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вам 
все, 
йде.

ф Ми не дамо 
забути, що, попри 
культурне життя 
Хай навіть деінде! 
9 стор.

ф Роз'їхалися учас
ники і гості третьої кон
ференції комсомолу 
республіки. На 4—5 
стор. — нотатки нашо
го спеціального корес
пондента.

ВИХОДЯТЬ З 5 ГРУДНІ IflO РОМУ

I* 4ІІА

MS 20 (4153|
СУБОТА • 25 ТРАВНЯ

Ціна 40 моп. (передплатою — 12 ко<і.)

ської оьласної комсомольської організації

обіцяли,ф Як і
стор. читайте інтер-З

в’ю з Яром Славутичем 
— канадським поетом, 
славістом, котрому й із 
еміграції є що сказати 
про Україну і рідну К’Н 
ровоградщину.

о На місці традицій
них «Вітрил» на 6—7 
стор. багатьох, напев
не, зацікавлять есе на
шого ж таки кореспон
дента з Італії, матеріа
ли про цю країну і, 
звичайно, тамтешні ку
лінарні рецепти...

ф Судовий нарис цим 
разом виходить не під 
сакраментальною руб
рикою «Меч Феміди», 
бо, в даному випадку, 
«Феміда із зацементо
ваними очима» (8 стор.).

ф Ніндзюцу на 
ву! Про вміння спати 
під стелею, крастися 
пумою і бути гумовим 
— 10 стор.

теле бачення

пла-

ф Останні 4 колонки 
газети на 12 стор. — ві- 
део, чорний гумор, гі
гієна для всіх

«иЯймити з 3& гра***

в проффеЗД 
вчальні

(•на Ш **

ФінлхндїС а цьому гмжйі ядщмиако лооідожаоиил оро 
Т»< ЩО учні стаду лауреатами ж*ж«ароАиого иоимурсу # 
ФРНі ШКОЛО МОГОроДМОНа медаллю. Ці ровогм будуть ^ЬЙ**Ь** 
у «сіх країн** Сжролн- І > Японії

а наступному мадмаяьному коли школа порейд» « ио
«е прижіщомня, «ома тма цактром естжтячног» «йдооаянх до 
«сіх. хто лишить оеразоглорч« жнсгацтао» Л^мщюжатм*« ДО»* 
дичмнй ц«итр з <Юра«отаоочаго «истфцтьа, майстерні з 
міни, гнання иилимЮ, графи*«» худсдом* о$р*£ии длрФаа та 
мета Діл»

у дьому році школа «а« амогу '&рн*пгг* «сіх вожаючиа 
«митне* оОразотоорчому мнст«иу«у. Та* щ» хто люФит»
маяюоатн, ліоитн і закінчи« 1-й, 2-й, 3*й класи аігааминижіт- 
иьої школи — «ас чокають ї чхреи« на «ступни« «нзавомаж,

А нагороди БУДУТЬ потій.



НЕХАЙ МІЦНІЄ 
«ДРУЖБА»

Нещодавно відбувся четвертий місь- 
ний інтернаціональний студентський 
фестиваль «Дружба*, який став доб
рою традицією на КіровоградщинІ. 
Учасники фестивалю поклали живі 
нвіти до Меморіалу слави, вшанували 
хвилиною мовчання загиблих у Ве
ликій Вітчизняній війні.

На мітингу «Наш спільний дім — 
Земля* виступили: Сергій Алимов — 
голова Комітету у справах молоді Кі
ровоградського міськвиконкому, Рей
ха Коул — студентка Кіровоградсько
го інституту сільськогосподарського 
машинобудування громадянка Рес
публіки Індія, ВаллІ тухі — курсант 
Кіровоградського вищого льотного 
училища цивільної авіації, Шафікула 
— учень медучилища, обидва грома
дяни Республіки Афганістан, Ольга 
Журавльова — зав. сектором по робо
ті з Іноземними учнями номітету у 
справах молоді міськвиконкому, Во
лодимир Євгенович Панченко — на
родний депутат Української РСР.

Фестиваль «Дружба* співпав Із 130- 
роковиною з дня перезахоронения ее 
линого сина України Т. Г. Шевченна. 
В знак поваги до Кобзаря від Імені 
учасників; свята студент КІСМУ з Ні
герії І студентка педінституту, покла
ли живі нвіти до підніжжя пам’ят
ника Т. Г. Шевченку.

Після мітингу d актовому залі мі
ського будинну культури їм. Компаній
ця відбувся концерт «Чисті джерела 
твої, Україно!».

Завершився фестиваль у дискоклу- 
61 «Олімпія» де гостям запропонува
ли тематичний вечір «унраїнські ве
чорниці» І фестивальну дискотеку.

На святі молодих людей з різних 
країн світу єднали одні земні намі
ри, які влучно оисловлені словами ві
домої пісні: «Мы за мир н дружбу, за 
улыбни милых, за сердечность 
встреч*.

Довгих літ життя тобі, фестиваль 
«Дружба*.

«НАДІЯ»—АКЦІЯ 
МИЛОСЕРДЯ

В актовому залі Кіровоградського 
інституту сільськогосподарського ма
шинобудування з ініціативи обному 
комсомолу, номітету комсомолу КІСМу. 
Кіровоградської іноваційної фірми 
«Ефект», молодіжного об’єднання 
«Онікс* оиробничого об’єднання 
«Друкмаш» І студії «Елема» минулого 
тижня проводилась благодійна акція 
«Надія». її мета — допомогти дітям- 
сиротам, котрі виховуються о шно- 
лах-Інтернатах. дитячих будиннах на
шої області.

В акції брали участь діти-сироти 
Кіровоградської шноли-інтернату,
яким учасники прагнули зробити яко
мога більше доброго. Комітет комсо
молу КІСМу організував екснурсію в 
музей свого вузу, подарував на згад
ку сувеніри. Потім запросили гостей 
на нонцерт.

Зворушили глядачів виступи ансамб
лю народного танцю «Усмішна» Ле
нінського районного будинну піоне- 
Вів обласного центру, юної солістки 

Злії Зборовсьної — учасниці худож
ньої самодіяльності названого закла
ду, ансамблю бального танцю 
«Онікс» — від молодіжного об’єднай- 
hr з аналогічною назвою, виступи 
авторів І виконавців самодіяльної піс
ні Вячеслава Оротовського— учня коо
перативного технікуму їм. Сая, Анато
лія Кирилова — колишнього воїна- 
ІнтернаціоналІста, Олега Кохно та Ва
дима Мурованого — студентів Істо
ричного фанультету педінституту.

Були під час анції I грошові внес
ки. Зокрема, представник обласного 
відділення радянського дитячого фон
ду Ім. В. І. Леніна Зоя Панасівна Ко
валенко від Імені своєї організації 
вручила дітям-енротам Кіровоградської 
школи-Інтернату 400 нарбованців, та
ку ж суму внесли на рахунок «Надії» 
комітет комсомолу І ректорат Інститу
ту сільгоспмашинобудування.

А. СТОЯН, 
зав. відділом Ідеології і 

культури обкому комсомолу.

ТРАВНЕВА ПЛОЩА,
Небо над містом обіцяло зливу. Та й насправді 

весняний дощ розбуджував печаль, але флейти і 
кларнети рішуче вступили у змагання з природою. 
Сонце ніби прислухалося до музики духових ор
кестрів, що зібралися на традиційне свято «Година 
духової музики».

— Запрошували 13 оркестрів, на жаль, з’явило
ся, тільки п’ять, — сказала методист ОНМЦНТ 
Н. Кравченко.

Але й ці п'ять тримали площу у стані приємно
го збудження. Правда, гортаючи програму свята, 
я жалкую, що не всі запрошені з’явилися. Скіль
ки прекрасних мелодій ми не почулиі Всі учасни
ки свята нагороджувалися дипломами і 
пам’ятними сувенірами (треба сказати цього року 
сувеніри досить скромні, що поробиш з пзвлівсь-

За останні два роки у нашому лексиконі з’яви
лося багато нових термінів. Наприклад, спонсор, 
презентація тощо. Ось і минулої неділі багатьох 
заінтригували слова призентація дитячої філармо
нії. Адже в нашому місті вона проходить вперше, 
тобто призентація. А дитяча філармонія взагалі 
перша в республіці. Можна зараз з пафосом нага
дати імена) Ференца Ліста, Генріха Нейгауза Паро
ля Шимановського, Івана Похітонова, Петра Ніщин- 
ського, корифеїв українського реалістичного теат
ру. Та чи варто? Про) наші славні традиції ми пи
шемо ледве не через рядок. Час уже ставати твор
цем традицій. Можливо, дитяча філармонія, що 
гостинно розчиняє двері, обіцяючи цікаві зустрічі, 
конкурси, концерти, допоможе турботу про духов
ність молоді у нашому місті зробити традиційною? 
І добре, що спонсором дитячої філармонії став 
Комітет у справах молоді міськвиконкому. Приві
тати1 відкриття дитячого закладу культури прийшли 
голова міськвиконкому, голови Ленінської і Кіров- 
ськоі Рад народних депутатів керівник обласного

р і 

ІІІШЖіШвЯіІІІВ
Рік тому комітет у справах моло, 

воградського міськвиконкому навіть 
редбачав, що так вдало вдасться йому на* 
лагодити роботу з молодіжними організа
ціями, підприємствами, товариствами. Нині 
ж, коли побував на одній з планерок, яку вів 
голова комітету Сергій Алимов, жахнувся— 
небачений об’єм робіт він виконує, та ще й 
яких!

Візьмемо питання музики. О, тут є що. 
сказати, а ще ліпше — показати. Налагодже
ні не те що стосунки, а справжня взаємопра- 
ця з «Червоним клином» — організацією, 
яка не тільки заМрошує найсучасніші рок- 
групи до Кіровограда, а й на місці об’єднує 
любителів року у своєрідні групи як слуха
чів так і виконавців.

Є тут і клуб «Меломан», який об'єднав під
літків, для котрих рок — улюблена справа. 
Нема лише приміщення, де їм збиратися. В 
око підлітків лопав клуб, як.їй знаходиться 
поблизу Картинної галереї. Він — на балан
сі СПТУ-15, за рік воно сплачує десь 18 ти

сяч карбованців, безприбутковий, одним сло
вом. Справжній власник облуно і облепожив- 
салілка. Про те, щоб пустити з вулиць молодь 
— і слухати не хоче ніхто з цих установ. Хо
ча могли б і потурбуватися про саос поко- 

J.

моп-

ДУХОВИЙ ОРКЕСТР...
кою МИЛІСТЮІ). До р®л' озують.8Духовий оркестр 
церту, вони того заслуг у культури Голо-
Грузьківського сільського УД Вівич) Олексамд- 
ванівського району (керівнимуЛьтури (керівний 
рівського районного будим' У * інструментів з 
Л. Лагно), ансамбль мідни в Шостак), ДУ
міста Новоархангельська ( р педагогічного
ховий оркестр Ол*КС*”*££нко) духовий оркестр 
училища (керівник В. иультури імені
кіровоградського міського У тиме статус мі-
Компанійця, що скоро, до р Нотаріус),
ського духового оркеструступ 'з останнім 
Персонально треба відзивчит який ви.
заслуженого артиста УРСР итрегь« 
конав кілька пісень. ФЕДОРОВА.

Ян заявив заступ. 
нии голови Ради Мініст
рів Латвії Арніс Кал- 
нимьш, недавно у Нідер
ландах була досягнута 
принципова домовленість 
з однією із фірм про те, 
що до Грудня 1992 року 
вона віддрукує 75 міль
йонів грошових знаків 
Латвії — латів. Всі І ну. 
пюри будуть однакового 
розміру 120x60 ми, вар. 
тістю 5, 10, 20, 50, 100 і 
500 латів.

Це замовлення обійде* 
ться Латвії у 4 мільйони 
доларів. Правда, поки 
ЩО незрозуміло, де вона 
їх візьме. За думною 
Иалниньша, частина цієї 
суми може бути покрита 
за рахунок процентів від 
зберігання латвійського 
золота в Швейцарському 
банну.

і.-*

Нещодавно в Новгоррднілсьирму район: відбулись
серед учнів Сільських професійно-теж нічних училищ. Право участі в 
нях виборювалося заздалегідь в училищах, на МІСЦЯХ, де 
учасники. Один за одним учні третіх нурсіа вивели трактори Т-75 * за

гінки. ЛронладеНо перші борозни... Жюрі уважна перевірило якість 
виконання звалу. л

Перше місце зайняв учень Ноягородківсьного ПГС М* ^8
районно, Друге Місце — Андрій (ПТУ Мг 38» ГолоааншсЬн}.

Третє-Андрій Аидрійчеино з и. Новоуирайжи.

МАКСИМКОВІ ГВОЗДИКИ

12 червня — у день 
виборів першого прези- 
дента Росії — в Ленін
граді пройде міський ре
ферендум про доціль- 
Ність повернення йому 
історичної назви —Санкт- 
Петербург.

Проти цього рішення 
Ленради виступає «Комі
тет на захист Ленінгра
да*, який бореться проти 
будь-яких спроб перем- 
мемувати місто, І Олек
сандр Солженіцин, кот
рий вважає, що назва 
Петроград є більш прий
нятою для Росії.

А Рада графства Шер- 
брук (Австралія), в чиє
му володінні знаходить
ся великим Шербруксь- 
мим ліс поблиіу Мель
бурна, вирішила ввести 
першу в Австралії комен
дантську годину для но- 
тів. Віднині з восьми ве
чора і до шести ранку 
всі коти графства зобов’я- 
занї сидіти під замком. 
До такого суворого заходу 
довелося вдатись у зв’я
зну з тим, що ці, на пер
ший погляд, сумирні до
машні тварини під при
криттям ночі шастають , 
у заповідний ліс і знищу
ють там будь-яку дрібну 
живність, яка попадає :а 
їхні лапи.

