мане!
КОР.: Дозвольте по
М. Д.: Від стану набажати вам на прощан
шої економіки.
ня послідовності в охо
КОР.: Про що свідроні навколишнього се
чать аналізи води, яка
редовища. І — дякуємо
стікає сьогодні в Інгул,
за інтерв’ю

КІРОВОГРАД ПОЧИНАЄ

СТОМЛЮВАТИСЬ

ЗАПОРІЖЖЯ. Великою популярністю у молоді міста користується яхтнлуб
спортклубу «Металург», що налічує близько 200 вітрильних суден різного
класу, з успіхом виступили місцеві яхтсмени на недавній першості республіки, завоювавши 5 срібних медалей.
Л/
На знімку: на тренуванні — юні яхтсмени.
Фото 0. КРАСОВСЬКОГО.
(Укрінформ).

А «МЕРТВА
ЛЕТИТЬ НА
Вже наприкінці серп
ня темно-зелені листоч
ки осокорів стали блід
нути, світлішати,
наби
рати жовтуватого
від
тінку. Все більше за
барвлюються в багря
нець черешня, осика,
калина. А ось крони кле
нів змінюються неодна
ково. Один стоїть, ніби
поділений надвоє: пів
денний бік ще зовсім
зелений, північний —
наче присипаний золо
тистою порошею. Інший
зі сходу також зелений,
а з півдня і заходу спа
лахує багрянцем. Кле
нові листочки часом поцятковані, що надає,їм
особливої краси.
З ножним днем прозорішими стають ліси, пар
ки й сквери,
гублять
свою таємничість. Осінь
змінює
барви. Цвітуть
осінні нвіти.
Малиновофіолетовим кольором пе
реливаються
мальвочни-налачики, ніби
золо
том — пижма; доцвіта
ють Петрові батоги й
Ьдзвоники,
волошки
й
гвоздики, гусячі
лапки.

ПІВДЕНЬ

Подекуди стеляться буз
кові килимки чебрецю і
вересу.
З поступовим похолоданням опадають гладіолуси. Хризантеми й мор
жини цвітуть аж до морозів.

У серпні одна за одною відлетіли у вирій ‘
зозулі, за ними — івол
ги. Невдовзі полетять
одуди, мухоловки, місь
кі й берегові ластівки,
лелеки, очеретянки, со
лов’ї. До кінця вересня
відлетить більшість пе
релітних птахів. Тільки
шпаки не поспішатимуть.
Панує думка, що ті
птахи, які раніше відлі
тають, пізніше й повер
таються навесні. Пере
важно це так. Однак ле
леки не вкладаються в
цей графік.
Відлітають
вони, починаючи з се
редини серпня, але на
ступного року повер
таються рано — у дру
гій половині березня.
Недарма наші предки
вважали лелек божест
венними птахами. їхній

___________________________

ПОЇЗДКА
ЗА КОРДОН
Інформація відділу віз
і реєстрацій УВС
За останні роки в нашій країні прийнято ба*
Дгато документів, направлених на спрощення
порядку виїзду за кордон і в’їзду в СРСР.
Діючі нормативні акти приймаються в повній
відповідності з міжнародними угодами.
Порядок виїзду за кордон і в’їзду в СРСР у
приватних справах визначений постановами
Ради Міністрів СРСР № 1064 від 28 серпня
1986 року і № 1119 від 27 вересня 1988 року,а
танож внесеними до них доповненнями та змі
нами в зв’язну з подальшою демократизацією
нашого суспільства.

До мінімуму скорочено строк розгляду виїздних анкет-заяв, де тепер дані вказуються
лише на заявника і того, хто запрошує. Не по
трібно ніяких характеристик з місця роботи,
довідки про надання відпустки, про допуск
до секретних документів і багато інших, що
.істинні краї,
ни на безвізовій основі замість паспортів вве
дені спеціальні внладиші до внутрішніх пасйортів. ЩО значно прискорило оформлення документів для закордонних поїздок.

А

ГОЛОВА»

Всі ці спрощення а оформленні документів
сприяли розширенню контактів
радянських
громадян із жителями зарубіжних країн.
Нині, коли наша країна переживає еконо
мічні труднощі, окремі громадяни використо'
вують поїздки за кордон для наживи на не
трудових доходах шляхом масового скупову
вання в торговій мережі дефіцитних товарів
і реалізації їх за кордоном. У багатьох ви
падках комерційні поїздки здійснюються ор

приліт співпадав із при
ходом весни за кален*
дарем наших предків, а
відліт — із кінцем літа.
Готуються до зими й
птахи, що не відлітають.
Ось падеринувата сойна
цілий день носить жолу
ді й ховає їх всюди: під
дахами будиннів, у
по
рожніх гніздах, опалому
листі. Повзик любить го
ріхи ліщини й заганяє їх
у щілини кори дерев, де
й розбиває потім;
нленові крильця та горішин
липи складає в дупла.

Документація на пуск
у дію другої черги очис
них споруд ооласного
центру була підписана
представниками
відпо
відних служб ще напри
кінці
минулого року.
Згідно норм, ВІСІМ міся
ців дається на те, аби
поступово ввести готові
до експлуатації споруди
в дію. Нині пора б уже
міським очисним запра
цювати на повну по
тужність. Про те, як
стоїть справа насправді,
кореспондент «МК» роз
мовляє з інспектором
Кіровоградського місь
кого
держкомприроди
М. С. Дубовим.
КОР.: Початок верес
ня — традиційний час
активізації сил, які боряться у світі за збере
ження й захист навко
лишнього
середовища.
За старою традицією
можна було б говорити
про нові наші успіхи о
його охороні на терені
Кіровограда, особливо в
справі зведення очисних
споруд...
М. Д.: Давайте порів
няємо деякі цифри. Во
допостачання
Кірово
града нині складає 130—
135 тисяч кубометрів на
добу, а потужність очис
них після пуску в дію
другої черги — 60 ти
сяч. До того ж, аби
встановився
оптималь
ний режим роботи новозбудованої черги, тре

До речі, на південь
відлітає не лише багато
птахів, а й деякі мете
лики. Приміром, реп’яхівка, адмірал, бражник
«мертва голова»... Реп’яхівка — аж до Африки,
Що ж до більшості ме
теликів, то вони, як і
решта комах, не дожи
вають до зими: вмира
ють разом із відходом
літа, сонця і тепла.

Р. ДАИДАКУЛОВ,
дійсний член Геогра
фічного товариства
СРСР.

ганізованими групами контрабандистів, котрі
«вміло» скуповують оптом дефіцитні товари
з баз і торгових точок.
У зв’язку з цим 20 липня ц. р. Радою Мі
ністрів СРСР прийнята постанова № 719 «Про
додаткові заходи по попередженню контра
банди та інших незаконних дій, пов’язаних з
полегшенням пропуску громадян через дер
жавний кордон СРСР», згідно якої припинено
■видання вкладишів до паспортів громадян
СРСР особам, котрі бажають поїхати в Рес
публіку Польщу, Чехословацьку і Словацьку
Федеративну Республіку, Угорську Республіку.
Виїзд в ці країни ТИМЧАСОВО буде здійсню
ватися лише іа загальногромадянськими за
кордонними паспортами.
З урахуванням великого дефіциту
бланків
закордонних паспортів тепер будуть оформля
тися лише поїздки особам, у котрих є ці пас
порти, а також тим, хто їде до прямої рідні
(до матері, батька, до
дітей,
сестер-братів).
Решта заяв розглядатимуться в міру надход
ження додаткової кількості паспортів, про що
буде повідомлено в паспортні відділення об
ласті.

Виїзд радянських громадян а Німецьку Де
мократичну Республіку здійснюватиметься за
вкладишами до внутрішніх радянських пас
портів за умови виїзду лише повітряним чи
морським транспортом (на звороті проводи
тиметься запис).
Оформлення закордонних поїздок в Руму
нію, Болгарію і Югославію залишається попе'
реднім, тобто за вкладишами, однак без пра
ва транзитного проїзду територією Угор
ської Республіки,
Ще нагадаю про деякі положення, котрі
повинні знати всі бажаючі виїхати за кордон
на тимчасове чи постійне місцепроживання.
З клопотанням про виїзд за кордон можуть
звертатися особи, котрі досягли 18 років Ді
ти до 18 років можуть виїжджати за кордон
лише за клопотаннями законних представни
ків (батьків, опікунів) І, як правило, при їх су
проводі.

Клопотання про виїзд з СРСР приймаються
на розгляд при наявності у заявника індиві
дуального запрошення (виклику) від родичів
чи знайомих (при виїзді на постійне місцепро*
живання лише від родичів), котрі проживають
за кордоном, довідки спілки товариства Чер*
воного Хреста і Червоного Півмісяця про збе*
реження могили, а також телеграми про тяж«
ку хворобу чи смерть близької рідні, завіре*
них державними закладами чи лікарем.
Анкетні дані на замовника і адреса місце«
проживання а цих документах повинні по*«
ніСтю відповідати анкетним даним його пас*
порта. Не оформляються документи для по*
їздок за кордон за викликами, в яких є ви*
правлення, поправки без відповідних обмо«
вок, чи самостійне вписування інших осіб.
Запрошення повинні завірятися компетентни*
ми органами за місцем проживання і забезпе*
мені перекладом (крім запрошень з соціаліс*
тичних країн).
Ті. хто виїздить у закордонні поїздки в при
ватних справах, зобов’язані до виїзду з СРСР
придбати квитки на проїзд ям у місце слідуван
ня, так і зворотні.
При виникненні усклад
нень з поверненням на батьківщину в зв’язку
з відсутністю квитків, радянські посольства та
інші радянські закордонні установи не можуть
надавати допомогу в їх придбанні через від
сутність для цього коштів.

У зв язку із зростанням кількості бажаючих
здійснити закордонну подорож, попереджую
про те, що дозвіл на виїзд дійсний пише про
тягом 6 місяців, тому громадяни можуть ра<
ніше до того, як планують піти у відпустку»
оформити закордонні документи, не створюю
чи критичних у роботі моментів для себе і для
співробітників відділу віз і реєстрацій, на яких
нині навантаження в роботі зросло в багато
разів
8. ПОИЧЕНКО,
заступник начальника відділу паспортної
роботи і відділу віз і реєстрацій УВСЛ
майор міліції.

РЕЗОНАНС

ЧИ «ГАРНІ КОМПАНІЇ»?

Віктор Володимирович Власенко народився і
виріс у Панчевому. Тут ходив до школи, коли ди
ректором був Іван Костянтинович Бобир. Тут під
літком брав участь у будівництві сучасної будів
лі школи. Хіба знав він тоді, що ця школа стане
місцем його моральної і фізичко» загибелі, що
.звідти він вийде в ролі блазня, там загинуть йоге
плани, надії, сподівання.
Директором школи стала приїжджа жінка Ма
ріям Абдулаевна Гіріч. Приїхала вона до села не
сама, а з родиною і поселилися вони у шкіль
ному інтернаті. Поряд зі школою було ще одне
приміщення — колишній побуткомбінат. Якось
в тому будинку почали творитися дивні речі. З
листа В. В. Власенка, який був надрукований в
газеті «Жернова» (1989 р.), органі комітету со
ціального захисту (м. Москва).
«Там влаштовувались оргії із запрошенням мо
лодих жінок. Клієнтками «веселого будинку» бу
ла районна номенклатура, яку систематично до
ставляли службовим транспортом».
Крім того, адміністрація
школи
виписувала
кошти з колгоспу (через сільраду) ніби на ре-

«НЕБЕЗПЕЧНИЙ
УЧИТЕЛЬ»
моит школи, а насправді ж гроші дівались неві
домо куди.

Віктор Володимирович був на той час класним
керівником. Якось помітив, ЩО його учениці не
певно себе ведуть. Запитав у чому справа, і Дів
чата жили в інтернаті, бо самі з іншого села, иявилось, тих дівчаток намагалися
залучити д
розваг. Прямо серед зими батьки забрали дів
чат зі школи. Було це в 1985 році.
Пре асе це в селі говорили, але тихенько, п
кутках, а Власенко десь обурився привселюдно.
От і потрапив у «небезпечні».
Якось Віктор Володимирович захворів. Викла
дав він у школі географію, хоча за професією
був біолог (закінчив Уманський педагогічний ін
ститут і Українську сільськогосподарську Академію). Тож під час хвороби Власенка, комусь ду
же потрібно було проводити атестацію. До сіль
ської лікарні завітала М. А. Гіріч. Як стверджує
Віктор Володимирович, після її візиту, його по
чепи лікувати сильними гормональними засобами.
Атестація, звичайно ж, показала, що В. В. Вла
сенко не може надалі залишатися в школі і його
було звільнено. Здоров’я погіршилось і він зму
шений був звертатись до лікарів. На жаль, якщо
ви вже мали справу з лікуванням психічних захво
рювань (а свого часу в районній лікарні йому
припали нейролептики), то коли еи звертаєтесь
за медичною допомогою, вас можуть автоматич
но відправити до психушки. Що й сталося з Вік
тором Володимировичем. Його туди відпраппяли
тричі У рскжульЬрї не сьогодні він має куп]и хво
роб, ЙОГО оргГї;зм
Працювати Лн мо

може.

