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Гласність дорожчає. Мо
нополізм був однією з 
умов вмирання імперіаліз
му. В нас монополізм при
вів до тотального дефіци-. 
ту, до простого доісторич
ного товарного обміну.
•Хочеш друкувати газету— 
користуйся послугами дер
жавних та партійних дру-
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карень з одним прейску
рантом цін. А коли хочеш 
ще й розповсюджувати те, 
що друкуєш, — тут до тво
їх послуг ще один монопо
ліст— Міністерство зв’яз
ку. А щоб було на чому 
цю газету випускати, свої 
монопольні «договірні» ці
ни нав’язують численні 
паперові комбінати. ТРІ
УМВІРАТ.

Офіційне «розлучення» 
молодіжної преси із си
стемою партвндаву без
жально виштовхує нас у 
вир самостійного життя. 
Тепер нам самим доведе
ться за все платити. Хоча 
це міф, що молодіжна пре
са існувала за рахунок 
партійного бюджету. Одна 
лише «Комсомольская 
правда», приміром, має 
прибутки, які з горою пе
рекривають дотації збит

ковим молодіжним газе* 
там.

Наша передплатна ціна 
на рік — шість карбован
ців. Багато це чи мало? 
«Кіровоградка», наприк
лад, вже коштує 12 крб., 
а та ж «Комсомолка» — 
13 крб./80 коп. Навіть 
при цій. ціні газета ні ко
пійки прибутку мати 
буде. Єдина надія — 
читача.

Ми віримо в тебе і 
чемо, що’б ти повірив у 
нас. Знаємо, не всім до 
смаку «МК» за різкість, 
принциповість. Показува
ти наше життя таким, як 
воно є насправді — це ро
били і будуть робити наші 
журналісти. Комусь воно 
може й не подобатись. Але 
це життя.

Ми обіцяємо нашим чи
тачам одне — постійно 
триматимемо руку на 
пульсі життя. Наша газе
та була і залишається мо
лодіжною. Багато маємо 
думок, як робити газету 
кращою, цікавішою.

Слово за вами, наші 
друзі!

ЖУРНАЛІСТИ «МК».
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«ЖУРНАЛІСТ 
НЕ ОДЕРЖАВ 
СВОБОДИ...»

ЧИТАЧ знає журналістів хіба по 
підписах під статтями та, буває, 

недовго поспілкується, коли корес
пондент приїде розбирати його скар
гу до редакції. Одначе нам відомо, 
що багатьох цікавлять подробиці га
зетярської роботи, ставлення до неї 
самих пишучих. Гадаємо, що День 
міжнародної солідарності журналіс
тів — хороша нагода для того, щоб 
про це дізнатися. На наші запитання 
відповідає Тамара ЛОЗОВА, кореспон
дент промислового відділу міськра- 
ионної газети «Ленінський прапор* 
(м. Олександрія). Тамара закінчила 
Дніпропетровський університет, у 
пресі працює 5 років, член Спілки 
журналістів СРСР.

— Тамаро, які грані нашого життя 
цінавлять тебе найбільше? Про що 
хочеться писати передусім?

— Проблеми шахтарів. Коли я 
вперше спустилася в шахту, зрозумі
ла, що писати треба не тільки про 
перевиконання планів гірниками, а й 
про їхнє життя. Важка праця, багато 
ручної. Бредуть у воді, повітря — 
й говорити нічого. Зайшла після 
зміни разом з шахтарями <в автобус 
і бачу, як вони тільки сіли й одразу 
поснули. Отакою, ціною добувається 
паливо... Вважаю, що цим людям 
треба за їх труд створювати найкра
щі умови •відпочинку і особливо пік
луватися про їх добробут.

Ще мене турбує становище жінок. 
Дівчата, яким на конкурсах краси 
виступати, тягають на будовах цеглу, 
цемент, тонни вантажів за день пе
реносять... .

— Бувало, що написане тобою до
помагало людям?

— Бувало. Я й люблю свою робо
ту за те, що можу комусь допомог
ти. Особливо стареньким чи інвалі
дам. Приходять у відчаї, уже не на
діються на допомогу наших бюро-

кратіа... Спочатку я по * 3/в
мала, що зможу всім ’аРад^И'6ай. 
через недосконалість з ' а.
дужість, черствість—це ВА«™?

7 Тя якщо ПОМІГ хилеко не завжди, та ЯКЩ вже пе-
ча б одному з трьох 1 
РЄ"°А 'ян ти вважаєш, чи завдання 

це газети — розбиР;ати|нформатор... 
са, думаю, передусім інф н

— Мабуть, це тільки в нашій кр 
ні редакція — як бюро скарг, 
ла в Югославії, Чехословаччин. - 
там цього немає. У нас но ас. й°зна- 
ють, що є бюро скарг при виконко 
мах. Але наші відповідні ,нСта"‘4 
людям часто нічого не Аопо^агсаанІ>й

2 Чи траплялося, що напИСД ™ 
тобою матеріал, до газети не 

Яа~ Так. Наприклад, 2 Р°ки ТОМУ 
не пройшла стаття про про леми 
шахтарів, де піддавався критиці ап 
рат об’єднання «Олександріявугіл- 

ЛЯ_1 як на твій погляд, ТаІ*ар°’’ 
реє людей до друкованого слова зріс 
чи пішов на спад?

— Зріс. Про це свідчать не тіль
ки підвищення тиражу і збільшення 
кількості листів, а й відгуки людей 
про газету. Нашого читача найбіль
ше зараз цікавлять політичні події, 
діяльність Руху, зміни на підприєм
ствах Олександрії.

— Яке друноване видання вважаєш 
взірцевим?

— «Комсомольскую правду». Гост
рі питання там подаються завжди з 
цікавій формі. Значну роль в успіху 
газети відіграє, думаю, те, що там 
багато молодих працює.

— Останнім часом сторінки газет 
переповнені еротимою, МІСТИКОЮ... ян 
до цього ставишся?

__ Позитивно. Не треба ховатися 
ein життя. Слід писати про все, щ0 
а з ньому, а читач хай сам судить.
- Розкажи, будь ласка, про св01 

із зарубіжними колегами— ™аКдала! X в СФРЮ та

чсфр.
— У нас 

проблем, 
що про

із ними багато схожих 
€ й відмінності. Я вважаю, 

"все слід писати об'єктивно, 
7л~я них же на першому плані - 
сенсаційність. їхні матеріали жваві- 
ше написані. У журналістів там біль- 
шв творчої свободи, еони незрів
нянно краще технічно оснащені й 
соціально захищені. Великі надії я 
покладала на наш Закон про пресу, 
та вийшов він — і повне розчару- 
івання Журналіст все одно закаба- 
лвний; свободи преса не одержала.

_ Твої побажання і прогнози на 
майбутнє?

, Хочеться, щоб наша газета ста- 
ла органом міської та районної Рад 
і була трибуною для висловлювання 
ВСІХ без винятку точок зору. Щоб 
усі бажаючі могли без остраху в ній 
висловитися. Мені вже, однак, на
бридла заполітизозаність нашої пре
си. Хочеться- писати про щось лі
ричне і прекрасне...

—. А зможеш?
_  Так. Довкола стільки хорошого, 

треба лише вміти його бачити, по
мічати цікавих людей. Ми, примі
ром, відкрили в своїй газеті рубри
ку «У світі захоплень». І взагалі вва
жаю, що на сьогодні не менш важ
ливим, ніж підняття економіки, є від
родження духовності.

Вела розмову Н. ЧРРСуКА.
м. Олександрія.

А

0
Республіканський 
турнір

На стадіоні «Авангард» у 
Світловодську з 24 по ЗО 
серпня проходив традицій
ний республіканський тур
нір з футболу, присвячений 
пам’яті воїна-Інтернаціона- 
ліста Володимира Чечеля. 
Засновник змагань — Світ- 
ловодський міськком ЛКСМУ 
(МДС). У турнірі брали 
участь номанди міст Запо
ріжжя, Харкова, Полтави, 
Черкас, Кіровограда, Дні
пропетровська, Світловод- 
сьна, у складі яких — юна
ки 1976 — 1977 р. н.

Головною метою заводу є 
популяризація юнацьного 
футболу, перевірка рівня 
техніко-тактичної підготов
ки юних футболістів.

Перемогли такі номанди:
1. «Металург» (Запоріж

жя); 2. «Спортінтернат» 
(Харків); 3. ДЮСШ (Світло- 
водськ); 4. «Кремінь» (Кре
менчук).

Як нращі гравц1 отрима
ли цінні подарунки Сергій 
Остапенко (Полтава), Сер
гій Веривода (Кіровоград), 
Роман Голобородько (Хар
ків) Віктор Захарченно (За
поріжжя), Олег Кисляк (Кре
менчук), Михайло Стадник 
(Дніпропетровськ), Валерій 
Неїньно (Світловодсьн).

Наш кор.

ПЛЯМИ НА СТІНАХ
Новий навчальний рік. Заповнюють аудиторії учні 

шкіл, ПТУ, технікумів, студенти вузів.

А гуртожиток № 4 Кіровоградського державного 
педагогічного інституту ім, О. С. Пушкіна все ще 
ремонтується. Його не так давно (років 8*—10 тому) 
здано в експлуатацію, але вже потрібен був капі
тальний ремонт. Там недоробили будівельники, там 
«попрацювали» студенти. Стіни подряпані, двері а 
багатьох блоках і кімнатах ледве тримаються, кана
лізація часто забивалась, тому стіни з туалетах і на 
кухнях мокрі, вкриті пліснявою.

Адміністрація інституту ще наприкінці минулого 
року уклала договір із молодіжно-виробничим цент
ром на капітальний ремонт приміщення.

Ремонт блонів А і Б почався ще у квітні, але на 
сьогодні ще далено до завершення. Справа в тому, 
що влітку в гуртожитну жили студенти. їх було не
багато — кілька десятків чоловік. Але щоразу хтось 
умудрявся то забити каналізацію, від чого вода про
сочувалась на нижчі поверхи і псувала свіжопошту- 
натурені стіни, то вибити двері, то розтрощити тіль
ки-но вставлене скло, то знову й знову оббити по
фарбовані стіни.

Не раз директор центру С. В. Баланоаський, май
стри зверталися до керівництва інституту з прохан

ням відселити студентів. Але нічого не добились. 
Секретар же парткому інституту М. Садовий у своє
му виступі у «Кіровоградській правді» (N8 191 від 
21 серпня 1990 р.) стверджує, що будівельники не 
3-зерталися, не говорили про свої проблеми, і ось 
такі погані, й досі не закінчили ремонт.

— Нам доводиться по кілька разів перештукатурю
вати залиті стіни, — розповідає Сергій Васильович 
Балановсьиий. — Наші штунатури працюють в жах
ливих умовах, стіни мокрі, а є місця, де проходять 
електричні дроти, плями гнилизни проступають по 
кілька разів, плями від іржавої води теж, а все це не 
закладено в кошторисі, платять їм за це копійки.

Ось блок, де 'вже пройшли будівельники. На стіні 
глибоко, старанно видряпано; «Коля, Пі курс, ист
фак».

— Ми могли б вимагати від будівельників більш 
якісного ремонту, — говорить М. М. Шовкова, ін
женер по будівництву педінституту, — але що я мо
жу сказати, експлуатація, звичайно, варварська.

Заселяються студенти з недоремонтовані примі
щення. Бруд, мокреча, калюжі на кухнях І з туале
тах... Все це продовжується.

Наш кор.

На синіх хвилях
На запрошення екіпажу під

шефного ПРИКОРДОННОГО СТО' 
Кожоаого катера «Григорий 

уропятнииов* молоді кірово- 
грядці відвідали моряків ко
рабля. який носить ім’я нашо
го земляка, Героя Радянського 
Союзу. Продовжується хороша 
традиція — щороку обмінюва
тися делегаціями.

Від імені екіпажу норабля 
наших земляків щиро вітав ка
пітан 1-го рангу Оленсандр 
Павлович Сивенко. У роки Ве
ликої Вітчизняної війни при 
обороні Севастополя, коли міс
то перебувало в тяжкій бло
каді, О. П. Савемко пліч-о-пліч 
з своїм бойовим побратимом 
Г. О. Куроп’ятниковим не на 
життя, а на смерть захищали 
твердиню Чорноморського фло
ту. На вечорі виступили вдова 
Героя — Ганна Олексіївна Ку- 
роп’ятникова, нерівний деле
гації молодих кіровоградціз 
другий секретар міськкому 
ЛКСМ України (МДС) Ігор Єр- 
маков, секретарі комсомоль
ських організацій УВС облви
конкому і облкниготоргу Олек
сандр сайко і Олена Шевченко 
та інші. Відбувся обмін досві
дом комсомольської роботи в 
нинішніх складних умовах. В 
кінці пройшли концерти, під
готовлені аматорами двох ко
лективів.

Р. МИКОЛАЙЧУК.

ОГІРКИ З КОЛИШНЬОЇ ХАЛУПИ
— ...Усе це, так би мовити, на папері. На 

ділі ж...
— Нічого подібногої Члени підрозділу 

«Мега» відкопали десь під Аджамкою Кі
ровоградського району старий нічийний 
склад. Свого часу його ніяк не могли по
ділити між собою два господарства. Ли
шилася та споруда, забута богом і людь
ми. Знайшлись підприємливі мегівці і з ха
лупи зробили невеликий цех по перероб
ці овочів.

ж ціна буде тієї банки з огірками чи кабачками?
Про ціни поки що говорити рано, але 

не думаю, що вона дуже перевершувати
ме державну. Напередодні 9 Травня прав
ління колгоспу імені Крупської (це непе- 
Далік Кіровограда) замовило «Вікторії» 
зробити меморіальний комплекс. Що я да- 
З СдлЖУ' Те/ ПЄ8Н°> рідко хто повірить. 
За 40 днів шість майстрів зробили тита
нічну працю.

— Ну і...
н=.~..ІгРоДИ..Ій.не завершальне 

нии штаб студентів існував на

Закінчився літній трудовий семестр, отож 
час поцікавитися; а що ж робили влітку на
ші студенти, котрі поїхали не на море, а в 
поле? Всю Інформацію, звичайно» має штаб

Погодьтеся, шановні читачі, ми звикли 
до того, що обласний штаб студентських 
будівельних лише здійснює загальне керів
ництво. І рантом — промінець сонця 
Знайшлася світла голова (чи то в Сою
зі, чи то в республіці), і в штабів СБЗ по
явилась нова роль. Яка саме? Про це і роз
повів нашому кореспондентові головний 
інженер обласного штабу студентських ча гонів В. СУБОТІН. ' ‘ А И1СЬКИХ dd'

— Володимире, Цікаво знати, чим же кон
кретно відрізняється літо-89 від літа-90 са
ме у роботі штабу?

—- Тим, що ми самі заробляємо гроші. 
Навіть маємо рахунок у Житлосоцбанку.

Десь у листопаді минулого dokv пои об
ласному штабі студзагонів ми створили 
п ять так званих окремих госпрозрахунко
вих підрозділів. Наприклад, комсомольсько- 
молодіжне будівельне управління (його очо
лив досвідчений інженер-будівельник Вото димир Алфімов). Далі маєЙо бсЩвечьно 
монтажну фірму «Мега» (директор - очеЗ 
сандр Костенко), КОМСОМЩШСЬКО^МО^ОШ^ 
фірму «Вікторій». Штатний розклад дозв„У 
ллє мені як головному інженерові mia6v 
ще и директорувати у .Вікторії» А ше

ЗУПИНИМОСЬ НА «КАЛВАСЬ?

n»Q дитячу лінарню, реаль- 
передачі влади міській

Ясно, що скільки б на 
проводилось таких сходок, 
нічого не зміниться, поки 
не буде змін у системі еко
номічний, політичних, нуль- 

ФеДеРатнБних (чи 
конфедеративних) взаємо* 
лТм УЛК,В людей Греспуб- 
...Л« можемо добитися,щоб одного ДНЯ в наших 
магазинах з’явилася, ковба
ні Ц«гаРки. Але лише

день! І лише за ра- 
6eDVTHT|°rO‘ Щ° ЇХ ДЄСЬ За~ 

привезуть нам. Не 
нГй НовДрУ’ кол” 8

Жи.На П,₽Ц'- " тра’
Наш кор.

не так? ■Гч,?’ • 'завеРшальне питання, чи 
ний ШТАЙ ."Ринемо, щоб обяас

свої кошти« 
Розмову вела Т. КУДРЯ.

Як уже повідомляла наша 
газета, в районі вулиці По
пова, що в обласному цент
рі. загинула дитина. Хлоп
чин втопився у ямі, яну ви
рили і не засипали праців
ники міськводонаналу. Піс
ля цієї трагічної події біля 
злощасної ями зібралися 
люди, які вимагали керівни
ків міста і водоканалу. Бу- 
л.° висунуто ряд вимог, То
ді відбувся імпровізований 
мітинг,

І ось, через тиждень піс
ля трагедії, місьна влада 
організувала сходку жите
лів мікрорайону для того 
Щоб вислухати людей, за- 
фінсувати їхні вимоги. Але 
сходна переросла у мітинг.

Бажаючих виступити бу-

ло дуже багато. Один -ал 
одним Піднімалися на тои буну ЛЮДИ, говорили пР£ 
наболіле - немає цигарок 
ковбаси, магазини порожні’ 

= :’?•* = 

таке:ЯО МІНР°Ф°НУ. сказала 

Літ7ін^еї1'-Не Цікавить по
Л каи *аи та™ буде піл 

Дайте нам калбаси’ 
в яїна прийнята резолюція 
в якій вимагалося персдаї ЇГї "РИМ,Щен^я обкомуРп5р-

П,Д дитячі заклади, ЛСУ



АКТУАЛЬНО

Ми вже ЗВИКЛИ, що 
приїздять на Україну то 
«зелені», то «посланці 
миру»... А оце недавно 
прибула на Кіровоград* 
щину місія із такою со* 
бі дивакуватою назвою 
— «Кочівники добра». 
Багатьом, напевне, кор
тить поскоріше взнати: 
з якої країни ті «бедуї
ни»? Цього хотілося й 
нам із фотокором газе
ти Василем Грибом. Бо 
вперше в своїй . журна
лістській практиці одер
жали завдання зробити 
матеріал про людей, про 
яких анічогісінько не 
знав ні редактор, ні 
навіть наш редакційний 
шофер. Останньому до
велося «накрутити» не 
одну сотню кілометрів, 
поки дісталися на місце.

Тож, ми були приєм
но здивовані, коли ді
зналися, що в Павлиш 
залітали наші рідні сто
личні «кочівники» із 
272-ї Київської серед
ньої школи. Зустрілися 
поговорити в славних 
педагогічних пенатах 
Сухомлинського. Гос
тя, молодий педагог 
Жанна Федченко, одну 
з причин візиту «видала» 
відразу — хочуть, аби 
їхня школа носила ім'я 
В. О. Сухомлинського. 
На початку цього року 
виникла ідея створити 
місію «Кочівники доб
ра». Знайшли, як нині 
модно говорити, і спон
сора в особі Асоціації 
винахідників України. 
Спочатку хотіли просто 
їхати на село і допома
гати. Тепер діти бажа
ють самоутвердитися, 
прилучитися до життя 
народу, бо самі — лю
ди глибоко заурбанізо- 
«вані.

— Перші враження 
приємні, — каже Жан
на. Незвичне все, з 
любов'ю доглянуте, ад
же така людина тут 
творила. Ми зараз пра
цюємо в архіві шкіль
ного музею, хтось пі
шов допомагати літнім 
педагогам, хтось наво
дить порядок біля обе- 
ліску, а хтось косить
траву на стадіоні.