ЮНІЙ «ПРОЛІЩАНЦІ»
управління культури, секретар обкому комсомолу. 
Про плани дитячої філармонії розповіла її дирек
тор В. Г. Тулянцева. Своє привітальне слово ска
зали юні читці палацу піонерів і школярів імені 
В. І. Леніна, подарував мелодію ансамбль скрипа
лів дитячої музичної школи № 1. Потім відбувся 
концерт лауреата премії Ленінського комсомолу 
зразкового хореографічного ансамблю «Пролісок», 
що недавно у малому складі брав участь у дитя
чому фестивалі в Японії, проведення якого співпа
ло з візитом Президента ‘СНЄР М. С. Горбачова. 
Не хочу давати ніякої оцінки виступу неперевер- 
шеного «Проліска». Найкраідою оцінкою були кві
ти в руках маленького хлолчика Максимка, весня
ні букети, подаровані іншими хлопчиками і дів
чатками юним вихованцям Короткова. Концерт 
«Проліска» перетворив знаменну подію в житті 
дітей і дорослих городян — відкриття дитячої фі
лармонії — в справжнє свято. В добру путь, дитя
ча філармоніє!

Наш кор.

грі 
и# -ЕХ- X Д ®

ління, яке нині тиняється по під'їздах. Гим 
паче, що є ж в УТО клуб, хай би його для 
своїх потреб торгівля, домовляючись, вико- 
ристувала. Так ні, кому потрібні клопоти?

Комітет розривається е запарці. Не одне 
це приміщення на контролі. Оно літо, про воії проблеми молоді 
працевлаштування студентів думають: домов
ляються з підприємствами, установами на їх 
влаштування.

Молодіжний центр дозвілля «Погляд» теж 
впевнено витоптав до комітету стежину: знає 
його директор О. Поляновський, що тут не 
відмовлять у допомозі. Нещодавно допомог
ли з виділенням центру приміщення для на
дання медичних послуг. Ну а «Погляд» — 
організація солідна і серйозна, до дня захис
ту дітей допомагає у забезпеченні відеока
сетами дитячих закладів, в один з яких 
міськвиконком купив івідеомагнітофон і теле
візор для дітей. Ото радості буде в малечі!

Сергій Алимов є членом бюро Кіровоград
ського обкому комсомолу і, за його словами, 
це допомагає включатися комітету в цікаві 
заходи спілчан. Так, спільно думають орга
нізувати операцію «Літо-91», обласну гру 
«Орлятко». Спільно будуть відвойовувати і 
підліткові клуби, які так бажають прибрати 
до своїх рук кооперативи і малі підприсмст-

в<з. Звичайно ж, прибрати для ааєти яка 
далека в^д роботи з дітьми.

Читачі «MX» знають з попередніх лубліка- 
але нвй- 

житло- 
«Нащ’я». 

допомозі ко-

3 початку року Си- 
нарсьний районний суд 
міста Наменсьн-Уральсь- 
кий Свердловсьної об
ласті розглянув три спра
ви по фактах жіночої аг
ресивності. Дві жінки ви
рішили сімейні сварки за 
допомогою ножів, тяжко 
поранивши своїх обран
ців. У третьому випадку 
теща задушила зятя за 
систематичне пияцтво.
А Депутат італійського 

парламенту Уберт Кореї 
направив міністру охо
рони здоров’я Франческо 
де Лоренцо депутатсь
кий запит, де вказав, що 
розмір італійських пре
зервативів, які йдуть на 
експорт в країни євро
пейського співробітницт
ва занадто великий І не 
відповідає стандартам 
«Спільного ринку*.

Як заявив депутат, це 
може призвести до пору
шення проти Італії спра
ви в Європейському суді 
в Гаазі за злісне пору
шення домовленостей про 
єдині стандарти. Крім то
го, додав Уберт Корсі, у 
закордонних споживачів 
цього товару може склас
тись хибне уявлення про 
сугубо інтимні особли
вості мужчин Апеннінсь- 
ного півострова. В одних 
це може викликати комп
лекс власної неповноцін
ності. в інших — нічим 
не Обгрунтовані сподіван-

цій, що в області діє багато МЖК, 
більш вагомий внесок у вирішення

_і вніс МЖК 
Вперше і, звичайно, дякуючи ^2.____ _
мітету, в цьому році будуватимуть житло 
вчителі і лікарі, а профінансує вартість їхніх 
квартир міськвиконком та райвиконкоми.

Буквально через декілька днів відбудеться 
свято, яке.Кіровограді мають змогу кожен 
рік спостерігати — День прикордонника 
Цього разу «походеньки» по вулицях міста 
плануються провести організовано: відбуде
ться легкоатлетичний пробіг — це 
тива технікуму механізації сільського 
дарства.

Доречно буде сказати, що комітет ві

ініціа- 
госпо-

відгук, 
і пропо- 
ді ловим 

» з Кіро- 
комсомолу (перс

>ом. Сфер,

---------- Буває н

к>. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

маться «а будь-яку пропозицію. Сам 
нус співробітництво ініціативним, 
людям, організаціям. Але, наприклад 
вофадським міськкомом 
ший секретар М. Живамоз) взаємодії 
ходить, хоча сфера спільних дій 
жив С. Алимов — необмежена 
таке...

у Челябінську заре- 
третій випа- 

52« СН,АУ- Вірусоносієм 
виявився 25-річннй чоло
вік, без певних занять, 
якого близьно двох ро
ків розшукувала міліція 

з* скоєння злочину, 
затримали його в одному 
? поденних міст. Зараз 
інфікований знаходиться 

ласному центрі по 
боротьбі зі СНІ Дим, а не 
вдовзі буде відправле 
нии до Моснвм. Спеціаліс
ти вважають, що на Пів
денному Уралі нині сот 

таких вірусоносіїв, 
просто вони поки що не 
виявлені.

у місцях компакт
ного проживання німців 
7“ м£тІ Мукачево та се
лах Павшин і Нове село 
Ген2^Х,ав ■•це-иоксул 

2 еНл£й{,ЬМОГО консульств ва Ф₽н у НисвІ Волв- 
Фанг Дьоне. Він поовіця» 
Допомогти навчальним та 
^шкільним закладам, 
нні відвідують німецькі 

ТератУР°*^ та тех- 
зас<*™и на- 

ЦЗа матеріалами пері
одичної преси]. S



о Творчість Винниченка була об’єктом серйозного 
вивчення в школах. Всередині 30-х років — із «по
чатком сталінських процесів все це припинилось, 
хоч сам письменник у статті «За яку Україну?» в 
1934 році писав, що в усій його діяльності цього 
періоду не можна «навести ні одного факту, який 
суперечив би з діяльністю всякого комуніста». 
«...3 того часу, — наголошував письменник, — ні 
одним словом (друкованим чи усним, чи — пи
саним) я не виступив проти компартії та радвлади. 
Навіть будучи ув’язненим в концтаборі, рішуче від
мовився від будь-яких форм співпраці з фашиста
ми під час німецької окупації Франції».

Ті, хто вивчав історію нашої країни, пам'ятають 
ім’я Винниченка В. К., одного із керівників Цент
ральної ради та Директорії — буржуазно-націона
лістичних «державних інституцій», зметених вітром 
Великого Жовтня.

Та не поспішаймо робити остаточних висновків. 
Слід пам’ятати, що то був складий час і історія ще 
дасть свою оцінку всій політичній діяльності Воло
димира Винниченка.

Володимир Кирилович Винниченко народився 16 
липня 1880 року в Єлисаветграді в родині найми- 
та-чабана. Тут закінчив початкову школу (вона роз
міщалась по вул. Виковій) і поступив до Єлисавет- 
градської гімназії, де навчався на кошти старшого 
брата. Та матеріальні нестатки не дали змоги скін
чити гімназії — довелося заробляти на шматок 
хліба наймитуванням у поміщицьких маєтках і вод
ночас займатися самоосвітою. Особисте знайомст
во з жорстокою і принизливою експлуатацією, 
злиденнним життям темного і забитого селянства, 
заробітчан, з першими стихійними спалахами со
ціального протесту, стало доброю школою для 
юнака і матеріалом для майбутніх творів: («Біля 
машини», «Суд», «Народний діяч»).

Склавши в Златополі екстерном іспити за серед
ню школу, Винниченко в 1900 році вступає на юри
дичний факультет Київського університету, розпо
чав громадсько-політичну діяльність. Особисто ви
страждана ненависть до всякого гноблення, палке, 
хоч і соціально-невиразне прагнення «служити 
справі визволення народу» прилучили Винниченка 
до місцевої організації дрібно-буржуазної «Рево
люційної української партії» (РУП), яка вела полі
тичну роботу серед селян і пролетаріату.

За участь у нелегальній агітаційно-пропагандист
ській діяльності Винниченка виключили з першого 
курсу університету й ув'язнили. Після звільнення 
йому було заборонено проживати в Києві, й він 

продовжував підпільну революційну діяльність в се
лах Полтавщини. А далі солдатчина, втеча, в*,гРв" 
ція, перехід кордону для переправлення заборо
неної літератури. Новий арешт і. півторарічне 
ув’язнення в камері-одиночці Лум’янівської в язни- 
ці, відбуття покарання в дисциплінарному баталь
йоні, нова втеча — такі віхи житейських універси
тетів Винниченка. І такі джерела його творів із 
солдатської і тюремно-кріпосної тематики («бо
ротьба», «Темна сила», «Дим», «Честь»).

Таємно мандруючи селами Полтавщини, працю
ючи в поміщицьких економіях і проводячи полі
тичну агітацію, Винниченко зустрічає революцію 
1905 року.

Після чергового арешту й ув’язнення з небезпе
кою довічної політичної каторги Володимир 
ниченко утік за кордон і перебував в еміграції аж 
до 1914 року. Австрія, Франція, Швейцарія, Італія, 
звідкиля кілька разів нелегально приїжджав на 
батьківщину, переховуючись на конспіративних 
квартирах на Україні і в Москві.

На будь-яких умовах Винниченко прагнув повер
нутися на батьківщину, «Коли 6 мені^ поставили 
умовою пішки пройти круг всієї земної кулі і че
рез Китай вернутись на Україну, пішов би» — пи
сав Володимир Винниченко. Але юристи нічого не 
обіцяли, крім вічної каторги.

Лише після Лютневої революції 1917 року Вин
ниченко їде до Києва, організовує там «Робітничу 
газету» і входить до складу Центральної ради й 
Директорії.

У 1920 році він знову, цього разу назавжди, ви
їхав за кордон. Доля Винниченка безперечно тра
гічна: талановитий і суперечливий автор, у котро
го було видано більше за всіх інших українських 
письменників, окрім Франка, книжок — десь со
рок, в’язень царизму і активний політичний діяч, 
він спрямував! свою енергію в націоналістичному 
руслі, ставши одним з найпопулярніших керівни
ків Директорії. Одночасно він не поділяв екстре
містських поглядів Петлюри — іншого лідера 
Центральної ради. Ще до початку другої світової 
війни Винниченко написав і видав за кордоном свій 
політичний фоліант «Відродження нації» (худож
ньо-публіцистичний твір, побудований на історич
них фактах).

У містечку Мужен департаменту Приморських 
Альп він жив і помер 6 березня 1951 року.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 
студент І курсу історичного факультету Кірово
градського педінституту.
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— Чому ви виїхали за кордоні
— Я поїхав на еміграцію з місією. 

У 33-му році, на західному узліссі 
Гурівщини на моїх руках помирав 
від голоду мій дід. Я взяв присягу 
від нього — вижити ‘ розказати сві
тові, як Москва зламала хребет ук
раїнському народові, як вона зну
щається над ним.

— Як проходила адаптація до умов 
життя на Заході!

— На мені була завошивлена ра
дянською ідеологією сорочка, я її 
зняв, ломився й одяг іншу. Скільки я 
там живу, жодного разу ніхто не 
питав мене паспорта. Тільки холи 
приїхав сюди, то він знадобився.

— Як відбився материковий про
цес українського відродження на діас
порі!

— Там все більше й більше лю
дей виявляють зацікавленість Украї
ною, багато українців, що вже май
же перестали ними бути, повертаю
ться до мови, культури. Думаю, що 
коли Україна буде справді самостій
ною державою, то престиж україн
ської мови зростатиме. Наука твер
дить, що колиска слов’янства була 
між Дніпром, Карпатами і Балтикою, 
тож українська мова — одна з най
старіших у світі, російська ж (ви 
звикли вважати Росію старшим бра
том, але то не є так), як слов’янсь
ка мова склалася набагато пізніше.

— Хто ваші студенти!
— Переважно українці за поход

женням, але є й чужинці. Це ті, хто 
хоче одружитися з українцем чи ук
раїнкою. Знаю одного англійця, він 
закінчив у мене курс, склав іспити — 
таку умову поставила ного мойбутня 
дружина. Я був у них на весіллі — 
той хлопець українською мовою по
дякував батькам. У цій справі багато 
залежить від наших дівчат. Українські 
дівчата користуються популярністю. 
Але мішані шлюби не завжди вдалі 
(приклад, мій син, який 20 років про
жив з англійкою і розлучився), вони 
призводять до асиміляції.

— Як ви оцінюєте Декларацію про 
державний суверенітет України!

— Це величезна подія, рівна по 
значенню події 22 січня 1919 року. 
Єдиний вихід для України — бути 
суверенною державою. Я за мир між 
народами, який має підтверджувати
ся взаємовигідним економічним об

міном. Україна може бути страшенно 
бавата, тільки б мала суверенність.

— Чи вважаєте ви себе націоналіс
том!

— Ні, я — інтернаціоналіст, бо я 
шаную кожну державу, — кожну мо
ву. Я за те, щоб людина знала ще 
одну, крім своєї рідної, мову, бо то
ді зона знає ще один світ. Але поряд 
з цим великий гріх забувати свою, 
тепер на Україні державну мову. 
Любити своє і шанувати чуже — це й 
є інтернаціоналізм.

— У нас на Україні люди штучно 
діляться на західняків і східняків. Чи 
є такий поділ у еміграції!

— Немає. Це було в таборах для 
переміщених осіб, одразу після вій
ни. Деякі люди не могли вкластися в 
оунівські декалоги, такі організову
валися в свою партію (Іван Багря
ний). Зараз всі порозумнішали, всі 
відмінності стерлися. Я маю багато 
приятелів серед галичан.