Л
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— Який з мене зараз учмтель? — розводить
руками Віктор Володимирович. Після
шоків у
психушці (це після зведення високотоксичних лі

ків), коли очуняєш, то не знаєш, як тебе звати.
Після звертання його в комітет соціального за
хисту, у міжнародні організації у Панчеве
до
Власенка завітала комісія. У складі її був і заві
дуючий райвно. Пропонували все забути, пропо
нували навіть повернутися до школи. Але... Вік
,тору Володимировичу на сьогодні потрібна ква
ліфікована медична допомога. Треба відновити
здоров’я фізичне й моральне.
У квітні цього року
«небезпечний» учитель
одержав документ з Міжнародного незалежного
дослідного центру по психіатрії (м. Москва) за
підписами трьох психіатрів-експертів М. Г. Царе
городцева, О. В. Ухозої, М. М. Єсииа, яка містить
такий висновок: «Власенко В. В. психічними за
хворюваннями не страждає і раніше не страж
дав». Щоб добитися цього висновку, Віктор Во
лодимирович пройшов три роки страшних випро
бувань, хвороб, моральних репресій. І спробуй
сьогодні щось комусь довести! Навіть люди, які
ке мають ніякого відношення до цієї справи, по
дивляються на Власенка підозріло, все-таки, ко
лишній психічний хворий. Не будеш же кожному
папір показувати.
Я ие звинувачую рядових виконавців чужої во
лі у справі Власенка. І лікар з Панчевого, який
перший «приписав» Вікторові Володимировичеві
гормональні засоби, ні районного психіатра, ні
прокурора району, який писав учителеві з Панчевого відписки, ні багатьох-багатьох інших вико
навців волі «зверху», які так чи інакше доклали
рук, щоб поламати долю ашукача справедливое
ті». Ті люди — престо гвинтики а системі. Вони
самі — жертви її, бо уявіть собі як жити тому
лікареві з Панмевської лікарні (до речі, він з
сім’єю виїхав із села), знаючи, що він допоміг
морально вбити людину? Що може бути страш
ніше за муки власної совісті? Були, правда, о цій
історії й люди, які могли б допомогти, хоча й
їхня влада не була занадто великою. Звертався
Віктор Володимирович, наприклад, до тодішньо
го завідуючого відділом пропаганди і агітації
райкому партії П. О. Грузди. До обласного на
чальства. Але відповідь була приблизно така:
«Вам треба лікуватися».
На сьогодні з районної лікарні зникле в неві
домому напрямку історія хвороби В. В. Власенка,
так що довести, ніби саме застосування
ліків
проти «психічних» захворювань подіяли на його
здоров’я, сажко. Але людині потрібна допомога.
Ми мусимо пробачити
йому його «диеність».
Скільки таких «диваків» перекочували по психіч
них лікарнях, а діагнози ж їм ставились, завдяки
тим думкам, які сьогодні звучать з найвищих
урядових трибун! Тоді ж, це забезпечувало їм
статус «соціально небезпечних».
Гляньмо на сьогоднішнє село. Скільки прикла
дів, коли голова колгоспу бере на себе
роль
феодала на своїй території — Що хоче, те й зро- ж
бить. А чесні, порядні люди просто бояться. ***
Скільки у нас сліз, горя через це? Та й бідні ми,
мабуть, ще й тому, що творчий, робочий потен
ціал талановитої людини, майстра, с се^*, часто й
у місті, запишається не потрібним ніком^ Замість
ЦЬОГО ПЛОДИТЬСЯ
розпуста, ГМ/^ЛДСТЬ. Доми

“ б,"і
с- Панчеве,
Новомиргородськки район.

СЯОРЕЛ

У «Вітрилах» за 28 липня
р.
було
опубліковано
замітку під
назвою
«Та
ких — навалом». У ній та
ким собі Сергій досить до
кладно описував свій спо
сіб життя
і погляди
на
спілкування з дівчатами. В
основному е хлопця
все
зводитьсг до «чого лама
тися — чсі одного хочуть».
Розповідь рясніла терміна
ми «пацанка», «баба», «сви
ня»,
«перепихнутися».
У
«Вітрилах» за 11 серпнями
надрукували відгук на цьо
го листа кіровоградки Лілі,
про зміст якого говорить
заголовок: «Неправда! Та
ких — дуже мало!».
Однак
основний резо
нанс мав перший лист —
до нас
ішли
категоричні

дзвінки: «Що ви пропагує
те? Чого ви навчаєте
мо
лодь? Вас ніхто читати не
буде, як подібне друкува
тимете,
Таке страшно дІтям показуватиі».
Ми далекі від думки, що «таких
навалом»,
що їх більшість чи що на
ВІТЬ їж дуже багато. Але —
озирніться довкола! Послу
хайте розмови молоді, на
приклад, у кіровоградсько
му кафе «Фонтан». Корозія
необов’язковості,
примі
тивізму, вульгарності,
ци
нізму, роз’ївши наше жит
тя, не обминула й взаємин
між хлопцями та дівчата
ми. Чи ми помиляємося?
Підозрюємо, що бажан
ня не бачити подібних лис
тів у газеті, висловлюють

е основному люди старшо
го віку і, мабуть, педагоги.
А хто ж вигодував і вихо
вав отих підлітків, що про
грають дівчат
у карти
і
п’ють у під’їздах із горла?
У кого вони гидких
слів
навчилися? У газет? Та ео
ни лише років зо три, як
почали більш-менш безбо
язно вживати слово «секс».
Писати про щось зовсім
не
означає
схвалювати
описане чи пропонувати як
зразок для наслідування.
Редакція повністю
розді
ляє обурення наших допи
сувачів «коханням» на ме
жі зоології. І ми вважає
мо — так жити не можна!
З радістю надрукуємо лис
ти, де розповідається про
любов, як у «Червоних віт
рилах» Гріна — тільки ж
пишіть нам про неї.

«ЗАЛИШАЄТЬСЯ ДРУКУВАТИ
ПАРНОГРАФІЮ»
Хоча я з комсомольського віку давно вийшов, але
- читаю молодіжні видання, згадую свою молодість і по
рівнюю, про що писали тоді і що пишуть у наш час.
Я не проти сучасної гласності і плюралізму. Але
будь-яка публікація повинна мати ще й виховну функ
цію.
Але ж подивіться, що ви друкуєте? У вашій
газеті
з’являються такі матеріали, що соромно читати! Вони
не вкладаються ні в які рамки людської моральності і
елементарної пристойності, А ви ж, повторюю, повинні
виховувати наше підростаюче покоління.
Думаю, що нема необхідності наводити багато прикла
дів подібних публікацій — ви про них самі добре знаєте.
Але те, що я прочитав у газеті за 28 липня ц. р. під за
головком «Таких — навалом», перебільшило всі мої спо
дівання і я не знаходжу слів для висловлення не тільки
саого, але й багатьох інших людей, які прочитали цей
пасквіль, обурення.

Товариші журналісти! Опам’ятайтесь! Що ви пропові
дуєте, чому ви вчите нашу молодь?! Замість того, щоб
боротися з такими ганебними явищами, ви вчите тих
«пацанів» та «пацанок» антиморальній поведінці, роз
пущеності і цийізму.

Такі, з дозволу сказати, матеріали тільни погіршать і
без того аморальний стан деяної частини нашої молоді!
Тепегз, після публікації таких пасквілем, мабуть, газеті
залишається переходити
на друкування у відкритому
вигляді матюків і парнографії. Тільки такий напрошує*
ться висновок.
„ .

П. ЛАЗОРЕНКО,
учасник Великої Вітчизняної сійни, член КПРС
з 1945 року

м. Кіровоград.

«ЦЕЙ ПІДЛИЙ СВІТ»
Коли прочитала лист Сергія «Таких — навалом», мені
дуже захотілось погозорити з автором листа.
Знаєш, Сергію, багато таких дівчат, ян ця «пацанка».
Серед них є й школярки і дівчата старші. Так, ти пра
вий, їх просто навалом, але що ж тут хорошого! 1 що
хорошого я тому, що ви їх вибираєте, замість люблячих
і чесних дівчат? Я таких зневажаю! А їх стає все біль
ше. На жаль, я цей паскудний світ знаю навіть дуже
добре. Мені не хочеться розповідати про його закони.
Слава богу, моє життя проходить поза тим підлим сві
том. Ось уже кілька місяців я зустрічаюсь з хлопцсіл,
який любить мене, і якого люблю я. Ми щасливі і нам
добре едвох.

Мені щиро жаль і тебе, Сергію, і

тобою

дівчину, і цю «пацанку», яка принижуєЯфИ^ЛВ™ ію, по-
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«Усміхнися! Знімаю. Повернися боном... Тези, добре. Тепер підні
ми руки. Та не супся, зараз пташка вилетить, прекрасно, спаси
бі», _ от і готова одна з останніх композицій «Дівчина і літо».
Коли грайлива спідничка, поц^ькована сумочна і безтурботний
настрій. І вже ось-ось на поі^ — «Дівчина
Учнівська
форма (за довідною зі школи), банти, суиннами — і
діловитість. Але усмішка хай все одно
Фото В. ГРИБА.

КУДИ
СХОВАТИ НОГИ?
Мені 15 років. Після трудового та
бору у мене появилися рани на ногах.
Коли загоїлися, зосталися сині пля
ми. Хочу носити коротку спідницю й
шорти, ходити на річку. Та коли роз
дягнуся, всі звертають увагу на ноги.
Допоможіть мені!

Н. О.
м. Кіровоград.
Шкода, що авторка не написала,
яного походження були у неї ушкод
ження на ногах, тому можемо дати
лише загальні поради. Деякі ранки —
розтертості від
тісного взуття, опі
ки — лишають сліди дуже довго, і в
цьому разі слід звернутися до лікарядерматолога. Плями утворюються
і
від укусів комарів. Тоді, коли ви не
збираєтеся купатися,
припудрюйте
темні місця чи покривайте тональ
ним кремом. Шкіра в місцях ушкод
жень синіє, ноли мерзне, тож у про
холодну нору одягайте колготки чи
брюки.
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думай, хіба життя буде мати смисл, коли юність не знає
прекрасного і твою любов ти розміняв на дрібні мо
нети і роздаєш невідомо кому.
Мені так хочеться, щоб ти зустрів свою Джульєтту!
Іра, 16 років.
м. Кіровоград.

«ХОЧУ БУТИ СОБОЮ»
Я прочитала замітку, опубліковану в «МК» за 28 лияня ц. р., Сергія «Таких — навалом» і стало гірко. Невже ми «докотилися» до цього? Наша сучасна молодь,
хто вона — рокери, панки, металісти, проститутки? Ось
думай: якою бути, щоб не відстати від моди? Може
стати також, як «пацанка» з Сергієзої розповіді? Але ж
ні! Я не буду ні до кого пристосовуватись, а буду сама
собою. Сергій пише, що «таких — навалом». Я згодна,
в наш час багато таких дівчат, але ж є серед нас і ті,
які знають собі ціну. Сергій пише, що зустрічався з
дівчиною більше місяця і покинув, бо «не дала». Ну,
що ж, видно, що дівчина з розумом. А я особисто і
взагалі дивуюсь, як вона могла зустрічатись із Сергі
єм! І про що з ним можна гозорити, якщо він тільки і
думає, як «свого добитись»? А такі «пацанки» йому до
душі, можна порозважатись і забуть. Але ж прийде
час, коли все «це» набридне, захочеться знайти собі
дружину, і я впевнена, що він не піде до такої пацан
ки, а буде шукати «чистішої». Я не знаю скільки Сер
гієві років, але думаю, що небагато. Тому, що душа в
нього ще юнацька. Я знаю багато хлопців, яким уже за
двадцять. То у них думки з цього приводу зовсім інші.
У мене багато друзів — хлопців. Тому після Сергієеої
розповіді мені стало лячно, а раптом на місці
моїх
друзів могли опинитись такі як Сергій з Колею?
У мене є хлопець, з яким я зустрічаюсь уже рік. По
дібні Сергію скажуть: «І як він міг зустрічатись з такою
ідеалісткою?». Ні, я не «ідеалістна», я така, як і всі: ход
жу на дискотеки, на відеофільми, займаюсь^ сучасною
музикою, захоплююсь групою «Ласковый^ май». З
тому
йому так цікаво проводити свій вільний час зі мною,
а не з таними «пацаннами». Ну, що з того, порозважа
лися хлопці з тою «пацанкою», і забули про неї через
тиждень, а потім пустка. І не знаєш, до якого берега
прибитись, адже всюди пусто.

Я впевнена, що Сергій, ще замислиться над питан
ням, чи потрібне «зітхання», чи «баба, з якою можна
робити усе». На цьому я закінчу свій пист. Але, як
прикро кути від хлопців подібні розповіді!

Д

Олена.

с. Підлісне
Олександрійський район
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Якби я був міністром
Нелегкі життя
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Monc^wc ЛФу, надаються, за

згодою

5

Гз відповідними
V
вчителів, особливо на
яфз
організа*
тоааФ
Як його поліпшити, що^^
діями, установами та товабити^цоб молоді педагоги
риствами, додатково права -^ф
матерів-одмночок, політичзалишалися в сільській міс-

но відправити до психушки. Що й сталося з Вік
тором Володимировичем. Його туди відправляли
тричі. У резуль^ті на сьогодні він має купК хво
роб, його органам отруєний. Працювати Лн не
може.
л|і
В
— Який з мене зараз учитель? — розЛдигь
руками Віктор Володимирович. Після
шоків у
психушці (це після введення високотоксичних т-

маЬуіь, ще й тому, ЩО творчим, рооочии ПОіЄН~
ціал талановитої людини, майстра, в селі, часто й
у місті, залишається не потрібним ніком^ Замість
цього плодиться бруд, розпуста, підлість. Доки
б¥АЄ?
СіУоРЕЛ.
с. Панчеве,
Новомиргородський район,

г
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«Усміхнися! Знімаю, Повернися боком... Так, добре, Тепер підні

ми руки. Та не супся, зараз пташка вилетить. Прекрасно, спаси
бі», — ОТ і готова одна з останніх композицій «Дівчина і літо».
Коли грайлива спідничка, поцфькована сумочна і безтурботний
Lb».
настрій. І вже ось-ось на пор« — «Дівчина
Учнівська
форма (за довідкою зі школи), банти, сумі4йййЛ^^и>’чнинами
діловитість. Але усмішка хай все одно ли

В. ГРИВА.