Ми ж вибрали ста-
діон, бо там був голов-
ний «кочівник» — іні-
ціатор створення місії 
«Кочівники добра» Бо
рис Михайлович Жеб- 
ровський:

— Хотілося відроди
ти те, що було раніше в 
столиці. А раніше кож
на школа мала трудо
вий загін старшокласни
ків. Щоліта ЗО тисяч їх 
виїжджало на село. З 
1986 року трудове ви
ховання опинилося «в 
загоні», бо з 300 шкіл 
столиці нині ним зай
маються ледве в Ю-х. 
Про кризу в цій справі 
говорю професійно, то
му, що не так давно 
Працював у шкільному 
«відділі ЦК ЛКСМУ.

.Зараз взялися за роз
виток закордонного ту
ризму, та мало хто зай
мається вивченням Істо
рії рідного краю. Сьо
годні в Києві немає 
жодної школи, яка б не 
відправляла своїх дітей 
по безвалютному обміну 
за кордон. Нікого не 
здивуєш тим, що хтось 
був у Вашінгтоні біля 
Білого дому, а про Пав-

«КОЧІВНИКИ ДОБРА»
лиш ніхто й не чув. Тре
ба скоріше повертатися 
до своїх украінсьних 
витоків. Бо міські ді
ти — це резерв для чи
новників. Вони будуть 
колись визначати полі
тику І якщо не знати
муть, як і чим живе на
род, то гріш їм' ціна. 
Буду докладати всіх сил, 
щоб мої учні контакту, 
вали з колегами Із вось
мирічок в запущених 
селах. Буде можливість 
попрацювати І фрукти 
поїсти (он всі яблуна І 
груші вже «обнесли»), 
познайомитися з мовою, 
|цо збереглася, культу
рою, звичаями та зли
денним сільським жит
тям. Щоб почуття до 
рідного краю виникли 
не десь, за кордоном, а 
тут, на своїй землі.

В народній освіті час
то говорять про техно
логію «виховання. Стару 
форму знищили, а но
вої нема. Ми обрали та
кий напрямок, як ми
лосердя. Ну от ска
жіть, що таке милосер
дя? Це коли кидаєш 
«п'ятак» жебракові чи 
подаєш руку старенькій 
бабусі? Зовсім ні. Ми
лосердя — це коли ма
єш путівку на море з 
мамою, але, не вміючи 
нічого, їдеш в село і 
допомагаєш старим лю
дям. Ми почали з шко
ли Василя Олександро
вича Сухомлинського, 
тому, що з студентських 
років поділяю його по
гляди. Це педагогіка 
великого, гуманіста, який 
бачив у дитині людину 
і на неї працював. Він 
був мрійником і на прак
тиці його ідеї втілені 
далеко не повністю. 
СШ № 272 — експери
ментальна школа-лабо- 
раторія, якій всього два 
роки. По суті це про
довження ідей Сухо
млинського на місько
му грунті. Звичайно, 
завдання не з легких.

За фахом я історик. 
Два роки тому набрали 
педагогічний клас істо
ричного профілю. Що
тижня були в нас «істо
ричні суботи» завдовж
ки Б шість уроків (крім 
посади шкільного істо
рика займаю ще дві 
офіційні — перший за
ступник начальника го
ловного управління на
родної освіти Київсько
го міськвиконкому та 
заступник голови твор
чої Спілки вчителів Ук
раїни). Працювали в 
музеях, на кіностудії 
імені О. П. Довженка... 
Мороки було багато, 
але цікаво. Вже й ре
зультатами деякими мо
жу похвалитися. Спо
чатку троє в моєму кла
сі хотіли бути історика
ми, а а кінці тільки троє 
ними бути не хотіли. 
Троє дівчат-медалісток 
ще в школі написали 
диктант на п’ятірки й 
були автоматично зара
ховані в наш базо
вий педінститут імені 
М. Горького на Істфак.

Такого ще ніде не бу- 
ло. Зараз знаю, що вже 
дев’ять моїх учнів вчи- 
тимуться у вузах на Іс
ториків. І це при нашо
му суб’єнтивізмі і теле
фонному праві! Шкода, 
що не поступив на іст
фак наш четвертий ме
даліст — Роман Криво
нос. Він — готовий на
уковець, тричі їздив у 
археологічні експедиції, 
має свої роботи. В Об-

нінську на Міжнародній 
олімпіаді взяв головний 
приз, головну премію та 
перше місце, а на вступ
них ензаменах одержав 
четвірку. Попався йому 
той самий білет, на яко
му 20 років тому «зава
лили» й мене! .Але ні
чого. Роман поступив в 
ПТУ на оператора ЕОМ. 
Майбутньому історику 
такі навики необхідні. 
А сьогодні нехай знає, 
з якого бону до коси 
підійти. Зрештою, наша 
допомога може не так і 
потрібна сільським пен
сіонерам, бо то їх звич
ний ритм життя. Свято 
ми їм можемо эробити 
всього на кілька днів. 
Найбільше це потрібно 
дітям і мені, як педаго
гу. Хочу бачити їх не 
тільки в школі. Тут мо
же бути багато імпрові
зації. І та ж коса...

Он вчитель фізкульту
ри набрав бригаду з 
шести чоловік дрова 
рубати, дівчата пішли 
до пам’ятника рвати 
бур’ян, в школі щось 
підфарбувати, щоб
якось «відробити» оті 
з’їдені яблука. Це і є 
проникнення о реальну 
тканину життя, яке 8 
самій ідеї нашої місії 
«Кочівників добра». Сто
лиця — це багато, але 
ще не народ. Чимало є 
«піни» і далеко не кра
щих представників су
спільства. Тут же цього 
всього набагато менше. 
Скажімо, приємно по
дивувалися, коли по при
їзду до нас прийшли 
товариші з райкому пар
тії та райкому комсо
молу, поцікавилися, мо
же щось потрібно до
помогти. Якось навіть 
порадів, бо -в нас у сто
лиці такого вже давно 
нема. Комсомол зай
мається відеосалонами, 
комерцією... Це резуль
тат отого крену на за
кордон і еину-ваті в цьо
му ми самі.

затягну- 
Б. М.

про-
лася. Розповів 
Жебровський, що 
грама насичена. Зустрі
нуться з братом вели
кого педагога — Сер
гієм Олександровичем, 
поїдуть на лівий берег 
Дніпра в музей А. Ма- 
каренка, потім — екс
курсія на Онуфріївський 
кінзавод, робота в му
зеї, допомога старень
ким людям, далі — в 
село Богданівну Зна- 

м янського та село Сте
пове Кіровоградського 
районів... Побували «Ко
чівники добра» і в об
ласному центрі. Борис 
Михайлович тим часом 
встиг навідатися до сво
їх стареньких батьків у 
Вільшанку, звідки ро' 
дом, допоміг вибирати 
картоплю. Ще там, у 
Павлиші, сказав відвер
то, що не випадково 
для свого педагогічного 
експерименту вибрав

рідний край. Тут, мов
ляв, і людей знаю, і , по
чуваю себе впевнено і 
спокійніше. Тут, зреш
тою, його коріння.

В. ТАРАСЕНКО.
с. Павлиш
Онуфривсь кого району.

На знімках: го
ловний «кочівник» — 
Б. М. ЖЕБРОВСЬКИИ; 
його вихованці — Віктор 
ЛЕВЧЕНКО. Оксана КРИ- 
ЖАНІВСЬКА та Роман 
КРИВОНОС на косовиці.

Фото В. ГРИБА.
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чВО «ДІАЛОГ»
316050
м. Кіровоград 
аул. Карпе Маржа, 41. 
Tea.: 4-77-03, 4-73-52,

крантп

9

? і
• Організацію художніх виставок і фото

виставок.
• Оригінальні відеогірограми.
• Фільмокопії кращих творів художнього 

і документального кінематографа.
• Участь у музичних програмах Укра

їнського телебачення.
• Телевізійну рекламу в межах респуб

ліки.

• Організацію конкурсів, фестивалів, 
шоу-програм.

• Участь у клубі веселих і винахідливих.
• Лотерею, аукціон, лекції, тематичні ве

чори, творчі зустрічі.
® Літературу на тему, яка вас цікавить.

© Придбати автомобіль «Мерседес-300».

• Стати партнером відомих японських фірм «Соні»

• Вкласти свої збереження в швейцарські банки.

к ® Передплатити журнал «Плейбой» на 1991 рік.

• Провести різдвяну відпустку на острові Пасхи.

® Відкрити ферму з розведенням крокодилів.

316050
м. Кіровоград 
вуя. 1Карлэ Маркса, 41.
Тел.: 4-77-03, 4-73-51

ВО «ДШ100
о 

а

• Ідеї (карколомні і сміливі).
• Проекти (звичайні і незвичайні).
• Людей (талановитих, ініціативах і ді

лових) .
• Гроші (будь-якою валютою, можна 

карбованцях).

НАГАДУЄМО:
Лише в цьому році В активі МО «Діалог;
• Концерти Віллі Токарева

мЛ£ХФСТРІЧІ 3 ведуч"ми -епро.ра-

• Конкурси краси.
• Змагання КВВ.
• Видання книжок «Жінка і чоповік* ї

«Магія рук». чоловік» і
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4 вересня минуло 5 років з дня 
трагічної смерті поета
Василя Стуса

Про перепоховйния тіла Василя Стуса і його 
побратимів на рідній землі я почув з «каламут
них хвиль», як ще донедавна називали радіостан- 
цію «Свобода». А наступного дня 18 листопада 
вилетів до Киева.

«З часу перепоховання Шевченка в 1861 році 
Україна не бачила такої похоронної процесії в 
столиці», — напишуть згодом навіть в офіційній 
пресі. Та який важкий стражденний шлях був 
В. Стуса на батьківщину! Прочитайте записи 
В. Шовкошитного (нині народного депутата Ук
раїни) в цьогорічному четвертому номері тижне
вика «Україна»: його навіть мертвого боялися і 
намагалися робити все, аби тіло поетове зали
шилось у чужих сибірських мерзлотах.

Не одна столиця — вся Україна проводжала 
свого сина в страсну путь. «Господи, який же він 
молодий і красивий!.. За що!!» — заламувала ру. 
ки обіч процесії молода жінка. «Каво ета харо- 
нят!» — питала інша. «Великого сина України»,— 
відповідали їй «Стуса! — перепитувала. — Не 
знаю такова...».

А портрет Василя, обрамлений вишитим руш
ником, плив у маєві тисяч синьо-жовтих прапо
рів та корогов, дивився Василь з портрета на світ 
печальними очима, дивився в сьогодні з тих 
Страшних, припудрених облудною щербицько- 
брежнєвською пропагандою благополуччя років...

Пройде небагато днів і чиясь злочинна рука на 
попіл перетворить вінки й хрест, саму поетову 
могилу на Байковому цвинтарі.

Хто він — Стус? Якого так шанують одні і так 
бояться чи ненавидять інші?

Хай вибачать мені ті читачі, які вже прочитали 
нечисленні публікації про поета в республікан
ській періодиці, що повторюсь я. Але більшість 
читачів газети, може, й не знають, що Василь 
Стус теплим крилом своєї долі торкнувся й на
шого краю.

Де! Коли! Чи пам’ятають його люди!

ДВІ доброзичливі жі
ночки, працівниці 

Гайворонського райвід
ділу народної освіти, 
недовго листали архів
ні зшитки кінця п'яти- 
десятих років. «Є!» —
радісно сповістили (я їм 
трохи розповів перед 
цим про поета).

Пожовтілий папір, 
трохи вигоріле чорни
ло:

«Наказ № 292 поГай- 
еоронському райвідді
лу народної освіти від 
15 серпня 1959 р. При
значити Стус Василя Се
меновича на посаду 
вчителя укр. мови Тауж- 
нянської семирічної 
школи з 15 серпня 1959 
року. Підстава: наказ 
по облвно № 98 від 
14. VII. 59 р. Зав. райвно 
Ніколайчук».

Переписував із того 
зшитка -все до коми, що 
стосувалось поета (а це 
не так і багато: відо
мості на виплату зар
плати за півмісяця 336 
крб. 83 коп. на ста
рі гроші учителю пер
шого розряду; наказ 
про звільнення з поса
ди 16 жовтня 1959 року 
«в зв’язку з призо
вом у Радянську Ар
мію» — підписала на
каз в. о. заврайвно Ко
лупаева; відомість на 
виплату «двотижневої 
допомоги на основі по
вістки — 349 крб. 83 
коп.»; і розбірливий 
(.вчительський) з легким 
нажимом підпис — 
В. Стус), переписував я 
ці папери, а працівниці 
бігали по кабінетах, роз
питували імена вчителів 
тодішньої Таужнянської 
семирічки... Понад трид
цять літ же минуло...

Того дня в Гайвороні 
був один обласний осві
тянський начальним. Зу
стрілись у коридорі, «Ви 
чого тут?» — запитав хо
лодно. «Слідів Василя 
Стуса шукаю». «То чо
го це ви в райвно шу
каєте? Він же тут не 
працював!» — округлив 
І так чималі свої очі. 
Цур тобі, чиновнику! — 
не став би ти ритися а 
тих запорошених папе
рах, як ці жіночки.,. 
Згодом він-тани, певно, 
зрозумів, що не те бов
кнув — намагався щось 
підказати, але так собі, 
для годиться...

Два місяці, рівно два 
місяці перебував на Кі- 
роооградщині В. Стус. 
Але пам’ять залишив по 
собі.

Я ОКАЗУЮ знімки по- 
■■ ета, надруковані в 
журналах «Україна», 
«Дніпро», «Вітчизна», 
«Дзвін» вчителю вій
ськової підготовки К. А. 
Цимбалистому у селі 
Хащуватому,

— Я його вже не впі
знав би... — скрушно 
хитає головою.—Якийсь 
зажурений він на цих 
карточках, це він, ма
буть, після того, як 
його почали цькувати. 
А я пам’ятаю його не 
таким. Веселий був, 
жартував, у клуб катан
ці разом тоді ходили. 
Ось запам’яталось, як 
він казав: «У ваших дів
чат, степовичок, ноги 
тонші, а в донбаських— 
товщі». Ми тоді неодру
жені були обоє... Я си
ротою ріс, без матері. 
Старший був від Васи
ля, уже після армії, але 
щось тягнуло мене до 
нього, молодшого. По
знайомились у перший 
же день, як він тільки 
в Таужне приїхав. Як 
зараз бачу його: моло
дий, худорлявий, струн
кий, чуб густий... Ні, та
кого як оце в журналі, 
не впізнав би.

— Кузьмо Артемови
чу, як учителя, фахівця, 
ви знали його?

— Я »викладав фізику 
й математику тоді, на 
уроках не бував у 8аси- 
ля, але, що до нього 
учні горнулися — це всі 
знають. Після уроків він 
залишався з учнями, 
хотів більшої грамоти їх 
вивчити... Бідне тоді бу
ло село, школа під со
ломою... Полюбив він 
Таужне наше, учнів сво
їх, от -ви знайдіть його 
учнів, попитайте...

31 рік минуло звідто
ді, а пам’ять у вчителя 
чіпка. Бо змушували зга
дувати ті два місяці не 
раз. Я це зрозумів од
разу, як тільки запитав, 
чи говорить вам щось 
прізвище Стус. Кузьма 
Артемович скинув бро
ви: «А ви не з КГБ7».

Майже всі, з ним мені 
довелося зустрітись на 
Стусових стежнах Гай- 
аоронщини, свого часу 
опитувались працівни
ками держбезпеки. Ду
же доскіпувались «че
кісти» витоків Василе- 
вого «націоналізму»: «А 
чи не поправляв він вас, 
коли ви якесь слово не 
по-українськи говори- 
ли?».

Страшна система. Та
лановитий поет Василь 
Стус заплатив життям 
їй тільки тому, що був 

сам собою, що Говорив, 
як думав, що прагнув 
захистити свій народ від 
манкуртства, пригноб
лення, замаскованого 
етноциду.

Мине багато років, ко
ли таужнянські його ро
весники вже не впізна
ватимуть Стуса («зажу
рений, печальний») з 
публікованих у журна
лах нині фотографій, і 
поет в тюрмі «Дубро- 
влагу» напише страшне 
своє послання нащад
кам «Я обвинувачую», 
яке закінчить так:

«Я обвинувачую КДБ 
як організацію відверто 

«...ПОЇХАВ УЧИТЕЛЮВАТИ НА КІРОВОГРАДЩИНУ,
ПОБЛИЗУ ГАЙВОРОНА, ТАМ ВИТЕПЛІВ ДУШЕЮ...»

шовіністичну й антиук
раїнську тому, що вона 
зробила мій народ і 
без’язиким, і безголо
сим. Судові процеси 
1972—1973 років на Ук
раїні — це суди над 
людською думкою, над 
самим процесом мис
лення, суди над гума
нізмом, над проявами 
синівської любові до 
свого народу. Поколін
ня молодої українсько? 
інтелігенції, що його 
зробили поколінням по
літв’язнів, було вихова
не на ідеях гуманізму, 
справедливості, свобо
ди. У цьому вся його 
провина, весь його злий 
намір».

Василь Стус із цього 
гуманістичного поко- 
ління. Він зневажав по
літику, та не міг не втру
титись у неї, бо не міг 
мовчати, коли кругом 
чинились беззаконня. А 
ще він був гордий і 
твердий, як калАІнь, без
компромісний так
сказав про поета Вяче
слав Чорновіл, а такі 
брежнєвській системі 
вадили. Та до 1972 року, 
до першого ув’язнення 
було ще далеко. Над 
обрієм займався рося
ний серпневий досвіток 
1959 року під Гайворо
ном.

Вчителька Сальків- 
сько? десятирічки Л В. 
Маєвська (Денисюи в 
дівоцтві):

— Нонфервнпія вчи
тельська під Гайворо
ном проходила. На базі 
«Чайка», коло Бугу Вз

силь усю ніч напередо
дні не спав, а вдосвіта 
прийшов зарошений до 
пояса. «Конференція ж 
сьогодні! Та й якщо бро
дити. то взяв би когось 
із собою...» — ми до 
нього, жартуючи. А він: 
«Ні, там треба було хо- 
Йити тільки самому!..

ну я красу бачив; сер
пень, зорі падають, тра
ви густі некошені, ту
ман над Бугом...». (За
раз ті місця залиті во
дою — ГЕС). Йому по
добалось у нас, якби не 
забрали в армію, то хто 
зна скільки б прожив у 
Гаужному... Нас тоді, 
молодих, було чимало в 
обох сільських школах: 
Кузьма Артемович, Лю
бов Матвіївна, я... Мо
лоді, неодружені — то
варишували. В Василеві 

нає вражала висока 
культура в усьому. Най
краще це відчувалось у 
розмові. Він приїхав сю
ди вчителювати із Дон
басу, а нам було сором
но за себе, що так калі
чимо рідну мову. Проте 
він ніколи не дорікав 
нам, не було цього... У 
клуб ходили гуртом час
то, але Василь не тан
цював: читав газети в 
бібліотечці, аж ломи там- 
ці не закінчаться, а то
ді вже всі разом додо
му вертаємось... Чи бу
ла в нього дівчина тут? 
Не знаю. До нас він од
наково ставився, по-то- 
вариськи.

— А лише ж ось Стус 
в одному із своїх звер
нень до читачів: «І зно
ву — любов. Стужі- 
лий за справжньою (не 
донецькою) Україною, 
поїхав вчителювати на 
Кіровоградщину, побли
зу Гайворона. Там ви- 
теплів душею, звіль
нився від студентського 
схимництва...»?

— Не знаю. Може й 
був хто. але ж ми помі
тили 6... Ми тоді були 
скромніші еі^ теперіш
ніх дівчат. Він був пер
ший хлопець, з яким я 
поцілувалась, але ж то 
вже коли прощались, 
коли проводжали його в 
армію. По-товарисьни. 
Ми удвох з Любов’ю 
Матоіїоною його на 
станцію проводжали.