— Як ви ставитесь до Бандери!
— У мене на нього два погляди

— чисто людський і політичний. Мені 
доводилось з ним зустрічатися. Це 
було пізньої осені, 44-го. Блідий, не
високий, хворобливий, він був дуже 
вольовою людиною. У в’язниці він 
гартував себе — Десь дістав бритвоч
ку і нею різав руку, щоб привчити 
себе до фізичних страждань. Але він 
очолював партію, яка не завжди доб
рі речі робила. Під його іменем тво
рилося багато недоброго. Кожна лю
дина складена з добра і зла. Я знаю, 
що були вбивства, але й були спеці
альні агенти, які вбивали і тим ком
прометували визвольницький рух. 
Те, що партія Бандери зорганізувала 
визвольницький рух — це плюс, але 
те, що творилися безчинства, були 
елементи тоталітаризму — мінус.

— Як ви ставитесь до модернізму 
в мистецтві!

— Добре, коли це талановито. Пав
ло Тичина написав поему «Золотий го
мін» в модерністському стилі. Вона й 
досі живе. Бездарність, графоманст- 
во в модернізмі ще більш жахливі.

— Яка ваша думка про рунвіру!
— Християнство дало великий роз

квіт духовності. Хоча й дохристиян
ську релігію треба поважати. Рунвіра
— це віра в Даждбога. Якщо хто хо
че йому молитися, хай молиться. 
Але підносити мітолотію (так гаво- 

рить пан Яр) до рівня назадництва. У 
нас прихильники рунвіри мають свій 
храм, їх наставник Селенко, до речі, 
родом з Кіровоградщини, я з ним 
добре знайомий. Він дуже добрий 
оратор, пробуджує патріотизм, але 
це шляхетне шарлатанство.

— У Канаді < відомий хокеїст Гре
цький. Чи він українець!

— Дійсне прізвище його Гриць- 
кий. Він дуже славетний хокеїст. Сам 
вія українського роду. Я знайомий з 
його батьком, батько говорить укра
їнською мовою, але сам не призна
ється, що він українець. Але час за
раз такий, що він ще скаже: «Ай ем 
о лсо Ю Крий НІН».

— Ось ви сказали, що ті, хто забу
ває рідну мову, виродки, а що ж 
нам робити, коли все, навіть афіші у 
нас російською!

— Що робити? Навчитись рідної 
мови. Я не виную цих людей, я кон
статую факт. А для того, щоб го
ворити на українській мові, необхід
но творити потребу її вживання.

Якось я був у Криму. Всі навколо 
говорять російською. Молоденька 
дівчина читає книжку. Я її запитую:

— Цікава книга?
— Інтересная, — відповідає. — А 

вона читає «Землю» Кобилянської.
Тут підійшла її мати, теж перейшла 

на українську.
— Звідки ви? — питає.
— З Канади?
Тут ще підійшли люди, почали роз

питувати, і всі говорять українською. 
Так що мова жива, треба тільки, щоб 
була потреба нею говорити.

— Що ви скажете про українську 
еміграцію порівняно з Іншими!

10. О'. '
— Українці найкраще зберігають 

свою мову. Це парадоксально, але 
факт. Німці, наприклад, дуже швид
ко асимілюються. Вони знають, що є 
держава Німеччина, де їх мова жи
ва, а українці хоч таким чином, ма
буть, хочуть зберегти своє, рідне.

— Які ваші враження про сьогод
нішню Україну!

— Села страшенно обдерті. Я був 
у Благодатному, воно зменшилось 
удвоє. Я стояв і плакав на тому міс
ці, де була школа, її вже нема й 
сліду. Йде якась жінка, питає:

— Вам погано?
Я їй кажу: «Тут школа була».
— Так, була, але коли шлях про

кладали, то її знесли.
Невже не можна було той шлях на 

кілька метрів у бік відсунути, бо як 
нема школи у селі, то й село мерт
ве.

У Гурівці я шукав церкву, де мене 
хрестили. Об'їздив усе село вздови 
і .впоперек, а церкви нема. Знесли. 
така ж гарна була, барокова, збудо 
вана після знищення Січі, святої Пох 
рови звалася.

У всьому цьому я бачу мету зни 
щити українську націю, а ту отару, 
що залишиться, поставити лід привід 
мафії.

—Чи не збираєтесь ви поверну ї 
тися на Україну!

— Я вже тут душею, я хотів би ку 
ПИТИ квартиру в Києві, вже й набв 
чив собі, але мені потрібна адепта 
ція, я погано почуваю себе в Киев 
в чорнобильському повітрі. Але ПС 
мерти я хочу на Україні.

Записала С. ОРЕЛ.



ІНФОРМБЮЛЕТЕНЬ
ПРЕС-ЦЕНТРУ НІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ повідомив таке:

У ЇХНІХ РУКАХ ДОЛЯ СПІЛКИ
НА КОНФЕРЕНЦІЮ ОБРАНО ДЕЛЕГАТІВ — 693.

За національністю:
українців — 502, росіян — 163; інших національностей 
— 28.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЯХ, ^ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ, РУХАХ 0 СПІЛКАХ:

членів і кандидатів у члени КПРС — 476, представни
ків Спілки піонерських організацій України — 13; чле
нів інших організацій — 0.

СЕРЕД ДЕЛЕГАТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
робітників промисловості — 48; працівників -сільсько

го господарства — 28; іпрацівників науки і наукових за
кладів — 20; працівників народної освіти — 21; праців« 
чинів культури і мистецтва — 4; студентів, учнів — 42! 
військовослужбовців і працівників правоохоронних ор< 
ганів — 39.

ОБРАНО ЗВІЛЬНЕНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ПРАЦІВ
НИКІВ — 470:

секретарів первинних організацій — 130; секретарі'в 
райкомів, міськкомів — 265; секретарів обкомів — 26; 
серетарів ЦК ЛКСМУ (МДС) — 4.

ОБРАНО ДЕЛЕГАТАМИ:
народних депутатів СРСР — 1; народних депутатів 

УРСР — 0; народних депутатів облрад — 8; иароднн* 
депутатів райрад — 76; народних депутатів міськрад — 
39; народних депутатів місцевих Рад — 12.

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ДЕЛЕГАТІВ:
вища освіта — 452; незакінчена вища — 95; середня 

спеціальна — 64; середня — 64; незакінчена середня — 
15; кандидатів наук — 1.

ОБРАНО:
чоловіків — 519, жінок — 174.
ВІК ДЕЛЕГАТІВ:
до 20 років — 46; від 21 до 27 років — 368: старші 

28 років — 279.

Авторитет комсомолу
Якщо у вересні 1990 р. його оцінювали ви «високий» 

9% опитаних комсомольців І неслілхоаої молоді рос- 
публіки» в грудні 1990 р. — 10%, то з квітне 1991 р. 
— тільки 1%. Як «середній» авторитет Спілки оцінили 
у вересні 1990 р. 37% опитуваних, у квітні 1991 р. 
лише 16%. В той же час про низький авторитет, або 
про відсутність його взагалі заявили минулої осені 
44%, в нинішньої весни — 68%. З цього можна зро
бити висновок, що у 1991 р. тенденція до зниження 
авторитету ЛКСМУ (МДС) у свідомості молоді різко 
посилилась. Низький престиж Спілки у свідомості більш 
ніж двох третин молоді — це та критична маса, за 
якою може лослідувати розпад комсомолу як масо
вої дієздатної організації.

* * *
Попри все це у квітні цього року до комсомолу ВИ

ЯВИЛИ бажання вступити 10882 юнаків І дівчат.
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XXVI з’їзд ЛКСМ України, ухваливши 
’перше за 70 років власні Статут і Про
граму республіканської організації, став, 
без перебільшення, початком карди
нальних змін у житті Спілки.

* * *

У жовтні минулого року у Львові була 
скликана позачергова конференція об
ласної комсомольської організації, яка 
проголосила перехідний період на сво
їй території. На ній же було утворено 
тимчасову Раду Демократичної Спілки 

молоді Львівщини, біля керма якої ста
ло керівництво колишнього обкому ком
сомолу на чолі з його першим секрета
рем О. Шлапаком.* * *

Незадовго після цього, у листопаді, 
відбулася конференція Львівської між
районної організації ЛКСМУ (МДС), де
легати якої однозначно висловили своє 
бажання боротися за збереження ком
сомолу на Львівщині. Першим секрета
рем міжрайонного комітету ЛКСМУ 

(МДС) обраний на цьому форумі Ю. Фе- 
колкін, колишній інструктор відділу ос
віти колишнього обкому комсомолу.★ * *

У січні лід час роботи III пленуму ЦК 
ЛКСМУ (МДС) утворилася і проголоси
ла своє існування демократична фракція 
Центрального Комітету, до якої ввійшли 
переважно представники «переймано- 
ваних» організацій і ті, хто поділяє їх 
політику. Цим самим демфракція засвід
чила своє небажання погоджуватись із 
більшістю членів ЦК відносно думки про 

необхідність внесення змін та доповнень 
до Статуту і Програми ЛКСМУ (МДС). 
спрямованих на посилення вертикальних 
зв’язків.

* * *
У березні відбулося виїзне засідання 

бюро ЦК ЛКСМУ (МДС), на якому роз
глядалося питання про ситуацію у Львів
ській обласній комсомольській організа- 
ції, її керівними органами до завершен
ня перехідного періоду було визнано 
тимчасову Раду ДСМЛ і міжрайонний ко
мітет ЛКСМУ (МДС).

дам ватага із соиішгічної анкети
Ще до квітневого підвищення цін було проведено 

опитування молоді на предмет самооцінки соціально- 
економічного життєвого рівня. Лише кожний п’ятий із 
опитуваних був задоволений умовами життя і повідо
мив про незадовільне харчування, кожний четвертий 
— про погані житлово-побутові умови, 38,3% опиту
ваних не можуть за нинішніх умов реалізувати себе.

Переважна більшість робітничої молоді (59,8%) мас 
прибуток нижче офіційної межі бідності. При серед
ньомісячній зарплаті у 260 крб. в цілому по країні 
(до введення компенсацій у зв’язку із підвищенням 
цін) серед опитуваних таких /виявилось всього 6%. 
Більша ж частина молодих робітників і спеціалістів 
мають прибуток від 100 (мінімум) до 250 (максимум) 

карбованців, серед учасників опитування таких вияви
лось 54%.

Найгострішою серед проблем молоді є на сьогодні 
житлова. Питома вага молоді, котра перебуває на 
квартобліку, у 1,5—2 рази вища, ніж серед інших ка
тегорій населення.

Загальна оцінка громадсько-політичної ситуації у 
країні дала такі результати: більше 39% опитуваних 
розцінюють нинішню ситуацію як катастрофічну — 
таку, щб може призвести до непередбачених наслід
ків. А ще 31% оцінюють її як кризову. Більше 12% 
молодих людей розглядають ситуацію як передкри
зову. І тільки 10% опитуваних заявили, що ситуація в 
цілому звичайна.

ХАЙ ЖИВЕ ЄДНІСТЬ... ПІСЛЯ РОЗКОЛУ!
Розкол у республіканській комсомольсь

кій організації був неминучим. Про це 
знали всі делегати і учасники, гості III 
конференції ЛКСМУ (МДС), яка якраз 
тиждень тому вирішувала спілчанське май
бутнє. Сьогодні можна впевнено сказати, 
що вирішила: всі чотири питання, які на 
її розгляд виносилися в кінцевому ре
зультаті підсумувалися відповідно прий
нятими постановами.

Першим розглядалося питання про по
точний момент та основні напрямки діяль
ності ЛКСМУ (МДС). З доповіддю висту
пив перший секретар ЦК ЛКСМУ (МДС) 
Сергій Вовченко. Він охарактеризував си
туацію в республіці, яка склалася після 
XXVI з’їзду спілчан України, відзначив, 
що настрій молодіжного середовища 
значною мірою визначається атмосферою 
втоми і невпевненості, страху перед май
бутнім.

Конференція зібралася в той часс коли 
сорок відсотків молоді оцінює стан у дер
жаві, як катастрофічний, що може приз
вести до непередбачених наслідків. Зрос
тає недовіра до будь-яких політичних сил, 
озлобленість, що веде до молодіжного 
екстремізму. Водночас наростає загроза 
розколу і протистояння молоді за полі
тичними мотивами.

Доповідь С. Вовченка вмістила аналіз 
економічного стану Спілки, намагання 
проштовхнути чимшвидш у Верховній Раді 
УРСР законопроект про молодь. Так як 
наступні питання конференції торкалися 

і назви, то говорилося, які причини є нас
лідком запропонованих змін. Одна з них 
— що проголошений у Програмі перехід
ний період дав можливість чітко визна
читися кожному члену організації, пока
зав, що не виправдало себе висловлене 
на минулому з'їзді припущення про не
обхідність якнайшвидшого розподілу 
ЛКСМУ (МДС) на функціональному та ре
гіональному рівнях з наступним її об'єд
нанням у широкий молодіжний рух.

Зазначалося, що суперечливість ряду 
діючих нині норм Статуту ЛКСМУ (МДС) 
помножена на досить-таки вільну їх інтер
претацію, дала поштовх відцентровим 
процесам, одним із проявів яких стало ут
ворення на базі Львівської обласної ор
ганізації ЛКСМУ (МДС) Демократичної 
Спілки молоді Львівщини, перейменуван
ня Івано-Франківської і Закарпатської об
ласних та Вінницької міської організації 
ЛКСМУ (МДС) на організації (спілки) Де
мократичної молоді. Отож, при всіх від
мінностях в кожному із згаданих випад
ків, їхньою загальною рисою є прагнення 
до федералізації республіканської Спіл
ки. Зерно прагнення до самостійост.і (а 
більша самостійність передбачає і більшу 
відповідальність) зійшло квіткою самостій- 
ництва, тобто безвідповідальності — у 
даному випадку перед республіканською 
організацією...

Сергій Вовченко закінчив свій виступ 
зверненням до учасників конференції 
дати відповідь

«АНЕКДОТІВ НЕ РОЗКАЗУВАТИМУ»
Почалися виступи. Знаєте, що мене вра

зило? Я був на XXVI з'їзді комсомолу 
республіки, але такого красномовства, як 
на цій конференції ще не чув. Якщо про
слухати магнітофонний запис, то можна 
скласти цілу книгу під назвою «Прислів'я 
та приказки і анекдоти... конференції». 
Розповіли навіть анекдот про мавпу. На
ша делегат Лариса Бугайцова, виступ якої 
ми друкуємо повністю, почала так: «анек
дотів не розказуватиму».