Якби я був міністром «
---- надаються, за згодою
Нелегке життя
моло4 ---------- ly,
організа*
із відповідними
вчителів, особливо на <
діями, установами та товаЯк ЙОГО поліпшити, що» ,
риствамм, додатково права
бити>ідоб молоді педагоги
матерів-одиночок, політикзалишалися в сільській міс
них
в’язнів,
противників
цевості? Пропонуємо вашій
режиму апартеїду, вегета
увазі жартівливий
погляд
ріанців, юних туристів, на
на цю проблему
нашого
туралістів
та
водолазів
постійного автора, вчителя
СРСР.
однієї
з
кіровоградських
шкіл Анатолія Войного.
5. Разом з Міністерством
торгівлі СРСР
затвердити
Постанова
перелік набору речей пер
Міністерства освіти СРСР
шої необхідності для вчи
№ 67890
телів, а саме: рюкзак, са
від 1 вересня 1990 року
па, куфайка, майка, гамак,
наждак, сірники, сіль, піч*Про
розширення
прав
молодих
вчителів-городян,
цека-буржуйка, корито,
які отримали
направлення
берка, лавровий лист, нана роботу у сільську
міс
мет, тачка (з двома колеса
цевість і про надання вище
зазначеній категорії
педа
ми), туалетний папір, набір
гогів методичної допомоги
супів
«Кабан
у пакетах»,
в організації навчально-ви
ховного процесу в сільських
шахи, сопілка, рояль, свіч
школах, плануванні власно
ки, валянки, рибальські чо
го побуту і дозвілля».
боти, ласти для підводного
Міністерство освіти СРСР
вважає
своїм
обов'язком
плаваня, віник, цвяхи, дро
розширити права
молодим
ва.

педагогам, надати необхідну
методичну і практичну до
помогу в організації
нор
мальних умов праці і жит
тя вчительства.
Виходячи із
вищезазна‘ ченого, міністерство освіти
СРСР постановляє:

1. Розширити строк робо

ти на селі молодих вчителів-

і
І

городян з 3-х до 25 років
направлення. В цей період
вчителі користуються всіма
правами молодих спеціаліс
тів, без винятку.
Якщо молоді
педагоги
по відпрацюванні встанов
леного строку за віком ви
ходять одразу на заслуже
7м
приний відпочинок,
своюється звання
« Навіки
юний педагог» із вручемням пам’ятного знаку. Цим
педагогам залишається та
кож їх попереднє право на
користування правами мо
лодих спеціалістів.
2. Від роботи на се®і
звільняються вчителі — Ге
рої Радянського Союзу та
Геро? Соціалістичної Праці,
кавалери орденів бойової
та трудово? Слави, інваліди
та учасники Куликовської,
Невської
та
Полтавської
бите, ветерани
козацьких
походів.
3. Молоді педагоги
ма
ють право на першочерго
ве отримання житла
до
20000 року та позачергове
забезпечення
продуктами
харчування,
паливом
та
спецодягом протягом 15-ти
років з дня виходу на po
боту.
4. Вчителі, які віправляються для роботи у села з ви
соким та середнім рівнем
життя,
прирівнюються у
правах
з працюючими
в
умовах Крайньо?
Півночі,
Далекого Сходу, з трудя
щими Нозоі* Землі, Шпіц
бергену та Ямалу.
Педагогам, які направля
ються у сільську місцевість
Ь низьким рівнем розвит-

Для полегшення придбан
ня вищевказаних речей, з
них Міністерство
торгівлі
СРСР за нашим проханням
складе набір «Юний педа
гог на селі». Цим набором
будуть забезпечені молоді
вчителі, які направляються
на роботу у села з високим
та середнім
рівием
розвитку.
Для педагогів,
які призначення отримали в мало
забезпечені села, відповід
ні набори речей
готують
Міністерство оборони СРСР
та Центр управління
по
льотами Зоряного містечка.
Крім того, ця категорія вчи
телів в обов’язковому по
рядку влітку проходитиме
професійну
підготовку
у
Кара-Кумських пісках.
6. Молоді спеціалісти та
кож мають право безкош
товно відвідувати всі куль
турні заходи на селі, гаст
рольні поїздки
народних
артистів СРСР та народних
артистів автономних
рес
публік,
концерти і творчі
вечори заслужених праців
ників культури СРСР.
Це право не поширює
ться на відвідування сіль
ського клубу.

7. вищим та середнім пе=
дагопчним навчальним за
кладам на час роботи мо
лодих спеціалістів на селі
Дипломи про освіту не ви
давати. Дані
Дипломи в
урочистій обстановці вру
чити після відпрацювання
у сільськім місцевості. За
ходи по врученню Дипло
мів про освіту широко ви
світлювати в усіх
засобах
масової інформації
для
пропаганди здорового спо
собу
життя, залучення новкх кадрів для навчання в
освітянських закладах.

Міністр
А. ВОИНИЙ.
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|/ ОЛИ світло, що пробивалося крізь грати
единого віконця під сте
лею, настільки ослабло,
що вже не можна було
розібрати написи,
на
дряпані
попередніми
мешканцями
камери,
чоловік, що вбив Дена
Одамса, встав з ліжка і
підійшов до загратова
них дверей,
— Гей, вартовий! —
крикнув він. У вартівні
відсунули стілець. По
тім почулися звуки роз
мірених кроків і в кори
дорі перед дверима ка
мери з’явився черговий
поліцейський — «джинго».
— Я мушу повідомити
Вам дещо, — пошепки
промовив в язень.
— Говори, але швид
ше, — гиркнув варто
вий і підійшов ближче
до грат. — У вартівні
зараз — нікого, і я не
можу
надовго звідти
відлучатися.
У світлі згасаючих су
тінок вартовий побачив
раптом оголений ствол
короткого револьвера в
руці в’язня. Ствол був
спрямований на полі
цейського.
— Кругом! — дав на
каз в’язень. — Спиною
до дверей! Як тільки
поліцейський прихилив
ся спиною до дверних
грат, рука в’язня заліз
ла йому під пахву і ви
тягнула з кобури ре
вольвер.
— А тепер відімкни
двері!
Поліцейський повер
нувся,
подзеленькав
ключами і двері відчи
нилися. Тепер у руці
в’язня зблискував ре
вольвер поліцейського,
він підійшов у глиб ка
мери і стволом револь
веру поманив поліцей
ського за собою.
—* На ліжко! Облич
чям донизу!
Вартовим
підкорився.
Чоловік, що убив
Дена
Одамса, нахилився і рвуч
ко вдарив поліцейського
рукояткою
револьвера
по тім’ї. Той конвульсив
но смикнувся і втратив
свідомість.
В язень старанно обди
вився вартового, забрав
гроші, тютюн, цигарко
вий папір. Взяв і нобуру_.
виходячи, замкнув
двері камери.
Вартівня і справді бу
ла пуста. На столі лежа
ли дві
пачни
тютюну,
сірнини,
револьвер
і
купка патронів. В’язень
забрав зброю, зняв з па
лиці шляпу. Шляпа ви
явилася йому завелика і
він насунув її на вуха.
Він одягнув також плащ
— надто довгий для ньо
го — і вийшов на вули
цю.
Глибоко посаджені очі,
що нагадували, за
від
сутністю брів, очі якоїсь
тварини, уважно
обди
вились поруч
розташо
вані будинки. Поблизу
стояло з десяток авто
мобілів, але коня бодай
будь-якого — ніде не бу
ло видно.
На розі він звернув у
бокову вуличку. Тут, під
навісом більярдної,
він
помітив чотирьох коней.
Вибрав сірого, витрива
лого
жеребця, осідлав
його і повів під вуздеч
кою до старої дороги.
Потім скочив у сідло І
показав цим проклятим
місцям...

Трохи
пізніше
ВІН
вийняв з кишені зброю,
якою так налякав полк
цейського: це був всьо

го лиш шматок мила,
обгорнутий у сріблястий
папір сигаретної пачки.
Він зірвав фольгу,
зім яв і пожбурив іі геть.
Небо нарешті прояс
нилось і з явилися зір
ки. По
них вершник
встановив, що обраний
ним шлях веде на пів
день. До світанку кінь
втомився. Довелося зу
пинитися на відпочинок.
Близько
полудня
він
знову осідлав коня і
продовжив свій шлях.
Перед самим вечо
ром щастя його зради
ло. Не зустрічаючи вже
більше години телефон
них ліній, він втратив
пильність. . Проїжджаю
чи гребенем пагорбу,
він раптом опинився се-

руці і заливала замаза
ну глиною долоню. Він
відкинув
плащ,
розі
рвав сорочку і обмотав
плече. Потім почав під
німатись по найближчій
зі стежок, що вели вго
ру. За декілька миль
попереду виднілися бу
динки. Від часу вчораш
нього обіду він не мав
крихти в роті.
На розвилці
долини
притулилась занедбана
нефарбована
хижина.
Виглядала вона
жах
ливо.
Надвірні будівлі мали
ще відразливіший ви
гляд. Та відсутність те
лефонної лінії, яка ве
ла 6 до цієї жалюгідної
оселі, робили її в очах
втікача
прекраснішою

лише, що прихід чужин
ця не лишився непомі
ченим.
— Де твій чоловік? —
повернувся він до ЖІН
КИ.
— Давно лишив мене,
— Коли він поверне
ться?
— Він не повернеться.
— Що це значить?
—• Це значить, ЩО він
по саму зав язку ситий
селянською працею.
Втікач задумливо стис
нув губи.
— Дай щось переку
сити.
Жінка мовчки підхо
пилася і попрямувала до
кухні. Втікач, не дивля
чись, одразу ж проковт
нув принесену йому їжу.
Втамувавши голод,
він
скрутив цигарку і запа
лив. Ліва рука майже не
згиналася. Жінка,
зда
валось, тільки тепер по
мітила кров.
— Ти зійдеш кров’ю.
Пусти-но мене, — мови
ла вона і підійшла ближ
че. Втікач відкинув по
лу плаща і показав ра
ну. Жінка принесла во
ду, обмила і перев’яза
ла поранене плече.
— Чи був хтонебудь у
тебе останніми днями?
— Ні.

ПРИГОДНИЦЬКЕ
ОПОВІДАННЯ
Він гикнув і вийшов.
Крізь дощ виднівся си
лует хлоп яти. Він ле
жав на пагорої під кед
ром і дивився на Схід.
Чоловік повернувся до
хижини.
— Як твоє плече? —
запитала жінка.
Ьін спрооуввв підвес
ти руку. Плече боліло.
— Вже трохи краще.
Нашукай щось поїсти
на дорогу.
— Не дурій, — спо
кійно заперечила вона.
Краще лишайся тут, по
ки твоє плече не за
гоїться.
— Іут я заблизько до
«джинго».
— По цьому багні те
бе важко переслідува
ти. Чоловік прихилився
до одвірка і задумливо
скубнув бороду.
— Можливо ти і маєш
рацію, — промовив він.
Жінка сходила декілька
разів до криниці, на
повнила казан, закип’я
тила -воду і запропону
вала гостеві помитись.

₽паь на коліна. Куля вті
кача
лросвистіла над
плечем
супротивника.
Нуля супротивника про
била діру в стелі
над
головою итінача.
стоячи
наьнолішнах,
втікач вистрілив знову.
Його супротивник у две
рях запитався і ьпав. Та
в цю мить з дверей хи
жини
прогримів
ще
один постріл — рушнич
ник. Втінач
здивовано
здійнявся на ноги,
по
стояв секунду і впав до
долу.
Молодий чоловік піді
йшов до свого колеги,
яким прихилився до две
рей і тримався рукою за
бік.

— Він поранив тебе!
Дік?
— Пусте. А ти убив
його, Боб?
— Ні, але влучив у
спину.
Жінка також увійшла
до кімнати.
— Як справи у Будді,
Боб?
— З хлопчиком все
гаразд, місіс Одамз, —>
сміючись, запевнив її
Боб. Але він дуже вто
мився, поки біг по та
кій муляці. Мати вдома

т

ред
якихось
будівель,
до яких також, хоча й з
протилежного боку, тяг
нулась телефонна лінія.
Чоловій, що убив Дена
Одамса, поспішно повер
нувся
назад і піднявся
на
наступний
пагорб.
Однак, як тільки він став
спускатись, із кущів про
лунав постріл.
Він нахилився вперед
так, що
його
обличчя
вткнулося у гриву, І ЩО
СИЛИ почав бити
коня
руками і ногами.
Гримнув ще один по
стріл.
Кінь упав.
Він
встиг висночити із сідла
І скотитися по схилу
вниз. Висона трава і ку
щі сховали його. Потім
поповз біля пагорбу. По
стрілів більше не було.

Падаючи з коня, він
зламав
передпліччя і
частина кістки вийшла
назовні. Деякий час пе
релом особливо не до
шкуляв йому. Та потім
він раптом відчув різ
кий біль. Кров текла по

від будь-яких творінь
найвідоміших зодчих сві
ту. Декілька годин він
спостерігав за хижиною,
лежачи на схилі пагорбу.
Двічі у двір виходила
жінка. Вона була неви
сока, одягнена у сіру за
недбану сукню.
Потім
вийшов з дровами хлоп
чик років десяти-одинадцяти і одразу ж по
вернувся до хати.
Втінач перебіг подвір’я
і підійшов до будівлі. З
його лівої руни на землю
падали краплі крові. Він
заглянув у вікно і крізь
забруднену шибку поба
чив жінку і хлопця, які
сиділи на ліжку,
обер
нувшись до дверей.