Усі пам’ятають ті про
води. і Цимбалистий 
(«За столом випили по 
чарці вина — червоне, 
солодке вино тоді було 
всюди, — посиділи, по* 
балакали. Отоді я впер
ше взнав, що Василь 
вірші пише. «Знаєте 
що, — каже, — давай
те я вам два вірші про- 
читаю». Вірші мені не 

запам’яталися, а голос 
то й зараз чую: низь
кий голос, густий — 
дикція гарна...»), і Ма- 
євсьна («Мене мати то
ді вперше в житті лая
ла, що я пізно додому 
прийшла — поїзд від
правлявся далеко за 
північ, а пони із станції 
вернулися...»), І Л. М. 
Савчун...

Любов Матвіївна Сав- 
чук, вчителька росій
ської мови Заваллівської 
десятирічки, здається, 
трохи насторожено зу' 
стріла мене на порозі. 
Розговорились у її не- 
просторій квартирці. 
Показує велику цього
річну публікацію з «Ком- 

сомольской правды», а 
з публікаціями в респуб
ліканській періодиці не 
знайома — записує де й 
коли. Мова заходить 
про листування.

•— Писав він і мені, і 
Масвським, і хазяям, у 
яких жив, листи з армії, 
але недовго. Мені, ма
буть, з півроку. Не 
знаю, куди ті листи по
ділись. Ні, працівники 
КГБ не забирали, десь 
просто загубились...
Жалкую зараз. Гарні 
листи писав Василь, дов
гі, теплі...

— Вірші в листах бу-
ли...

— Не пам’ята ю. Здає-
ться, не було. Василь
мені ще тут, у Таужно-
му, давав свої вірші чи-
тати, в зошиті загально
му, з коричневою об
кладинкою. На вечір. 
Ліричні, філософські 
вірші. Багато слів у його 
поезіях я не розуміла 
тоді...

Любов Матвіївна, по
вагавшись, підійшла до 
шафи, недовго перекла
дала книги, зошити й по
дала невеликий запис
ничок:

— А цс ось Василь ме
ні у прощальний день 
записав два вірші

Я не сподівався, що 
знайду через стільки 
ронів автографи Стуса 
на землі, де він прожив 
усього два місяці. А 
могло ж би зберегтись 
більше. Скільки б роз
казали нам сьогодні ті 
його армійські листи...

З багатьма людьми 
говорив у Таужнсму: 
хтось пам'ятає більше, 
хтось менше.

На городі з учитель- 
ною-пенсіонерною гово
римо. Коли це, зачувши 
нашу розмову, обзиеає- 
ться молодиця:

— Ви про Василя Се
меновича розпитуєте? То 
це ж мій класний ке
рівник!.. Гарна була лю
дина, чуйна. Він мені, 
сироті, як ішов в армію 
служити, всі свої книж
ки зоставив — тоді не в 
кожного були підручни
ки... У нас кажуть: як 
людина хороша, то дов
го помниться...

Л. П. Кочубей називає 
своїх однокласників: 
Ганна Чорна, Василь Го- 
рячковський, Надія Риб- 
чак, Ганна Цимбалиста...

Немає вже хати-семи- 
річки, де еони вчились 
в останньому класі: пус
тирище, поросле бур’я
ном, на тому місці. Зо
сталась лиш пам'ять. 
Може, хто й більше па- 
м ятає щось про свого 
вчителя, відгукніться!

Після Гайворонщини, 
де «.витеппів душею», 
В. Стус служив в армії, 
працював у пресі на 
Донбасі, вчився в вепр 
рантурі столичного ву-

за. Аспірантом він ви
ступив на захист люд
ських прав, які безжаль
но почали розтоптува
тись ® кінці шістдеся
тих. «Встаньте, хто про
тестує проти репресій 
українсько? інтелігенції!» 
— ці слова громом про
звучали в київському 
кінотеатрі «Україна» піс
ля перегляду фільму «Ті
ні забутих предків»- 
Йшов 1972 рік. Один з 
найчорніших років бреж- 
нєвського культу на Ук
раїні. Цього ж року, —- 
перший арешт і ув яз- 
нення. Ще через вісім 
років В. Стус стане «ре

цидивістом». Я тоді на
вчався в столичному 
університеті, але навіть 
краєм вуха не чув яро 
цей закритий судовий 
процес — країна успіш
но будувала комуніс
тичне майбуття.

...Йшов перший рік пе
ребудови. У мордовсько
му концтаборі, чет
вертого дня осені під 
час чергового тривало
го голодування переста
ло битися виснажене 
серце Василя Стуса. Ця 
звістка прокотилась по 
всьому світу, бо книги 
поезій Василя Стуса ви
давались, читались і пе
рекладались у Франції, 
США, ФРИ, Англії, ви
сувались на здобуття 
Нобелівсьної премії, про 
його правозахисну ді
яльність знали далека 
за межами України. 
Тільки не в Україні. Ре
жим усе зробив для 
цього. Лише тепер ста
ло зрозуміло і їм, хто 
чинив суд над Поетом: 
його слово не має кор
донів, ні в яні кайдани 
його не закувати!.. Ось» 
ось у республікансько 
му видавництві має по
бачити світ перша по
етична книга Василя 
Стуса на рідній землі.

У Д ЦИМБАЛИСТИЙ 
В а Ля скрушно хитає 
головою:

— Ні за що таку лю
дину звели зі світу... Я 
натрапив якось був у 
сімдесятих роках на за
міточку в газеті чи жур
налі: Стус і ще якихось 
три засуджені — націо
налісти.,. Невже ж це 
той самий, що в Тау яс
ному був? От, думаю, 
такий наче нашенський 
хлопець, а націоналіст...

Ми ще довго СИДИМО 
на лавчині під гінкими 
тополями, гортаємо 
журнали, читаємо вір
ші. «Спасибі вам, що 
таку добру звістку мені 
принесли», — скаже вік 
на прощання. А мені у 
відповідь хочеться по
дякувати всім, хто бе
реже добру пам’ять 
про поета (МаєвськІ ці
лу теку публікацій з 
формальних і нефор
мальних видань зібра
ли, думають оформити 
куточок Василя Стусав 
школі, читати уроки 
про його творчіеть, зби
раються запросити по
етового сина Дмитра е 
гості...).

Народе мій. до тебе 
я ще верну

І в смерті обернуся 
у життя.

Василь Стус часто до
коряв своєму народові, 
але ніколи не зневіряв
ся в ньому. Сьогодні 
Україна приймає свого 
сина.

Ваемпь БОНДАР.

ВІД АВТОРА: прошу 
гонорар за цю публіка
цію переказати за ад
ресою: м. Київ. Заліз
ничний ЖСБ, р /р
Н© 164601 МФО 322034— 
на спорудження пам'ят
ника українському по
етові Василеві Стусу.
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КРИГА скресла, панове 
присяжні засідателі!»— 

ці слова невмирущого Оста
па Бендера я поставив би 
епілогом до того, що від
булося на стадіоні «Комсо
молець» м. Новоукраінки. 
Не виключаю, звісно, мож
ливості, що у когось бу
дуть зовсім протилежні 
думки з приводу цієї події.

Отже, на міському ста
діоні було проведено пер
ший мітинг, присвячений 
500-річчю заснування За
порізької Січі. Організува
ли його члени місцевого 
осередку Руху спільно із 
представниками коорди
наційної ради Кіровоград
ського крайового Руху. 
Та, на мій погляд, до речі, 
не поодинокий, ця вивіска 
була лише прикриттям, 
«стелею». Інакше б дозвіл

на проведення мітингу не 
був би одержаний. Прецен- 
денти були... Напередодні 
виборів до районної Ради 
народних депутатів упов
новаженому міського осе
редку НРУ О. Д. Мамализі 
було у проведенні перед
виборного мітингу відмов
лено, хоча як претендент 
на одне з місць у район
ному «парламенті» він ціл
ком міг проводити влас
ний передвиборний захід. 
Не пощастило організува

ти мітинг йому І 26 квітня, 
у день пам’яті жертв Чор
нобиля, хоч на Україні цей 
день широко відзначався...

Я прийшов на стадіон на 
початку шостої, бо звик, що 
у призначений час у нас 
майже ніколи нічого не від
бувається, окрім тиїлепро« 
грами «Час». Але цього ра
зу все було інакше. Мітинг 
почався точно. Організато
ри не мали змоги взяти 
дорогоцінні хвилини; їм бу
ло відведено тільки півтори 
години (з 17.00 до 18.30).

стадіон був прикрашений 
жовто-блакитними прапо
рами, трибуни майже за
повнені. А напроти спор
тивної арени про всяк ви
падок (діло ж незвичне) 
стояла міліцейська маши
на.

Аудиторія умовно діли
лася на кільна категорій. 
Першу, найнечисельнішу, 
складали ті, хто мав до
сить сформоване і грун
товне уявлення про те, що> 
за звір цей Рух і «куди він 
нас веде». Серед них були 

ли прихильники рухівців, 
так І його противники.

Другу категорію склада
ли люди, які прийшли сю
ди з цікавості, задля того, 
щоб потім сказати: «Я там 
був. Нічого такого...». І ос
тання група, представники 
якої просто вирішили десь 
згаяти час. (Все одно піти 
у Новоукраїнці нікуди...).

Тим дивнішою була для 
мене загальна реакція на 
виступи рухівців. Крім 
трьох-чотирьох чоловік 

похилого віку, які кричали: 
<<А ви нас нагодуйте», «А 
ви представтеся» тощо, 
публіка була настроєна 
доброзичливо, з розумін
ням.

Всі виступи закінчували
ся словами: «Живи, Украї
но!». Окрім двох. Та про 
це пізніше. I хоч за націо
нальністю я росіянин, по- 
думки повторював ці кри
латі слова.

Про що ж говорили про
мовці, за що нас агітували? 
Більше за Інших діставало
ся В. І. Івашну, якого на
зивали «дезертиром», а йо
го «втечу» з поста Голови

КРИГА СКРЕСЛА!
Верховної Ради УРСР по
рівнювали зі зрадою геть
мана Мазепи (симпатії бу
ли явно на боці останньо
го). Перепало на горіхи і 
нашому депутату Мусієнку: 
«Скажіть, будь ласна, хто з 
присутніх хоч би раз поба
чив його на трибуні сесії 
Верховної Ради УРСР? Чим 
він там займається, чого 
не приїздить у Новоунраїн- 
ку для зустрічі із виборця
ми, як це роблять Інші де
путати?». Я його також на 
трибуні не бачив, як і вза
галі на телеекрані, і теж 
вважаю, що потрібно пова
жати своїх виборців і часті
ше зустрічатися із ними. 
Як, наприклад, це робить у 
Світловодську Володимир 
Яворівський...

Запам’ятався виступ О. О. 
Бондаренко, голови Кірсг 
воградського комітету сол
датських матерів, акценту 
якому був зроблений на 
тому, щоб ніколи більше 
наші хлопці не потрапляли 
у «гарячі точки планети»І 
не слугували гарматним 
м’ясом при міжнаціональ
них конфліктах на півдні 
країни. Тобто нашим си
нам належить проходити 
дійсну військову службу на 
території тільки своєї рес
публіки...

Особисто мені сподоба
лися промови О. Мамали
ги, відповідального секре
таря Кіровоградського кра
йового Руху В. Бондаря, 
члена Спілки письменників 
В. Кобзаря, безкорисливо- 
кришталевої людини, яка 
стояла біля колиски об
ласного НРУ, депутата об
ласної Ради народних де
путатів шахтаря з Олек
сандрії В. Стадниченка, 
мешканця Новоукраїнки 
Є. Огороднього.

Вони говорили про те, 
що на Україні з кожним 
днем жити стає все гірше 
й гірше. Що левова частка 
продукції, вирощеної і ви
робленої важкою працею 
українського народу, _ йде 
за межі республіки. (Йдуть 
не лишки, йде те, що віді
брали, м’яко кажучи). Про 
те, що іноді заради двох 
пар шкарпеток ми здатні 

на все. Недавно і у нас в ре
дакції давали ці нещасні 
(даруйте, «благословенні») 
шкарпетки — кинули, не
мов останнім злидням. До
жилися... Говорили про те, 
чого воно так діється на 
Вкраїні милій...

Можливо, мені як пред
ставникові газети — органу 
районного комітету парти— 
потрібно «по службі» засуд
жувати рухівців. Але, по- 
перше, мені імпонують ЦІ 
люди, а, по-друге, потрібно 
мати І власну позицію (час 
сліпого диктату минув). По- 
третє, як відомо, У 
західних областях України 
представники НРУ очолю

ють обласні Ради народних 
депутатів, тобто уособлю
ють Радянську владу. Як 
же я можу виступити про
ти Радянської влади?., втім, 
є й четверте. На відміну від 
членів райкому партії нам, 
газетярам, представникам 
їхнього друкованого орга
ну, заробітну плату у два 
рази не підвищували. Яка 
була, така й залишилась, 
Навіть іноді стає прикро за 
редактора, який заробляє 
менше рядового інструкто
ра райкому. Та в нас хоч га
зета виходить.

Виступи рухівців супро
воджувалися оплесками. 
Аплодували не всі. Мож
ливо, дехто в душі І був 
«за», та не дозволяла зов
нішня оболонка — належ
ність до «вищої касти». I ав
тор цих рядків також не 
аплодував. Але колись, ма
буть, настане момент, коли 
потрібно почати вичавлю
вати із себе раба. По крап
лі, по газетному рядку...

На жаль, жоден із пред
ставників райкому партії, 
простих комуністів не ви
ступив перед людьми зі 
своєю точкою зору, аргу
ментовано не відстояв 
власні принципи, не поспе
речався з окремими «смі
ливими» поглядами рухів
ців. Невже можна вважати 
мовчання за одноголосну 
згоду? А місце біля мікро
фона було відкрите для 
всіх...

Хоча «все ж були й опо
ненти, якщо їх можна так 
назвати. Якась жіночка у 
спортивному костюмі спро
бувала подискутувати з ру- 
хівцями. Але ж для цього 
потрібно мати якусь еле
ментарну підготовку і на
лежну аргументацію...

А найбільш обурювався 
один чоловік досить похи
лого віку, який постійно 
підстрибував і коментував 
події. «А хто ви такі? Та ви 
нас спочатку нагодуйте. Я 
воював, кров проливав, а 
ви тут мені будете...». (До
речно зауважити, що на
годувати, одягти, взути 
можуть тільки люди, у яких 

є для цього пряма можли
вість. Іншими словами — 
влада. Політична. У нашо- • 
го Руху такої немає, тому 
й вимагати від його пред
ставників щось матеріальне 
безглуздо). Але поверне
мося до чоловіка, який по
мітно нервував на трибуні. 
Це скінчилося тим, що 
в. Ф. Кобзар промовив у 
мікрофон: «Я дуже прошу 
чоловіка, який зараз улес
ливо заглядає в очі пред
ставникові місцевої влади 
(голові міськвиконкому 
А. А. Гребенюку — Ю, Л.), 
підійти до мікрофона і від
крито висловити власну 
точку зору».

Чоловік, треба віддати 
йому належне, не знітився, 
вийшов, назвався І. Попов- 
кіним, але, як кажуть, про
мова не вдалася. Отже, но- 
воукраїнський Рух, який 
до цього, відверто кажу
чи, практично нічого не ро
бив і взагалі не дуже афі
шував свою діяльність; «ви
йшов у люди», провів свою 
першу, значну, за місцеви
ми мірками, справу.

...Повертаючись додому, 
примітив на зупинці в цент
рі міста вщент п’яного чо
лов’ягу (до речі, того дня 
на стадіоні було як ніколи 
багато нетверезих «гомо 
сапієнс»), який щедро ді
лився інформацією з пере
хожими: «Та оце... приїха
ли... якісь... Пішли вони 
На...».

НІ, дядьку, рішуче не по
годжуюся. Бо бачив інші 
обличчя. Піднесені, добро
зичливі, вільні. «Крига 
скресла, панове...».

Р. Б. Одночасно з моїми, 
неабияк «кастрованими» но
татками, у нашій газеті по
ряд був надрукований від
гук за підписом В. Григо
рович, у якому гнівно за
суджувався мітинг на ста
діоні «Комсомолець». Така 
собі анонімка, адже такої 
людини у Новоукраїнці не
має — гонорар відсилати 
нікуди (це можна легко 
перевірити, адже всі листи 
реєструються). Я достемен
но знаю, хто ховається за 
цим міфічним прізвищем: 
автор сам заносив своє 
«творіння» у кабінет за
ступника редактора (ре
дактор був у відпустці). До 
того ж із цією людиною 
на мітингу ми знаходили
ся майже поруч, Він міг 
виступити. Це було б чес
но і відкрито. А ховатися 
за чужим прізвищем... Це 
вже у нас було. Зараз інші 
часи. Невже можна писати 
і вірити у те, чого й близь
ко не було? Мені соромно 
за цю людину. Мені, ко
муністові, соромно за ін
шого комуніста. Звідки ж 
ця людина? Мабуть, ви 
вже здогадалися...

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ, 
член Спілки журна
лістів СРСР.

спокою, для навчання часу не залишалось, бо з 
кожним днем нові знайомства, дискотеки, бари... 
А до ж батьки були на той час? Куди вони диви
лись? Легко питання поставити... Батько, відбу
ваючи покарання, в тюрмі помер, мати зловжи
ває спиртним, брат Григорій теж за крадіжку, 
хуліганство засуджений.

Вирішила вийти заміж. Але якщо людина спіт
кнулася на одному шляху, то чи втримається на 
іншому? Не зберегла вона своєї особистої долі. 
З’явився синок Віталій, йому нині чотири роки, 
Малюк не знає ні материнської любові, ні лас
ки, ні тепла. Чи нагодоване воно, одягнене? Те
тяну це не бентежить. Спасибі сусідам, що з ми
лосердя заберуть його до себе, нагодують, ску
пають і навіть в ліжко вкладуть поруч зі своїми 
дітками, Нехай, мовляв, відпочине, воно ж не 
винне, що матір має...

Коли я запитав у жінки, як же все-таки далі 
житиме, вона спочатку мовчала, та щось-таке а 
ній відбувалося, бо раптом з жахом в очах від
повіла:

— Я одержала направлення з РВВС на ліку
вання до ЦРЛ, але, повірте, якщо ліки мені не 
допоможуть, я обов’язково сама поїду лікува
тися далі, хочу стати справжньою жінкою, ма
тір’ю...

Хотілося б нам вірити її словам, та чомусь ви
никають сумніви, хоч інколи бувають випадки 
щасливого переродження. Але чи и справді дотри
мається слова, даного працівникам міліції Тетя
на Л.? Не вперше обманює. Однак, давайте ще 
раз повіримо. Як би нам хотілось, щоб не губила 
своє життя, щоб прокинулися в ній святі мате
ринські почуття, щоб повернулась до людської 
СВІДОМОСТІ.