Кожен з виступаючих здебільшого го
ворив про наболіле. Звісно, одні обгрун
товували необхідність запропонованих 
змін у Програмі та Статуті ЛКСМУ (МДС) 
підтримуючи думки С. Вовченка; прихиль
ники Олександра Шлапака, голови Демо
кратичної Спілки молоді Львівщини, а ра
зом з ними й ті, хто, як говорилося у їх
ніх виступах, «не бажав ревізії і перегля
ду демократичних накреслень XXVI з'їз
ду комсомолу України», доводили проти
лежне. Так, О. Шлапак у виступі сказав, 
що отримав декілька «уроків» за свою 
спілчанську роботу і дійшов думки, що 
ЦК ЛКСМУ (МДС) аби бути всев ледником, 
хоче зконцентрувати всю владу в своїх 
руках, що сьогодні, якщо приймуться по
правки до Програми та Статуту респуб
ліканської Спілки, наш комсомол нагаду
ватиме комсомол, який був десять років 
тому. Також сказав, що сьогоднішні дії 

було видно під час голосувань, не подо
балося, що «проходить ревізія» основних 
документів минулого республіканського 
форуму, мовляв, права на неї делегати 
з їзду конференції не давали, а ті до- 
■п^нения тільки затьмарять демократизм 
з їздівських рішень. З цим не погоджува
лися. Особливо представники Донеччини, 
Харківщини, інших областей.

Цікаво проходило під кінець першого 
дня роботи й обговорення питання про 
назву Спілки. Була пропозиція повернути 
попередню — ЛКСМ України. Однак біль- 
ЛКГ^Г^°п^ Л"ШИЛИ «з'їздівську» - 
ЛКСМУ (МДС). Наші земляки-делегати і 
члени ЦК голосували по-різному. І якщо 
вже говорити про голосування, то кірово- 
градщ не завжди разом піднімали руки, 

ожем висловлював ту думку, яку він мав, 
не дивився на «авторитети».
пДм.0-**”0 проходипо обговорення про
позицій по внесенню -
ЛКСМУ (МДС). Вносилос 
Цій, доповнень, часто 
голосовувати... Г
пубпїшн.«^“™ * С’ОЇ.* рес-

внесенню змін у Статуї
-я ряд пропозм- 

доводилося пере-
Зрештою, хронологію Д8-

та «Комсомольское знамя».
ЩО ’ід Д*м™Р»тиююі фрм 

П п7и, І, *Чк"ЧНТдли заяву про ВИХІД 
Спілки, приспій вмхГл ^спГбпіквмсь2“’’ 
камської орган заиГї ~ ₽ЯДт рвСПубл1' 

Р’внізацн заявили і комсомоли*
- УГВ.....-- ґ



Як І водиться на подібних фо
румах чи засіданнях лід час пе
рерв прес-центр організовував 
зустрічі журналістів і всіх бажа
ючих з цікавими та відомими лю
дьми.

Першим з представниками за
собів масової інформації розмов
ляв народний депутат УРСР, пер
ший секретар ЦК КПУ С. І. ГУРЕН- 
КО.

Станіслав Іванович і перед 
учасниками конференції виступав, 
де намагався окреслити напрямки 

- ; співпраці двох організацій, орієн
тири, в яких, як він відмітив, спі
льні. Ну, а журналістам він пові
домив, що ставиться до перейме
нування і статутних змін в комсо
мольських організаціях Західної 
України досить спокійно, але хо
че, щоб існувала толерантність під 
час дискусії з опонентами. Про
підвищення цін так висловився: 
«вважаю, такий метод, яким це 
робилося, а також та атмосфера 
безконтрольності, яку спровоку
вала поведінка уряду, — це втра
та поваги з боку органів влади до 
свого народу. Ми вважаємо, що 
не можна перебудову економіки 
проводити за рахунок народу».

На конференції великою пова
гою користувався АНАТОЛІЙ 
МАТВІЄНКО. Багато нинішніх учас
ників були й минулорічному
XXVI з’їзді ЛКСМУ (МДС), на 
якому А. Матеіснхо, тоді як пер
ший секретар республіканської 
комсомольської організації, не до
пустив розколу, зумів спрямувати 
роботу форуму на прийняття де

мократичних рішень. Анатолій Мат- 
вієнко — голова Комісії Верхов
ної Ради УРСР у справах моло
ді—зазначив, що йому боляче ба
чити, що не здалося комсомолу 
республіки вирватися з вузького 
кола проблем. Якщо ж конферен
ція візьме курс назад — це бу
де великою помилкою, як нею мо
же стати й яепомічачмя изрод-

повинна
жавного п диоду Л° «мживе
проблем, ЩО КОМСОМОЛ не »•****’* 
ЯК організація, якщо зиНида^* 
Э своїх лав ВСІХ тих, що інакше 

"’кожен виступ А. Матвіснка ауди
торія, я б сказав, як нікого їй- 
шого, сприймала поважно ав
торитет недавнього лідера вели- 

"оЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО, секре
тар ЦК ВЛКСМ, висловив задово
лення духом конференції, сказав 
журналістам, що вірить у силу 
сп’лчан республіки, які справлять
ся, на його думку, з труднощами.

Багато запитань було до ОЛЕК
САНДРА Ш ЛАПАМ А, голови Де
мократичної Спілки молод Львів
щини. Він дав відповідь на запи
тання, які причини призвели до 
утворення ДСМЛ, які розбіжності 
між її членами і членами ЛКСМУ 
(МДС), наголоси», що члени 
ДСМЛ вірні рішенням XXVI з’їзду 
ЛКСМУ (МДС), що вважають Ш 
республіканську комсомольську 
конференцію ревізією прийнятих 
на з’їзді прогресив них документів, 
що зміни в Програмі та Статуті 
ЛКСМУ (МДС) є зміною демокра
тичного напрямку на консерватив
ний.

ження з комсомолу інших органі
зацій, адже це об єчтивний сьогод
ні процес. Деякі організації, корис
туючись амбіціями, можуть пот
рапити під крило тих, хто проти
стоїть комсомолу.

Ще А. Матвіснко наголосив, що 
варто зберегти структуру комсо
молу, бо без цього він може роз
валитися, що молодіжна преса

/

1ЮЖ
Віктор ЇЮПА, член ЦК ЛКСМУ {МДС), другий 

секретар Кіровоградського обкому комсомолу, 
сказав, що конференція запізнилася рівно на 

- рік. Саме на з’їзді, тоді треба було б накресли
ти конкретні рішення, а головне — самовизначи
тися. Рік минулий пройшов у непевностях, і ба
гато чого упустили спілчани. Наприклад, — свої 
справи, ініціатором і проштовхувачем яких був 
комсомол, він віддав іншим, як от МЖК.

«Конференція — це крок, хоч і запізьілий, впе
ред, — ділився при від'їзді з Києва В. Тюла. — 
Ми тепер впевнено можемо надіятися на укріп
лення своїх рядів, знаємо чітко, без всяких пи
тань, хто ми є (визначили статус), візьмем курс на 
конкретні справи».

На запитання, чи не сумно Віктору ян комсомо
льцю, що на конференцій відбувся розкол, він від
повів, що так і передбачав, що це станеться. Од
нак, суму за демфранцією не відчуває: кожен по
винен мати свою лінію, своє завдання, вирішувати 
їх. Ще Віктор поділився враженнями від обгово 
рения питань співробітництва з піонерією, яна не 
лише гарно привітала учасників конференції, а м 
подарувала декому з її учасників (влаштували ло
терею) іпутівнм на Кубу» в Артек, сувеніри, кролика, 
з дітьми треба повсякчас співпрацювати, постійно 
допомагати їм.

Іаня КОВАЛЬЧУК, делегат конференції, уче
ниця 11-го класу Коммшуватської СШ Новоухра- 
їнського району:

— Я спостерігала, яи дехто з виступаючих го- 
ворив, що конференція забирає той демократич
ний напрямок, який виробив минулорічний XXVI 
з'їзд ЛКСМУ (МДС). Я маю свою думку щодо 
цього: нам потрібно було визначитися. Ми це 
зробили. Нам потрібно було вказати, хто ми і які 
наші принципи, наші завдання. Ми й це сказали. 
Думаю, що тепер лишилося одне — все це до
нести до своїх однодумців.

Повністю підтримую сказане учнем Кременчуць
кої СШ № 28 Г. Москаликом: коли комсомол не 
зверне увагу на учнівську молодь, на піонерів, 
то не матиме поповнення.

Сергій СЕРЕДА, перший секретар Світловодсьг 
кого міськкому комсомолу, сказав, що йому, як 
делегату XXVI з'їзду ЛКСМУ (МДС) дуже й ду
же образливо, що всі ті зусилля, неймовірні зу
силля, які докладалися для вироблення програм

них документів, були знехтувані конференцією, яка 
майже ревізувала і Програму і Статут ЛКСМУ 
(МДС).

— З’їзд зробив комсомол України демократичною 
організацією, дав змогу кожному спілчанину мати 
свою думну, позицію, не боятися їх висловлювати, 
дав змогу під крилом комсомолу працювати бага
тьом організаціям. Б цьому заслуга Анатолія Мат- 
вієнна, яким не лише прагнув солідарності, а н 
домігся Ті на з’їзді, — дірився думками після кон
ференції С. Середа. — Хто дав повноваження кон
ференції втручатися в те, в що з’їзд не давав, не 
знаю, можливо, ЦН ЛКСМУ (МДС)? Я жалкую, що 
стався розкол.

Сергій СНОПКОВ, делегат конференції, перший 
секретар Кіровоградського обкому комсомолу, 
був не лише членом президії III республіканської 
конференції ЛКСМУ (МДС), він очолював на ній 
і лічильну комісію« Певно, йому не те, що не 
заздрили, а співчували — ми, кіровоградці. Бо 
бачили, що та робота вимагала не лише матема
тичних здібностей. Після конференції, коли її ще 
довго обговорювали в готелі, Сергій поділився 
враженнями:

(Закінченні. Початок на 4 стер.).

дам,
— Вважаю, що завдання, яке ставилося перед 

конференцією ми, делегати і учасники, виконали. 
Не все відбувалося, як то кажуть, «гладенько». Та 
на це ніхто й не розраховував. Ніхто не скаже, 
що конференція пройшла недемократично: кожен, 
як хотів, так і висловлювв свої думки, у роботі 
брала участь (і дуже активну) демфракція. Всі 
пропозиції, зауваження враховувалися. Я — задо
волений конференцією, прийнятими постановами.

Сталося на конференції м те, що мало статися 
— роз’єднання організацій, відділення демфранції. 
Це — заиоиомірний процес, який допоможе нож
ному чітно визначитися. Я — за співробітництво з 
ними. Візьмемо соціальний напрям — тут дуже ба
гато роботи для наших двох організацій. А разом 
успіху швидше досягти можна. З того, що демплат- 
форма вийшла з лав ЛКСМУ (МДС) не варто роби
ти трагедії. — навпаки, ми ж серйозні організа
ції, в можного своя мета, свої Інтереси, легше бу
де працювати, а в співдружності я не сумніваюся.

Комсомольцям же сьогодні відступати нікуди. С 
документи, збулося те, чого чекали. Варто лише не 
оступитися — і за працю.

ПРОТИЛЕЖНЕ
Віктор ГРОМОВИЙ, член демократичної фракції 

ЦК ЛКСМУ (МДС), аспірант Київського інституту 
соціології:

На конференції цілком доречно прозвучала 
сентенція незабутнього Козьми Пруткова: «Не 
пливи за течією, не пливи проти. Пливи туди, ку
ди тобі треба». А так, як 67% її делегатів були 
професійні комсомольські працівники» то не важ
ко здогадатись, що поплив наш спілчанський ко
рабель туди, куди треба апарату. І треба віддати 
їм належне, «спектакль» пройшов бездоганно, 
«ниточки» виявились міцними і я там і не помі
тив у переважної більшості виступаючих навіть 
натяку на пісню бунтівної ляльки-маріометки: «По 
ниточке, по ниточке ходить я не желаю. Отныне 
я, отныне я, отныне я живая...» Замість живого 
слова, на жаль, звучали набридлі словеса та ви- 
цвілі заклики. Тих же, так званих (по термінології 
більшості) демократів, яким все-таки вдавалось 
прорватись до мінрофона, спухали, але не чули...

Тож знову в центр уваги поставили не молоду 
людину, а те, що Я. Кравчук назвав «фата морге
на*. Адже в першому випадну треба було б слід
кувати східній мудрості: все одно якого кольору 
кішка: біла чи чорна, аби вона тільки ловила ми
шей. А якщо • цієї мішки «лапа» чи «хвіст» трохи 
Іншого відтінку, це не значить, що їх треба руба
ти заради чистоти «породи». «Відрубали» ж не ті
льки «демократів» зі Львова, Ужгорода. Явансь 
Франнівсьма, Вінниці, а навіть клуби воімів-афган- 
ці я,. які були при раді організації на правах ко
лективного членства (тепер цю норму з’їзду від
мінили). Де там тепер «до ловлі мишей* (конкрет
них справ по соціальній підтримці молоді), коли 
організація по суті перетворилась « партію.

Яма тепер буде турбота про рядового комсомоль
ця, ноли» первинна організація втрачає будь-яку 
самостійність і направленість, не зможе користу
ватися членськими внесками, бо тепер треба пере
раховувати стільки, скільки скажуть вище, щоб 
вистачило на утримання апарату. По суті на кон
ференції прийнято новий Статут», змінено курс ор
ганізації, на що з’їзд повноважень не давав. Тому 
демократична фракція І заявила про те, що ке 
визнає цих рішень.

То ж вперед згуртованими і «очищеними» ла
вами до чітких політичних орієнтирів «світлої» ме
ти...

Уперед чи назад?
Головне, не дуже голосно кричати, щоб не роз

будити сплячих комсомольців, більшість з яких і 
сьогодні живе в умовах повної електрифікації, 
коли всім все це «до лампочки».

побажання
Виступ першого секретаря Устиювського рай

кому комсомолу Лариси БУГ АЙ ЦОВОІ.