Хлопчик зблід,
коли
втікач рвучко розчинив
двері і увійшов. Схудле,
бліде обличчя жінки не
виразило навіть здиву
вання. Воно показало

ВОСЬМА СТОРІНКА

нові
ЗАВДАННЯ
КОНКУРСУ

ЗАВДАННЯ 1

1. Сс8 Кр:е4 2. Ф:ЇЗ+
Кр:ГЗ
3. К^ЗХ.
1. ...12
- 2.
- ФИ8+
Кр:е4 3. Kg5x.
1. ...Tg3 2. Kf4 Кр:е4 3. Ф:Ь4х.
2. ...ef 3. СЬ7Х.
ЗАВДАННЯ 2

ШАХОВИЙ КЛУБ
«КАЇСА»

Поки чоловік роздя
гався і мився, він чув,
як жінка тихенько на
співує у своїй кімнаті.
Він уже помився і про
сунув одну ногу в шта
ни, коли її спів раптом
припинився. Здоровою
рукою він у ту ж мить
схопив зі стільця ре
вольвер і нечутно під
крався до дверей, тяг
нучи за собою штани по
долівці. У дверях хи
жини стояв високий мо
лодий чоловік. У руках
у нього була двостволь
на
рушниця,
обидва
стволи якої були спря
мовані на двері кухні.
Втікач підняв свій ре
вольвер і звів курок. У
цю мить розчинилися
задні двері кухні.
— Кидай зброю!
Втікач, що обернувся
на скрип дверей, опи
нився обличчям до су
противника ще до того,
як почув цей наказ.

— Де малий?
Жінка вказала
паль
цем поза плече:
— На пагорбі. Слідкує
звідти за долиною.

Два револьвери вистрі
лили одночасно. Та иоли
утінач обертався,
його
ноги заплутались у шта
нях, які він встиг одяг
нути лише на одну но
гу. Він перечепився і

...Прокинувся він над
вечір. йшов дощ. Перед
тим, як ввійти до хижи
ни, він уважно обдивив
ся довкола. Нічого підо
зрілого видно не
було.
Зайшовши до хижини,
він помітив, що хлопчи
ка не було.
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Перш, ніж запропонувати вам зав
дання сьомого туру, перевірте, будь
ласка, рішення минулого туру.

1
1

— Чи далеко звідси
до найближчого
теле
фону?
— Вісім миль уверх
по долині. .
— В тебе € коні?
— Лише один.
— Я задрімаю
тро
хи, — мовив прибулець.
Язик йому почав заплі
татись, — там, у сараї,
де кінь. Але буду сюди
навідуватись. І
зовсім
не бажаю, щоб котрийсь
з вас зник з хижини за
цей час. Зрозуміло?
Вона кивнула у відпо
відь.
Втікач прив’язав
ко
нячину у кутку сараю і
розстелив ковдру. По
тім уклався з поліцей
ським револьвером у
руці і в ту ж мить за
снув.

(J7 Кс7 2. (18 К~3. КЬ7Х.
,..КЬ6 2. (18 Т К:с4 3. Td5X.

ЗАВДАННЯ З
1. Фа8 Кр:с5 2. ТЬ2 Kpd5 3. ТІ)5Х.
1. ...Кр:е5 2. Фй8 Kpd5 3. Tf5X.

О

поклала його в ліжко.
Поранений раптом зі
тхнув і розплющив очі,
Місіс Одамз і Боб при
сіли навколішки, але він
лише відмахнувся, коли
вони захотіли оглянути
його рану на спині.
— Даремно, — про
мовив він. Кров цебе
ніла у нього з рота. —>
Облиште мене. — За
тим його очі зупинились
на жінці: — Ти,., ти дру
жина... Дена Одамса?..
— Так. Дружина.
Обличчя вмираючого
навіть не здригнулось.
Він лише поглянув на
пагорб, де, як і раніше,
було видно тендітну по
стать хлопчика.
— Опудало? — важко
запитав він.
Вона ствердно кивну
ла. Чоловік, що убив
Дена Одамса, відвер
нувся і сплюнув кров.
Затим знову глянув не
неї.
— Спритна жінка, —
ще зумів внятно вимо
вити він і випустив дух.
Даніел ХЕЛЛЕМЕТ.
Підготував і переклав
В. ЩЕРБИНА.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ЗАВДАННЯ 4

2. Сс4-Ь КрЬ7 3. Ф(І5Х.
1. Ф(18
1. ,Td8 2. Cd К Себ 3. СЬ7Х.
1. ,Се6 2. ФЬ8> Т:Ь8 3. сЬКХ.
А тепер нові завдання

ЗАВДАННЯ 1

Білі: КрІ)7, Ф^5, Се7, п.п. 1)2, с2, е2,
ß2 (?)
Чорні: Кре4, Фа4, ТЬ5, Т1і4, п.п. аб,
1)6, ЬЗ, еб, е5, g6, 113 (11).
Мат п 3 ходи. (З очка).
ЗАВДАННЯ 2

Білі: Кріїб, Ф(І7, Сс7, Сс8, п.п. аЗ,
І>2, Ь4, е5, f2, g2 (10).

Чорні: Кре4, Та7, Таб, п.п. Ь7, Ь6,
Ь5, с4, І>5 (8).
Мат в 3 ходи. (З очка).
ЗАВДАННЯ З

Білі: Крсі, Фа8, С<12, КеЗ, Kg3,
п.п. Ь2, с4, <15, <16, е2, е5, 112 114 (13).
Чорні: Kpl'4, Tf7, Т118, Сів', п.п. а5,
е7, g4, h3 (8)
Мат в 3 ходи. (З Очка).
ЗАВДАННЯ 4

Білі: Kpg2, ФІі5, Теї, ТГЗ, Се2, Ке4,
п.п. аб, 1)4, с2, g4 (10).
Чорні: Кре4, Td2, Са8, Саі, Ка7,
Кс7 (6).
Мат в 3 ходи. (З очка).
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ШОУ-ГРУПА «СЮРПРИЗ»
Це — юний колектив,
щд існує при КірозоУЬздському
міському
йідділі культури.
Сьо$Ъдн| ми хочемо позна
йомити вас із художнім
Керівником
Галиною
Сергіївною
Катакіною
іншими учасниками.
Мені пощастило позна

бачив, як захоплено ста
вилися до аматорів жи
телі цих районів, адячні
за пісню і сердечність
гостей,
КОР.: Галино Сергіїв»
но, спасибі, що різно
манітною, цікавою про*
грамою ви зі своїм ко
лективом
порадували
моїх односельчан, а та
кож за запрошення ра
зом з вами «гастролю
вати», що дало мені
можливість пересвідчи
тись у талановитості ва
шого колективу. Ска
жіть, будь ласка, як ви
оцінюєте свою діяль
ність на ниві художньої
творчості!
Г. КАЇЕК1НА: Перш за
все я вдячна глядачам
за їхню гостинність і
теплоту. Творчість для
мене, — це життя. Як
бачите, колектив наш
невеличкий і /лолодіжний, досвіду бракує, тож
працювати нам доводи
ться серйозно.
КОР.: Що може зава»
дмти вам бути творцем

йомитися з колективом
під час його гастролей
в селі Рівному Нозоукраїнського району і на
віть скористатись
за
прошенням побувати ра
зом з самодіяльними
артистами на концертах
у Компаніїаському і Бобринецькому районах. Я

СЬОГОДНІ:

Г, К.:
Обставини, з
яких, на жаль, «виповзає»
оте підленьке друге «я».
Там, де ми промозчуємо, набирає ваги нікчем
ність, а то й просто не
здатність. Особливо, э
мистецтві. Оце і зава
жає. Здебільшого в жит
ті людини...ведеться од
вічна боротьба між дум
кою і почуттям. Як тут
можна помирити розум

Першого серпня з ра
діостудії комітету по те
лебаченню і радіомов
ленню було зроблене ДО
СИТЬ донладне інтерв’ю з
. Вадимом
Мулермамом,
другого серпня зід ньо
го залишилися жалюгід
ні рештки — мирно-ла
гідні 2 хвилини. Приво
дом для цього послужи
ло, за словами редакто
ра, те, що «це у нас ін
формаційна програма
і
час її дуже обмежений»
(45 хв.). Природно,
що
вихолощене інтерв’ю
я
зняв з програми.
Про
його «крамольнісгь» су
дити вам, шановні
чи
тачі.

...В історії
розвитку
радянської естради Ва-

років неможливо вийти
і довести, що ти ще вар
тий бути нз сцені і все,
що трапилося, тобою не
заслужено. Хоч справді,
багато акторів за 20 ро
ків ламаються — строк
великий...
КОР.: Як же зи ви
стояли! Чим займалися
всі ці роки!

В. М.: Вистояв... Оче
видно, завдаси тому, що
народ мене зназ і па
м’ятав. Де б я не пра
цював (а працював я з

«ЦЕ ВАМ
НЕ БІ-БІ-СІ...»
дим Мулерман — один
із найпопулярніших у
60—70-і роки співаків.
На жаль, його доля на
естраді тоді
залежала
зід «сірих кардиналів»
застою... До Кіровогра
да Вадим
Йосипович
привіз створений
ним
театр єврейської пісні...

КОР.: Один мій зна
йомий напередодні ва
шого концерту сказав,
що, мабуть, не піде у
філармонію,
оскільки
добре пам'ятає
вашу
чорність 20-річної дав
ності. Незважаючи
ні
на що, людина повер
тається побитою,.. Це
його думка, але,.,
3. М.: Даруйте, я не
зрозумів думку -вашого
знайомого:
незважаю
чи на що?
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КОР.: Незважаючи на
те, що їй вдалося позерну гись і по долати
якісь перепони...

В. М.: Так чому ж він
тоді не піде? Навпаки...
Ага, розумію.
Мабуть,
■' він вважає, що через 20

цей час не на централь
них майданчиках, не у
великих містах, а на пе
риферії), мої концерти
збирали слухачів, я від
чував їх підтримку, за
цікавленість, шану. Для
актора, для сріввка це
так важливо. За інших
обставин я, напевне, «не
дожив» би до сьогод
нішнього дня.
Ну І що значить — по
били? Побитим я ніколи
себе не відчував. Я був
обмовлений, оббреханий,
я був знищений як твор
ча особистість, А люди
У нас в ті часи звикли
вірили тому. ЩО гово
рить.
Плітки
—
то
страшна сила! І багато
хто повірив,
що
мене
немає в Союзі. Коли оголошусали мої концерти
(янось траплялися цент
ри, де мене пам’ятали),
люди говорили: «Це не
той Мулерман. Том Му
лерман поїхав...».

КОР: Вибачте, що
тоді сталося!

ж

В. М.: А трапилась ось
яка історія. Справа а то
му, що в 70-му році на
пост голови Всесоюзно
го
радіокомітету був
призначений такий собі

Лапін Сергій Георгійо
вич. ЛерШе, що він зро
бив, — ззільниз 330 чо
ловік єврейської націо
нальності. Далі він по
чав знущатись над тими
людьми, котрі просто
мали якусь власну дум
ку, якісь свої порядні
погляди, і тут вже не ма
ло значення, якої на
ціональності людина.
Так от, коли він поба
чив, що о ефір
ідуть
прізвища, які йому
на
подобаються, і коли все
це почалось (інсинуації
всіляких справ та пов’я
зані з ними
виїзди за
кордон. — Р. Л.), перед
новим, 71-м роком, він
зібрав
апарат.
Поздо
ровляючи всіх з Новим
роком, в кінці своєї про»
мови він
кинув
таку
фразу: «Я сподіваюся, а
Новому році ми обійде
мося без Мулерманіа та
Мондрусіз!».

Кілька років потому я
намагався потрапити до
нього на прийом, але
вдалося тільки зв’яза
тись по телефону. І ко
ли я зислозив своє обу
рення з приводу цих
неподобстз, відзертого
антисемітизму, він від
повів: «Ну, раз ви вва
жаєте, що я такий, то
остаточно: поки я буду
8 керівництві, вас ніко
ли не буде ні на теле
баченні, ні на радіо».
КОР/. Значить, причи
ною, так би моомги, в а"
шої «відставки» була ця
конкретна розмова чи...

3. М.: Ні, розмова від
булася вже постфактум.
Причина була, як мені
здається, у тому, що я
включав до концертної
програми кілька пісень
єврейською мовою.
КОР»: Тобто 20 ромів
тому ви вже намагалися
відродити на сцені єв
рейські музичні тради
ції, фольклор!

В« М.: Я намагався зай
нятися просвітницькою
діяльністю у цьому пла

і серце? Людина і щас
лива тим, що з ній жи
вуть дві стихії — сер
дечна і розумоза.
КОР.: Галино Сергіїв
но, о мистецтві, як і з
житті, с практики і тео
ретики. Хто, на вашу
думку, важливіший!
Г. К.: Дещо дивне пи
тання, але першість я
віддаю практикам. Тим,
хто працює на землі, хто
збирає хліб і хто тво
рить
мистецтво.
На
жаль, сьогодні у нашо
му житті стільки теоре
тиків, що...
КОР.: Мені ціказо, як
ви розцінюєте творчість
молодих! Зтім, можливо,
молодь сама про себе
скаже!
С. ПОПРА2ЧЕНКО: У
нас молода група, тож
прагнемо шукати шлях,
скажімо,
в естрадних
жанрах, щоб кожного
разу дарузати глядаче
ві усмішку і хороший
настрій.
Шоу - група
«Сюрприз» ставиться до
мистецтва по-справжньо
му. Власне, так повинно
бути у кожному хоро*
шому колективі.
КОР.: Світлано, аашї
виступи, я говорю щи
ро, неабияк
цікавлять
глядачів. Адже ви вико
нуєте пісні й танці на
родів світу, а тому чис
лі й циганські, індійські..,
Вибачте, ви циганка! Ви
так прекрасно почуває
тесь у стихії циганської
пісні і танцю...
С. П.: Ні, я не циган
ка. Але мені дуже подо
бається мистецтво Індії
і циган ще із шкільних

ні. Так що ось оснозна
причина.
КОР.: Володимире Йо
сиповичу,
розкажіть,
будь ласка, про себе.

З М.: Знаєте, зэ ці
непрості для мене роки
я вже забув свою біо
графію...

КОР.: Розкажіть те,
що ом знаходите за по
трібне.
В. М.: Жартую, зви
чайно. Я нічого не за
був, просто боляче зга
дувати...
Народився у Харкові.
З 2-го курсу консерва
торії мене приззали в
армію. Там був соліс
том ансамблю Київсько
го військового округу.
Потім поїхав до Ленін
града, деякий час на
вчався там. І вже заоч
но закінчив Харківську
консерваторію.