...А ось і друга «зозуля» — Маргарита Я. Че-

ре3 «легку поведінку» була виселена з сімейного 
гуртожитку шахти «Новомиргородська». За сло
вами коменданта гуртожитку Валентини Кози
нець, відомо, що Маргариту неодноразово попе- 
реджали, щоб не приводила в кімнату «кавале- 
рів». Вирішили поговорити з матір’ю, як вона 
реагує на поведінку дочки. Познайомившись з 
^І€Ю жінкою, аж повірити не могли, що Марте* 
рита її донька. Жінка скромна, привітна. Питан
ня їй ставили, обмірковуючи кожне слово, обе
режно, аби не спричинити матері болю. Але наш 
прихід вона зрозуміла і про доньку розповіла 

звичаино- вела спосіб життя
аморальний, — говорить мати. — Та коли я ооз- 
Не°ВвЛаша ?уобот’ вбИ 3уПИНИТИ «она відповіла: 
не ваша турбота, як хочу, так і живу йд«™ «і 
знаватися у власному безсиллі — про доньку ж 
говорю, але... так воно і було». Ось бачите - 
продовжувала жінка, - біля мене П пи« _ 
Сашик, Йому два з половиною роки Доглядаю 
скільки можу. Хіба Ж р * доглядаю,«-».-„і.,,

— а де Маргарита сьогодніТ — запити.«« 
. різни:* * 3зНаакуЯтЄкавх°НХТ’Т М°ЖЛИво' ман«РуЄ 

батька у Златопіль, він обіцяв™80' ПІШла Я° 
ти. А можливо у того «А«« М хату купИ‘

Під час відрядження, перебуваючи у Новомир- 
городському районі, я познайомився з праців
никами райвідділу міліції: лейтенантом Сергієм 
Шевчуком, сержантом Сергієм Кохно, слідчим 
РВВС А. Т. Яворським. Від них дізнався про мо
лодих людей цього шахтарського міста, котрі ні
де не працюють, ведуть непевний спосіб життя, 
навіть мають свій «дім зустрічей». Чимало моло
дих дівчат і хлопців, а також розлучені жінки й 
чоловіки відвідують цю «точку». П’ють, гуляють 
по різних закутках міста. Ось і вирішили разом 
з працівниками міліції відвідати деяких з них. 
Вулиця Тельмана. Тут мешкає Тетяна Л. Знадво
ру будинок, відверто скажу, не поганий, цегли-
ний, та коли зайшли, то там, як кажуть, швидше 
перехрестися і ноги на плечі. Брудно, ліжка роз
ламані, -все перевернуте. В одній кімнаті «солод
ко» відпочивав Тетянин нічний коханець Сашко, 
а сама господиня тільки-но прокинулася...

З її розповіді стало відомо, що на шлях прости
туції стала з «розноші» — батьки ні в чому не від
мовляли, навіть вживати спиртне і палити не за
бороняли. У 1983 році, як вона розповідала, не 
закінчила навчання в кооперативному технікумі 

Імені Сая. Саме там, в Кіровограді, під час навчан
ня зацікавили її стосунки з сильною статтю (но 
хочу називати це любов’ю...). Флірти не давали

його будинок теж не обминаютТьОГпИ ^ихайла Г.’ 
Дівчата... «оминають різн{ хлопці и

Ми не називали поїзна... ..
шкода їхніх матерів/ дітей* ъ МояоД«х осіб, бо 
А ті, можливо, й одумаються 140 ,м страждати? 
Невже заблукало ваше щаст’оТеТПНа’ Маргарита... 
тя? е Щастя на шляхах безчес-

л. САВИЦЬКИЙ.м. Новомиргород,
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«Важко

колгоспника 
«Зробити 

більшовиць-

граді. Ради якого очо
лював Г, Зінов’єв, 
дує про конфлікт

Що ж, 
слово 

Миро- 
що гово-

швидше ганьбою, 
честю». Свою 
читач підкріплює 
тами червоного терору, 
що мали місце їв Петро-

М| АТЕРІАЛ а таким заго
ловком, надрукований 

У газеті 11 серпня ц, р, 
не залишився непомі
ченим. Багато мешкан
ців нашого міста хоч 
сьогодні ладні здати 
ГР°ШІ , на пам’ятник 
І. оінов єву і вважають 
що місту потрібно по
вернути його Ім’я. ІН
ШОЇ думки Ю. Шнурков. 
У листі ДО редакції він 
Лише, ЩО «для нашого 
міста носити десять ро
ків ім’я Зінов’єва, було 

ніж 
думку 

фак-

Нага- 
між 

Гв Зінов’євим і М. Горь
ким. Що було, то було. 
Є немало сучасних пуб
ліцистів, які й Леніна 
деканонізують. Але ж 
революція була саме 
такою, якою вона була. 
А було все... 1 на вер
шину вона піднесла са
ме Леніна, Троцького, 
Зінов’єва, згодом Ста
ліна... Саме вони стали 
її обранцями. З пісні 
слів не викинеш, а на
ших земляків — Зінов’є
ва І Троцького — з істо
рії.

Ю. Шнурков не зго
ден зі мною, що С. М» 
Кіров — один з сорат
ників Сталіна, 
давайте надамо 
самому Сергію 
новичу. Ось 
рив С. М. Кіров на збо
рах активу в Грузії з 
листопаді 1930 року: 
«Як тільки ми взяли, що 
називається, за горлян
ку перший десяток кур
кулів, пролунав неймо
вірний лемент... І аж 
ніяк не випадково, що 
З нашим наступом на 
куркульство співпало 
дуже широке розповсю
дження шкідництва не 
тільки >в нашій промис
ловості, а й у сільсько
му господарстві... Ми 
викрили надзвичайно 
широку мережу шкід
ництва верхів буржуаз
них спеціалістів — аген
тів буржуазії і інтервен
тів, що засіли букваль

но у всіх галузях 
шого народного госпо
дарства... Я маю на ува
зі найбільшу, звірячу, 
найорганізованішу контр
революцію із всіх тих, 
які ми мали за останній 
проміжок часу. Це 
робота © нашій країні 
так званої «промислової 
партії». Але ж справа 
«промпартії» «== вчених 
зі світовим ім’ям О. В. 
Чаянова, М. Д. Кондра- 
т’єва, М. П. Огановсько- 
го та інших була пов
ністю сфабрикована ор
ганами ДПУ. Зараз вче
ні реабілітовані.

Ось як С. М. Кіров 
висловився на XVII з’їз

ді ВКП(б) в 1934 році 
про опозиціонерів: «Ко
лись Троцький (вимов
ляєш це ім’я і -відразу 
псується настрій, хай 
-він буде тричі прокля
тий...) звинувачував на
шу партію... у зраді ін
тернаціоналізму. Тепер, 
більше ніж коли-небудь, 
видно, чого варте це 
контрреволюційне ба
зікання». Інакше звуча
ли слова С. М. Кірова 
про великого Сталіна, 
приміром, ® його до
повіді у січні 1934 ро
ку, яка називалась 
«Сталін — великий ор
ганізатор перемог ро
бітничого класу»: «Ми 
підходимо і є резуль
таті другої п’ятирічки 
прийдемо, якщо будемо 
працювати, як вчить нас 
товариш Сталін, до без
класового соціалістич
ного суспільства», 
не до комунізму 
мали прийти ще 
році? Можливо, 
Миронович мав 
зі безкласовість 
концтаборів?

Цитую далі: 
уязити собі фігуру гіган
та, яким є Сталін... Вся 
основна робота — це 
повинна знати партія— 
проходить по вказівках, 
з ініціативи і під керів
ництвом товариша Ста
ліна... Якщо взяти пи
тання оборони нашої 
країни, то потрібно з 
усією силою підкресли
ти, що всіма нашими 
успіхами ми цілком 1 
повністю зобов’язані 

Чи 
ми 

-в 1937 
Сергій 

на ува- 
в’язнів

Сталіну... Візьміть ло
зунги товариша Сталіна: 
«Зробити 
заможним», 
колгоспи 
ними».«. Стан нашої обо
рони і роль Сталіна ® 
її «зміцненні» красно
мовно засвідчив 1941 
рік. Що ж стосується 
лозунгу «Зробити кол
госпника заможним», то 
С. М. Кіров захоппено 
повторював їх тоді, ко
ли з ленінградських 
вокзалів спеціальні 
команди прибирали тру
пи селян, померлих від 
голоду, які приїздили у 
велике місто за шмат
ком хліба. Або взяти 
виступ С. М. Кірова на 
XVII з’їзді ВКП(б) 31 
січня 1934 року, який

мав назву: «Доповідь то
вариша Сталіна — про
грама всієї нашої робо
ти». Перший підрозділ 
має заголовок: «Най
яскравіший документ 
епохи». Сергій Мироно
вич говорив: «Ми 
не “!“!х----- ----------
су, 
но,

і ще 
підійшли до того ча* 
коли ми доскональ- 
повністю до кож

ної коми розберемось 
у всьому, що нам сказав 
тут товариш Сталін». 
С. М. Кіров пропонує 
не ламати голо-ву над 
резолюцією, а «прийня
ти до виконання як 
партійний закон всі по
ложення і висновки звіт
ної доповіді товариша 
Сталіна».

У кожного діяча є свій 
зоряний час. У Зінов’є
ва — це революція 1905 
року, роки еміграції, 
Розлив, коли він був 
поруч з Леніним. У 
Троцького — жовтнева 
революція і громадян
ська війна. Кірову істо
рія давала шанс в лю
тому 1934 
делегати 
ВКП(б) 

!• рОКу, КОЛИ

XVII з’їзду 
запропонували 

йому змінити Сталіна на 
посаді генсека. Він сво
їм шансом не скорис
тався, а натомість роз
повів про все Сталіну. 
Так «з’їзд переможців» 
перетворився у «з’їзд 
розстріляних». Одним з 
перших загинув сам 
С. М. Кіров. Так що був 
він сталіністом, був. Ві
домий радянський пись’ 
менник, публіцист і лі
тературний критик В. Ко-

жинов, говорячи про 
тих, хто створював культ 
особи Сталіна, твердить, 
що «Кіров, без сумні
вів, відігравав у цій 
справі одну з головних 
ролей». Не викликає 
сумнівів, що сталінська 
команда створила і ка
нонізований образ Кі
рова. Звеличення Кіро
ва, уславлення його іме
ні повинно було якось 
пояснити, виправдати те 
стрімке зростання реп
ресій, яке почалося піс
ля його смерті.

Ю. В. Шнурков резю
мує свій лист думкою, 
що «місто носить і по
винно носити ім’я Кі
рова у відповідь на 
його вбивство». Ця дум
ка має свої витоки. У 

грудні 1934 року в Ле
нінграді А. Жданов про
голосив: «Наш народ 
поставить великий па
м’ятник товаришу Кіро
ву. Це буде на тільки 
необхідне увічнення йо
го пам’яті, яке зв’язане 
з найменуванням міст, 
областей, фабрик і за
водів. Ми... поставимо 
пам’ятник Сергію Ми- 
роновичу в справах со
ціалізму, <в переможно
му крокуванні комуніз
му вперед». З соціаліз
мом і комунізмом щось 
не виходить. А есе ос
таннє збулось. Увіковіч- 
нили. Тиражували ім’я в 
небачених масштабах.

Зараз «Вечірньою га
зетою (№ 5 за 17 серп
ня) видруковано лист 
першого секретаря прав
ління Спілки письмен
ників України Ю, Муш- 
кетика з пропозицією 
назвати наше місто То- 
білевич. Інші пропону
ють Інгульськ, навіть 
Лелеківськ...

Але четверте ім’я — 
це вже забагато. Кра
ще вибрати серед тих, 
які вже були. Колектив 
відділу державних ви
пробувань виробничого 
об’єднання «Друкмаш» 
вважає найбільш підхо
дящою історичну назву 
нашого міста — Єлиса- 
ветград, про що Фо- 
мичов, Анфилов, Дмит- 
рієв та інші працівники 
повідомили листом до 
редакції.

В. ПОСТОЛАТІЙ.

ЯК ЗВАТИМЕТЬСЯ 
НАШЕ МІСТО?

Дуже своєчасним вважаю постановку «Молодим 
комунаром» питання про назву нашого міста. Ду
маю, що, залишаючи сучасну назву, ми ‘б увічнили 
не пам ять про С. М, Кірова, а пам’ять підступному 
й жорстокому задумові Сталіна, з наказу якого бу
ло вбито Кірова, а потім лицемірно використано 
його ім’я.

Крім того, особисто я вбачаю в постаті Кірова дія
ча, яний мав нагоду й шанс зупинити роботу страш- 
її?Л.ст?ліИсь«ої машини репресій, після того як на 
XVII з’їзді ВКП(б), так званому «з’їзді переможців», 
за нього віддали свої голоси більше делегатів, ніж за 
Сталіна, але свою кандидатуру він зняв, І тим шан
сом не скористався. Думаю також, що якби це зале
жало від Сергія Мироновича, то він нізащо не зго
дився б назвати своїм ім’ям місто, в якому ніколи не 
був, І яке ніяким чином не пов’язане з його діяль
ністю.

По-різному можна оцінювати діяльність Зінов’єва, 
але я тут беру до уваги лише моральний бік спра
ви: не слід називати міста будь-чиїм ім’ям прижит
тєво (що було зроблено).

Не витримує, на мій погляд, критики й версія про 
те, що фортецю, з якої починалося наше місто, на
звали на честь Святої Єлисавети. Думаю, що назву 
для фортеці обирали з більш далеким прицілом, 
тобто малася на увазі все ж Єлизавета Петрівна.

І головне — на честь кого б не називалося в різні 
часи наше місто, чи то святої, чи імператриці, чи 
когось із членів Політбюро ВКП(б) — ці рішення 
приймалися без урахування суверенного права й 
волі українського народу, на чиїй землі це місто 
стоїть.

Тож як називатися нашому місту? Колись давно я 
його вже (в своїй уяві) перейменував у Степоград. 
Бо й справді, розкинулось воно посеред широкого 
степу у самому центрі України. Довгий час вважав, 
що кращої назви й не треба. Та Ішов час. З’явилася 
можливість детальніше вивчити нашу історію, літе
ратуру. I от, після довгих роздумів, я вношу пропо
зицію, яка, може, прозвучить трохи дивно, бо про 
людину, чиїм ім’ям я пропоную назвати наше міс
то — Володимира Кириловича Винниченка — ще ма
ло відомо широкому загалу, а дехто ототожнює його 
тільки з Центральною Радою та Директорією.

В. К. Винниченко — всесвітньо відомий письмен
ник, наш земляк. Він народився, виріс і вчився на 
терені нашого степового краю (Єлисаветград, Зла- 
топіль). Все його свідоме дореволюційне життя бу
ло присвячене боротьбі з царизмом. Нелегальний 
та конспіративний характер роботи приховував від 
нас його зв’язки з рідним краєм. Думаю, що вели
ка робота наших дослідників ще попереду.

Під час революції та громадянської війни він 
докладає колосальних зусиль для консолідації всіх 
сил, на знаменах яких накреслено: «Відродження 
нації та соціальна справедливість».

Про його моральну цілісність красномовно свід
чить такий факт: під час другої світової війни Вин
ниченко, потрапивши у фашистську окупацію, рішу
че відхиляє пропозиції про співробітництво з на
цистами.

Схиляюся перед мужністю та мудрістю Людини, 
яка, не керуючись почуттям помсти, в похилому віці 
свідомо обравши концтабір, провівши в ньому довгі 
роки, і випадково залишившись живою, назавжди 
зберегла у своєму серці любов до Матері-України.

Мало, дуже мало ми знаємо про В. К. Винниченка. 
Вересневі дні в нашому місті будуть осяяні урочис
тостями з нагоди 110-річчя з його дня народження.

I тоді можна сподіватись, що на міському рефе
рендумі вони проголосують за те, щоб наше місто 
називалося справді гордим ім’ям — ВИННИЧЕН- 
КІВСЬК,

В. ЗАГАЦЬКИЙ, 
робітник, член президії правління Кіровоград
ської обласної організації Товариства україн
ської мови їм. Т. Шевченка.

«Живлення» для липи

Ох, ковбаса, або Поради покупцям
Коли купуєте в магазині ковбасу, обов'язково «ЮХНІТЬ-
Часу нема? Намучилися • черз^ /їсте, а там чого Доброго...
Е, не скажіть, не скажіть. Як так У ' наш фОТОКорес-

НІ, краще нюхайте. Бо десь з богу, „є з’їв ог/ «одеську», яку
пондент не нюхнув, то мав_клоп!т. Слава у, пРодавців — ті на-
виготовив Олександрійський м ясо“о'\ о ' ргу) що всі супроводжуючі 
жуть (восьмий магазин 9 * скаржник. Санепідемстанція ж
документи «в порядку» і •сь°го Узнавалися...) =* зіпсована ковбаса 
після аналізу повідомила (дзвонили, Д 
була... Фото В, ГРИБА.

Хто прямував вулицею Карла Маркса 
та біля ресторану «Україна», той помі
чав — торгують там морозивом, соком. 
Спека на вулиці — взяв собі, прохоло
дився. Зручно, гарно...

Та чи гарно?
Справа о тім, що продавці морозива 

взяли шефство не лише над тротуаром, 
що поряд, а й «доглядають» липи, які 
ростуть поряд. От, приміром, час від 
часу поливають дерево водою (брудною, 
з відходами, нотрою миють посуд). Коли 
лінь нести до дерева — виливають ту 
воду прямо під ноги. Наслідують тих, 
про яких кажуть: «де їдять, там І...». За
мість трьох крапок знаєте, що добавити.

«Укріпрайон»
Там, де починається (якщо дивитися 

від КІСМу) 101-й мікрорайон, ще а 
червні браві робітники чи то з «Кірово- 
градтеплокомуненерго», чи з водока
налу вирішили поремонтувати водопро
від, що подає гарячу воду до сімейно
го гуртожитку.

Навиривали, як І водиться в таких ви
падках, преглибоких траншей, повийма
ли іржаві труби, нові (теж іржаві) при
везли, впихнули, але, щоб зробити есе 
до кінця — забулися.

До всякої безгосподарності ^вже 
звикли кіровоградці. Але ще такої не 
бачили. Траплялося, простоювала тут 
без використання техніка. Було, що ро
бітники перекур за перекуром влашто
вували, стріляючи в перехожих цигар
ки. Бувало й Інше — частенько в ті ро
ви, граючись, падали й набивали гулі 
діти. Слава богу, жертв, як в недалеко

му районі Пацаєва, не було. Та всяке 
при такому ставленні до роботи може 
статися. Тим більше, що ті траншеї, які 
чимось нагадують шанці, 
рез аж надто скромний дитячий май
данчик.

Питається, чи й тут . .
візьмуться за роботу після лиха? Невже 
мало одного, невже біда не навчила, а у 
виправдання за безвідповідальність, які 
раніше, знайдуться «об’єктивні» причи
ни?

У ресторані
Туди, де розміщене кафе «Юність», 

а точніше — на другому поверсі, де 
люди обідали й обідають, вселився 
ресторан «Україна» (в старому місці— 
ремонт). Подвоїлося робітників у залі, 
подвоїлося й хамство.

Приміром, одного разу Іра Давидова, 
офіціант, обслуговувала деяких відвіду
вачів так: принесла борщ — вилки до 
нього дала. У компоті плавали крихти 
хліба. А що вже чекати Іноді доводиться 
довгенько — то вже дехто звик до цієї 
«послуги».

Ще скажемо, що зіпсувати не тільки 
настрій, а й апетит тут можуть запрос
то — то туди не сідай, то чекай, бо по
ляків група обідатиме, то... Всієї «при
вітності» й не перелічиш.

Шкода лише, що більшість відвідува
чів, наситившись, про голодні непоро
зуміння аж надто швидко забувають, 
даючи можливість офіціантам- продов
жувати хамство.

Р. $. І знову мене обманули — не до
дали спочатку майже третину перцю 
фаршированого з підливою, хоча після 
мого протесту всім подобавляли оті 
«грами». Ото ресторан!

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

пролягли че*

горе-роботяги
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архітектурних 
милий гід 

Євгенович 
і вік будівель: 
700 і більше

не дуже

знаходиться 
нинішнього 

Газела. Дя- 
- досить ві-

Г1 РАГД в перекладі зі
■ старослов'янської оз

начає «на сухому місці» 
(так зветься ще й час
тина Варшави). Сухо, аж 
занадто сухо було ми
нулого липня в столиці 
ЧСФР — вигоріла тра
ва, пожовкле листя, ні
би «же вересень. Та 
п'ять днів у цьому міс
ті нам і не треба було 
милуватися зеленими 
садами, бо гуляли ка
мінними; раз по раз у 
празьких < 
алеях наш 
Олександр 
повідомляв 
200, 300,

РОКІВ

й Неї
’і]

3

л.
1^1 
£

©у

И 
скажеш, Вікові «зморш* 
ки» на спорудах — як 
почорніння на сріблі чи 
пил на пляшці колек
ційного вина і тільки 
підсилюють враження 
цінності й нетління.