Шаиовиі друзо!

Прошу вас на мить пригадати минулий з’їзд» Скільки буде 
випущено пари у різноманітних дискусіях, але й сьогодні мМ 
змушені вирішувати майже ті ж проблема 
ло надалі, давайте працювати конкретно. Я зупинюсь на трьох 
питаннях.

Передовсім найболючіше: недавнє підвищення цін показало, 
що павловська реформа найбільше вдарила по молодих. У 
яких, як говориться у російському прислів’їд. «ні кола, но дво
ра». Думаєте, хтось їм дасть той двір? Сумніваюсь.

Вчорашня зустріч з представниками республіканського уря
ду показала, що найвищі наші керівники дуже й дуже далекі 
від молодіжних проблем. Міністри здебільшого говорили те, 
що ми можемо прочитати в газетах, а щодо сфери співро^ 
бітництва з комітетами комсомолу — нічого. Отже, напро* 
шусться такий висновок: не треба чекати дарунків від вищих, 
а потрібно добиватись рівних стартових можливостей своїми 
руками. А звідси — курс на представництво спілчан у Радах, 
і у Верховній зокрема.

Наскільки мені відомо в більшості обласних Рад представ« 
ників від комсомолу — мізер. Бо одні прогавили вибори, а 
деякі програли.

Від представництва в законодавчих органах — шлях до ко
мітетів молоді у виконкомах, про які вчора й говорив то». 
Борзов. Ці структури зможуть реально і законно формувати 
молодіжну політику«

Особливо сільським районним організаціям потрібно уважно 
вивчити це питання, тому що там становище зараз найкритич- 
мішс'

Наприклад, у нашій районній організації всього півтори ти
сячі комсомольців; комсомольські організації зовсім не зали
шають собі внесків, а фінансовий дефіцит дуже великий. Пев
но, міністру агропрому не потрібно вживати заходів для того, 
щоб зупинити відплив молоді з села? Та м зупиняти вже не
має кого.

Ось молодіжні комітети можуть створити соціальну базу 
на селі і молодь залишиться. Але є й друга сторона медалі: 
комітети з потужною фінансовою базою можуть стати могиль
никами районних комсомольських організацій. А таких райко
мів у республіці не один десяток. Отже, необхідно закріпити 
за ними право направляти представників до цих комітетів.

Наступне. Моя думка як секретаря сільського райкому така: 
1. Ми обов язково повинні бути тільки організацією а не »V- 

яом. * 9 у
2. Відтворити вертикальні зв’язки в комсомолі.
3. Давайте вже закінчувати дебати по назві Спілки, Статуту

Програмі, а треба прийняти конкретні рішення і працювати 
над їх виконанням. Бо вже на 4-х пленумах тільки й говорили 
про поточний моменті К

Звичайно ж не можу зоставити поза увагою відношення з 
компартію. Шановний Станіславе Івановичу ГурХ 'и ’ 
зуміємо ваші внутріпартійні проблеми. Та, мабуть вже нае?а^ 
час повернутись до свого ідейного соратника і ».її! наета» 
тТХ

йг“ус ::₽; ягж₽.”:™ »’Xе.
Матеріали із конференції підготував Ю. ЯРОВИЙ.
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ІТАЛІЙЦІ
Такого темпераментного, емо

ційного, ділового, веселого наро
ду я ще не бачив ні в одній краї
ні, де довелося побувати. Про се
бе італійці говорять так: «Ми 
останні серед перших і перші се
ред останніх». Які вони говіркі, 
дружелюбні! Щось як почнуть 
розповідати, і знають же, що ми 
в їхньому ні бум-бум, а пока
зують, говорять своєю мелодій
ною приємною мовою, про яку 
чоловіки так відгукуються: якщо 
жінка кричить, вважай, що ти в 
театрі оперу слухаєш. Ми погод
жувалися і шкодували, що наші 
жінки не з Італії — хай би вже й 
оперу слухали, але там.

Люблять італійці зустрічі і зна
йомства. Про це свідчить й наша 
поїздка. Намагаються буденно 
розповідати про небуденну красу. 
Ближче познайомишся — краще 
пізнаєш і людей. У Падуї з нами 
ділилися своїми радощами жите
лі міста: їх улюблене заняття — 
їзда на автомобілях. Як до друзів 
до них ставляться. І жінки, і чо
ловіки.

Про особливу симпатичність 
італійців варто окремо сказати. 
Одна справа, коли по телевізору 
дивишся, як Катані мафію пере
слідує, інша, коли бачиш пресим- 
патичних смуглявих темноволосих 
дівчат — жінок. А ніжки які в 
них, я вам мушу сказати... Не со
ромляться вони божої вроди — 
«міні» тут переживає розквіт. Од
нак, не таке, як у нас носять...

Про моду. Ви знаєте, як би ми 
не здоганяли «їх», в цьому

здоженемо. В них вона визначає
ться одним — вдягають те. що 
зручно, що вільно. Гарне вено са
ме по собі якістю плюс — людь
ми. З нашою похмурістю — хво
робою сьогодення — не поміг і 
польський ринок, з якого через 
«бартер» кіровоградці трошки при- 
одяглися. *

Спагетті в них їдять по тради
ції. хоч макаронних виробів у 
магазинах видів з п’ятдесят. За 
древньою звичкою, обідаючи, за
пивають страви вином. Здебільшо
го — червоним. У південних міс
цях після їжі 
спека спаде.

Відпочивати 
гом, але не в 
паніях. Здебільшого — в ресторан
чиках, яких стільки повтикано 
скрізь, що аж ;йівуєшся: як вони 
не обанкротиться?

Живуть в міру надходження до
ходів. Нічого зайвого, все розра
ховане в покупках до дрібниць. 
Заробляють за місяць стільки 
скільки на сім’ю вистачить, утри
мувати дітей, платити за квартиру 
(будинок),, їздити на одному — 
двох автомобілях. Як мені сказа
ли в редакціях місцевих газет, хтс 
не лінується, живе нормально 
Безробітні? Звичайно, це пробле
ма з проблем, особливо, коли шу
каєш роботу до вподоби. Інші ро
боти — відкривай газету і читай 
— десятки 
шень.

Ось такі
Ось така

ще й сплять.

полюбляють 
надто великих

поки

тур
ком-

оголошень — запро-

вони, італійці.
вона, Італія.

Юрій ЯРОВИЙ.

Італійська кухня відкачається тим, що 
а ній широко використовуються макарон
ні вироби. До них подають масло, тер
тий сир, різноманітні приправи. Люблять 
Італійці найрізноманітніші морські 
рибні продукти, овочі. На відміну від 
нас мало використовують жирну сви
нину. Холодні закуски завжди гострі, 
часто з маслинами. Чорний хліб італійці 
не їдять, на обід подається невелика 
булочка, ОБОВ’ЯЗКОВО столове вино. 
Італійський десерт неможливий без си
ру найрізноманітніших сортів і кави.

Пропонуємо вам кілька рецептів іта- 
ліської кухні. Вибирали ми їх, орієнтую
чись на наявні в наших магазинах і на 
наших ринках продукти.

САЛАТ СІЦІЛІИСЬКИЙ
Яблука чистять і нарізають дрібними

ВІН розташований на право
му березі Тібру в західній 

частині Рима. Владика держа
ви — папа римський, він, єпис
коп Рима, шанується як «спад 
коємець апостола Петра». Піс
ля свого обрання папа прий
має інше ймення за давніх* 
звичаєм: так у Стародавньому 
Єгипті фараон, який зійшов на 
престол, теж міняв своє ім'я.

Ватікан відкривається чудо- - 
вим «парадним входом» — 
площею святого Петра, (при 
крашеною гігантською коло
надою. Колон тут — 284, над 
ними розставлені висічені з 
каміння фігури святих. Площ« 
веде до собору святого Петра 
—найбільшого в світі храму ка
толиків. Зайшов туди і по
дих перехопило: стіни багатьох

не-

.1
і ІТАЛІЙСЬКА КУХНЯ
^/биками. Селеру проварюють 4—5 хви
лин, потім теж нарізають кубиками. По
мідори очищають від шкірки і насіння 
і нарізають дольками. Мариновані гри
би нарізають кубиками. Все це добре 
перемішують, заправляють перцем, сіл
лю, майонезом. Салат прикрашають мас
линами, вареним яйцем. Продукти: яб
лука — 60, селера — 40, помідори — 
30, гриби мариновані — 20, майонез —

ле-40, маслини — 10, яйце — 0,5 шт., 
рець мелений чорний, сіль.

СУП «МІНЕСТРОН»
На тертці натирають половину 

ної шинки, пісну шинку нлоізають куби
ками і асе разом лідсмажу-отв до блідо- 
жовтого кольору іразом з онко наріза
ною цибулею. Овочі дрібні нарізають,

жир-

додають базилик і лавровий лист і там 
само обсмажують. Шинку змішують з 
овочами, заливають підсоленим бульйо
ном, кладуть почищені помідори, ква
солю, горох, рис і варять на слабкому 
вогні 45—50 хвилин. Шинку, що 
шилась, розтирають з часником 
дуть в суп перед вживанням.

Продукти: шинка жирна — 20, 
лісна — 20, цибуля ріпчаста — 20, 
ва — 20, капуста білокачанна — 30, кар
топля — ЗО, бульйон — 300, помідори 
— 50, горох — 10, квасоля — 25, рис — 
10, часник — 3, сир — 20, базилик — 2, 
лавровий лист, сіль.

ВІДБИВНА З ТЕЛЯТИНИ ПО-МІЛАНСЬКИ
Яйця збивають, додають олію, солять, 

перчать, цією сумішшю змочують від-

лах можна побачити талант Ра- 
фаеля.

У палацах розміщені апар
таменти папи, кардиналів, цент
ральні приміщення католиць-

розмальовані ху
дожниками італійського Відрод
ження. Наприклад, Сіксгинську 
капелу прикрашають фрески 
Мікельанджело в чотирьох за-

«|ІМ
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і

<

зали- 
кла-

шинка 
морк-

бивну, панірують в сухарях і твердому 
сирі, злегка придушують. Смажать в су
міші олії та вершкового масла, взятих 
порівно. Гарнір — макарони і томатний 
соус.

Продукти: телятина — 160, яйце —- 
0,5 шт., сухарі — 5, сир — 5, масло 
вершкове — 10, олія — 10, соус — 50, 
сіль.

ШНІЦЕЛЬ РИМСЬКИЙ З СИРУ
Шматки сиру панірують у яйці і суха

рях, обсмажують з обох боків. Подають, 
посипавши дрібно нарізаною зеленою 
цибулею і обклавши шматочками ломі- 
дорів і відвареної картоплі.

Продукти: сир — 200, яйце — 0,5 шт., 
сухарі — Ю, масло вершкове або мар 
гарин — Ю, цибуля зелена — 2, помі
дори — 100, картопля — 100.

мої церкви/ бібліотека. Ватікан 
володіє багатьма солідними бу
довами в Римі, вся його тери
торія не лише огороджена 
високим кам'яним муром, а й 
добряче охороняється. Також 
він бере активну участь у ді 
яльності багатьох міждержав* 
них організацій: мас постійних 
представників о ООН, 
ЮНЄСКО...

Історія країни е країні почи
нається з 756 року, а в сучас
ному вигляді вона існує з 1929 
року, відколи було укладено 
Латеранську угоду, де сказано 
й таке, що «місто Ватікан буде 
в усіх випадках розглядатися 
як територія нейтральна і не
доторкана».

Нині Ватікан володіє вели
чезними капіталами, має

промислові впливи в багатше ‘ 
країнах — США, Швейцарії. 
Франції. Про те, що в-СРСР 
нема його капіталовкладень, 
знають усі. Як знають і про 
Ватікан. Однак, згадуючи ту 
історію, якої нас навчили, прав
ду про цю державу майже не 
знав.

Дивно було нам дізнаватися, 
що країна, в якій жителі один 
одного всі знають, має не лише 
багатства (це зрозуміло само 
собою — центр же католи
цизму), а навіть... залізничну 
станцію; копія, звичайно, з’єд
нана з залізницею Італії. Має 
і свою електростанцію, місто- 
держава випускає свою марку, 
сувеніри.

На знімку: собор святого 
Петра у Ватікані.

І

ПРИГОДИ КІРОВОГРАДЦІВ В ІТАЛІЇ І

Вірте О. Третьякову, Він — керівник ТОМу 
(віднедавна молодіжний центр став соціальною 
службою). Так от — він десь біля року був ініці
атором поїздки в Італію... всіх бажаючих, хто за
хоплюється екологією. «МК» навіть два рази 
публікував інформацію «Хочете в Італію?». Ті, 
хто не полінувався почитати нашу газету і, зви
чайно, мудро відгукнувся на пропозицію — пої
хав у місто Падую, що між Венецією і Флорен
цією.

Партнер ТОМу — Товариство вільної куль
тури «Клак». Між іншим, його діяльність дуже 
схожа з томівською —- гуртки з вивчення іно
земних мов, у тому числі й російської, танцюваль
ні гуртки, де розучують танці народів світу, еко
логічні уроки проводять, для дорослих читають 
лекції, організовують літні табори-виїзди (О. Тре
тьяков теж возить дітей у такий же табір у 
Крим). Одним словом, тут ми не були чужими.

Після приїзду нам запропонували допомогти 
підготувати відкриття виставки. Ми теж приїхали 
не з пустими руками —- чого-чого, а екологічних 
фотоматеріалів у нас вистачало.

Виставка, до відкриття якої присвячувався 1 наш 
приїзд, вміщувала здебільшого фотодокументи, 
експонати типу археологічних інструментів, яки 
ми вирощували предки екологічно чисті продукти. 
Цьому вчать дітей працівники фірми «Клан» на 
уроках географії, ботаніки. Уроки цікаві й пізна
вальні в усіх відношеннях: діти бачать, як виро
щують овочі й фрукти в теплицях, на земельних 
невеличких ділянках дідівським методом, самі це 
роблять. Є у товариства й свій неве личкий ставок.