КОР.: З чим були по
в'язані чутки яро те, що
ви виїхали за кордон!

3. М.: Коли почалася
друга хвиля від’їздів єв
реїв нз Захід, мабуть, з
метою
компрометації
мене включили а цей
список.
Те ж саме трапилося
з Ободзинським, Мака
ровим, Кристалінською.
Мондрус і Горозець ЗИ’
їхали, Ніна Бродська —
теж.

КОР: Як іде робота
по становленню театру
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єврейсько? пісні! Якими
будуть його вистави!
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В. М.: Я взажаю, що
початок просвітницько?
роботи покладений. Те
атр цей буде сучасним.
Будуть обробки єврей
ських мелодій минулих
років, а також народних
пісень, з основному на
якомусь драматургічно
му матеріалі. На цьому,
зласне, будуватимуться
всі вистави.

інтерв'ю ВЗЯВ

:

р. лимарський

У 1966 році проходив
0 Всесоюзний конкурс на
краще виконання радян
ської пісні, і я вирішив
спробувати
свої
сили.
Приїхав до Москви, жив
на Курському вокзалі —
s мене там своя лавка
була за домовленістю, з
міліціонером. Одним сло
вом, ні знайомих, ні дру
зів не було, а була мо
лода відчайдушність, ві
ра в себе. Так трапило
ся, що на цьому конкур
сі зібрались на той час
найкращі
сили
радян
ської естради. За сумою
балів трьох турів я зай
няв перше
місце.
Вже
мене всі поздоровляли,І
раптом
оголошують:
І
місце — не
Мулерман,
і І місце — не Мулерман,
і тільни III місце — моє.
Як мені потім пояснили,
на Всесоюзному конкур
сі, мовляв, нагороди тре
ба обов’язково
розподі
лити між республіками,
а я, на жаль, був «ви
ставлений» від Москви.

Згодом почалося спів
робітництво з компози
торами. Я співав на той
час пісні молодих авто
рів. І сьогодні намагаюсь
допомагати молоді, скіль
ки можу,
На

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

свою національну спад
щину.
Включаємо ДО
програми українські на
родні і сучасні пісні.
КОР.: Щодо україн
ської мови на естраді!,
то її так радісно чути З
глядачем... Скажіть, а чи
не заважає зам естрада
з особистому житті! АДже мистецтво від люди
ни вимагає позно? зіддачі.
Музичний керівник Ми
кола НІКОЛАЄНК0: Ні.
Навпаки. Наші дружини
й чоловіки все розумі
ють вірно.
КОР.: Ваше розуміння
людської гідності!
Юрій ЮР’ЄВ, солісті
Людина повинна
зали
шатися людиною,
осо
бистістю.
КОР.: І останнє питан
ня. Якщо не секрет, якИ
ваші плани на майбутнє!
Г. КАТЕКІНА: Для на
шого молодого ансамб
лю «Сюрприз»,
найго
ловніший
«задум» —
прагнення виступити із
своїми концертами
по
телебаченню. Митцю по
трібна популярність, і не
будемо
сором’язливо
кліпати очима. Популяр
ність — це прекрасна
річ не сама по собі, зро*
зуміло, а коли спонука«
на справжні ділаї
КОР.: Що ж, спасибі
зам, дорогі Друзі, за ці
каву розмову. Вірю, що
популярність знайде вас.
Бажаю великих творчих
успіхів!

років. Приворожила ци
ганська музика,
танці,
пісні. В дитинстві я по
стійно танцювала
під
семиструнну
гітару й
бубон... З роками любоз не гасла, бажання
оволодіти
циганським
мистецтвом ставало все
сильнішим. Мріяла ство
рити у Кіровограді свій
циганський
ансамбль.
Але, на жаль, у силу
різних обставин бажан
ня моє не здійснилось.
Нині я навчаюсь на за
очному
відділенні
з
Олександрійському культ
освітньому училищі нз
режисерському факуяь*
теті. Але я не втрачаю
надії після завершення
навчання
обов’язково
створити в нашому об
ласному центрі
циган
ський ансамбль. Щодо
індійського
мистецтва,
то це моє захоплення
теж з дитинства.
КОР.: Що шануєте а
людині — раціо чи емоціо!
С. ПОПРАВЧЕНКО: Бе
зумовно, більше люблю
емоційних людей. Адже
емоції — це первинність
душі, її дитинство. А ра
ціо, як відомо, прихо
дить пізніше.
КОР.: Галино Сергіїв
но, питання знову до
вас. Яку музику
най
більше шануєте!
Г. КАТЕКІНА: Ви, на
певне, вже й самі помі
тили, що наша програма
складається не лише з
циркових етюдіа, естрад
них пісень різних наро
дів; переважав у
нас
прагнення
відновити
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ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

ШКОЛА КАРАТЕ-ДО КІОКУШИНКАЙ
Пам’ятаєте, у № 23 нашої газети від 9 червня
цього року у матеріалі під назвою «Кіровоградець — чемпіон Союзу» ми розповідали про пе
реможця всесоюзних змагань з карате-до кіоку
шинкай у важкій вазі Олександра Васильовича
Кузьміна! Він згодився вести заочну школу з цього
виду спорту на сторінках нашої газети. Отже, ми
виконуємо свою обіцянку трьохмісячноі давності і
розпочинаємо розповідь з історії та філософії ка
рате кіокушин, яке було створене певною ЛЮДИ
НОЮ — японцем Масутацу Оямою, і, як запевняє
засновник, було б мертвим без своєї духовної
основи. Надалі будемо розповідати про необхідне
спорядження, вправи, тренування.
Чекаємо від вас, читачі, відгуків та побажань.
Частина 1. історія розвитку
й філософська основа

ШЛЯХ МАСУТАЦУ ОЯМИ

історія бойових мистецтв
Сходу у традиційній куль
турі постає як історія ви
датних майстрів, засновни
ків великих шкіл, їхніх уч
нів та послідовників, здат
них зберігати й розвивати
багатовікову культурну тра
дицію. Історія карате кіо
кушинкай також у значній
мірі с історією життя та
духовних
пошуків
його
творця
Масутацу
Оями.
Завдяки подвижницькій ді
яльності Оями та його ав
торитетів, ця школа за сво
їм значенням вийшла да
леко за межі далекосхід
ного регіону. Трохи більш
ніж за чверть століття ка
рате-до кіокушинкай здо
було понад 10 мільйонів
прихильників у 123 країнах
світу.
Масутацу Ояма народив
ся 27 липня 1923 року у
південно-східній Кореї по
близу від Сеулу. З 9 років,
під час навчання у почат
ковій школі, він почав ви
вчати китайське кемпо І
вже у 1936 році отримав
чорний пояс. У 1938 році
Ояма переїхав у Японію, де
вступив в авіаційний інсти
тут. Одночасно він оволо
діває дзюдо та стає учнем
Гітіна Фунакосі, одного з
трьох окінавських
майст
рів, котрі принесли карате
в Японію. У 1940 році Ояма
одержав П2 дан і вступив
до університету Такусоку.
1946-го року Ояма
пе
рейшов навчатися на фа
культет фізичного
вихо
вання університету Васеда.
У складному та суперечли
вому становищі післявоєн
ної Японії Ояма не одра
зу знаходить своє місце. У
цей час
спостерігається
поступове згасання тради
цій бойових мистецтв Будо. Карате все більш ви
роджується в умовно-ігро
вий вид «бесконтактного»
спортивного змагання. На
строєний патріотично, Оя
ма гостро переживає зане
пад традиційного карате Й
намагається знайти джере
ло його відродження. Йо
го надихає життєопис ви
датного
майстра
кендо
Міямото Мусасі, і він звер
тається до вивчення
ста
рого шляху самураїв. З
цією метою він відвідує
двох відомих письменни
ків Ейдзі Єсікаву та Сіро
Одзакі, знавців японської
історії, а також
робить
перший практичний кроку
пошуку свого шляху, по
давшись тренуватися у від
люддя на гору Мінобу.
Зусилля Оями, спрямова
ні на відродження Будокарате (тобто карате, яке
розуміється не як спорт, а
як справжнє бойове мис
тецтво), дуже швидко при
носять плоди. В 1947 році
він приймає участь у Пер
шому Всеяпонсько-му чем
піонаті з Кіото та одержує
впевнені перемоги над усі
ма суперниками, хоча й
контролює міру контакту у
боях згідно зі спортивни
ми правилами. У
цьому
році він стає володарем
четвертого дану. Розумію
чи, що він стоїть на вірно

му шляху, Ояма приймає
рішення присвятити
своє
життя карате. У 1948 році,
виконуючи заповіти старих
майстрів, він знову йде у
гори, щоб на самоті зосе
редитись на вдосконаленні
техніки, зміцненні тіла й
ДУ*УНа горі Кієдзума у пре
фектурі Тіба Ояма, як і
його знамениті попередни
ки, проходить надзвичайно
тяжкий курс суворої ди
сципліни, який продовжує
ться 18 місяців. Він живе
Інтенсивним духовним жит
тям, вивчаючи роботи ста
родавніх мудреців та вико
нуючи настанови майстрів
дзену в пошуках осяяння.
За його словами, він «тре
нувався більше, аніж спав»,
піддаючи себе суворим фі
зичним випробуванням, які
вимагаються від адепта бо
йового мистецтва. Тут були
закладені основи нового
стилю карате, школи, що
сходить до реальності мис
тецтва Будо і таким чином
перетворюється в особли
вий шлях удосконалення
людини.
У 1951 році Ояма повер
тається до цивілізації і, ви
знаючи можливості люди
ни, зважується на сутичку
З биком (тренуючись пе
ред цим неподалік від бой
ні). Загалом він провів 52
двобої, вбивши 3 биків і
відбивши роги у 48 тварин.
У 1952 році за запрошен
ням Чікагської організації
карате, Ояма відвідав США,
де за 11 місяців провів 32
показових виступи і прий
няв участь у 7 поєдинках з
професійними
боксерами
та борцями, у яких тільки
перемагав. В 1953 році він
здобув у Сполучених Шта
тах особливу популярність
зрубавши роги у бика а
Чікаго. Американці прозва
ли його «божественним ку
лаком» або «рукою господ*
нею».
У 1954 р. відкрилось пер
ше додзе Оями у Токіо, де
Інструкторами стали К. Мідзусіма та Е. Ясуда. Ояма
продовжує їздити по різ
них країнах та континен
тах, беручи участь у вели
кій кількості поєдинків І
демонструючи свої фено
менальні
досягнення. У
1956 р. відкрилось друге
додзе поряд з університе
том Ріккю. До попередніх
інструкторів
приєдналися
М. Ісібасі та Г. Мінамімото.
Це додзе стало початком
кіокушінкай, початком ка
рате-до, заснованого
на
принципі: 1000 днів трену
вань для новачка, 10000
днів — проблиск таємниці.
Це свідчило про найвищі
вимоги нового стилю —■
Кіокушин Будо — карате.
У 1964 р. була створена
головна організація Хонбу
1 заснована Міжнародна ор
ганізація карате кіокошинкай (ІКО). Ця організація
Існує автономно, має свої
кваліфікаційні
нормативи
та правила проведення зма
гань, які принципово від*
рівняються від нормативів
і правил іншої Міжнарод
ної організації, яка об’єд
нує різноманітні «безкон
тактні»
стилі
карате
(ВУКО). Автономія локаль
них організацій карате кіо
кушинкай зберігається і в
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тих випадках, коли вони
входять в національні фе
дерації,
які
об’єднують
різні стилі карате та інші
різновиди
далекосхідних
бойових мистецтв.
Зараз кіокушинкай є од
ним з найбільших, найвідоміших стилів. Практично
засвоївши та узагальнивши
досвід бойових мистецтв
Сходу (китайських,
япон
ських, корейських та інших
різновидів карате і видів
Східних єдиноборств), Ма
сутацу
Ояма
розробив
удосконалену систему бо
йової і психологічної ПІД
ГОТОВКИ. Успіх цієї системи
у всьому світі пов’язанийз
органічним
поєднанням
найбільш ефективних тех
нічних елементів і тактич
них принципів
провідних
стилів у особистому досві
ді видатного майстра. Об
дарованість та подвижниць
ка діяльність Оями допо
могли подолати небезпеку
еклектизму і привели до
створення цілісної і в той
же час постійно поновлю
ваної, відкритої
системи,
яка продовжує вбирати в
себе найкращі досягнення
сучасного карате-до. Прин
ципово важливо й те, що
Кіокушин Будо-карате, від
роджуючи традиційний ста
тус карате
як бойового
мистецтва,
відрізняється
не лише від чисто спор
тивних
«безконтактних»
стилів, але й від західних
професійних «контактних»
варіантів карате («фул-контакт» або «кік-боксінг»). Ос
танні багато запозичили від
карате до кіокушинкай, але
тільки на зовнішньому рів
ні, ігноруючи при
цьому
духовну
сутність
школи.
Недарма Ояма попереджає
своїх учнів про неможли
вість, ставши професійними
спортсменами, йти тради
ційним шляхом
бойового
мистецтва.
Що ж таке кіокушинкай?
Що стоїть за назвою сти
лю карате, створеного Ма
сутацу Оямою?
Кіоку — означає скінченність, межу. Шин — озна
чає істину або реальність.
Кай — збори, союз або
зв’язок. Іноді кіокушинкай
•намагаються визначити як
«товариство абсолютної іс
тини». Однак це чисто зов
нішнє визначення конста
туючого характеру. У ньо
му не лишається місця для
головного — інтенсивного
духовного пошуку
істини
на шляху бойового мистец
тва. Осягнення смислу кіо
кушинкай вимагає не тіль*
ки роздумів (медитації),
але й понад усе наполег
ливих практичних занять.
Адже шлях до істини у бо
йовому мистецтві пролягає
тільки
через
реальність
боротьби, яка сама стає
формою активної медита
ції, котра веде до осяяння.
Кіокушинкай — контактний
силовий стиль, але Ояма
стверджує, що «досягнен
ня тільки фізичної сили по
дібне до спроби виліпити
статую Будди, не вкладаю
чи душу в цю працю». За
його словами, «шлях воїна
є шляхом пізнання смерті»
і «головним, що можна ви
нести з бою, який прово
диться на грані смерті, є
справедливість, пошана й
шлях». Ось чому від ін
структорів
школи кіоку
шинкай вимагається самим
пройти через суворі випро
бування, щоб бути 8 змозі
передати своїм учням іс
тинний смисл прийомів бо
йового мистецтва, дух ка
рате-до кіокушинкай.
Принципово практичним,
а не умоглядним також с
розуміння символіки кіо
кушинкай. Головним сим
волом школи є Канну (від
назви ката Канну). У сим
волічному «привітанні сон
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цю» розкриті руки підій
маються в позицію,
яка
дозволяє «споглядати не
бо». З цієї позиції (де, при
по-вернутих зовні долонях,
з’єднуються зімкнуті чоти
ри пальці кожної руки) і
Створюється символ. Вузь
кі кінці Канну являють со
бою пальці й символізують
конечність або
вершину
(пік). Широкі частини явля
ють собою зап ястя і сим
волізують силу. Центр яв
ляє нескінченність, що має
на думці глибину. Символ
Канку замкнений у
коло,
яке символізує безперерв
ність (плинність) і коловий
рухСистема вимог у кіоку
шинкай — одна з найбільш
жорстких у світі, і це від
бивається у змісті екзаме
нів на пояси. Зараз затвер
дилась система, яка скла
дається з Ю учнівських по
ясів — від білого до ко
ричневого (к ю) та Ю чор
них майстрівських
поясів
(дани). Колір пояса озна
чає глибину освоєння ка
рате-до. Білий колір сим
волізує чистоту й незнан