Кореспонденти теле
програми «Час» у Празі 
полюбляють вести свої 
репортажі на фоні зе
леного пагорба з трьо
ма вежами на маківці. 
То Градчансьний кремль 
із собором Святого Віт- 
Та. Біля входу в нремль 
варта — двоє солдати
ків у історичній форм». 
За їх спинами споруда 
з розгаптооаним пра
пором на даху. Це ре
зиденція президента 
Чеської і Словацької 
федеративної Респуб
ліки; якщо прапор під
нято, це означає, що 
глава держави або тут, 
у цьому приміщенні, 
або принаймні в сто
лиці.

Президентські покої 
від тисяч туристів від
городжують лише за
мкнені скляні двері — 
і все!

(Нам, до речі, пока
зали кількаповерховий 
будинок на березі ріки 
Влтави, де 
квартира 
президента 
дько його 
домий архітектор і вза
галі сім’я була багатою, 
володіла навіть кіносту
дією «Баррандов»).

А от приміщення, де 
Ізберігаються 
цінні регалії

донський час, змайстро
вані механіком Мікула- 
шем за 100 років до 
появи першого кишень
кового годинника. Що
години на курантах спі
ває півень, проходять 
12 апостолів, приходять 
У рух фігури смерті, 
турка, що не хоче її 
приймати і заперечливо 
хитає головою; багача, 
що відганяє кістляву па
лицею; красеня, що мин 
дується собою в дзер- 
кало І не бажає поміча
ти плину часу.., Ще 
один цікавий годинник 
є на старій ратуші: єв
рейський, ходить навпа
ки, зліва направо.

Зі Старогородської 
площі видно порожне 
місце, де колись був 
пам’ятник Сталіну. Бу
дували його до приїзду 
Хрущова 5 років. Пізні
ше піврону розбирали. 
Небажання згадувати 
Про ЗВ’ЯЗКИ ЗІ СТ"“’'1“' 
ським соціалізмом 
мітили пізніше і 
енлнному заводі 
зер». Тут замовляють 
сервізи з усього світу 
королі, президенти, дип
ломатичні представни
цтва. Посудина із кож
ного набору демонстру
ється туристам у спеці
альному залі. Наш гід 
обходив сюди-туди віт
рини у пошуну обіця
них по дорозі фужерів 
із наборів Сталіну і 
Брежнєву, та тан І не 
знайшов: «Прибрали. А 
два роки тому назад 
були...».

сталім, 
п сі
на 

«Мо-

Два роки тому багато 
чого було інакше... Я по
просила гіда сказати, що 
порівняно з часами до 
«ніжної революції» (чи 
інакше, «празької осе
ні») стало ліпше, а що 
гірше. «Ліпше те, що 
зробили вільний виїзд 
до західних країн. Гір
ше — що амністували 
багато тисяч злочинців». 
В економіці, значить, ні 
в той, ні в інший бік від
чутних змін немає. Че
хословацькі магазини 
сліпучою розкішшю не 
вражають, але порож
німи полицями — тим 
більше. Ковбаса «саля
мі» (чи багато
читачів скажуть, що це 
таке?) продається навіть 
у кіосках, де торгують 
соком і сигаретами 
(найдешевші — близько 
2 крб., 
до 10).
ЧИТИ в 
велику 
вулиці, 
зетами...

наших

«Мальборо» — 
Довелося побв- 
Празі й досить 
чергу прямо на 
За свіжими

показали пантоміму в 
повній темряві, яка зму* 
сила цю голоногу публі* 
ну на дві з лишком го
дини завмерти в повній 
тиші, а потім хвилин на 
20 вибухнути безперерв
ними оплесками).

Ні, і театр не дуже ці* 
навив нашого симпатич
ного співрозмовника. Як 
і в першому випадку, 
він, вислухавши нас, 
урочисто підвів палець 
догори: «Природа»!

Природа Чехо-Словач- 
чини справила дещо не
сподіване враження ма
лолюдністю і малоінду- 
стріальністю. Чомусь ду
малося, що наша захід-

фонтанчики — «Любов», 
«Шлюб» і «Розлучення» 
— кожен п’є, що йому 
більше підходить. Втім, 
нам вдалося скуштува
ти лише двох останніх, 
бо у «Любові» 
скручена голова, 
кран. Ну зовсім 
житті: мало ном; 
ться коханням 
дитися...

була 
тобто 

як у 
мало кому вдає- 

касово-.

Води можна пити 
скільки хочеш (аж поки 
зуби не почорніють) 
безплатно.
курзалу 
Максима 
рий жив 
рік. Є і 
Взагалі 
Чехо-Словаччині 
співвітчизників

і
Колонада 

носить ім’я 
Горького, кот- 

у місті щось із 
його будинок, 
в поїздці по 

імена 
зустрі-

Але шляховий покаж
чик допоміг довідати
ся, що «Мірамонте» — 
це назва споруди, де 
розташувалася дитяча 
лікарня — в райському 
куточку з сосновим аро
матом і пташиним спі
вом, а не десь на трасі, 
як у Кіровограді дитя
ча лікарня, чи під за
водом, як друга лікар
ня. Стаціонар для 
рослих — теж на
льовничій окраїні. Зга
дали тут чехословаць
кий телефільм «Лікарня 
на околиці міста». А у 
вітрині книгарні лежало 
фото артиста, що

на сусідка заселена гус
тіше 
ловік
кілька областей Украї
ни —

15 мільйонів чо* 
на території з

а воно, як у тій 
пісні білоруських 
расіе»: «На дворе 
машин, ни людей...». У 
нас кілометра не про 

щоб не було 
кар’єру, 

полі чи 
в посадці, а 

й 
поля 
зем- 
рід- 
гур-

« Ве
ни

їдеш, 
якоїсь будки, 
трактора на 
компанії 
тут котиш і годину, 
другу, а доглянуті 
з сірою та рудою 
лицею пустельні, 
КІСНІ легковички не 
кочуть у хмарі кіптяви 
мимо тебе, а проскаку
ють тихо, мов миші, а 
село не розкидане, як 
у нас, а два рядки бу
диночків обабіч траси...

Ближче до Західноче- 
ської області (ще вона 
відома

корона- 
чеських 

монархів, охороняється з 
величезними пересто
рогами. Воно замкнене 
не 7 різних замків, і 7 
різних ключів знаходя
ться в 7 різних людей: 
президента, глави пар
ламенту, епіскопа... Щоб 
відчинити скарбницю, 
всі семеро повинні зі* 
братися разом.

€ в Празі ще один 
кремль — Вищеград- 
ський, тисячолітній, а 
♦трьом камінним стов
пам навіть 3 тисячі ро
ків. Під час Гуситської 
війни багато архітек
турних шедеврів тут бу
ло знищено. На Вище- 
граді знаходиться не
крополь, де поховано 
багато відомих компо
зиторів. художників, 
письменників. Б. Смета- 
на, С. Чех, Б. Нємцова. 
А. Дворжан... На могилі 
Н. Чапена — камінна 
книга зі стрічкою.

Ви, певно, чули про 
знаменитий діамант «Ко- 
хінор» (Гора сонця). Йо
го копію серед моде
лей інших брильянтів зі 
світовими іменами ми 
бачили в чудовому залі 
мінералів і метеоритів 
Національного музею в 
Празі. Виявилося, що за 
розмірами «Кохінок» да
леко не найбільший се
ред осяйних братів. .

Астрономічні куран
ти е центрі міста, котрі 
показують старочесь
кий, німецький і вав’-

«У вас набагато 
ще, ніж у нас», — 
зали літньому панові, 
який заговорив до нас 
десь на середньовічній 
вуличці. А він виявився 
хоч і чехом, але вже 23 
роки живе в Лос-Андже
лес», де звичайно, чудо
во, але, впевнений 
і в нас усе 
тому, що 
веллі».

він, 
буде добре, 

«Горбачов

Судетська),

провести

Молодий 
рий фарбував дах на
шого готелю, у відпо
відь на комплімент його 
батьківщині зітхнув, що 
на світі є ліпші місця. 
Де ж? Австрія, Німеччи
на? Можливо, Італія, 
Франція... ми називали 
різні країни, а він усе 
незгідливо хитав голо
вою і нарешті багато
значно підніс палець до 
неба:

«Америка!». А як, спи
тали ми, пан проводить 
вільний час і знову на 
російсько - украінсьно- 
чесьно-словацьмому і ще 
бозна-якому есперанто 
стали називати можли
ві місця дозвілля: кіно, 
кафе? концерти? Мож
ливо, театр? (Були під 
сильним враженням
спектаклю в театрі «Па
ноптикум». Зайшли — 
приміщення мов наш 
районний будинок куль
тури, янісь молоді ЛЮ
ДИ роззулися і висади
ли п’яти на бар’єр бал- 
нона, народ зібрався 
різномовний, що ж вони 
всі тут зрозуміють? 
Нудьгуватимуть та шепо- 
тітимуться,,. Але нам

же пан, кот-
де ми
10 днів відпочинку, ліси 
потемніли, трави посо- 
ковитішали, квітки по
густішали — СЮДИ, ОЧЄ’ 
видно, циклони навіду
валися частіше, ніж у 
центр країни. Я, звичай
но, і раніше чула й чи* 
тала, що містечко Ма- 
ріанські Лазні, яке ми 
знаємо й під німецькою 
назвою Марієнбад, — 
курорт міжнародний і 
відповідно там повинно 
бути гарно... Але рідко 
(а -є наших реаліях — 
то майже й ніколи) дійс
ність так перевершує 
найкращі сподівання.

І Маріанські Лазні, І 
Марієнбад перекладаю
ться як «курорт святої 
Марії» — її іменем зва
лося перше джерело мі
неральної води, відкри
те на сопках Слаенів- 
сьного лісу 180 років то- 
|іу. Зараз експлуатую
ться цілющі води «Ру
дольф» (лікує захворю
вання нирок), «КаролІ- 
на» (шлунок), «Лісовий» 
(органи дихання). Дже
рело омолоджуючої во
ди «Амброзія» має три

чалися часто. В Празі 
бували Ленін, Іван Фран
ко, Суворов. На Ольшан- 
ському кладовищі, де 
поховані загиблі підчас 
другої світової війни 
радянські воїни, десь 
поряд з православною 
церквою і могила укра
їнського письменника 
Олександра Олеся. Та 
розшукати її не встигла, 
бо екскурсія рушила да
лі. В Маріанських Лаз
нях театр носить ім’я 
Гоголя, є вулиці Чехова, 
Руська, тут бували Гон
чаров, Тургенев. «їздити 
на води» — так це зва
лося в дворян. Вони за 
свої гроші вибудували 
невелику гарну церкву 
в Маріанських Лазнях і 
навіть відкупили для неї 
чудовий майоліковий 
вівтар, призначений для 
Московського Кремля,

Жив тут Шопен, ми 
були в його музеї, одно
му з двох у світі (інший 
у Варшаві). Жив Гете, в 
72 рони покохав 17-рІч- 
ну Ульріку фон Левецов 
і тут написав «Маріан- 
сьні елегії» зі знамени
тими словами: «Краще 
бути сумним Із любов’ю, 
ніж веселим без любо
ві...». Із закоханістю — 
цього разу англійського 
короля Едуарда VII — 
пов’язаний і гарний бу
динок з орлами непода
лік дому Гете. Англій
ський монарх подару
вав його в знак симпатії 
продавщиці магазину 
капелюшків. Такі роман
тичні історії, здається, 
зачаїлися тут на можно
му кроці: у заростях 
рододендрона, в тіні не
баченої химери, в стру
менях світломузичного 
фонтана, в звуках ор- 
нестру на променадній 
естраді. Він грає тільки 
класику, і так не в одно
му місті, і слухачів сот
ні, і всі дуже уважні й 
зосереджені. Романти- 
на причаїлася і в люст- 
рах богемського криш
талю за фігурними вік
нами вілл, і в самих їх 
назвах: «Мінерва», «Нап- 
рі», «Прімавере» і навіть • 
«Маріам під Панора
мою».

доктора Петерку, а в 
Празі одна з трамвай
них зупинок пов’язана 
з іменем Штросмайєра 
’•— от що значить жити 
у вік інформації! І яка 
насолода не згадувати 
про нього, а ходити 
чистими вуличками й ні
як не вірити, що таке 
чудо могли створити 
люди, а не бог, і ство
рити не для екскурсій
ного показу — для жит
тя. Хоча одночасно міс
то дуже декоративне, 
«кінематографічне», ішов 
і в нас фільм «Постріли 
їв Маріснбаді».

З цими назвами у нас 
із супутницею вийшов 
курйоз. Блукаючи по 
лісовому серпантину, за* 
питали у зустрічної жін
ки, як пройти на верх’в- 
ку гори. Вона довго нам 
пояснювала, але ми пі* 
шли спантеличені. Оче
видно, ця перехожа са
ма не знає, куди йти, 
бо, здається, не місце
ва: у її мові постійно 
чулося слово «мірамон- 
те», воно не слов’янське, 
скоріше італійське чи 
іспанське...

з далекої 
що не спо- 
що вразило 

Відповідаю

до-
ма*

«любити», а й узагалі у 
виховане товариство ви
пускати не можна... На
приклад, тих, хто тицяє 
пальцем: «Що вона на 
себе натягла, корова» — 
а там 80-річні бабуні 
зодягаються, як 20-річні 
дівчата — шорти, де
кольте, І це зовсім не 
вульгарно і ніхто ні на 
ного не озирається.

Два питання, які обо
в’язково чує той, хто по
вертається 
мандрівки: 
добалося і 
найбільше.
на перше: довго не мог
ла придбати звичайного 
поштового конверта. У 
газетних кіосках були 
значки, листівки, марки 
для філателістів, біжу
терія та інші цяцьочки, 
а конверти і поштові 
марки продаються в ма
газинах канцелярських 
приладь, котрі зустріча
ються значно рідше, 
ніж кіоски з пресою.

На друге запитання 
уже дала кілька відпо
відей, але хочу згадати 
ще один епізод. По до
розі з Мвр’янок автобус 
зупинився у якомусь се
лищі, і ми знічев’я пі
дійшли до кіоска з су
венірами. У мене лиша
лася дрібняками одна 
крона (25 копійок за 
новим курсом, котрий, 
може, вже й застарів) і 
саме стільки коштувала 
жувальна гумка, яку 
купила і відійшла е 
метрів на 20, коли 
кіоскерка мене доганяє. 
Перелякалася — може, 
недоплатила. Коли ні — 
жінка стала пояснюва
ти, що це не рядова 
гумка, що всередині кар
тинка, і не звичайна (як 
у «Доналді», напри
клад), а — вона показа
ла жестами — перевід
на, її треба намочити і 
відбити на папір...

Досі для мене най
красивішими місцями бу
ли Ленінград (старе міс
то, звісно), Гагра, острів 
Валаам на Ладозі. Те
пер — Маріанські Лаз
ні. їздили ми у Пльзень, 
де теж багато музейно
го вигляду вулиць; спо
добалися ляльково мі
ніатюрні Франтішкові 
Лазні, і, звичайно, зна
мениті Карпові Вари 
(там вперше в житті по
бачила гейзер, всі води 
тут гарячі); та ходили 
там і примовляли: «А в 
нас у Мар’янках (так ла
гідно звуть Лазні місцеві 
жителі) краще, скоріше 
б туди...».

Курорт у нашому уяв
ленні (взяти Сочі, 
ту) — шум, гамір, 
тушня, тіснява, і., 
знайомства, гармидер— 
нічого цього не відчува
лося в Мар’янках. При*, 
бульці з усього світу 
(найбільше — німецько- 
мовних), і наші, і в’єт
намці, і трохи африкан
ців, і навіть канадець із 
Торонто попався 
готелі й ресторани 
півпорожні, вулиці 
заюрмлені, тиша і спо
кій, всюди можна віль
но потрапити — звичай
но, не з нашим жебраць
ким обміном. Зустріли 
групу з Владивостока-— 
у тих взагалі 20 карбо
ванців...

«Там наших не люб
лять» — застерігали де
які знайомі перед по
їздкою. Мушу сказати, 
що особисто мене «лю
били», тобто НІХТО ніде 
не образив і но поста
вив у ніякову ситуацію, 
як то є вдома на нож
ному кроці. Незручнос
ті були тільки через 
незнання мови. Втім, 
можливо, у когось Із на
шої групи інші вражен
ня; декого, ян мені зда
лося, слід не те шо не

Ця пані покинула то
вар, покупців і бігла по 
спеці, аби пояснити, як 
використати копійчану 
річ, котру й викинути— 
невелика втрата. Пояс
нювала не заради того, 
щоб рекламувати свій 
товар — він не її, (і кі
оск не її, в ЧСфР я вза
галі мало бачила приват
них закладів), і я для неї 
ніхто... Просто елемен
тарна, безкорислива ува
га до людини — це, оче
видно, стиль життя вза
галі на захід від Чопа. 
Навіть підпилі парубки 
в темному сквері (ноги 
похололи, коли еони 
оточили нас), обмежи
лися питанням, звідки 
ми, фразою: «Ми хо
рошо говорим по-рус
ски» і помахами 
«Досви-дани-я!».

Ял- 
ме- 

непевні

побачення, хлопці! 
Ми краще від вас го
воримо російською (до 
речі, коли в ЧСФР роз
мовляли між собою по- 
українськи, нас питали, 
чи не “ 
раїна 
одно 
юз»), 
мося 
лілими 
себе вдома, та в подіб
ному безлюдному міс
ці, та в присмерках — 
то з такими реверанса
ми не розпрощаємося, 
будьте певні...

Н. ДАНИЛЕНКО.

з Польщі ми, Ук- 
для іноземців усе 
«Советский Со- 
але коли здибає- 
з вашими захме- 

однолітками е
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Ой, тільки не навроч* 
те своєю статтею, — Лео
нід Іванович подаз мені 
руку, допомагаючи спусти
тися у «підземелля»...

Ви здивовані, шановний 
кіровоградець, про які це 
тут підземелля мовиться? 
Ну добре, висловимося су
часніше — підвал. Неве
личка підвальна кімната, 
де умудряються всадовити 
кілька десятків дітей, роз

ташована під приміщенням 
^дитячої художньо? школи. 

А сама школа ходить у па
синках дитячої бібліотеки 
імені Гайдара. бібліотека 
потіснилася і віддала шко
лі, — а це 300 хлопчиків і 
дізчаток водночас — 115м2 
своє? площі у тимчасове 
користування. Це «тимчасо
ве» продовжується більше 
ЗО років (школа організо
вана у 1959 році).

— Я прийшов сюди мо
лодим, з буйною шевелю
рою, — говорить Леонід 
Іванович, — а зараз бачи
те, до якого життя дійшов, 
— він посміхається.