Що цікаво: працівники «Клаку» ^продовж два
дцятирічного існування цієї фірми помітили, що 
дітям молодших класів (початкових), та й тим,

кому дванадцять—чотирнадцять, незрозумілі та
кі глобальні екологічні проблеми, як наслідки 
Чорнобильської катастрофи — і їм починають 
про екологію з «маленького» — вирощення чистих 
продуктів, знайомства з водоймами, з природою 
краю. Ми теж не без цікавості слухали лекції про 
пагорби Еуганеї, дізналися про їхнє походження 
і побували на них, побачили прекрасні водоспади, 
копанки з гарячою водою, відвідали музей при
родних ресурсів. Нині про пагорби дбають — тут, 
як 1 у нас, ще можуть їх для вигоди використа
ти—чи необдумано антену вліпити на вершині, чи 
для будматеріалів подрібнити скелясту породу.

Нас звозили і в Альпи. О, то була чарівна 
■подорож. Уявіть собі скелясті гори з прорубаними 
тунелями, крутими поворотами, та такими, Що 
коли «Фіат» мчався зі швидкістю сто С°Р0^. кі’ 
лометрів на годину, то з-під колес автомобіля, 
який заносило від швидкої їзди і крутих поворо
тів, просочувався дим, а від хвилювання в одної 
нашф землячки аж руки тремтіли. Для італійців 
швидкісна їзда (як у фільмі «Спрут», пам ятає- 
те?) звичайне явище, типу того, як пити за ооь 
ДОМ червоне, сухе ВИНО. ЛеЛОВТОЬАльпи вразили своєю оригінальною і н ₽-
ною красою. Скелясті гострі хребти з ними 
СНІГ ТЯГНУТЬС Я в голубе небо 1 ПІВНІЧНОГО боку 
Італії. Внизу річки. Гірські, стрімкі. > горах 

холодно, зуб на. зуб не попадав внизу, Жуючи 
апельсини, споглядали ці божі витвори — Альпи. 
На жаль, для нас туди часто приїздити шлях зам
кнутий.

Ходили ми 1 в їхній падуйський краєзнавчий 
музей. Великі зали (а його директор бідкався 
тіснота, іф значить, у наших провінційних не бу
вав!) вміщали дбайливо доглянуті експонати. у

них там усе — охайно доглянуте. Чисті вулиці, 
магазини, в яких блищить усе, починаючи від лос- „ 
мішок продавців і аж до товарів, яких у нас і не 
бачив. Альпи теж чисті і охайні, напевне, такі, яки
ми їх бачив свого часу, перетинаючи. Суворов.

Про те, що Падуя зберегла не лише темпера
мент і емоційність/як і вся Італія ще з минулих 
століть, — свідчить саме місто. В ньому десь з 
триста тисяч населення і приблизно ж стільки 
власних автомобілів. У 15-17 століттях воно 
було величезним культурним і про^ловимІ цен
тром, особливо знаменитим був університет, де їй 
тали лекції Помпонацці, Везалій. Галлілей.

Центр Падуї — своєрідний витвір людської фан- 
тазії: кожна будівля вражає оригінальністю, але 
є й спільності — майже всі тротуари знаходяться 
під арками. Єдине, що роз’єднує їх, — кінець чи 
початок вулиць, нові квартали. Церква Сант-Анто- 
ніо (13 ст.), Капелла дель Арена, фрески Джот- 
Т|чіас нові друзі запросили в ре< 
вулицями .повезли до і--------  -

ЧНИМИ 
м про 
ують, 
ча ве-
Весе- 

?годині

ГНас нові друзі запросили в рес^шоа 
ВУЛИЦЯМИ повезли до центру Міство 
ІСТОРІЮ будівель розповідали. ЗЖіть «« юіирію Вийшли на площу. а
‘люблять сво^-- мллппь Пісні сПІа^є* ликих сходинках — МОЛОДЬ. ШІН1 сш.,, 

литься. І людей — море. Це — ’ 
Н£ЧІІ V’- «Г

тепер про «Клак». Це Товариство вільної
культури почало своє Існування з маленької хит
рості- років двадцять тому відкопали старий- 
престарий і великий човен (пірогу). Ніде не зна
ли де поставити і вирішили, що найкраще на міс
ці старої бойні, приміщення якої з дозволу міс
цевої влади і зайняли.

Бойню будували п 1906 році німці аналогічно 
з тою. яку вони в>ке мали. Тут був величезний

З БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛІСТА

холодильник-морозилка, виготовляли і продавали 
лід як додатковий продукт. У Європі бойня була 
третьою по величині. Перша — паризька, нині 
там великий культурний центр Лавілетте. Друга 
бойня в Берліні теж культурний центр, а бу
дівлі прикрашали грецькі колони з бронзи.

1982 рік для «Клака» пам’ятний — саме тоді 
парк, у якому він розмістився, оголосили націо
нальною пам’яткою. Німці зробили тут штучний 
став, теплицю. Теплицю допомагала будувати 1 
Катерина Моравська, яку ми застали в цій фірмі. 
Вона -■ полька, вчиться в університеті, взяла 
академвідпустку і рік часу живе в Італії, працює.

Ми теж лишили про себе пам’ять — добре впо
рядкували виставку. Увечері в день її відкриття 
по двох програмах місцевого телебачення її пока 
зували. Показали 1 декого з нас, кіровоградців, 
звичайно, при цьому рекламно гарно сказали про 
ТОМ, завдяки якому ми туди поїхали. До речі, 
презентація ТОМу відбулася 1 по радіо, де про 
Кіровоградщину, ТОМ говорилосябіль^ніж пів
години. Все це дякуючи преж^нт^^ВсКлака» 
сеньйору Франческо Піво. Ж

Цей худенький і маленький середнього віку 
чоловік неймовірно енергійний, ^іьо безліч 
ідей, всі їх він намагається нті^м. бачимо, 
дещо вдається. Приємно, що саЯ^з О. Тре- 
гьяков вМуіагоднв непогані стосунки.

Про сіьеунки: вони є 1, надіємося, розвивати 
муться. Вже сьогодні є безліч пропозицій. ЯКІ з 
собою привезли ми. семеро кіровоградців: Федір 
Еконос, Наталя Костенко працівники ТОМу, 
Володимир Гуцу-Біденко працівник обласної 
прокуратури; студенти педінституту Олексій 
Кривульченко, Олена Волошина, Олег Чумаченко 
і. звичайно, автор цих публікацій.
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О ІЧНЕ місто. Не знаю, хто так сказав, але що 
це правда — поїдьте, переконаєтеся. Наш 

шлях до цієї вічності пролягав через сніги гір Ап- 
пенміни. Снігу було стільки багато, що не видно 
навіть землі. Десятки тунелів наш експрес пролі
тав, а я все не міг дочекатися, коли ступлю на цю 
чудо-землю. Врешті ступили. Пішли.

Рим називають вічним, бо з усіх часів тут не 
припинялося життя. Розцвів він у епоху В дрод- 
жемнл після знищення варварськими набігами.

Гут збереглися пам’ятники античності, біля яких 
вирує двадцяте століття: Колізей і Пантеон, тріум
фальні арки, залишки стін. В епоху в дродження 
«вічність» прикрашали світові майстри Мікельь 
анджело, Рафаель, Браманте.

Сприймається все місто яи святиня історії, яи 
місто-музей з багатьма фонтанами. Такої кількості 
фонтанів нема ніде, так стверджують корінні жи
телі. Особливо вони цінують і люблять фонтан 
Треві, яний створено ще в 1730—60 рр. І знаєте, 
яка вода тут, звідки і по чому вона надходить й 
по сьогодні? З античного водопроводу, назва якого 
«Вода Діви» і який провели ще в І столітті до на
шої ери. Працює. Не те що наші, сучасні. Вода ж 
тут смачна. Фонтани утворюють щось казкове, їх 
і не порівняєш—такі прекрасні своєю різноманіт
ністю.

Коли прямували до Колізею, побачили як на мо
тоциклах на місце пригоди поспішали карабінери 
(поліція). Як еони швидко мчалися I як маневру
вали між машинами! Ну ще краще, ніж у «Спру-

------------------------------------—----------------------------- * *

СТ КЩО Падуя була дитячою казкою, так її мож- 
** на нині згадати з дому, то Венеція вкарбу
валася в пам’ять невиданою казкою. Це місто, 
як і Рим, вважають батьківщиною карнавалів. 
Виросло воно з 118 піщаних островів, які з’єд
нані між собою безліччю місточків. Свого часу 
місто, яке знаходиться серед Венеціанської лагу
ни Адр:атичного моря, іменувалося 
морською державою і суперничало

могутньою 
з Генуєю.

> І

Вулицями тут звуться канали. По них 
курсувати на 
гають подих 
ної «вулиці» 
зеї.

Ми ходили ________
будівлями, иа перших поверхах і . ,_______
магазини. В основному в них — сувеніри і виро
би з дорогоцінних Металів. Серед сувенірів зна
йомі нам зірки, офіцерські погони, значки із зо
браженням Леніна, наші різноманітні ручні го
динники. іноми минулих століть, вивезені, певно, 
контрабандою.

Золота у вітринах стільки, що ним можна ви
класти всі вулиці Венеції, і ходити як по суціль
ному дорогоцінному килиму, а тим паче Кірово
града. Якщо мова про вулиці, варто сказати — 
вони дуже вузенькі, інколи навіть іпромімь сонця 
не пробивається. Транспорту — абсолютно ніякого. 
Ходиш, радієш побаченому пішки. Маєш гроші — 
замов гондолу або сідай на морський трамвай — 
аапоретто.

можете 
гондолах, човнах, які сьогодні збері- 
минулих століть. По берегах голов- 
— Великого каналу знаходяться му-

■узеньмими вуличками і милувалися 
. .......... * “ ’ “::z:c яких розміщені

ті». Тільки й того, що тут иа годину карабінери 
раз п’ять проїжджали. Складається враження, що 
роботи їм вистачає. Хоч жодного разу я не ба- 
чив ні аварії, ні хуліганських вихваток, чи ще 
чогось подібного. Бамив я зі своїми земляками 
прекрасне — Рим.

Щоправда, тут мене двоє циганчат зуміли «об 
чистити», але не знайшовши між кулонами кви
танціями за взяті квиточки нічого з грошей (не 
карбованці ніхто й не дивився), всю вмісткість 
кишені чемно повернули.

У Римі нам частіше на очі траплялися дерева, 
хоч ті декілька парків сквєріа, які ми бачили, не 
можуть свідчити, що тут вдосталь зелені. От чо 
го вистачає — так це маленьких ресторанчиків, 
барів. Столики виносяться прямо надвір. За сто 
ликами не так багато й бажаючих.

Вічне місто має й вічну культуру. Тут ще в 1303 
році засновано університет, в якому навчаються 
до п’ятдесяти тисяч студентів, Рим багатий і на 
інститути — їх десь до тридцяти. Про багатство 
бібліотек свідчить те, що в них знаходяться цін 
ні своєю рідкістю старовинні видання.

Добряче натоптавши ноги по римських тротуа
рах, ми врешті-решт прийшли на вокзал. Такого 
напханого електронікою, кіосками, барами вокзалу 
я навіть у фільмах не бачив. Підійшли до Інфор
мації — так звуться вузькі-вузьні здорові телеек 
рани. На одному з них (їх там десятин) карта сві
ту. Лише на ній доторкнулися легенько до познач
ки «Київ», як на енрані — розклад поїздів (через 
Загреб, Будапешт, прямий вагон). Звичайно, трош
ки погралися, там навіть п'ятнадцятими не тре
ба платити, а інтерес — ще більший, ніж на іг-‘ 
рових автоматах. Взяли по карті Риму на пам’ять, 
сказали вічному місту: «до зустрічі» (хоча б по 
телевізору) і сіли в італійську електричку, яка че
рез добу нас і висадила в Будапешті.
Яс -------------------------------------- :------------------------------------------------

Найбільшу і найкращу площу П’яцца Сан-Мар 
ко прикрашає чудо, яке не збагну як хтось сотво
рив — собор Сан-Марко, вибудузаннй у 9—15 ст 
Поряд, на П’яццетте знаходиться — колишній па 
лац правителів Венеціанської республіки, де роз 
містився найбільший музей міста — історихо- 
художній. Тут, як ,і в інших місцях, можна почути 
яку хочете мову. В тому числі й російську, яка 
стає з кожним роком рідкіснішою — поїздки до 
Італії за браком валюти зменшуються.

Венеція на островах — місце для відпочинку 
багатих туристів. На курорт Лідо 8 одне єдине 
м сце сюди можуть доставити і їхні власні авто
мобілі. Ціни кусаються. Хоча є і дешеві ресто
ранчики, бари, магазини. Чого нема тут—так це 
ніяких заводів і фабрик. Одна вода, яка лідми 
ває під себе будинки: за останні сто років рі
вень моря в районі Венеції піднявся на 33 санти
метри. Для нас це нічого не значить, а от місце
ві жителі схвильовані — недаремно ж кажуть, 
вода камінь точе. Тут же — ціле місто. Для його 
врятування розроблено десятки проектів, од
нак, враховуючи специфіку забудови, їх втілити 
майже неможливо.

Жителів багатої Венеції ніхто нічим не здивує. 
Вони кажуть, що народилися в місті, яне дивує 
світ. Про нього ще кажуть, що це «Перлина Адрі
атики». Що цю перлину зберегли, а не зруйнува
ли італійці, які безмежно люблять море, з якого 
виросло це чудо. Разом з ним і школи: венеціан
ська художня: Белліні, Джорджоне. Лонгі; вене
ціанська музична: Вілларт, Меруло, Габріелі. Кож
на італійська сім’я за належне вважає мати ви
роби із всім відомого венеціанського скла, які тут 
почали виготовляти ще а 13 ст.

БЛАГОВІСТ
ДЛЯ ПАНА

ХУДОЖНИКА

РИМ. Замок Сант Анджело (Святого Ангела).

. -

ПАДУЯ. Палац маг»страту.

ВЕНЕЦІЯ. Характерні вулиці (каиал і похідні).ЯРОВОГО і О. КРИВУЛЬЧЕНКА.