ня, блакитний — колір не*
ба при сході сонця, жов
тий — схід сонця, зеле
ний *— квітка, що розпус
тилася, коричневий — зрі
лість, чорний — мудрість.
Поступово, від довгого но
сіння чорний пояс блякне,
вигоряє і знову стає білий,
Символізуючи дзен-буддистську ідею знайдення май
стром «первісної чистоти»,
«природності»,
доброчес
ності та скромності. Зазна
чимо, що засновник школи
кіокушинкай,
нагородже
ний від імені Міжнародної
організації карате єдиним
10 даном, який відрізняє
ться від інших майстрів
ських ступенів червоним
кольором пояса, вважає за
краще обв’язувати своє кі
моно звичайним чорним
поясом.
Шлях учня школи кіоку
шинкай починається з ди
сципліни, пов’язаної .не ли
ше з напруженістю трену
вань, що проводяться
на
межі можливостей люди
ни, але й з необхідністю
цілковито віддатися духов
ному пошуку на обраному
шляху.
Найбільш наочно
дисципліна школи виявляє
ться у етикеті додзе, ос
кільки зал для занять бо
новим мистецтвом — це не
звичайний простір для тре
нувань, а шановане «місце,
де шукають шлях». У додзе
не дозволяється паління,
їжа, пиття, пайка та гомін
лива поведінка. Той,
хто
входить у додзе, вітає всіх
вигуком «ОсуІ»
(форма,
яка походить від дієслова
«синобу» — терпіти) у стой-

ці фудо-дамІ. Цей самий
вигук застосовується і у ви
падку, коли учень хоче да
ти зрозуміти вчителю, що
він його зрозумів, та іноді
як допоміжний звук під час
переборення зусиль.
По команді «Дзадзен!»
(або «СейдзаІ») всі
сіда
ють на коліна, розведені
на відстань у два кулаки.
Сідниці на п’ятах, стиснуті
кулаки у вигині кульшово
го суглобу, лікті відведені
назад. Учні
сідають
по
старшинству з правого бо
ку, інструктор перед ними
у тому ж напрямі. Цере
монія починається з коман
ди старшого учня «Мокусої», яка означає початок
медитації. Медитація про
довжується 2—3 хвилини і
завершується по
команді
«Макусо ясеі». Потім по
дається команда «С(т)інданнірей!» — уклін символічній
святині школи, знак поваги
до її традицій. Уклін вико
нують мовчки,
поклавши
обидва кулаки на два суг
лоби перед собою,
руки
зігнуті,
голова
схилена,
сідниці притиснуті до п ят.
Потім
інструктор повер
тається на 180° обличчям
до учнів і по команді згід
но з його кваліфікацією —
«Сихан!»,
«Сенсей!»
або

«Семпай-ні-рей!» — учи! §
ударом суглобами кулаків
об підлогу й вигуком, який
висловлює повагу, «Осу!»,
роблять уклін. Такий уклін
виконується під кутом у
30°, очі дивляться в очі пе
ред собою, а не вниз (ана
логічно виконується уклін,
стоячи
перед
початком
і після
закінчення вправ
або сутички'). Іноді додаю
ться інші аналогічні приві
тання.
Форми
поклонів,
прийнятих у кіокушинкай,
ведуть
походження
від
старої традиції японських
самураїв і
відрізняються
від привітань, які практи
куються в інших школах.
Під час занять не дозво
ляється виходити й заходи
ти у зал без дозволу ін
структора. Під час розмо
ви з інструктором учен^,,
повинен стояти
у фудодамі. На зауваження і вка
зівки інструктора
учень
відповідає поклоном і ви
гуком «Осу!». Після закін
чення занять першим зал
покидає інструктор, за ним
виходять учні по старшин
ству поясів — усі з про
щальним
привітанням
«Осу!».
Всі присутні у залі по*
винні мати чисту й непошкоджену
одежу, пояс,
який відповідає
ступеню
та прийняті школою ембле
ми. Носіння перстнів, брас
летів, ланцюжків і т. ін. су
воро заборонено. У цивіль
ному одязі в залі знаходи
тись забороняється, за ви
нятком запрошених осіб та
вчителя.
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ІДалі буде).

2'2.50
- « Л4уз> Чйий монітор». Спі
ває заслужена
артистка
УРСР
Л. Долі на.

А ЦТ (її програма)

7.00 — Гімнастика. 7.15 — «Олек
сій Саврасов».
Науково популяр
ний фільм. 7.35, 8.35 — Літерату
ра. 9 кл. 8.05 — Італійська мова.
9.05 — Наш сад. 9.35,
10.40
—
Астрономія. 11 кл. 10.05 — Науко
во-популярні
фільми.
11.10 —•
«Болдинська
осінь».
Концертна
програма.
11.40
—
Телефільм
«Вклонися дню, що настав». 1 і 2
серії. 13.30 — На струнах, нлавішах і... 16.00 — Мультфільм. 16.15
— Колаж. 16.20 — Телестудії міст
РРФСР (Нижній Новгород). 17.30 —
Час (з сурдоперенладом). 18.00 —
Музичним абонемент. На концерті-зустрічі з композитором Е. Де
нисовичі. 19.00 — Вечірня казка.
19.15 — Тільки один рядок. 19.50
— Народні мелодії. 20.00 — Що
денник
сесії
Верховної
Ради
РРФСР. 21.00 — «Світлі очікуван
ня». Телевистава за оповіданнями
О. Купріна.

понеділок

вівторок

З ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (1 програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.30 — До*
кументальні телефільми «Загоном
на підряд». «Тепло твого
дому*.
8.00 — Футбольний огляд. 8.30 —
Концерт Смоленського російсько
го народного оркестру. 9.15 —• Те
лефільм «Старий будинок» із се
рії «Арбатський мотив». 10.30 —
«Навколо світу». Альманах. 11.30
— Час. ТСН. 16.00 — ТСН. 16.15 —
Виступ хору «Млада». 16.30 — Ди
тяча година (з уроком французь
кої мови). 17.30 — Час. гСН. 18.00
— Актуальне інтерв’ю. 18.10
—
Мультфільм. 18.15 — Ми і енономіма. 19.00 — П’ять вечорів теле
бачення Австралії. Документаль
ний телефільм «Тварини Австра
лії крупним планом». 20.00 — Час.
ТСН. 20.40 — Колаж. 20.45 —П’ять
вечорів
телебачення
Австралії.
Телефільм «Наречена за листуван
ням». 22.10 — Концерт камерно
го орместру СРСР під керуванням
В. Третьякова. 23.10 — ТСН. 23.35
— Телефільм «Прийдешньому ві
ку». 1 серія.
0.45 — Кіноафіша.
1.45 — Концерт Президентського
оркестру морської піхоти США.

А УТ
16.00 — Новини. 16,10 — Грає
В. Кошу ба (орган). 16.25 — «Наро
довладдя». Нове
життя
Волині.
16.55 — На київській хвилі.
Інформ-випуск.
17.25 — Звучить
рідна мова. Концерт для учасни
ків і гостей І нонгресу міжнарод
ної асоціації унраїністів. 19.30 ■—
Актуальна камера. 20.00 — День
за днем. (Кіровоград). 20.20 — Те
лефільм «Товариш інспектор». (Кі
ровоград). 20.30 — «Точка зору*,
В передачі бере участь начальник
управління народної освіти
обл
виконкому Б. П. Химиях. 20.45 —
На добраніч, діти' 21.00 — Все про
кіно.
22.20 — Вечірній
вісник.

4 ВЕРЕСНЯ
А ЦТ (1 програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.30 —«Квар
тирне питання». Документальний
телефільм. 8.00 — Чудові мелодії.
И. Штраус.
8.45
—
Телефільм
«Травневий сніг». 9.55 — Це бу
ло... було... 1Ю.20 — Дитяча година
(з уроком французької мови). 11.20
— Колаж. 11.30 — Час. ТСН. 16.00
— ТСН. 16.15 — Здрастуй, музино! 16.55 — Об’єктив. 17.30 — Час.
ТСН. 18.00 — Політичні
діалоги.
18.30 —- П’ять вечорів телебачен
ня Австралії. Телефільм «Голубий
Фін». 20.00 — Час. ТСН. 20.40 —
П’ять вечорів телебачення Австра
лії. Телефільм «Терези правосуд
дя». 1 серія. «Будні поліцейсько
го». 22.05 — Додаток до літера
турно-художньої програми «Сло
во». «Хто такі русофіли?». 22.45 —
ТСН. 23.10 — «Прийдешньому ві
ку». Телефільм. 2 сепія. 0.20
—
Спортивна програма. 0.50 — Пісня90. 1.55 — «Балада про ту, що бі
жить по хвилях». Документальний
телефільм.

Д УТ

1
І
:
І

:

9.00 — Новини. 9.20 — Все про
ніно.
10.40 — Народні
таланти.
11.10 — Художній фільм «Дон Се
зар де Базан». 1 і 2 серії. 13.25 —
Надвечір’я. Передача для
людей
старшого віку.
16.00 — Новини.
16.10 — Для дітей. «Веселка». (Кіроврград на Республіканське те
лебачення). 16.40 — «До рідного
порогу». Музична програма. 17.40
— Телефільм «Осінній вернісаж».
17.50 — «Чиста криниця». (Кіро
воград). 18.25 — «Квіти літа». (Кіровоград). 18.30 — «Разом пізнати
Умраїну». Круглий стіл учасників

конгресу
міжнародної
асоціації
україністів. 19.30 — Актуальна ка
мера. 20.00 — Чемпіонат СРСР з

хокою. «Сокіл» — «Автомобіліст».
3-й період. 20.45 — На добраніч,
діти!
21.00 — Духовна
музика.
21.45 — Вечірній вісник. 22.15 —
Художній фільм «Тема».

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.15 —«В. Вас
нецов. Спогади». Документальний
телефільм. 7.45, 8.35 — Світ, що
нас оточує. Перший раз у перший
клас. 8.05 — Французька
мова.
1 рік навчання. 8.55 — Відкриття
другого етапу Установчого з’їзду
Компартії РРФСР. 9.40, 10.40
—
Біологія. 6 кл. 10.10 — Французь
ка мова. 2 рік навчання. 11.10 —
Грай, гармонь уральська. 11.40 —
«Світлі очікування». Телевистава
за оповіданнями О. Купріна. 12.55
— Ритмічна гімнастика. 16.00 —
Документальні фільми. 16.30
—
Ритмічна гімнастина. 17.00 — Кі
нофестиваль
«Приз
глядацьких
симпатій». Документальний теле
фільм «День наприкінці
тепла».
17.30 — Час (із сурдоперенладом).
18,00 — «Мріє, не зрадь», фільмконцерт
про
життя і творчість
Лесі Українни.
19.00 — Вечірня
казка. 19.15 — Пісні
на
слова
Я. Кондирсва. 19.35 — Здоровий
спосіб життя. 20.00 — Щоденний
сесії Верховної Ради РРФСР. 21.00
— «Гідон Кремер в Ризі і інтерв’ю
після концерту». 22.00 — На з’їзді
Компартії РРФСР. Інформаційний
випуск.

5 ВЕРЕСНЯ

д ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 —Мульт
фільми. 8.00 — Грає лауреат Все
російського
коннурсу
С. Лукін
(домра). 8.15 — Об’єктив. 8.50 —
Очевидне — неймовірне. 9.50 —
Музика в ефірі. Вибране. 10.20 —
Додаток до літературно-художньої
програми «Слово». «Хто такі
ру
софіли?». 11.00 — Документальні
телефільми. «Легенди і бувальщи
на наших гір», «Лакриця». 11.30 —
Час. ТСН. 16.00 — ТСН. 16.15
—
Дитяча година (з уроном англій
ської мови). 17.15 — Мультфільм.
17.30 — Час. ТСН. 18.00 — Акту
альне інтерв’ю. 18.10 — П’ять вечорів телебачення Австралії. Теле
фільм «Четверте бажання». 20.00 —
Час. ТСН. 20.40 — Колаж. 20.45 —
П’ять вечорів телебачення Австра
лії. Телефільм «Терези правосуд
дя». 2 серія. «Нечиста гра». 22.05
— «Л. Троцький». Розповідає істо
рик Д. Волкогонов. 22.45 — ТСН.
23.05 — «Прийдешньому
віку».
Телефільм. З серія. 0.10 — Ювілей
ний вечір у Великому театрі СРСР.
присвячений 90-річчю І. С. Козловсьного. 1.35 — «Північні дзвони».
Філ ьм-концерт.