Справді, від буйно? ше
велюри залишилось те, що 

&ля мислячих образними 
категоріями вихозанців Ле
оніда Івановича, звучатиме 
як тема «зітхань за моло
дістю». До речі, забула 

І ^м представити свого 
л Добровільного гіда у по
дорожі а «підземелля» — 
Леонід Іванович Бондар, 
директор кіровоградсько?
художньої школи, худож
ник-пейзажист. З цією шко
лою пов'язане практично 
асе його свідоме життя, 
сам Леонід Іванович нази
ває себе фанатиком. Мріє 
розгорнути широку просві
тительську діяльність, з 
якій всі ці ЗО років буз об
межений. Ну про яке про
світительство може бути 
мова на 115 м?, що вміщу
ють 3 класи і ось цей під
вал. Фраза, кинута мені 
директором: «Ой, не на- 
врочте своєю статтею», 
означає ось що: художній 
школі нарешті виділили 
приміщення («Але де — 
ПОКИ що не пишіть», — 
просить Леонід Іванович). 
Гарне. У ньому можне бу
де розгорнути роботу по- 
слразжмьому: влаштувати
картинну галерею, май
стерні. Але директор не
безпідставно боїться, що а 
останній момент в це при
міщення підселять якусь 
контору, як це вже не раз 
тРаплялося і художня шко- 
ла знову залишиться. ви
бачте, 3 дурнях. Особливо 
ж коли я сказала, що за 
останній час до голови мі
лкої Ради звернулися біль- 
Фе десяти представників 
Р’змих організацій з вимо* 
г*Ми надати їм приміщея- 
ня< Леонід Іванович захзи- 
нювазея.

** Не дай Бог щось тра- 
ПИться, я вже не витри- 
Мзю, — гаряче говорить 
^Ректор, — націє школа 
•jflOMe не тільки в Союзі, 

вихозали біля 130 ді- 
тей — учасникід міжнарод
ну конкурсів. І не лише. 
Гасників-дипломантів. 8е- 
ли.ча кількість наших зихо- 
|®із закінчили художні 

Москви, Ленінграда,

Києва, багато з них стали 
гргїзМИ ^п^лки хУДожників

С. . Та я зовсім не зби
рався хвалитися. Життя 
примушує, — Леонід Іва
нович посмутнішав.

Але, говорячи про досяг
нення своїх вихованців, ди
ректор Бондар нічого не 
перебільшував. Навіть ме
ні, далекій від проблем 
художньої ШКОЛИ, — ХОЧ 
вже не раз писала про 
скрутні умови майбутніх 
художників, — про успіхи 
її вихованців дещо відо
мо. Тут зібралися талано
виті діти. Не кожен із них 
по закінченні стане ху
дожником, але те, що жи
вопис, розуміння прекрас-' 
ного, допоможе в майбут
ньому «дорослому» жит
ті — безперечно.

— Я в дитинстві, — гово
рить Леонід Іванович, — 
терпіти не міг математику. 
Я її по-справжньому не 
вчив, але склав на п’ятірку. 
Не вірите? Що мені допо
могло? Живопис — дирек
тор ще раз пересвідчуєть
ся у тому, чи я вірю.

Ну що ж, найкращі фізи
ки — поети, як кажуть. Але 
стосовно того, що живопис, 
розуміння композиції, пер
спективи, бачення св-іту у 
художніх образах допомо
же дитині «робити життя 
правильно», повторюю, не 
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треба сумніватись. Зеї діти 
малюють. Важко уявити, що 
когось малювання ніколи 
не призаблюзало. Більша 
того, кожна дитина талано
вита. Важливо тільки вчас
но відкрити з ній цей та' 
лант, напразити у потрібне 
русло. Але як це зробити 
за тих умов, у яких сьо
годні, та що сьогодні — ЗС 
рокіз! — існує дитяча ху
дожня школа. Навіть охо
пити всіх бажаючих малю
вати, вона не може.

— Щороку, — розповідає 
Леонід Іванович, — ми ви
пускаємо від 60 до 80 ді
тей. Стільки ж і набирає
мо. Але я знаю, що бажаю
чих набагато більше. А ми 
б же могли не обмежува
тися лише виставочною ді
яльністю. Між іншим, наша 
школа почала її першою. 
У нас є можливість вста
новити безпосередні кон
такти з іншими областями, 
республіками, навіть краї
нами. До речі, ось об’єд
нана Німеччина запросила 
нас прийняти участь у між
народній дитячій вистав
ці, — Леонід Іванозич по
казує мені запрошення.

Власне, ні на які інші 
проблеми, крім відсутності 
приміщення, директор не 
нарікає. Правда, показав 
записку, залишену кимось 
із співробітників школи на 
директорському столі. 8 

ній ідеться про те,, що 
шкільні приналежності ви
даються по талонах і кож- 
на дитина може отримати 
лише 3 олівці. Як отрима
ти олівці для художньої 
школи? Леонід Іванович 
віддав мені цю записку без 
зайвих коментаріз. А мені 
б хотілося, щоб прокомен
тували її відповідні устано
ви, як бути з олівцями для 
художньої школи? Сьогод
ні багато йдеться про від
родження традицій, але ж 
не про традиції малюнків 
на комині через відсут
ність олівціз!

Та серйозно про відрод
ження традицій. Якщо — 
постукаймо по дерезу —» 
школа одержить нозе при
міщення, влаштує майстер
ні, можливості для роз
витку традицій відкриються 
чималенькі. Тут будуть зай
матися керамікою, оброб' 
кою дереза, тканин, мета
лів. більше простору буде 
і для заняття графікою.

Хочу зробити маленький 
відступ. Художник Володи
мир Кир’яноз дав мені по
читати прекрасну книжку 
нещодавно видану у «Дніп
рі». Вона називається «Гра
вюри українських старо
друків», куди увійшли Ілю
страції гравюр українських 
стародруків XVI—XVIII сто
літь. Виявляється, у XVIII 
столітті у Москві була ли- 

ще одна друкарня, а на 
Україні їх —12. Українські 
Стародруки — яскрава сто
рінка в історії вітчизняної 
культури. Серед вихованців 
дитячої художньої школи 
багато таких, хто захоп
люється книжковою ілю
страцією, і взагалі роботи 
дітей дужо часто навіяні 
літературною творчістю. 
Але для розвитку ідей по
трібен простір! На жаль, 
не лише образно це Мови
ться. Педагоги художньої 
школи будують учбовий 
процес так, щоб діти мали 
можливість отримувати на 
тільки теоретичні знання, 
тобто не абстрактно ово
лодівати ними, а реалізу
вати на практиці. З цією 
метою школа організовує 
постійно діючі виставки 
дитячого малюнка 8 бібліо
теках, ляльковому театрі, 
лікувальних закладах. Мета 
директора школи і педаго
гів встановити контакти з 
різними організаціями: від
діленням Спілки письмен
ників, музикантами, еколо
гами, книголюбами. До ре
чі, разом з обласною орга
нізацією товариства охоро
ни природи художньою 
школою організовано вже
2 виставки на екологічні те
ми. Зараз школа планує 
прозести виставку «Україн
ські скоромовки з малюн
ках дітей» разом з пись
менницькою організацією.

На переконання Л. І, 
Бондаря ми занадто захоп
люємося самодіяльністю у 
мистецтві. Це добре, що у 
нас скільки танцюзальних 
колективів, але ж мислячих 
людей може вихозати лише 
художня школа. Підкрес
люю, це думки Леоніда 
Івановича. Маю дещо інші 
уявлення про можливості 
виховання всебічно розви
неної особистості мистец
твом танцю. Хоч ніде прав
ди . діти, однобокість влас
тива естетичному вихован
ню і <з хореографічних ко
лективах, і навіть у музич
них закладах.

— Мені не подобається 
наша тенденція до обме
жень, — Леонід Іванович 
заговорив уривчасто. —» 
Нація... Чому ми, вибачте, 
зациклилися лише на мозі. 
Народність — це комп
лекс... надбань нації.

Художник підказав мені 
досить тривожну думку про 
те, що на наших очах по- 
слідозно гинув цілий пласт 
духовної культури, тобто 
духозність селянства. Все 
народне було пов'язане на
3 люмпенпролетарськйм, а 
саме з селянським мистец
твом. Пригадайте, де най- 
дозше зберігався народ
ний звичай, скажімо, при
крашати хатину «клечен- 
ням» на Трійцю чл хоча б 
вітатися з незнайомими 
людьми — а селйх. А ви
шивані рушники, «ікони не 
покуті, предмеґй домаш
нього вжитку, Про ЯКІ 9 
містах пам’ятала хіба що 
інтелігенція у своєму псев
донародному захопленні? 
Здорова народна мораль ? 
цнота позинна формузати 
свідомість дитини. Як і за
кладені у християнському 
кодексі почуття терпимос
ті, віри, любові.

Благородні цілі педаго
гічного колектизу худож
ньої школи лозинні знайти 
підтримку у кожного, хто 
дорожить майбутнім нашої 
України. Не дивлячись на 
лишномозстзо цієї фрази, 
я сподіваюся на розумін
ня. Йдеться не тільки про 
те, щоб навчити майбутніх 
Рафаелів (а раптом?!) пи
сати пейзаж на пленері, а 
про виховання розумних, 
красивих індивідуальностей.

Валентина ЛЕВОЧКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ. «Молодий 
комунар» бере на контроль 
ситуацію з приміщенням 
для художньої школи. Міс
ту час сплатити борги ді
тям.



За дисциплінарні пору
шення, а також за неувагу 
на занятті, інструктор має 
право використовувати 
традиційні міри покарання 

кулаках, 
«кро- 

до ви- 
трену-

не оз- 
приду-

додзе —- це 
місце, в якому 
дисципліни 
створюють 
школи, 
членів і сприяє 

• учнями вер- 
осягненню

та 
ту 

котра

(віджимання на 
повзання на кулаках 
кодилом» та ін., аж 
проваджування з 
вань).

Строгість етикету 
начає, що у додзе 
шуються всі почуття з до
помогою стародавніх пра
вил ввічливості, з яких, як 
відомо, починається і яки
ми закінчується будь-яке 
бойове мистецтво. Добре 
організоване 
прекрасне і 
строгість 
контроль 
гармонію 
об’єднує її 
досягненню 
шин навчання, 
ними справжнього смислу 
шляху бойового мистецтва.

Цей смисл сконцентрова
ний у заповідях присяги 
залу (додзекун) — одному 
з програмних документів 
школи, котрий був затверд
жений Хонбу, тобто Цент
ром Міжнародної органі
зації кіокушинкай. Ця клят
ва відома у філіях школи 
у всьому світі:

Ми будемо тренувати 
наші серця й тіла для до
сягнення твердого непохит
ного духу.

2. Ми будемо слідувати 
істинному смислу воїн
ського шляху, щоб наші 
почуття весь час були на
поготові.

3. З істинним завзяттям 
ми будемо прагнути куль
тивувати дух самозапере
чення.

4. Ми будемо дотриму
ватись правил етикету, по
ваги до старших і утриму
вання від насильства.

5. Ми будемо слідувати 
нашим богам і Будді й ні
коли не забудемо істинної 
доброчесності, скромності.

6. Ми будемо прагнути 
мудрості та сили, не відаю
чи інших бажань.

7. Все наше життя, че
рез вивчення карате-до, ми 
намагатимемося виконати 
істинне призначення шля
ху кіокушинкай.

Ідеї, закладені у прави
лах присяги, варті грунтов
ного історично-культурного 
та філософського комента- 
ря. Але тут будуть зроб
лені лише найнеобхідніші 
зауваження.

Виховання «непохитного 
духу» •— одна з головних 
цілей старого шляху са
мураїв. Воно було пов’я
зане з дзен-буддистськими 
поглядами й методами. Під 
постійною готовністю по
чуттів у відповідності з 
«істинним смислом воїн
ського шляху» мається на 
увазі, що цим смислом є 
знаходження «пустої» сві
домості, яке / є джерелом 
ідеальної (спонтанної)
«дзенської готовності». Не
дарма японці говорять, що 
«насправді готовий той, 
хто здається ні до чого не 
готовим». Культивування 
«духу самозаперечення» — 
це фундаментальна тради
ційна ідея подолання его
їзму як споконвічної й най
головнішої перешкоди на 
шляху вдосконалення лю
дини. У дзені найвищим 
виявленням духу самозапе
речення виявляється та ж 
сама «пуста» свідомість, в 
якій переборений дуалізм 
особистості та встановлена 
єдність людини з усим су
щим.

Принцип «поваги до стар
ших» безпосередньо по® я- 
заний з соціально регу
люючою роллю етикету та 

(Продовження. Поч. у N2 37). 

ритуалу. Він походить «ід 
ідей конфуціанства, які 
пустили глибоке коріння у 
культурі далекосхідного ре
гіону. Вимогам цього пра
вила присяги відповідають 
норми етикету додзе та 
регулювання усіх відносин 
членів школи. Вони вже са
мі по собі пов’язані з ут
риманням від насильства, 
що характерно не тільки 
для конфуціанства, але й 
складає основу буддизму. 
Але насильство пов’язане 
з самою природою воєнних 
дій. Тому у дзені знахо
дить пояснення «ненавмис
не» насильство, яке спів
відношене з тою ж самою 
«пустою» свідомістю воїна. 
Це означає, що у ситуації 
самозахисту, коли рапто
вий напад ворога порушує 
«гармонію» майстра, він 
здійснює покару (спонтан
ну і відповідну до обурен
ня його спокою), діє без 
будь-яких егоїстичних на
мірів. Подібно до «вітру, 
котрий вириває дерево з 
корінням», він не здійснює 
насильства, а тільки від
новлює «природну справед
ливість». Звідси характер
не до традиції бойових ми
стецтв дзенське уявлення 
про «духовний меч» або 
«меч споаведливості». Од
нак принцип утримування 
від насильства у воїна по
в’язаний з етикою соціаль
ної поведінки, з певним 
моральним законом бойо
вих мистецтв. Згідно з тра
диційними ідеалами, май
стер бойового мистецтва 
є захисником ображених і 
пригноблених, він завжди 
готовий здійснити спра
ведливу кару. Таких май
стрів Ояма називає «геро
ями серед героїв».

У слідуванні «богам та 
Будді» мається на увазі 
шанування традиційної 
японської політеїстичної 
релігії сінто і власне дзен- 
буддизму. «Доброчесність 
скромності» у контексті то
го ж самого «духу самоза
перечення», шанувалась і у 
конфуціанстві, і в буддиз
мі. «Прагнення до мудрос
ті та сили, не відаючи ін
ших бажань», найбільш на
очно уособлює єдність ду
ховних та військово-при
кладних цілей бойового 
мистецтва. Без сили бойо
ве мистецтво втрачає свою 
специфіку, але саме муд
рість допомагає правильно 
застосовувати силу. Остан
нє правило присяги під
сумовує духовну сутність 
карате-до, котре розуміє
ться як особливий шлях 
удосконалення людини у 
вже окресленому контекс
ті традиційних уявлень.

Зроблені зауваження — 
лише віхи для розуміння 
високих цілей . Кіокушин 
Будо-карате. Осягнути їх 
інтелектом до кінця не
можливо. Це можна зро
бити, тільки практично від
даючи себе 
занурюючись у відшліфо
вану віками, 
та 
традиційну 
вчення.

Система 
кушинкай 
взаємопов’язаних 
пах та формах тренування: 
кіхон, ката, тамесіварі та 
куміте, котрі пронизані ме
дитативною практикою. Во
ни доповнюються спеціаль
ними вправами й тестами, 
які сприяють виробленню 
високої кондиції та силь
ного духу.

Кіхон — вивчення еле
ментів базової техніки без 
партнера. Це основа май
стерності, досягнення чис
тоти стилю, фундаменталь
них принципів і прийомів 
бойового мистецтва. У ні« 
хоні є есе, що потрібно для 
формування досконалого 
апарату та установок сві-

тренуванням,

відроджену
вдосконалену Оямою

Систему на-

навчання у 
базується

кіо- 
на 

принци-

явище дуже 
багатозначне. Це 
в яку еідливає- 

учня, вона 
«хореогра-

домості, необхідних для 
боротьби. Не лише новач
ки, але й майстри приділя
ють кіхону велику увагу. 
Кіхон — це зерня, з якого 
виростає дерево бойового 
мистецтва.

Ката — 
складне й 
«форма», 
ться техніка 
являє собою 
фічну» композицію бою з 
кількома супротивниками. 
На Сході ката дозволяли 
усно передавати від вчи
теля до учня з покоління 
в покоління зашифровану 
інформацію. Осмислене 
виконання ката — це не
мов би встановлення жи
вого контакту з старими 
майстрами, прилучення до 
шедеврів культурної тра
диції. Ката — це і руховий 
текст, який передає навич
ки комбінування техніки, й 
школа дихального контро
лю, і форма активної ме
дитації, психорегуляції й 
самопізнання. Кожне ката 
має свій образ, характер, 
ритм, енергетичний потен
ціал. Щоб вдихнути у мерт
ву «форму» життя, треба 
занурити власне «я» у «те
чію» ката, що, у випадку 
успіху, залишить смак силь
них емоційних переживань, 
природності та волі. Рівень 
засвоєння ката — безпо
милковий показник не тіль
ки технічної майстерності, 
але й духовної зрілості. 
Не випадково у Кіокушин- 
кай рекомендується 50 
процентів усієї роботи 
приділяти ката.

Як бойове мистецтво ка
рате кіокушинкай пов’яза
не з реальністю бойових 
дій, до якої максимально 
наближують тамесіварі та 
куміте.

Тамесіварі — розбиван
ня різними частинами тіла 
та різними способами різ
номанітних твердих пред
метів. За словами Оями, 
без тамесіварі «карате по
дібне до дерева, котре не 
приносить плодів». Однак 
тамесіварі — тест не лише 
фізичний чи технічний, але 
й духовний. Це форма мит
тєвої активної медитації, у 
якій приголомшуюча сто
роннього спостерігача ре
альна дія супроводжуєть
ся осяванням того, хто її 
виконує, подібним до спа
лаху блискавки. У момент 
тамесіварі свідомість май
стра «стрибком» перехо
дить у змінений стан, при 
котрому не відчувається 
біль і не чути власного 
крику. Під 
усамітнення в горах Ояма 
відчув своє 
ня через 
практику, і 
месіварі,

не
чути 
час тривалого

• перше осяян- 
медитативну 

пов’язану з та- 
а полишаючи 

свою хижу, залишив біля 
її входу купу розбитого 
каміння...

Куміте — мета і суть ка
рате як мистецтва Буддо. 
У Кіокушинкай тривала 
безупинна боротьба з різ
ними супротивниками, які 
почергово ЗМІНЮЮТЬСЯ, Є 
однією з найважливіших 
кваліфікаційних вимог. Так, 
для присудження майстер- 
ського ступеня 1 дану ек
заменований повинен ви
тримати 30 двохвилинних 
контактних поєдинків, а на 
наступних ступенях май
стерності цей тест все біль
ше ускладнюється. Особ
ливим випробуванням, яке 
свідчить про найвищу то* 
товність 1 натренованість,« 
безперервна боротьба по
чергово з сотнею супро
тивників. Початок цього 
супертесту поклав сам Ма- 
сутацу Ояма, котрий про
тягом трьох днів боровся 
щодня з сотнею супротив
ників і всіх переміг. У той 
час фізична готовність І 
бойовий дух Оями, який 
витримав таким чином 300

и

досягнен- 
Сході ста- 
численних

фі-
ке-

поєдинків, були насправді 
неправдоподібні. Надалі 
дише 9 видатних майстрів 
кіокушинкай змогли ви
тримати марафон у 100 
двобоїв. У 1965 р. це зро
били Стів Арнейл (Велико
британія) та Тадасі Нака
мура (Японія); у 1966 ро
ці —• Сигеру Оямо (Япо
нія); у 1967 р. — Люк Хол
ландер (Голландія) та 
Джон Джарвіс (Нова Зе
ландія); в 1972 р. — Говард 
Коллінз (Великобританія); у 
1973 р. — Міукі Міура 
(США); у 1987 р. — Акієсі 
Мануї (Японія) та Адемір 
да Коста (Бразілія). Най
старшому з них, Стіву Ар- 
нейлу, був у той час 31 рік, 
а наймолодшому, Тадасі 
Накамурі — 23 роки.