О madonna mia! Чи не здасться вам. 
що колись давно-давно, коли сонце 
було ще зовсім юним, а речі носили 

дещо інші, благородніші імена, ви вже 
жили на землі. Мене такі почуття, 
воля ваша, іноді тривожать. Це осо
бливо трапляється у травневі’ ночі 
поанолуння. І тоді я бачу місто на 
підвищенні, все у лимонних і апель
синових деревах, ріку і мости, гост
рий шпиль старої церкви, скупаної 
сонцем. О madonna mia! — говорю 
я на мові, яку ніколи не вживаю у 
звичайному спілкуванні. Що за місто? 
Флоренція? Церква? Санта-Марія Но
велла? Можливо я помиляюсь, але 
чомусь думки про цю древню і юну 

У 
все 
Чи
ви

столицю Тоскани полонять мене 
травневі ночі повнолуння. А 
можна сформулювати простіше, 
любите ви живопис? Чи любите 
полотна старих майстрів з їх гріхов
но-святими лостаттями, 
настроями і... самотністю. Якщо ні, то 
ви вбога людина і вже нічого не до
поможе спасінню вашої душі. Ні не
дільна школа, ні Нагорне проповідь, 
переказана кіровоградським свідком 
Ієгови. Втім, не для того, щоб мора
лізувати повернулася я до нашої вже 
призабутої рубрики «Уроки класи
ки». Поговоримо просто, в’дсторо- 
нившись від нав’язливих думок про 
якесь далеке місто на підвищенні ї 
церкву в середньовічному сонці. Ко
ли вже особливо напосідає подібне 
мариво, я йду до бібліотеки, що рад
жу зробити і вам. Я знаю, що тут в 
спок'йному і затишному залі відділу 
мистецтв знайду пояснення, а чи під
твердження, що місто таке існувало, 
що це і є та чарівна Флоренція, 
Ъка подарувала людству майстрів 
Високого Відродження. І що мої ре
несансні сни травневими ночами пов
нолуння — правдиві сни. Епоха Від
родження... Епохою титанів назвав її 
Фр дріх Енгельс. Обмаль місця не? 
дозволяє мені розповісти вам про 
сади Академії, про філософські бесі
ди друзів Лоренцо Медічі — адже 
всі вони скульптори, живописці, зо
лотих справ майстри були ще й фі
лософами. Я можу відіслати вас до’ 
зібрання творів посереднього ху
дожника, але першокласного біогра
фа флорентійця Джорджо Вазарі, що> 
залишив прийдешнім поколінням свої

блакитними
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УРОКИ КЛАСИКИ

«Жизнеописания наиболее знамени
тых живописцев, ваятелей и зодчих». 
Пресвятий Боже! Але ж їх найзиаме- 
нитіших налічується сотні. І значна 
частина живописців і зодчих /народи
лася у Флоренції. Що за дивний 
край. Мабуть, жодна епоха, жодна 
країна не могла б похвалитися 
дібною щедрістю на геніїв, як 
благодатна земля Тоскани. Але 
■прошу вас, не треба починати 
знайомство з епохою Г 
«Життєписами» Джорджо Вазарі. 
Спочатку прочитайте, скажімо, роман 
неповторного Олександра Дюма «Ас-1! 
ианіо». Не дивуйтеся! Адже герой, 
цього роману знаменитий флоренті- • 
єць, скульптор, золотих справ майс- ' 
тер і живописець Бенвенуто Челлімі. 1 
О! Що за постать. Г 
немає у Джорджо Вазарі тому, що 
Бенвенуто сам написав книгу про своє 
життя.

А взагалі знайомство з 
великих майстрів можна 
з... Так, так, мені б дуже 
сказати з художніх музеїв. 
Я не можу запропонувати 
дати Уффіці, наприклад. 
Уффіці — один з найбільших і найба- . 
гатіших музеїв світу навіть у порів- ; 
нянні з німецькою старою Пінакко- 
текою, музеєм «Метрополітен» у ) 
/Нью-Йорку чи нашим Ермітажем. Во , 
на знаходиться у Флоренції.

У відділі мистецтв бібліотеки Круп- І 
ської Елла Михайл’вна Янчукова за- | 
пропонує вам альбом, виданий в 
Угорщині «Фіренца Уффіці». Обов’яз- ’ 
ково візьміть. І відкрийте ну хоча б І 
на сторінці 68. У вас перехопить по- 
дих, запаморочиться у голові. О ,1 
Сандро! Що ти робиш! Звідки взяла- 5 

гся вона, ця фурія. Даруйте, богиня з і 
піни морської? «Народження Вене- ? 
ри». Боттічеллі один із тих майстрів •’ 
Золотого віку, що найбільше прико- 
вує мою увагу, хоч талант його, мож | 
пиво, скромніший від Рафаеля, Лео- 
нардо, Мікельанджело...

Шкода, що я не можу розповісти || 
;вам, що значила Італія для наших з « 
•вами співвітчизників. Особливо у ми- ! 
нулому столітті, коли існувало пен і 
сіонерство і російські ХУДОЖНИКИ ро 1 
нами жили у Римі, Венеції, Флорен- 5 
Ції-

і
по-1ц:І

очинати своє 1 
Відродження {

. ! 

творчістю 
розпочати І 

хотілося !
На жаль... 
вам відві- '

Галерея і

В, ЛЕВОЧКО.

г г



ГРАНІ МОРАЛІ
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У вересні минулого рому ми розповідали про жін
ку з Олександрії К. М. Деменко. Уже мілька років 
Катерина Микитівна водить по судах, ви по му как. 
Матеріал називався «Я звинувачуй» систему» і роз- 
повідалося у ньому про засідання адміністративного 
суду, де К. М. Деменко звинувачували в образі су
ду (вона назвала суд гнилим, » суддів — прислужни
ками системи).

Історія ця продовжується. Ми вже зазначали, що 
не збираємось аргументувати правоту чи неправо
ту Катерним Микитівни іде з тим часів, коли вона 
перший раз подала заяву до суду,, просто, сьогодні 
стосунки між громадянкою Деменко та судовою 
системою нашої області заслуговують на увагу.

Справа, про фінал яко« ми вам сьогодні розповімо, 
почалася давно і стосується вона, власне, більше зем>

лякаг Катерини Микитівни — В. М. Перухіна, Ще в 
1984 році неспокійна громадянка була свідком по 
його справі. Перу хіна тоді було засуджено, він уже 
відбув свій строк, і з системою воювати не збираєть
ся. прекрасно розуміючи, що лобом муру не про
б'єш. Але у Катерини Микитівни зовсім інший харак
тер. Вона впевнена, що показання її зфальсифіковані 
і знову звертається до суду.

На початку грудня минулого року народний суд 
Кіровського району виніс постанову, якою констатує: 
о Заявниця К. М. Деменко зробила заяву суду ле>о 
те, що при розслідуванні кримінальної справи в 1984 
році слідчим Олександрійського міського відділу 
внутрішніх справ КрулІним по звинуваченню Перухі- 
ив В. М. у злісному хуліганстві, вона проходила свід
ком. Слідчим були допущені зловживання, що тяг-

муть за собою нрим'пальну відповідальність. Проси
ла по вказаних фактах порушити кримінальну 
справу».

Суд вирішив матеріали для перевірки і прийняття 
рішення по суті направити в прокуратуру міста 
Олександрії. Далі справа пішла по наїждженій колії
— Деменко одержала відповідь від прокурора 
м. Олександрії С. М. Поповича, що справа Перухіна 
раніше перевірялась прокуратурою УРСР і прокурор 
слідчого управління прокуратури республіки В. Н. 
Ткаченко відмовив у порушенні справи. Отож, мов
ляв, все нормально.

Катерина Микитівна іншої відповіді й не сподіва
лася, адже матеріали були передані в прокуратуру, 
яка підтримувала звинувачення Перухіна. Тому звер
нулася до облсуду. У середині березня суд виніс 
дивне рішення. Цитуємо: «Народний суд її заяву за 
довольнив і виніс ухвалу, якою повідомив прокуро
ра по факту, як стверджувала К. М. Деменко, здійс
неного по відношенню до неї злісного хуліганства*». 
(!!!). Ситуація — кращої не придумаєш. Я розумію, 
що члени суду добре знають неспокійну Катерину 
Микитівну, знають і те, що скільки б вона не звер
талася зі своїми заявами і скаргами, знов і знов 
одержить ту ж саму відповідь. Розумію й те, що їм 
страшенно набридла уся ця гра, але Боже мій, не 
настільки ж, щоб очі богині справедливості Феміди 
ие зав'язати, а буквально зацементувати, щоб вона 
аж так нічого не бачила.

Катерина Микитівна намагалася той цемент хоч 
трохи зколупнути, довести, що мова йде зовсім про 
інше. Але її ніхто не хотів слухати, а спроби ці ще 
й розцінили як неповагу до суду, за що її вирішено 
було притягнути до відповідальності.

Сонячним ранком 29 березня К. М. Деменко ра
зом із своїми свідками Т. І. Юдинцовою та Є. І. 
Іщенко з'явилися в облсуд. Слухання було призначе
не на 9.30, але жінкам довелося чекати до 11-ої. Рап
том з’явився міліціонер і чоловік в цивільному.

Із скарги в редакцію Є. .1. Іщенко та Т. і. Юдин- 
цової: «Після 11-ої години почали слухати справу 
Деменко в кабінеті заступника голови облсуду. Коли 
колегія попросила нас вийти, так як вони радитиму
ться, нас пропустили в коридор, а Деменко міліціо
нер і чоловік в цивільному забрали. Ми чули ям 
Деменко заявила протест, вона вимагала, щоб їй 
пред'явили підставу арешту... Коли ми з Юдинцо
вою стояли біля дверей і слухали, чоловік у цивіль
ному відкрив двері і заявив: «Бабуля отвали от две
ри, а то дам по голове и мозги вылетят».

Катерину Микитівну арештували за ухвалою на
родного судді С. Д. Должикова. Одразу ж після 
арешту непримиренна Деменко оголосила голоду
вання. До того ж, в Олександрії, в зачиненій квар
тирі залишилася хвора 96-річна мати...

По цьому факту заступник прокурора області 
М. Ф. Потопальський виносив протест.

— Ми вважаємо, — говорить Микола Федорович,
— що підстав для такої ухвали не було, суд не до
пустив захисника, не вислухав свідків, до того ж на 
ухвалу мало б вплинути, що К. М. Деменко догля
дає хвору, стару матір.

Заступник голови обласного суду В. І. Телеганея- 
ко протест відхилив.

Катерина Микитівна відбула свої 15 діб (думаю, 
служителі Феміди із зацементованими очима жалку
ють, що більш довгий строк арешту за образу суду 

не передбачено) і знову постало питання: а як же 
касаційна скарга по справі Перухіна? Знову починати 
все спочатку?

Минулого разу, після нашої статті про справу Де
менко, заступник голови обласного суду В. І. Теле- 
ганенко, відповідаючи, зазначив, що редакції не слід 
ставати на бік людини, що ображає суд. Але, ма
буть, суть тут не в особистості Катерини Максимів
ни, а в самій судовій системі, яка вже давно відстає 
від .життя. На ній лежить, і ніях не зчистимо його, 
наліт права «а ля Сталін», коли найвищим законом бу
ло беззаконня. Не раз доводилось зустрічатися з 
тим, що коли позивач з чимось не згоден після су
ду і скаржиться, а у справі нема явних порушень 
(справи ж бувають складні, де все переплетено і 
переплутано), то якоїсь відповіді, яка могла б задо
вольнити, не одержить — їх будуть посилати, але 
зміст відповіді один: усе правильно, все законно.

С. ОРЕЛ.

То, може, вже пора очі Феміді зав'язати хустиною 
ЧИ стрічкою, як годиться, І відшкребти з них право
вий цемент?
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ЧИСТА ВОДА 
КУЛЬТУРИ

У будинку культури вироб
ничого об’єднання «Радій» від
бувся огляд-конкурс колекти 
вів художньої самодіяльності 
виробничих підрозділів — це
хів, відділів і служб. Взяли 
участь 16 трудових колективів, 
всього близько 400 виконавців. 
Провідні місця в репертуарі 
зайняли теми героїзму радян
ського народу у Великій Вітчиз
няній війні, дружби і солідар
ності між народами, боротьби 
за мир і відвернення загрози 
війни. У програмі — художнє 
читання, українські народні 
пісні і танці. Звучали й пісні 
радянських композиторів.

Призові місця розподілені в 
такому порядку: перше місце 
поділили колективи цеху № 15 
і служби забезпечення, друге 
місце — цеху №: 3 і відділу го
ловного технолога, третє місце 
— цеху № 28 і технічних служб. 
Згадані колективи одержали 
відповідні дипломи і грошові 
премії. Почесними грамотами 
нагороджені колективи цехів 
№№ 2 і 6 та дільниця № 13. 
Порадувала жюрі і присутніх 
багатожанрова програма колек
тивів дошкільних установ: дит
садків №№ 61, 65 і 52. Вони 
нагороджені дипломами і гро
шовими преміями. Гучними оп
лесками нагороджували присут
ні виконавців Володимира Хар-

ченка, Марію Соколову, Ва
лентину Башкирову, Любов Єв- 
геньєву, Валентину Медведик, 
Петра Барабаша, Антоніну До
ценко, Людмилу і Василя Стар- 
шинових і ін. Слід відзначити 
високу культуру і майстерність 
виконання самодіяльних мит
ців: Алли Тернавської, Олек
сандра Крадожона, Олени По- 
лімонової, Марії Полупенко 
Тетяни Довбиш, Світлани Кол- 
товської, Світлани Петрухи, Те
тяни Закірової, Ольги Салтико- 
вої І ін. Полонили глядачів тех
нічна майстерність аматорів- 

танцюристів і розмаїття мальов
ничих костюмів.

При цьому* не можна не ска
зати про копітку організатор
ську роботу профкому об’єд
нання (А. О. Молодченко), го
лів профкомів виробничих під
розділів Світлани Ракитіної, 
Надії Катан, Марії Тужинської, 
Олени Черчел, Валентини Зо
зулі, Лії Різницької, Наталії 
Єлисеєвої, Олени Тарасенко.

Не стояли осторонь і комсо
мольські організації. Адже 
значна частина аматорів сцени 
— комсомольці і молодь. То й 
не замулюється на заводі дже
рело, з якого витикає чиста во
да національної культури.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський кореспондент.
м. Кіровоград.