А УТ

КІРОВОГРАДЦІ НА ТАТАМІ
Борцівські татамі
Тбіліського
палацу спорту Грузинської РСР
зібрали понад 300 кращих дзюдо
їстів і дзюдоїсток країни. 1974 —
1975 років народження, на Всесо
юзну Спартакіаду учнівської мо
лоді. До складу . збірної України
входили і двоє вихованців трене
рів КІровогозДської ДЮСІП № З
Учень тренера О. Ю. Школянського — Олександр Карецький захи
щав честь команди України v ва
говій категорії понад 78 кілогра
мів серед юнаків. Сашко довів, що
його поява у збірній республіки
не випадкова. Свідчення тому —
вихід у фінал і почесне п’яте міс
це у Всесоюзній першості. Серед

дівчат-дзюдоїсток відзначилась і
наша юна землячка Світлана Слюсарвнко (тренер В. В. Кулєшков) у
ваговій категорії до 39 кілограмів.
Хоча багато прихильників спорту
твердять, що боротьба — не жіно
ча справа, Світлана своїми висту
пами довела, що такі спортивні і
людські якості, як рішучість, во
ля до перемоги, запальність при
таманні не тільки сильній статі,
вони властиві і тендітним дівча
там. Показавши відмінну техніку
і добру фізичну підготовку, Світ
лана зійшла на III сходинку Все
союзного п’єдесталу пошани.

А. ВОЙНИЙ.

9.00 — Новини. 9.20 — Худож
ній фільм «Опудало». 10.20 — Му
зичні зустрічі. 11.20 — «Плеяда».
16.00 — Новини. 16.10 — Говори
мо українською. 16.30 — Господа
рем на землі. Кооперативне госпо
дарство: за і проти.
17.00 — На
київській хвилі.
Інформаційний
випуск. 17.30 — Чемпіонат СРСР
з футболу. «Торпедо» (Москва) —
«Динамо» (Київ). 19.15 — Реклама.
20.00 — Закарпатські візерунки.
Концерт. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.05 — День за днем. (Кірово
град). 21.25 — «Пломінь».
Клуб
української пісні. 22.35 — Вечір
ній вісник. 23.05 — Світ
поезії.
П. Воронько.

А ЦТ (П програма)
7.00 — Гімнастика. 7.15 — «Я
б’ю війну».
Науково-популярний

фільм.

8.35 — Основи Інфор

матики і обчислювальної техніки.
8.05 — Німецька мова, 1 рік на
вчання.
9.05 — Німецька
мова.
2 рік навчання. 9.35, 10.35 — За
гальна біологія. 10 кл. 10.05
—
«Анрі де Свн-Симон». Науково-по
пулярний фільм. 11.05 — «Гідон
Кремер в Ризі і інтерв’ю
після
концерту». 12.05 — «Школа». До
кументальний телефільм. 12.35 —
Телефільм «Пастухи Тушеті*‘>. 1 се
рія. 16.00 — «Часи не вибирають».
Фільм-монцерт за участю Т. і С. Нікітіних. 16.30 — Колаж. 16.35 —
Документальний телефільм «Средь
шумного бала...». 17.30 — Час (із
сурдоперенладом). 18.00 — Доку
ментальний телефільм «Біля вогниша у Синій Долині». 18.20
—
Колаж. 18.25 — Футбол. Чемпіонат
Європи серед молодіжних команд.
Фінал. Збірна Югославії — збірна
СРСР. У перерві — 19.15 — Вечір
ня казна. 20.20 — Щоденний сесії
Верховної Ради РРФСР. 21.20 —
Футбол. Чемпіонат СРСР. «Торпе
до» — «Динамо» (Київ). 2 тайм.
22.10
—
На
з’їзді
Компартії
РРФСР. Інформаційний випуск.

четвер
6 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «День
поминання». Документальний
те
лефільм про видатного діяча ук
раїнської культури XIX ст. В. Тарновсьного.
8.05 — Фольклорний
фестиваль в Новосибірському анадем-містечку. 8.45 — Мультфільм.
9.00 — Здрастуй, музико! 9.40 —
«Л. Троцьний». Розповідає історик
Д. Волкогонов. 10.20 —• Дитяча го
дина (з уроком англійської мови).
11.20 — Нолаж. 11.30 — Час. ТСН.
16.00 — ТСН.
,,16.15 ■— Музична
скарбниця. Російські романси
у
енконанні
І. Архипової. 16.55 —
«Телесно». Журнал. 17.30 — Час.
ТСН. 18.00 — ...До шістнадцяти І
старші. 18.45 — П’ять вечорів те
лебачення Австралії. Документаль
ний телефільм «Симфонія тропіч
ного лісу». «Бабан’єрія». 20.00 —
Час. ТСН. 20.40 — За зведеннями
МВС. 20.55 — П’ять вечорів телебачення Австралії. Телефільм «Те
рези правосуддя». З серія. «Вла
да», 22.10 — Фестивалі. Конкурси.
Концерти. 23.10 — ТСН. 23.35 —
Телефільм «Прийдешньому віку».
4 серія. 0.45 — «Людина придума
ла пісню». Творчий вечір
поета
Л. Дербеньоеа.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Для ді
тей. «Канал «Д». 10.50 — Худож
ній фільм «Тема».
12.25 — Грає
ансамбль
«Мелодія».
12.55
—
«Спадщина». Милосердя. 13.55 —
І. Козлов. «Винрадання принцеси,
або Пригоди напрала». 16.00
—
Новини. 16.10 — Для дітей. «Веселна». 16.25 — Республіканська
фізино-математична школа. 16.55
— Шляхом оновлення. Горизонти
Кривбасу.
17.25
—
Музичний
фільм. «Ритми полум’яної душі».
18Л5 — Телефільм.
18.40 — По
вернення. Відеорепортаж про ви
ставку творів фонду вільного су
часного мистецтва. 19.30 — Акту
альна камера. 20.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Сокіл» — «Трак
тор». 3-й період. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Київтрантородеталь» пропонує. 21.05 — Мо
лодіжна студія «Гарт». У перерві
— 2.05 — Новини.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастина. 7.15 — «Ху
дожник Петров-Водкін». Науково-

«Пастухи Тушетії». З серія. 16.00 —
«Важкі пологи». Про проблеми здо
ров’я матері і дитини. 16.35' — Ко
лаж. 16.40 — Спорт для всіх. 16.55
— Телестудії міст РРФСР. (Хаба
ровськ). 17.30 — Час (з сурдопере
нладом). 18.-00 — Арена. Спортив
на програма. 19.00 — Вечірня каз
на. 19.15 — Грає В. Соколов (клар
нет). 20.00 — Щоденник сесії Вер
ховної Ради РРФСР. 21.00 — Те
лефільм «Тьотя Маруся». 1 І 2 се

популярний фільм. 7.35. 8.35
—
Природознавство. 4 кл. 8.05 — Іс
панська мова. 1 рік навчання. 9.05
— Іспанська мова. 2 рік навчан
ня. 9.35, 10.35 — Біологія. 8 ил.
10.05 — «Бунтівний князь». Науко
во-популярний фільм. 11.05 —Фут
бол. Чемпіонат Європи серед мо
лодіжних команд. Фінал.
Збірна
Югославії — збірна СРСР. 12.45 —
Телефільм «Пастухи Тушетії». 2 се
рія. Ї4Л)0 — Ритмічна гімнастика.
16.00
—
Ритмічна
гімнастика.
16.30 — Телестудії
міст РРФСР
(Свердловськ). 17.25 — Колаж. 17.30
— Час (із сурдоперенладом). 18.00
— Футбол. Чемпіонат СРСР. ЦСКА
— «Ротор». У перерві — 18.45 —
Вечірня казка. 19.50 — Докумен
тальний
фільм
«Сорока-ворона
кашку варила...». 20.00 — Щоден
ник сесії Верховної Ради РРФСР.
21.00 — Вертикаль. Документаль
ний
телефільм
«Опале
листя».
21.50—На з’їзді Компартії РРФСР.

рії.

суьоіпа
8 ВЕРЕСНЯ

іМтнишІ
ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 —Мульт
фільми. 8.00 — Документальний
телефільм «Зимородки». 8.40
—
Фестивалі. Конкурси.
Концерти.
9.40 — Пори року. Вересень. 10.40
— ...До шістнадцяти і старші. 11.30
— Час. ТСН. 16.00 — ТСН. 16.15 —
Мультфільми.
16.45 — Бразільський калейдосноп. 17.30 — Час.
ТСН. 18.00 — Мультфільми. 18.20
— П’ять вечорів телебачення Ав
стралії.
Телефільм
«Штормовий
хлопчик». 20.00 — Час. ТСН. 20.40
— В уряді СРСР.
20.50 — П’ять
вечорів
телебачення
Австралії.
Концерт, присвячений
200-річчю
Австралії. 22.00 — Колаж. 22.10 —
Це було...
було...
22.30 — ТСН.
22.45 — «Команда». Досвід другий.
«Погляд» представляє групу «Ма
шина
часу».
0.15 — Телефільм
«Прийдешньому
віку».
5 серія.
1.20 — «І знову оперетз». Фільмконцерт. 1.56 — «Комік Москов
ського цирку Карандаш». Цирко
ва вистава.

|

А ЦТ (І жрограма)

5.30 — 120 хвилин. 7.30 — Дже
рела. 8.00 — Наш сад. 8.30 — Кон
церт хореографічних
колективів
м. Москви. 9.10 — Партнер. 9.40Людина. Земля. Всесвіт. 10.40 —
Грає Сергій Тарасов (фортепіано).
11.00 — Переможці. 12.00 — Кон
церт ансамблю пісні і танцю Ко
рейської народної армії. 12.30 —
«...1 не обкрадай себе».
Полтав
ський художній музей. 12.55
—
Фільм — дітям, «пригоди
Тома
Сойєра і Гекльберрі Фінна». 1 і 2
серії. 15.15 — Документальний те
лефільм «Ноша». 16.00 — У світі
тварин. 17.00 — Міжнародна пано
рама. 17.45 — Телефільм «Остался
профиль
кем-то
обведенный...».
18.50 — Телефільм
«Хамелеон».
1 серія. 20.00 — Час. ТСН. 20.40 —
Телефільм
«Хамелеон». 2 серія.
21.45 — Телевистава «Пташиний
політ» за участю
Р. Карцева
і
B. Ільченна.
Автор М. Жванецький, 23.20 — ТСН. 23.35 — Виступ
артистів зарубіжної естради. 23.55
— «Божествена комедія».
Театр
C. Образцова. 1.28 — Ми співаємо
вірші. Зустріч з Т. і С, Нінітіними.

7.15 — Ритмічна гімнастика. 7Л5
— Тираж «Спортлото». 8.00 — «З
рамку раненько». Передача
для
дітей. 9.00 — На службі Вітчизни
10.00 — Ранкова розважальна про
грама. 10.30 — Клуб мандрівників.
11.30 — Здоров’я. 12.15 — Музич
ний кіоск. 12.45 — Документал*»ний фільм «Південні ворота агрохіму».
13.05 — Фільм — дітям.
«Пригоди Тома Сойєра і Генльберрі Фінна». З серія. 14.10 — Зуст
річ з поетом Віктором
Боновим.
15.10 — Фотоконкурс «Земля —
наш спільний дім». 15.15 — Сіль
ська година. 16.30 — Марафон-15.
18.00 — Недільний кінозал. Мульт
фільм. 18.25 — Фільм «Неозброє
ним поглядом». (США). 20.00
—
Час. ТСН. 20.40 — Телевізійне зна
йомство. Академік Д. С. Лихачов.
22.00 — Футбольний огляд. 22.30
— Концерт Дайми Вайкуле. 23.30
— Телефільм «Небесні ластівки».
1 і 2 серії.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — У неділю
вранці.
Інформаційно-музична
програма. 10.20 — Ритмічна гім
настика. 10.50 — Здрастуй, хор.
Виступає хор «Щедрик* Будинку
піонерів Ленінського району міста
Києва. 11.20 — Для дітей. «Канал
«Д». 12.50 — Новини.
13.05
—
Прем’єра
телефільму
«Мелодії
осені». 13.15 — І. Кальман. «Гер
цогиня із Чікаго». Оперета. 15.20
— Ви нам писали. Музична пере
дача
за листами
телеглядачів.
16.00 — «Спадкоємці
Покришкі
на». Частина
четверта. І клятві
вірності дотримали. 16.55 — На
прохання глядачів художній фільм
«Злий дух Ямбуя». 18.25 — Село і
люди. 19.05 — Фільм-концерт «Не
журись». 19.30 — Актуальна ка
мера. 20.00 — Телеспортарена.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
Візит до лікаря. Вчимося володіти
собою. 21.15 — Екран зарубіжного
фільму. Художній фільм «Жорсто
кий батько». 22.40 — Вечірній віс
ник.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — Для дітей.
Кольоровий телефон. 10.20 — Те
лефільм. 10.35 — І танцю мить чу
дова. Ансамбль бального
танцю
«Конвалія». (Кіровоград на
Рес
публіканське телебачення). 11.35
— Доброго вам здоров’я. 12.05 —
Концерт
камерного
ансамблю
«Концертино». Московської
Дер
жавної філармонії. У перерві —
12.40 — Новини.
13.30 — А. Го
ловно. «Товариші».
Телевистава.
14.05
—
Прем’єра
телефільму
«Благословенні кольори»
(студія
«Унртелефільм»). 14.25 — І. Дво
рецький. «Колима». Вистава Ле
нінградського драматичного
те
атру ім. Комісаржевсьної. 17.00 —
Суботні зустрічі.
На шляху
до
ринку. 18.30 — «Золотий гомін».
Всесвітній фестиваль української
поезії. 19.30 — Актуальна камера.
20,00 — Продовження Всесвітньо
го фестивалю української поезії.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
«Золотий
гомін».
Концерт
для
учасників і гостей
Всесвітнього
фестивалю
української
поезії.
22.30 — Вечірній вісник. 23.10 —
Чемпіонат СРСР з настільного те
нісу.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Пломінь.
Клуб української пісні. 10.30 —
«Спадкоємці Покришкіна». Части
на 3. «Долі наші фронтові». 11.30
— Для Дітей. «До-мі соль». 12.00 —
Фільм опера.
«Борис
Годунов».
16.00 — Новини. 16.10 — Фільмконцерт «Ательє». 16.40 — «Закон
і ми». 17.10 — Телефільм «Курорт
не містечко».
17.25
—
Цирк...
Цирк... Цирк. 13.00 — На
київ
ській хвилі.
Інформаційний
ви
пуск. 18.30 — Співає Я. Плетньова.
19.15 — День за дном. (Кірово
град). 19.30 — Актуальна камера.
20.00 — Перлини душі народної.
20.50 — На добраніч, діти! 21.05 —
Вперше
на екрані УТ художній
фільм «Сходження на Фудзіяву».
23.10 — Вечірній вісник. 23.40 —
Чемпіонат СРСР з настільного те
нісу.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастина. 7.15 — «Світ
Чюрльоніса». Документальний те
лефільм. 7.35. 8.45 — Література.
5 нл. 7.55 — Англійська мова. 1 рік
навчання. 8.25 — «Світ Чюрльоні
са». Документальний
телефільм.
9.05 — Ангпійсьна мова. 2 рік на
вчання. 9.35,
10.35 — Географія,
6 кл. 10.05 — «Бурда моден» пропонує. 11.05 — «Опале листя». До
кументальний телефільм. 11.55 —
Роби з нами, роби, як ми,
роби
краще за нас. 12.55 — Телефільм