Трохи докладніше про 
останнє випробування. Аде
мір да Коста (3 дан, 12 ро
ків тренувань, зріст 183 см, 
вага 95 кг) боровся з 60 су
противниками. Серед них 
було 14 чорних поясів, 15 
коричневих, 18 зелених, 13 
жовтих. Перші 50 двобоїв 
продовжувались 45 хвилин, 
останні 130 хвилин. Загаль- 

нии час — 2 години 55 хви
лин. Час останньої сутички 
становив 2 хвилини. Аде- 
мір да Коста переміг у 72 
боях (з них 54 — іппон), 
програв 17 і закінчив вні
чию 11 поєдинків.

100 двобоїв — це над
звичайний спосіб трену
вання та контролю, який 
використовується у кіоку- 
шинкай. Він виявляє мож
ливі недоліки у підготовці 
тіла, техніки та духу. Пред
ставники інших видів схід
них єдиноборств теж ви
пробували себе у подібних 
іспитах, Вдалося це тільки 
дзюдоїсту Масахіко Кімурі 
(двадцятиразовому чем
піону Японії) та легендар
ному майстрові кендо 
Тессю Ямаске.

Феноменальні 
ня майстрів на 
івали надбанням 
послідовників завдяки від- 
лагодженому протягом 
століть механізму передачі 
культурної традиції. Його 
ядро — особисті стосунки 
майстра — вчителя та учнів, 
на організаційному рівні 
упорядковані школою бо
йової майстерності. Сут
ність традиційної школи 
полягає у сплаві навчання 
з спільною життєдіяльніс
тю, у духовній близькості 
однодумців, загартованій 
авторитетом майстра. Зав
дяки суворому відбору, 
всебічному тестуванню 
претендентів та складним 
«випускним іспитом», збе- 
рігачами І носіями тради
ції ставали найкращі. Ця 
своєрідна духовна еліта 
була здатна відстоювати 
Вищі Ідеали й цінності бо
йових мистецтв, розповсюд
жувати знання серед Ін
ших достойних людей. 

. с
Учень проходив шлях від 
добровільного ЦІЛКОВИТО
ГО підкорення до ступеня, 
коли сам ставав здатним 
взяти відповідальність за 
долю традиції, очолити 
свою школу.

Стародавня традиція ство
рення ядра школи — «вну
трішніх учнів» (на япон
ській мові — «уті-десі»), (де 
зосереджувались вищі цін
ності, знання, досвід та ме
тоди навчання, сходить до 
сімейно-родового укладу 
життя у кланах самураї® та 
нінзя, до організації мо
настирських общин. Шко
ла кіокушинкай відродила 
цю традицію. У бетонних 
джунглях 11-мільйонного 
Токіо у Хонбу під керівни
цтвом самого Оями на
вчаються тільки 15 «відібра
них ним уті-десі, обравших 
шлях Будо. Склад уті-десі 
інтернаціональний, але на
віть звиклі до всього япон
ці не витримують тяжкої 
трьохрічної повної ізоляції 
від зовнішнього світу. Це 
своєрідний «монастир» бо
йового мистецтва. Надзви
чайно суворий спосіб жит
тя, одноманітний режим 
виснажливих тренувань, 
біль під час боротьби — 
це ті бар’єри, які доведе
ться подолати справжнім 

майстрам Кіокушинкай. Всіх 
їх об'єднує наявність тієї 
внутрішньої сили, яка до
зволяє витримувати безпе
рервні випробування, не 
зупинятись і працювати да
лі, не даючи собі перепо
чинку. Той, хто йде цим 
шляхом життя, через кіль
ка років стає насправді не
переможним. Коли він 
вступає в боротьбу, він 
знає, що не може піддати
ся. і програти, бо тоді він 
зрадить кодексу Бусідо, 
згідно з яким живе щодня.

Принципи подібної орга
нізації шкіл зберігаються у 
всіх філіях Міжнародної 
організації кіокушинкай, у 
всіх значних секціях, де 
демократичний процес роз
повсюдження стилю ске
ровується Масутацу Оямою 
та його найближчими уч
нями. Система тестів, бо
йової та психологічної під
готовки, кваліфікаційних''?.. 
Іспитів та ін. визначає зміст 
і поточного тренувального 
процесу, і регіональних чи 
міжнародних зборів. По 
суті, літні, зимові та вес
няні школи, які збирають 
старших інструкторів сек
цій та представників 
лій, проводяться під 
рівництвом визначних май
стрів і побудовані по прин
ципу уті-десі. Практично 
всі офіційні представники 
країн у Міжнародній орга
нізації, затверджені Хонбу, 
отримали знання безпосе
редньо від Оями чи його 
«внутрішніх учнів» І про
довжують підтримувати з 
ними постійний контакт. 
Прикладом може служити 
й доля кіокушинкай у Схід
ній Європі, зокрема е СРСР^ 

(Закінчення буде).
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Понеділок
10 ВЕРЕСНЯ

▲ ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Учень 

чарівника». Мультфільм. 7.55 — 
Футбольний огляд. 8.15 — П. Чай- 
ковський. «Думна». Грає В. Ками- 
шов. 8.25 — «Візьми мене з со
бою». Художній телефільм. 9.40 — 
Музика в ефірі. Вибране. 10.25 — 
У світі тварин. 11.30 — Час. Теле
візійна служба новин. 16.00 — ТСН.
16.15 — Дитяча година (з уроком 
німецької мови). 17.15 — В.-А Мо- 
царт. Соната № 12. 17.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 18.00 — 
Парламентарії о Останкіно. 18.30 — 
Мультфільм. 18.55 — На прохан
ня глядачів. Художній телефільм 
«Рабиня Ізаура». 1 серія. 20.00 — 
Час. Телевізійна служба новин.
20.40 — Т. Уільямс. «Кішка на роз
печеному даху». Прем’єра виста
ви Московського театру ім. В. Ма- 
яковського. У перерві — 21.50 — 
Колаж. 23.40 — ТСН. 0.05 — «Під
літок». Телефільм. 1 серія. 1.22 — 
Співає Борис Рубашнін. 2.42 — «І 
жартома, і всерйоз». Кінононцерт.

16.00 — Новини. 16.10 — Соняч
не коло. 16.40 — Ліричний кон
церт. 17.00 — Ринкові відносини.
17.30 — Грає Ужгородський ка
мерний оркестр. 18.00 — «На Ки
ївській хвилі», Інформаційний ви
пуск. 18.30 — Музей миру. Пошун 
слідопитів триває. (Кіровоград).

КОТИГОРОШКО
} ЛИС МИКИТА

У нашому місті з 1 вересня 
почав функціонувати націо
нальний дитячий садок № 14, 
де завідуючою працює Світла
на Павлівна Вихрист.

Колектив дитячого закладу 
відмітив своє подвійне свято: 
посвячення молодих спеціаліс
тів. випускників Олександрій
ського педучилища, в педаго
ги. і початок нового навчаль
ного року.

У садочку створені всі умо
ви для навчання і виховання 
дітей українською мовою, озна- 
«йомлення з життям та побутом 
народу, його національним ко
лоритом. Велику’ роботу серед 
батьків по залученню дітей 
до навчання та виховання 
українською мовою провела 
завідуюча. Колектив моло
дий. творчо підходить до 
здійснення завдань, і хочеться 
побажати йому успіхів у вихо
ванні діток патріотами Ук
раїни.

Наш кор.

19.00 — Час рішень — час дій. 
19.30 — Ді^уальна камера. 20.00
— «День за днем». (Кіровоград).
20.20 — Телефільм «За безпеку 
руху». (Кіровоград). 20.35 — Рон
яема. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — Все про кіно. 22.25 — Ве
чірній вісник. 22.55 — Чемпіонат 
світу з спідвею. Фінал.
А ЦТ (II програма)

7.00 — Гімнастика. 7.15 — Аль
манах кіноподорожей. 7.35, 8.35 — 
Природознавство. 2 кл. Прикмети 
осені. 7.55 — «Під покровом липо
вих алей...». Документальний те
лефільм. 8.05 — Італійська мова.
8.55 — Діалог з комп’ютером. 9.40,
10.35 — Астрономія. 11 кл. Зоряне 
небо. 10.10 — Альманах кіноподо
рожей. 11.05 — «Мої люди». Ху
дожній телефільм. 1 і 2 серії. 13.2Ю
— Виступ хору «Млада». 13.35 — 
Сеанс повторного телефільму. «Пе
редвесільна подорож у Йілью». 
Художній фільм. 16.00 — Пісні 
батьківського краю. 16.30 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Загаднові міліметрові». 16.55
— Антиміст Москва — Брюссель»
Передача 1. 17.30 — Час (із сурдо- 
перекладом). 18.00 — Концерт.
18.20 — Колаж. 18.25 — Хокей. 
Чемпіонат СРСР. ЦСКА — «Хімік». 
У перерЕІ — 19.00 — Вечірня каз
ка. 20.40 — Щоденник сесії Вер
ховної Ради РРФСР. 21.40 — На 
сесії Верховної Ради СРСР. 22.40
— «Задача з трьома невідомими». 
Художній телефільм. 1 серія.

11 ВЕРЕСНЯ
А ЦТ (І програма)

5.30 — 120 хвилин. 7.30 —Т. Уіль
ямс. «Кішка на розпеченому да
ху». Вистава. Ю.25 — Дитяча го
дина (з уроком німецької мови). 
11.25 — Колаж. 11.30 — Час. Те
левізійна служба новин. 16.00 —
ТСН. 16.15 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Зберегти 

себе». 16.40 — «Свєшников». Фільм- 
концерт. 17.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 18.00 — Влада — 
Радам. 18.30 — «Зайчатко заблу
кало». Мультфільм. 18.40 — Акту
альне інтерв’ю. 18.50 — «Рабиня 
Ізаура». Художній телефільм. 2 се
рія. 20.00 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 20.40 — «Слово». Літе
ратурно-художня програма. 22.40
— Б. Чайковський. «Підліток». По
ема для симфонічного оркестру.
23.30 — ТСН. 23.55 — «Підліток». 
Телефільм. 2 серія. 1.09 — Спор
тивна програма. 1.39 — «Карамбо- 
ліна-Карамболетта». Музична те- 
лесистава. 2.39 — Маленький кон- 
церт.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Доброго 
вам здоров'я. 9.50 — Документаль
ні фільми. 10.35 — Шнільний ек
ран. 11.05 — В. Барвінський.
«Тріо». 11.40 — Шнільний екран. 
11 клас. 12.10 — Все про кіно. 
16.00 — Новини. 16.10 — Для ді
тей. «Веселка». 16.45 — На допо
могу школі. Музика. 17.10 — «Біз- 
нес-клуб». 17.55 — Документальні 
телефільми. 18.35 — Музичний 
фільм «У світі натхнення». 19.30
— Актуальна камера. 20.00 — Те-
ленлуб «Діалог». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Говоримо 
уноаїнською». 21.20 — Екран за
рубіжного фільму. Художній фільм 
«Історія кохання». 22.25 — Рек
лама. 22.30 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

7.00 — Гімнастика. 7.15 — Аль
манах кіноподорожей. 7.35, 8.35 — 
Світ, що нас оточує. 2 кл. 7.55. 8.55
— «Рябове Осінній день». Доку
ментальний телефільм. 8.05 —
Французька мова. 1 рік навчання. 
9.05 — французька мова. 2 рік 
навчання. 9.35, 10.35 — Біологія.

і 6 нл. Рослини і ми. 10.05 — Мама, 
І тато і я. 11.05 — «Задача з трьома 

невідомими ». Художній телефільм. 
1 серія. 12.10 — Ритмічна гімнас
тика. 12.40 — Музика і мода. 13.30 
— Сеанс повторного телефільму. 
«Наріно». Художній телефільм. 
1 серія. 16.00 — «Полум’яна Айсе
дора». Фільм-концерт. 16.35 — Ко
лаж. 16.40 — «Східний Сибір». 
16.50 — Антиміст Москва — Брюс
сель. Передача 2. 17.30 — Час (з 
сурдоперекладом). 18.00 — До
125-річчя з дня народження Я. Рай- 
ніса. Документальний телефільм 
«Райніс. Заслання». 19.0*0 — Ве
чірня казна. 19.15 — Концерт
Л. Сметанникова. 20.20 — Прем’є
ра документального телефільму 
«В пб’єнтиві — тварини. Як». 20.40 
■— Щоденник сесії Верховної Ради 
РРФСР. 21.40 - На сесії Верхов
ної Ради СРСР. 22.40 — «Задача з 
трьома невідомими». Художній те
лефільм, 2 серія.

12 ВЕРЕСНЯ
А ЦТ (І програма)

5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Сло
во». Літературно-художня програ
ма. 9.35—Клуб мандрівників. 10.35
— Це було... було... 10.55 — Доку
ментальні фільми «Ферма», «Ви 
чиї, старі?». 11.30 — Час. Телеві
зійна служба новин. 16.00 — ТСН.
16.15 — Дитяча година (з уроком 
англійської мови). 17.15 — Виступ 
молодіжного фольклорного ан
самблю. 17.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 18.06 — Футбол. 
Відбірковий матч чемпіонату Єв
ропи. Збірна СРСР — збірна Нор
вегії. 19.50 — Й. Штраус. Вальс із 
оперети «Циганський барон». 20.00
— Час. Телевізійна служба новин.
20.40 — Колаж. 20.45 — Прем’єра 
художнього телефільму «Спогад 
без дати». 22.20 — «Розмова у від
сутності героя». Конфлікт в театрі 
ім. М. Єрмолової. 22.35 — ТСН. 
23.00 — «Підліток». Телефільм. 
З серія. 0.11 — На ваше прохання. 
Запрошує Михайло Жоанецьний.
1.31 — Це було... було...
А УТ

9.00 — Новими. 9.20 — Перлини 
душі народної. 10.10 — Село і лю
ди. 10.50 — Музичний фільм «Рит
ми полум’яної душі». 11.40 —
Шкільний екран. 5 клас. Історія. 
12.10 — «Говоримо українською».
12.30 — Художній фільм «Історія 
Каягима». 13.35 — «Хто ми?». 16.00
— Новини. 16.10 — Для дітей. «До,
мі, соль». 16.40 — М. Людкевич. 
«Заповіт». 17.00 — Господарем на 
землі. Село очима міста. 17.30 — 
Українські народні пісні. 18.00 — 
«На Київській хвилі». Інформацій
ний випуск. 18.30 — «Нейгаузів- 
ські музичні вечори». Вересневі 
спогади про зустрічі у квітні. Пе
редача 1. (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 19.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 19.20 —
Мультфільм «Кіт Котофеїч». (Кіро
воград). 19.30 — Актуальна наме- 
ра. 20.00 — Чемпіонат СРСР з хо- 
нію. «Сокіл» — «Крила Рад». 3-й 
період. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.05 — «Плеяда». У перерві, —
22.20 — Вечірній вісник.
А ЦТ (II програма)

7.00 — Гімнастика. 7.15 — Аль
манах кіноподорожей. 7.35, 8.35 — 
Природознавство. З кл. Я іду лі
сом. 8.05 — Німецька мова. 1 рік 
навчання. 9.05 — Німецька мова. 
2 рік навчання. 9.35, 10.35 — Фі
зика. 7 кл. Здрастуй, фізико! Ю.05
— Російська мова. 11.05 — «Зада
ча з трьома незідомими». Худож
ній телефільм. 2 серія. 12.10 —
Ювілейний вечір І. С. Козловсько- 
го у Великому театрі Союзу РСР.
13.35 — Сеанс повторного теле
фільму. «Наріно». 2 серія.

— Прсм'ср<^;онумснтально- 
^ВРгс-лефільму «Буде*. 16.40 —
Грає інструментальний ансамбль. ; 
17.05 — Антиміст Москва — Брюс- ( 
сель. Передача 3. 17.30 — Час (з | 
сурдоперекладом). 18.00 — Телеві- і 
зіиний музичний абонемент. На 
нонцерті-зустрічі з композитором 
Р. Щедріним. 19,00 — Вечірня каз
на. 19.15 — Колаж. 19.20 — «Рай
ніс. Посів бурі. 1905 р.». Докумен
тальний телефільм. 20.00 — Кон
церт XI фестивалю радянської му
зики «Московська осінь». 20.40 — 
Щоденник сесії Верховної Ради 
РРФСР. 21.40 — На сесії Верхов
ної Ради СРСР. 22,10 — Співає 
С. Бєліков. 22.20 — «Справа пе
редається до суду». Художній те
лефільм.

13 ВЕРЕСНЯ
А ЦТ (І програма)

5.30 — 120 хвилин. 7.35 — Фут
бол. Відбірковий матч чемпіонату 
Європи. Збірна СРСР — збірка 
Норвегії. 9.15 — Людина. Земля. 
Всесвіт. 10.20 — Дитяча година (з 
уроком англійської мови). 11.20 — 
Колаж. 11.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 16.00 — ТСН. 16.15
— Фільм — дітям. «Анмаль, дра
кон і принцеса». 17.20 — ф. ДІст. 
«Угорська рапсодія № 6». 17.30 — 
Час. Телевізійна служба новин. 
18 00 — Екологічний бумеранг. 
18*45 — Актуальне інтерв’ю. 18.55
— «Рабиня Ізаура». Художній те
лефільм. З серія. 20.00 — Час. Те
левізійна слУж®пгН<20И50 2°4°«3^1 
За зведеннями МВС. 20.50 — 3 «Зо 
потого *ОНЛУ УТ». Усні оповідай- 
ня І Андроникова. 21.40 — Каме
ра дивиться у світ. Радянські нім
ці- історія і сучасність. Частина 1.
22.40 — Романси П. Чайновсьного 
виконують К. Лісовсьний і 
Н. Штаркман. 23.05 — «Підліток». 
Телефільм. 4 сепія. 0.20 — «М^зей 
садиба Аохангельг.ьке». Локумем- 
тальний Фільм. 1.05 — Пісні ном-

Паяла Аєдоиицьного.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Спадко
ємці Покришніна. Частина 4. 10.15
— Екран зарубіжного фільму. Ху
дожній фільм «Жорстокий бать
ко». 11.40 — «Темп». 11.55 —
«Джерела». 16.00 — Новини. 16.10
— Для дітей. «Веселка». 16.40 —
Республіканська фізико-матема- 
тична школа. 17.10 — Нейгаузів- 
ські музичні вечори. Вересневі 
спогади про зустрічі у нвітні. Пе
редача 2. (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 17.40 —
Телефільм «Чарівник слова». 18.00
— «Село і люди». Колгосп ім. Щор-
са Долинського району. (Кірово
град). 19.00 — Концерт. 19.30 —
Актуальна камера. 20.00 — Пре
м’єра музичного фільму. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.05 — Моло
діжна студія «Гарт». У перерві —. 
21.50 — Новини.
А ЦТ (II програма)

7.00 — Гімнастика. 7.15 — Аль
манах кіноподорожей. 7.35, 8.35 — 
Природознавство. 5 кл. Сонце і 
Сонячна система. 7.55, 8.55 —
«Тархани». Документальний теле
фільм. 8.05 — Іспанська мова. 
1 рік навчання. 9.05 — Іспанська 
мова. 2 рік навчання. 9.35, 10.45 — 
Біологія. 8 кл. Павуки. 10.00 —
Якщо вам після... 11.10 — «Спра
ва передається до суду». Худож
ній телефільм. 12.20 — Докумен
тальні фільми. 12.55 — Ритмічна 
гімнастика. 13.25 — Симфонічна
поема Ф. Ліста «Мазепа». 13.45— І 
Сеанс повторного телефільму. «Ка- І 
ріио». З серія. 16.00 — Співає Сар- 
хан Сзрхан. 16.25 — Ритмічна гім
настика, 16.55 — Антиміст Моск-

оа — Брюссель. 4. 17.30
— Час (□ сурдопсг-ЖЖадом). 18.00
— Мультфільм. 18.20 — Колаж.
18.25 — Хокей. Товариська зуст
річ. «Спартак» (Москва) — «Мін- 
несота Норд Старз» (США). У пе
рерві — 19.00 — Вечірня казка.
20.40 — Щоденник сесії Верхов
ної Ради РРФСР. 21.40 — На сесії 
Верховної Ради СРСР. 22.10 —
«Гармонія». Художній телефільм. 
23.05 — «На радість вам і мені». 
Фільм-концерт.

іМтниіцІ
14 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Зай 

і Чик». Мультфільм. 7.45 —«Спога
ди без дати». Художній телефільм.
9.20 — Економічний бумеранг.
10.05 — Усні оповідання І. Андро- 
никова. 10.55 — Грає Литовський 
камерний оркестр. 11.30 — Час, 
Телевізійна служба новин. 16.00 — 
ТСН. 16.15 — Діалог з комп’юте
ром. 17.00 — Кінофестиваль «Приз 
глядацьких симпатій». Прем’єра 
документального телефільму «Де 
Ложкин ховає золото». 17.30 —
Хто є хто. Із циклу «Політичні діа
логи». 18.45 — «У зоопарку — ре
монт». Мультфільм. 18.55 — «Ра
биня Ізаура». Художній телефільм. 
4 серія. 20.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 20.40 — В уряді 
СРСР. 20.50 — Колаж. 20.55 — Це 
було... було... 21.15 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Дні коміса
ра Амброзіє». 22.5Ю — Погляд.
22.55 — Прем’єра документально
го телефільму «Петро Великий».
23.55 — ТСН. 0.15 — «Підліток». 
Телефільм. 5 серія. 1.31 — «Інвен
таризація». Концерт за участю 
Є. Петросяна.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Цирк, 
цирк, цирк. 9.50 — Художній фільм 
«Злий дух Ямбуя». 11.20 — Му
зичний фільм «Весела прогулян
ка». 11.40 — Шкільний екран.
16.00 — Новини. 16.10 — Музич
ним фільм «Гра». 16.25 — Погово
римо відверто. 17.00 — Концерт 
артистів української естради. 
18.00 — «На Київській хвилі». Ін
формаційний випуск. 18.30 —
«Нейгаузівські музичні вечори». 
Вересневі спогади про зустрічі у 
квітні. Передача 3. (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
19.00 — «День за днем». (Кірово
град). 19.30 — Актуальна намера. 
20.00 — Прем’єра документально
го фільму. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Дзвони Чорнобиля».
22.15 — Вечірній вісник. 21.45 — 
«Відеомлин». Музична програма.
22.45 — «Світ поезії».
А ЦТ (II програма)

7.00 — Гімнастика. 7.15 — Аль
манах кіноподорожей. 7.35, 8.35 — 
Історія. 5 нл. Льодове побоїще. 
8.05 — Англійська мова. 1 рік на
вчання. 9.05 — Англійська мова. 
2 рік навчання. 9.35, 10.35 — Лі
тература. 6 кл. Билина про Садко. 
10.05 — «ТелеЕко». Журнал. 11.05 
— «Гармонія». Художній теле
фільм. 12.00 — «На радість вам і 
мені». Фільм-концерт. 12,55 —
Прем’єра документального теле
фільму «Небеса похмурі». 13.25— 
Сеанс повторного телефільму. 
«Наріно». 4 серія. 16.00 — Телесту
дії міст РРФСР. (Владивосток).
16.30 — «Пори року». Мультфільм.
16.40 — «Монолог про російську 
пісню». Фільм-концерт. 17.10 —
Колаж. 17.15 — Спорт для всіх.
17.30 — Час (з сурдоперекладом). 
18,00 — Футбол. Чемпіонат СРСР7 
ЦСКА — «Дніпро». У перерві —
18.45 —- Вечірня назка. 19.50 —
Концерт Московського симфоніч
ного оркестру під керуванням 
Д. Когана. 20.4-0 — Щоденник се
сії Верховної Ради РРФСР. 21.40

— На сесії’ Верховної Ради СРСР. 
22.20 — Міжнародний телефести- 
валь. «Сходинка до Парнасу».

суйоіпа
15 ВЕРЕСНЯ

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Діа- 

лоти Ігоря Бріля». Фільм-концерт. 
8.05 — Мама, тато і я. 8.35 — «Жи
ви, Земле!». Екологічна програма.
9.35 — «Партнер». Комерційний 
вісник. 10.05 — Запрошує Сверд- 
ловський оперний. 10.45 — Під 
знаком «Пі». 11.45 — «Бурда мо
ден» пропонує... 12.15 — «Варіан
ти майбутнього». Документальний 
телефільм. 13.15 — Концерт во
кального тріо «Рябинушна». 13.30
— Шоу-кейс у нас в гостях. Дні 
документального кіно США в 
СРСР. 14.30 — «Малюк і Карлсон». 
«Карлсон повернувся». Мультфіль
ми. 15.10 — Політичні діалоги. 
16.10 — Міжнародна панорама.
16.55 — Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Торпедо» — «Спартак». 18.50 — 
Пісня-90. 20.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 20,40 — На прохан
ня глядачів. «Кримінальний та
лант». Художній телефільм. 1 і 2 
серії. 23.15 — «Музика дощу». 
Естрадний концерт. 23.55 —- ТСН. 
0.20 — «Підліток». Телефільм. 6 се
рія. 1.42 — «Пікова дама». Теле
фільм. 3.09 — Мюзикли, мюзикли. 
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 
гімнастика, 9.50 — Фестиваль те
атрів пластини і клоунади. 10.40
— «Спадщина». 11.30 — «Банду
ристе, орле сизий». В перерві —
12.45 — Новини. 14.35 — В. Сте
фании. Раненько чесала волосся.
15.20 — Для дітей. Художній фільм 
«Чорна курна, або підземні жите
лі». 16.30 — Доброго вам здоров’я. 
17.00 — Суботні зустрічі. 18.30 — 
Актуальна камера. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Динамо» 
(Київ) — «Металіст» (Харків). В 
перерві — МВС повідомляє. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 —
A. Міллер. «Ціна». Вистава. В пе
рерві — 22.05 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.15 — Кон- 

церт хореографічних колентивів 
Москви. 7.55 — «Лінь». Мульт
фільм. 8.10 — Кінопубліцистика 
союзних республік. Прем’єра до
кументального телефільму «Звід
кіля ти родом?». 8.40 — «Звучала 
музина в саду». Вистава молодіж
ного театру. 10.00 — Відеоканал 
«Співдружність». 13.30 — Росій
ська мова. 14.00 — Хоней. Това
риська зустріч. «Крила Рад» (Мо
сква) — «Міннесота Норд Старз» 
(США). 16.30 — Відеоканал «Ра
дянська Росія». 19.00 — Вечірня 
назка. 19.15 — «Світ, в яному ми 
живемо». Фільми режисера
B. Трошкіна. «Місяць доброго сон
ця», «Трагедія Перу», «Останній 
десант». 20.00 — Час (з сурдопе
рекладом). 20.40 — Щоденник се
сії Верховної Ради РРФСР. 21.40 
— Прес-клуб. 23.40 — Нічний се
анс. «В трясовині». Художній те
лефільм. із циклу «Телефон полі
ції 110».

А ЦТ (І програма)
7.00 — Спорт для всіх. 7.15 ■=>

Ритмічна гімнастика, 7.45 — Ти

раж «Спортлото». — 3 райку
раненько. Передача для дітей. 9.00 
— На службі Вітчизні. 10.<А) —
Ранкова розважальна програма.
10.30 — «Навколо світу». Альма
нах. 11.30 — Здоров’я. 12.15 
Педагогіка для всіх. 13.15 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Колючий Йожиков». 13.45 — 
У світі казок і пригод. «Лікар Ай- 
болить». Мультфільм. 15.15 —
Сільська година. Панорама. 16.30 
— Грай, гармонь. У перерві —
17.30 — Фотоконкурс «Земля —
наш спільний дім». 18.35 — Мульт
фільм. 18.50 — «Рабиня Ізаура». 
Художній телефільм. 5 серія. 20.00 
— Час. Телевізійна служба новим.
20.40 — Про просте і вічне. 20.55 
— Футбольний огляд. 21.25 —
«Алла Пугачова та П друзі... За
прошують...». 23.00 — «Слідство 
ведуть ЗНАТОКИ». «Полуденний 
злодій». Художній телефільм. 1 і 
2 серії. 1.55 — Співає Олександр 
Серов.

А УТ

9.00 *— Новини. 9.10 — «У неді
лю вранці». 10.10 — Ритмічна гім
настика. 10.40 — М. Гоголь. «Со- 
рочинський ярмарок». Вистава. В 
перерві — 11.30 — Новини. 12.30
— В країні мультляндії. 13.45 —
Музичний фільм «Співуча земля».
14.35 — Село і люди. 15.05 — «Ви 
нам писали». 15.50 — Мультфільм 
«Неслухняна мама». 16.00 — Спад
коємці Покришніна. Частина 5. 
Вертикаль. 17.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Сокіл» — «Дина
мо» (Мінськ). В перервах та по за
кінченні — Телеспортарена. 19.30
— Актуальна камера. 20.00 — Ду
ховні пісні. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — Художній фільм
«Анна Кареніна». 1 серія, 22.15 — 
Вечірній вісник. 22.55 — Худож
ній фільм «Анна Кареніна». 2 се
рія.

А ЦТ (II програма)
7.СЮ — На зарядку, ставай! 7.15

— Прем’єра документального філь
му «Там, на Халгін-Голі». 7.35 —
Мультфільм. 7.45 — Повернення 
реліквії. 8.10 — «Голубе око Си
біру». Документальний телефільм. 
9.05 — Програма короткометраж
них художніх телефільмів для ді
тей студії «Грузія-фільм». «Пацу- 
ра», «Перше зізнання», «П’ятнад
цяте літо». 10.15 — Чемпіонат
США з баскетболу серед профе
сіоналів НБА. Фінал. «Детройс» — 
«Портленд». 11.15 — Показують 
театри країни. В. Распутін. «Ос
танній строк». Фільм-вистава Ом
ського драматичного театру. 13.25
— Колаж. 13.30 — Відеоканал «Ра
дянська Росія». 16.00 — Планета. 
Міжнародна програма. 17.00 — Хо
ней. Товариська зустріч. «Динамо» 
(Москва) — «Монреаль Канаді- 
єнс». (Канада). 19.00 — Вечірня 
казка. 19.15 — «Вертикаль». Пре
м’єра документального телефіль
му «Тобі співаємо». 20.00 — Час 
(з сурдоперекладом). 20.40 — З
фондів ЦТ. «Шофер на один рейс». 
Художній телефільм. 1 і 2 серії.

УВАГА!
Нагадуємо, що «Молодий ко

мунар» береться публікувати 
на своїх сторінках платні рек
ламні оголошення, об’яви типу 
«Куплю», «Обміняю», «Про
дам», «Загублено», «Вітаю» то
що (див. 12 стор. цього но
мера).

За довідками звертатися яо 
телефонах: 2-54-26, 4-28-96,



Без слів. Мал. О. КОЧУБЕЯ.

ВИ НАРОДИЛИСЯ

Нижче 
видно, як 
знскеми

відносяться 
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Майже 2000 років тому астрологи 
поділили небо на окремі ділянки* 
сузір’я. На небосхилі вони виділили 
пояс завширшки 9° по обидва беки 
від екліптики і «розкроїли» його на
12 однакових чветин-прямокутникіе 
шириною 18 І довжиною ЗО граду
сів. У цьому поясі ми спостерігаємо 
і річний рух Сонця, І переміщення 
планет та Місяця Яскраві зірки, що 
потрапляли до прямокутників, на 
думку давніх спостерігачів, утво
рювали певні фігури, більшість з 
яких дістала назву тварин. Тому ?х 
і називали зодіакальними сузір'ями 
(від грецького слова «зоон» — тва
рина), хоч траплялися й назви не 
тваринного походження. Так ДО зо
діакальних сузір’їв 
Овен, Телець, Близнята, Рак, 
Діва, Терези, Скорпіон, 
Козерог, Водолій і Риби.

Уявні прямокутники ©здовж енліп* 
тики почали називати знаками за* 
діаку відповідно до назви фігур, що 
розташувалися у них. Відлік сузір’ї» 
і зисків зодіаку вели ®ід точки вес
няного рівнодення, ще перебувала 
у с^^р'ї Овна. Те виявилося, що 
точка весняного рівнодення зміщу
ється екліптикою назустріч рухозі 
Сонця, переміщуються й уявні пря
мокутники, що -відповідають певним 
знакам зодіаку.

Отже ці знаки за минулі 2000 ро
ків перемістилися до інших сузір'їв, 
тобто нині вони не збігаються Із 
зодіакальними сузір’ями, хоч І збе
регли їх первісну назву. Якщо хтось
13 читачів в-важає, що народився під 
знаком Терез, то Сонце в цей мо
мент перебуває в сузір’ї Діви. А от 
давньогрецький філософ, чи рим
ський Боєначальник, що народились 
під знаком Терез. з'явилися на світ 
у той час, коли Сонце справді пе
ребувало у сузір’ї Терез. 
подається таблиця, з якої 
змінилося становите із 
зодіаку.

ЗНАКИ ЗОДІАКУ
Овен 21 березня — 21 квітня. 
Телець 22 квітня — 21 травня. 
Близнята 22 травня —• 21 червня, 
Рак 22 червня — 22 липня. 
Лев 23 липня — 23 серпня.

Діїва 24 серпня — 23 вересня. 
Терези 24 вересня — 23 жовтня. 
Скорпіон 24 жовтня — 22 листо

пада.
Стрілець 23 листопада—-21 грудня. 
Козерог 22 грудня — 20 січня. 
Водолій 21 січня — 18 лютого. 
Риби 19 лютого —. 20 березня.

СОНЦЕ У СУЗІР’Ї В НАШІ ЧАСИ
18
14
21 
20 
11
17 
31 
22
18 
19 
16 
12 березня — 18 квітня. 
Примітка: з 20 листопада

грудня Сонце перебуває у сузір'ї 
Змієносця, яке в число зодіакаль
них не зараховане.

У т! давні часи астрологи пов'я
зували із знаками зодіаку долю лю
дини. Ось, наприклад, знак Терез. 
Тим, хто народився під ним, сприя
тимуть квіти айстри та календула, 
метали — мідь, з каменів — беррил. 
Особливо до лиця будуть пастельні 
тонн. Заступниця їх — планета Ве
неру. Характер у народжених під 
циД іНЯКбй — легкий, розум ясний. 
Вони елегантні, легко знаходять 
Гармонію е житті, уникають супере
чок, неприємних ускладнень. Над 
усе цінують спокій, в них розвинуте 
почуття справедливості.

Але рони не бійці, не здатні на ге
роїзм та жертовність. У деяких ви
падках і в скрутну хвилину можуть 
зрадити. Вважається, що народжені 
під знаком Терез найчастіше пле
канці долі. Тх люблять за такт, лю
б’язність, веселу вдачу. Чоловіки бу
вають хорошими адвокатами, дипло
матами, журналістами, торговцями, 
Жінкам особливо щастить на актор
ській ниві.

Що ж до назви сузір'я, то Тере
зи — єдине «неживе» зодіакальне 
сузір’я — є символом справедливос
ті. За легендою на цих терезах боги 
зважували душі померлих.

квітня — 14 травня, 
травня — 21 червня, 
червня — 20 липня, 
липня — 11 серпня, 
серпня — 17 вересня, 
вересня — 31 жовтня, 
жовтня — 22 листопада, 
листопада — ЗО листопада, 
грудня — 19 січня, 
січня — 16 лютого, 
лютого <—12 березня.

МЕНЮ ОДНОДЕННОГО ГОЛОДУВАННЯ 
ЗА КНИГОЮ АМЕРИКАНСЬКОГО ДІЄТОЛОГА 

поля ............ .........
Застосування голоду

вання в лікувальних ці
лях і для профілактики 
захворювань має дав
ню історію. Древні єгіп- 
тяни вважали, що для 
підтримки здоров’я не
обхідно систематичне 
(три дні на місяць) го
лодування і очищення 
шлунка. Щоб провести 
24-годинне 
ня краще 
вечері до вечері, або 
від сніданку до снідан
ку на наступний день. 
При цьому необхідно 
утриматись від твердої

голодуван- 
почати від

— Майстра по ремон
ту телевізорів викли
кали?

— О, заходьте, за
ходьте, — запрошувала 
молодиця і непомітно 
поклала в кишеню чо
ловіка, що зайшов, чер
вінця.

— Що з телевізором,^-»

якомога лагідніше і ба
дьоріше спитав е?н.

*— Подивіться самі, я 
дуже роз-

«ключив 
покрутне 

підрегулю-

телевізор

е цьому не 
бираюсь.

Майстер 
«Електрона», 
ручки, трохи 
вав.

— Але ж 
справний!?

— Можливо, можли
во. А ви зробіть, щоб 
він був поламаний і щоб 
його ремонтували е те
леателье.

— Навіщо? Я двадцять 
років ремонтую телеві
зори і ще жодного ра-

БРЕГГА «ЧУДО ГОЛОДУВАННЯ» 

їжі, а також від соків-* 
фруктових і овочевих. 
Протягом доби пити 
тільки воду — краще 
кип’ячену, можна міцно 
заварений чай, випива
ти потрібно через кож
ні 2—3 години по ’/з—’/г 
склянки, пити рекомен
дується поступово.

Можна додавати в 
склянку меду (одну 
третину чайної ложки) 
або одну чайну ложку 
Лимонного соку.

Після закінчення 24- 
годинного голодування

Поль Брегг рекомендує 
в’їсти: салат з свіжих
овочів на основі про
тертої моркви і наріза
ної капусти, <в який мож
на добавити лимонний 
чи апельсиновий сік. 
Цей салат дає роботу 
м’язам шлунково-киш
кового тракту, сприяє 
регулярній роботі ки
шечника. Друге прий
мання їжі може бути 
м’ясним або будь-яким 
іншим. Перед голоду
ванням обов’язково тре
ба порадитися з лікарем.

зу не доводилось ла
мати.

— То й не ламайте. 
Ви його будь-ласка за
беріть в ателье і хай він 
у вас просто постоїть 
деякий час.

— Але ж він чудово 
показусі

— Невже те неподоб-

ство, яко він показу«! 
МОна-?а назвати чудо
вим? Ось раніше, дійс
но, було що подиви
тись. Підвищили ціни, 
включаєш телевізор, то
бі повідомляють про 
інфляцію на Заході. От
же, не ми одні терпимо. 
Роками чекаєш кварти
ри, — тобі показують 
Про бездомних Нью- 
Йорку. Легше на душі. 
У нас перебої з вугіл
лям, — там енергетич
на криза. У нас річку 
отруїли, — у них смог, 
У нас розвинутий со
ціалізм, у них — загни-

ваючий капіталізм, 
стоїть на краю прірви. 
Подивишся після тру
дового дня, колотнечі® 
чергах, і заспокоїшся.

А заразі? Як мені слу
хати, що їхній безробіт
ний одержує стільки, 
скільки наш лікар, вчи
тель, інженер і приби
ральниця разом взяті? 
Або що в їхньому сіль
мазі асортимент кращий 
■ніж у нас на базі? Але 
це ще нічого!

Чоловік надивиться те
левізора, і вночі, замість 
того, щоб займатись ді
лом, розказує мені пре 
Єльцина і Собчака, Лу- 
н’лненка і Чорновіла, 
про суверенітет І під
ступи апарату.

Так що забирайте те
левізор І поки він не бу
де показувати краще, 
робіть з ним, що хоче- 
Т6І

Наполегливість жінки 1 
додана до червінця п’я
тірка, переконали май
стра, що телевізор таки 
потребує тривалої про
філактики.

В. ПОСТОЛАПЙ.
м. Кіровоград.
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