9 ВЕРЕСНЯ

▲ ЦТ (І ирограма)

інформаційний випуск.
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публінистика союзних республік.
Документальний телефільм «Транс
плантація душі». (Мінськ). 17.50 —
Мультфільм. 18.00 — Телепрогра
ма «Сім’я». 19.00 — Вечірня каз
ка. 19.15 — Вільна боротьба. Чем
піонат світу. 20.00 — Час (з сурдо
перенладом).
20.40 — Щоденник
сесії Верховної Ради РРФСР. 21.40
—
Мультфільми для дорослих,
22,20 — Нічний сеанс. Улюблені
пісні. Кіноконцерт. 23.00 — Теле
фільм «Подвійна гра». Із циклу «Те*
лефон поліції ЦЮ»,

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (II програма)

і
'

|
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7.00 — Гімнастика. 7.15 — Грає
В. Пікайзен (скрипка). 7.55 — По
казують театри країни. Фільм-вистава «Звалище». Автор О. Дуда
рев.
10.45 — Відеоканал
«Спів
дружність». 13.15 — П. Чайковський. Романси у виконанні К. Лісовського. 13.30 — Відеоканал «Ра
дянська Росія». 16.00 — Чемпіо
нат США з баскетболу серед про
фесіоналів НБА.
Фінал.
«Портленд» — «Детройт». 17.00 — Кіно-

|
•’

7.00 — На зарядку, ставай! 7.20
—- Мультфільми.
7.45
—
Пісні
верхнього Дону. 8.25 — Земля три
воги нашої. 9.00 — Фільм — дітям.
«Пригоди маленького Мука». Ю.Ю
— «Спортивний фестиваль в Автограді».
Документальний
фільм.
10.30 — Клуб мандрівників (із сурдоперекладом). 11.30 — Телефільм
«Ми разом, мамо». 12.40 — Якщо
вам після...
13.30 — Відеоканал
«Радянська Росія». 16.00 — Планета. Міжнародна програма. 17.00
— И. С. Бах. Бранденбурзький концерт № 4. 17.25 — Побачення при
значила Тетяна Шмига. Музичний
телефільм. 19.00 — Вечірня казка.
19.15 — Вільна боротьба. Чемпіо
нат світу. 20.00 — Час (із сурдоперекладом). 20.40 — Телефільм «Мої
люди». 1 і 2 серії.

,
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Шибки у кімнатах та
на кухні завжди повинні
бути чистими. Від цього
Залежить не тільки освіт
леність, а й у деякій мірі
навіть температура у при
міщенні. Чистити їх реко
мендується в нежарку і
безвітряну
погоду, тому,
що в яскравий сонячний
день і на вітрі вони сохнуть
дуже швидко, і на них мо
жуть з’явитися райдужні
І
розводи.

Малюнон Віктора КОНОНЕНКА.

в о.
£ О

н
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Якщо зі сходу вітер віє,
Говорить тітка
..... Соломія,, —
То запах забива кімнати
Із Двору м’ясокомбінату.
А вже коли дмухне південний,
Тоді щонічно і щоденно,
Як подарунок для народу,
Душок з асфальтного заводу.
Північно-західний для люду,
Це ніби чародійне блюдо.
Пускають кольорові хмари
І хіміки, і сталевари.
Живем, як в «бога за дверима»,
І ледве блимаєм очима.

Ц] При чищенні ВІКОННО
ГО скла і дзеркал рідкими
препаратами
«Нітхинол»,
«Бло», «Акноль», а також
засобом «Секунда» е аеро
зольній
упаковці
треба
слідкувати за тим, щоб во
ни не попадали на пофар
бовані масляними фарба
ми рами й підвіконня ?і
особливо на поліровані йм
лаковані
поверхні дзер
кальних рам, тому, що це
призводить до їх помутнін
ня і поступового руйнуван
ня. З цієї ж причини не ре
комендується мити їх ми
лом, содою, а також мию
чими засобами.
Ці Якщо шибки не дуже
забруднені, їх можна ви
мити розчином крохмалу у
холодній воді (1 столова
ложка на 1 літр). Дуже
брудні миють
розчином
хлорного вапна (50 грамів
на літр «оди). їх можна та
кож помити теплим розчи-

ном уксусу (2 столові лож
ки на літр води).
ф Давній і надійний за
сіб для чищення скла —
порошко-подібна
крейда
чи зубний порошок.
Бе
руть 2—3 столові
ложки
крейди і склянку ’©оди,
добре перемішують, змо
чують шматочок тканини і
протирають ним скло з
обох боків. Коли воно висохне, його витирають су
хою м’якою тканиною чи
папером до повного зник
нення крейди.
фі Зверніть увагу:
при
чищенні
за допомогою
аерозольного
балона, з
нього знімають ковпачок,
енергійно збовтують і, на
тиснувши на розпилюваль
ну голівку, спрямовують
струмінь аерозолю на невелику ділянку, котру треба очистити. При цьому по
на повинна лише трохиі
зволожитись. Потіла
скло(
швидко протирають
чистою сухою тканиною.
Засоби для чищенняі
скла використовуються без
застосування води (за ви
нятком випадків, коли неюі
розбавляються концентро
вані препарати), а засобиі
для миття застосовуютьсяі
тільки з водою, куди їх:
варто додавати у невели
ких кількостях.
(□і Для миття шибок, рам
і підвіконь здавна застосо
вують звичайний нашатир-

ний спирт (на літр води
треба взяти 2 столові лож
ки), Помивши їх одержа
ним розчином, далі проти
рають чистою тканиною,
котра не повинна залиша
ти на склі ніяких слідів, чи
м’ятим газетним папером.
Швидко почистити за
мерзлі шибки можна за
допомогою міцного соля
ного розчину (2 столові
ложки солі на склянку во
ди). Ним труть скло доти,
доки з нього не зійде ЛІД,
після чого витирають су
хою, м’якою тканиною.
О Щоб запобігти запо
тіванню і замерзанню ши
бок, їх можна змазати зсе
редини спиртовим розчи
ном гліцерину (1 його час
тина на 10 частин етилово
го спирту), а .потім протер
ти фланеллю чи замшею.
0 Якщо дзеркало за
бруднене
мухами, його
простіше всього очистити
так: спочатку протерти свіжорозрізаною цибулиною,
а потіла ганчіркою, змоченою у підсиненій ультрамариновою синькою воді.
Після цього дзеркало тре
ба натерти тканиною до
блиску.
Щоб зробити віконне
скло матовим,
необхідно
двічі нанести на нього щі
точкою суміш порошкоподібної крейди із рідким
склом (силікатним -клеєм).
£і Для пола’якшємня за
тверділої на склі віконної
замазки,
її
покривають
сметаноподібною пастою із
мила і залишають на 2—З
години.

А. ВИСОЦЬКИЙ

ЯК ТРЕБА ПРАТИ
Шерстяні і шовкові речі з жирними плямами
можна прати 8 настої гірчиці. При цьому тка
нина сідає і линяє менше, ніж при пранні зви
чайними миючими засобами. Спочатку суху
гірчицю (1 склянка) замочують невеликою
кількістю веди, розтирають, поки не вийде
рідке тісто. Його протирають через марлю в
теплу (4-40—45е) воду (10 л) і дають постоя
ти 2—3 години. Перуть без мила або миючих

весняні дні наша
газета повідомляла, що
в
Кіровоград з Філа
дельфії приїхав пан Зе
нон МАЗУРКЕВИЧ, аби
запросити на
гастролі
«за моря, за океани...»
фольклорно • концертну
групу обласної
філар
монії «Зоряни». Сьогод
ні ми радо сповіщаємо—*
незабаром тридцять «зорянчан» дадуть три кон
церти в Канаді і десять
в США. Всі зібрані від
концертів кошти будуть
передані для потреб ді
тей, котрі постраждали
від чорнобильського ли-

зараз — лечілька

запитань Анатолію Ми
хайловичу

КРИВОХМЖІ,

котрий створив і керує
цим прекрасним колек
тивом.
КОР.: Ваші сподівання
справдилися:
досягши
вершини
майстерності,
полонивши пана Зено
на, Ви везете свій ко
лектив у далеку замор
ську подорож. Вірите в
успіх!
А. М. КРИВОХИЖА:

Заокеанський
глядач,
як ми називаємо аме
риканців, канадців,
до
яких веземо програму,
аж надто розбірливий:
він мав змогу познайо
митися з ноеою хвилею

«Молодой коммунврю
орган Кировоградского
областного комитете
ЛКСМУ |МДС|.
Не

V
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Друкарня (мені Г. М. Димитрова видавництва

чего засобу (2 столові ложки на Юл води),
дод&зши чайну ложку нашатирного спирту.
Прати після замочування потрібно швидко
(при температурі 4-35°) і ретельно прополос
кати. В останню проливну воду додати 5 сто
лових ложок оцту (на 10 л води).
Речі з мохеру краще -всього прати миючими
засобами для шерсті і шовку, додавши е
пральний розчин трішки гліцерину. Перучи,
речі не можна терти, викручувати їх слід між
рушниками і вологими добре розчесати щіт
кою.

засобів, настій гірчиці міняють 2—3 рази. По
лощуть у веді з нашатирним спиртом (чайна
ложка на 10 л соди). Шовкові речі останній
раз треба полоскати п холодній .воді, додавши
е неї оцет — 5 столових ложок на 10 л води.
Щоб перевірити чи линяє шерстяне плаття
або кофта, треба висмикнути зі споду.нитку,
опустити її в гарячу мильну воду, загорнути
в білу полотнинку і висушити. Якщо на полотнинці не буде слідів фарби — періть сміливо.
Якщо фарба на шерстяній речі не міцна, П
треба перед пранням замочити в розчині мию-

українського рокуд Ми
ж поїдемо з програмою
вічного мистецтва. Для
мене мистецтво —=> це
певний рівень, це по
чуття міри, а не корот
кочасне захоплення.
Думаю, що нас зуст
річатимуть
не гірше,
ніж минулої поїздки.
Тоді було так: за нами
після концерту до готе
лю «Рузвельт» йшло в
шістдесят
братів-українців. Концерт продов
жувався у номерах —
співали всі. Повітря на
повнене було запахом
українського борщу, ва
рениками... Ті гастролі
пам’ятні приємними спо
гадами.
Вершину майстерності
ми пробуємо
досягти.
Дехто, особливо у мі
ністерстві культури, го
ворить, що колектив досяг успіху, що ми по
ступово сходинками до
биралися до цього. За
уважу — це лише по
чаток. Успіхи попереду.

дині слева пану Зенону
Мазуркевичу.
З ним
внайомий не один рік.
Дякуючи його наполег
ливості і бажанню, нас
підтримали, ми незаба
ром вирушаємо в далєну таорчу подорож. •

чсркобильсьних
дітей.
Морально — пан Зенон
дав можливість відчути
той рівень, якого ми досягли.

КОР.: Що з цієї по
їздки матиме колективі
А. К.: Артеріально —

КОР.: Особисто знаю
чи пана Зенона, я теж
вірю, що колектив «Зорян» зустрінуть як рід
ний.
А. К.: А воно так і по-

нічого. Зароблені кош*
ти підуть
потреби

винно бути. Де б нежи
ли українці, нам треба

завжди пам ятати,
корені наші з однієї
землі. Там, куди їдемо,
це пам’ятають.
КОР.: Запишається од
не: побажати всім вам
успіху в далеких краях.
А К.: Він буде. Адже

їдемо ми з нашою соліст
кою— А. ЧЕРВЖСЬКОЮ.
. Розмову СІВ
Юрій ЯРОВИЙ.
Фото В. ГРИБА.

КОР,: Кому завдячує
те поїздкою до Амери
ки!
А, К.: В першу чергу

прекрасній діловій лю-
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