9^-ГО травня 1991 року о 12 годині 
дня на центральній площі ім. С. М. 

Кірова в обласному центрі передбачаєть
ся за стародавнім слов’янським обрядом 
влаштували «Зелені свята*. Ми зустрілися 
із автором сценарію і постановником об- 
Гядів, заслуженим діячем мистецтв УРСР 

, В. КАЗНАДІЄМ.
КОР.: Насамперед, хто така Берегиня?
І. К.: За відомостями і першоджерела

ми двох інститутів етнографії ім. Міклухо- 
Маклая у Москві та ім. М. Т. Рильського 
у Києві Берегиня — Матінка-Земля! Піз
ніше Берегинею назвали зимники запо
різьких козаків, ще пізніше — світлицю 
у будинку“зимівника, ще пізніше — скри
ню, де зберігався увесь скарб. Прообраз 
Берегині і стане основою відродження 
Зелених свят у нашому місті

КОР.: Чи не забагато свят на .травень?
І. К.: Сивої давнини, дохристиянського 

періоду, Зелені свята були єдиними вес
няно-літніми найважливішими обрядами у 
древніх слов’ян, на стрічі весни і літа. 
Усю весну наші праш«ури садили ліси, са
ди ’та гаї по урвищах, озеленювали вули
ці (якщо вони були на хуторах), обсаджу
вали зимники, обійстя, сімейну іцарину, 
яку пізніше називали садибою. Прикраша
ли світлицю пахучим різноквітгям та різ
нотрав’ям: любистком, м’ятою, осокою, че
брецем, очеретом. Свята Івана Купала ще 
не було. В похристиянський період Зеле
ні свята справлялись через сім тижнів піс
ля Пасхи. Цього року Пасха рання — 7
квітня. Зеленим святам випадає бути 26- 
го травня. Перенасичено? Однак предки 
ще не відали про наші сучасні красні да
ти.

КОР.: Чому «Зелені свята*, а не «Зе
лене свято*?

І. К. Вся таїна у їх семитижневому 
приготуванні. Мудрі пращури нічого не 
робили не подумавши. Зелені свята від
значалися всіма слов’янськими народами 
Європи. У росіян його називали Семик, у 
білорусів — трійця, українці оспівали 
«Зеленими святами*, «Русалчиною неді-

лею», у четвер перед святами був «Русал» 
чин Великдень». Образ Русалки мав зна
чення вологи, води, дощу, русалок не боя
лись, їм уклонялись, обряд тривав тижня
ми.

КОР.: А відродження його обрядів — 
лише день?

І. К.: Ні, ми просимо усі мікрорайони 
прибути до нас на семінар, де ми вручимо 
кожному мікрорайону сценарій зеленого 
околичного свята, по якому вони можуть 
проводити обряди в п’ятницю, суботу чи в 
•неділю вранці.

КОР.: Отже, знову сценарій, значить 
кимось (вами!) придумано, написано, а від
так — нав’язано.

І. К.: Не поспішайте! У багатьох ус
них переказах учасники пам’ятають ли
ше, що «було весело!» А літописи збира
чів народного фольклору зберігають на
віть план проведення Зелених свят по 
днях:

— клечання стрічками та 
вінками празннкового явора 
або на житньому полі;

— вибори і вшанування 
лі;

— вибори і прикрашання 
салки;

— водіння куща, водіння явора;
— освячення нової криниці;
— пригощання смаженою яєчнею;
— виконання обрядових пісень і повір’

їв;
— хороводи навколо персонажів свята.
КОР.: Все це мн зможемо побачити у 

неділю, 2в-го травня о 12.00 на площі?
І. К.: У місті з 300-тисячним населен

ням у святі повинні взяти участь більше 
500 танцюристів і стільки ж співаків. Зе
лені свята породили самого Івана Купа
лу у липні, а раніше це було одне свято. 
Отже, для відродження потрібна і поста- 
новча група, 1 сценарій, і виконавці. А з 
роками, будемо сподіватися, свято стане 
народною потребою, традицією, як у наших 
предків.

завивання, 
на узліссі

дівчини-Топо-

молодої py-

І. МАКСИМЕЦЬ.

і

ill

ЧИ існують у 
казховї принци та 

прймцеси, чарівники і феї? 
;Ви скажете, що ні. Але 
любителі популярної му
зики з вами не згодні. Є 
у нас не естраді і «Мале
нький принц», є і справж
ня «Фея».

Ви «же здогадались, що 
мова піде про популярну 
московську групу 
та її солістку Світлану га-

Світлана народилась 
липня 1964 року у Моск*

,ві і з дитячих років 
.мобипв мистецтво. Мріяло 
бути кіноактрисою, після 
і— оперною співачкою, ба
чила себе виконавицею 
провідних партій у опере
тах Кальмана і Штрауса, 
мріяла виступати у естрад 
них програма^ разом із 
Пугачовою. І її мрії не та- 
;КІ вже далекі від дійснос
ті. Світлана співала у Ве
ликому дитячому хор 
Держтелерадіо, навчалась 
у школі -народної музики 
і танці». Але після школи,

коли виникло питання 
;бору життєвого шляху, 
іпро музичну кар’єру вона 
^навіть якось не думала. 
-Вважала все це дитячим 
захопленням і... вступила 
до Московського авіацій
но-технологічного інститу
ту Ім. Ціолковського. Але 
и там її тягнуло у світ 
мистецтва. У вільний «від 
[Навчання час співала і гра’ 
<ла у студентській кантрі- 
групі. Коли стала інжене 
ром, почала опановувати 
бас-гітару, а лід час обід-

ніх перерв продовжувала 
співати і грати на губній 
гармошці, викликаючи пос
мішки співробітників і не
задоволення керівництва. 
Як кажуть люди, про що 
довго мрієш — те неод
мінно здійсниться. Так ста
лося і з Разіною. Одного 
разу вона просто 
вулицею і зовсім випад
ково познайомилася з чо
ловіком середніх років, 
котрий, як виявилося далі, 
був зв’язаний з компози
тором Андрієм Литягіним. 
Через кілька днів Світ
лана зустрілася з ним і 
незабаром стала солісткою 
нової московської групи 
«Міраж», яка швидкими 
темпами набувала попу
лярності. У березні 1986 

року був записаний перший 
альбом групи «Зірки чека
ють на нас» і почалися 
гастролі по країні. Нареш
ті мрія Разіної здійсни
лась — вона стала естрад
ною співачкою. Як Джон 
Ленном -випустив свій пер
ший сольний альбом, ще 
залишаючись у «Бітлз», 
так і Світлана Разіна зро
била перші самостійні кро
ки на великій естраді у 
складі «Міражу». У листо
паді 1988 року -клавішник 
групи Рома Жуков записує 
свій сольний альбом «Пер
ший сніг», дві пісні у яко
му («Мій шлях» та «Ве
чір») виконала Світлана. 
Альбом був популярним 
серед молоді. Світлані за
манулось не просто спі
вати чужі лісні, а втілюва
ти в музиці свої ідеї і по
чуття, свої мрії. Разом з 
поетом Валерієм Соколо
вим -вона вирішує вийти з 
«Міражу» і створити свою 
власну групу. Так на почат
ку 1989 
«Фея».

«Чому 
спитаєте 
завжди несли людям доіб- 
ро, ось і ми бажаємо, щоб

року з явилась

саме «Фея» — 
ви. «Казкові феї

•люди, слухаючи наші пісні, 
забували про сімейні 
складності, про життєві 
труднощі і згадували про 
свої мрії, ми бажаємо да
рувати людям радість та 
добрий настрій», — гово
рять учасники групи.

«Фея», звичайно, не ті- 
йшла льки Світлана Разіна (вокал) 

та Валерій Соколов (ху
дожній керівник), а й Анд
рій Козедуб (клавішні), 
Микола Юров (гітара), 
Дмитро Морозов (ударні). 
Крім того, є ще й танцю- 
івальне тріо у складі Вади
ма Игнатьева, Микити Коро
бова та їх керівника Олек
сандра Сизова, яке супро
воджує всі виступи «Феї», 
перетворюючи їх у яскра
ве шоу. Недавно у групу 
прийшла ще одна солістка 
І-нна Смирнова, яка під
співує Світлані, танцює, а 
також готує власну програ
му.

У серпні минулого року 
у «Феї» вийшов дебютний 
альбом «Наша музика», в 
.якому музика стала більш 
вибуховою, з часто змі
нюваним ритмом. Пісні з 
цього альбому відповіда
ють справжньому образу 
ч<Феї»: ліричні по тексту і 
в той же час рішучі і тем
пераментні. Вони відкри
вають шлях у те краще, 
що чекає нас десь там, в 
доброму казковому світі, 
який кожен з нас рано чи 
Іпізно відкриє для себе. 
Недавно з’явився другий 
альбом групи «Мій вітер», 
а зараз Світлана Разіна і 
«Фея» продовжують робо
ту над новими композиці
ями в улюбленому стилі 
«диско», як на російській, 
так і на англійській мовах. 
Пісні стануть складнішими, 
в них увійдуть елементи 
ібрейку і навіть джазу. Різ
ні збої ритму допоможуть 
танцюристам групи показгм 
ти усе, на що вони здат
ні. «Моя мета, — вважає

Світлана, — з допомогою 
пісень навчити молодь тан
цювати по-справжньому 
красиво, розвинути у гля
дачів культуру танцю...».

У вільний від творчої 
праці час, якого не так 
уже й багато, Світлана лю
бить їздити на машині (за 
кермом), читати книги: іс
торичні, сатиричні і, зви
чайно, казки, любить роз
важатися зі своєю білою, 
у міру лагідною і пустот
ливою Майкою, бігати за 
•нею по квартирі. Серед 
спортивних захоплень — 
бадмінтон та азартні Ігри. 
Серед улюблених фільмів 
.— американські комедії, 
стрічки з елементами міс
тики, а також мультфільм 
«Як жабеня батька шука
ло». Улюблена книга — 
«Дванадцять стільців». Є в 
•неї кілька бажань: побу
вати у Австралії, тому що 
там живуть кенгуру, і в 
Швеції, де живуть учасни
ки її улюбленої групи 
«АіББА». Крім того вона 
дуже хоче знятися у філь
мі — музично-пригодниць
кому бойовику на рі-вні 
американського кіно. Але 
щоб вона була одним із 
сценаристів І сценарій був 
би написаний за мотивами 
її цікавих снів, яких, ок
рім неї, поки що ніхто не 
бачив. Із сучасних вико
навців перевагу віддає 
Саманті Фокс, Мадонні та 
.Майклу Джексону. Улюб
лені страви — смажені ка
бачки та ананаси, кольори 
— блакитний і рожевий. У 
найближчих планах — пи
сати хороші пісні для доб
рих людей. Зріст 170 см, 
розмір взуття — 37, ...та 
!що там казати — звичай
нісінька собі земна 
Із Москви.

Д. ТКАЧЕНКО.

З російської перейняв 
•. «ОРСЬКИЙ,



«МИСТЕЦТВО БУТИ ТЕРПЛЯЧИМ»
Після довгих умовлянь 

показати їм його незви
чайне мистецтво, Чень, 
бачачи щирість їхніх по
мислів, погодився, по
передивши, що те, чим 
він володіє, не для слаб
ких духом людей. Одно
го з воїнів монах навчив 
прийомам китайської бо
ротьби шуайцзяо, іншо
го — захватам, заломам 
та придушенням, а тре- 

(Продовження.
Поч. а №№ 18, 19). 

тього — ударам по жит
тєво важливих центрах 
людського тіла. Легенда 
говорить, що з’єднання 
усіх трьох цих стилів і 
стало основою для дея
ких шкіл ніндзюцу.

І все ж у Кита? прямо
го аналогу ніндзюцу не 
було. Скоріше усього 
його корені треба шука
ти у самій Японії, хоча, 
безсумнівно, не обійш
лося і без китайського 
впливу.

Вже з VI—VII вв. у 
Японії було відомо бага

то з того, що пізніше 
узяли на озброєння нінд- 
зя, наприклад, виготов
лення та застосування 

» різноманітних отрут, бій 
підручними засобами то
що. З буддизму, прий
шовшого саме у цей час 
а Японію з Китаю та 
Кореї, були взяті на оз
броєння шкіл ніндзюцу 
особливі сплетіння паль
ців (мудра)та поєднання 
звуків (мантра). Тоді ж 
з’являються знамениті 
монахи-воїни (ямабусі), 

що втілювали у собі дух 
самітництва, мудрості та 
лицарства. Ямабусі, що 
мешкали у горах, або 
мандрували по країні, 
займалися самовихован
ням та чудово володіли 
усіма видами бойових 
мистецтв.

Разом з посиленням 
централізованої влади у 
VII—VIIIbb. виникає по
пит на лазутчиків та шпи
гунів. Саме в цей час, 
напевне, виникає перша 
школа ніндзюцу—Іга, не
далеко від Кіото (древ
ньої столиці Японії), 
Школа ця належала кла
ну Хатторі, і її учні ба
гато чому навчилися від 
ямабусі, проте на відмі
ну від гірських самітни- 
ків-лицарів активно за
стосовували свої знання 
та вміння для шпигунст
ва на користь хазяїна. 
Самої назви «ніндзя», як, 
втім, і філософії нінд
зюцу, тоді ще не існу
вало.

НА початку XII століт
тя в Японії настає 

період кривавих між
усобних воєн. Самураї 
ще з більшим натхнен
ням узялися за бойові 
мистецтва. їхня практика 
в основному включала 
мистецтво володіння 
списом (содзюцу), але
бардою (нагіната), стрі
льбу з лука (кодо), бій 
на мечах (кендо) та мис
тецтво кінного бою (бад- 
зюцу).

Шпигуни, які стояли 
на службі при ворогую
чих кланах, багато запо
зичили від військової * 
підготовки самураїв, але 
позбавили її багатьох 
ритуальних елементів, 
які не мали у бою прак
тичного значення. Вико
ристовувалося лише те, 
що дозволяло Швидко 
здобути перемогу над 
супротивником та само
му уникнути небезпеки.

Крім того сама зброя 
накладала відбиток на 

техніку ведення бою. 
Справжній самурайський 
меч — катана — «душа 
самурая», коштував стра
шенно дорого. Його 
ГОТОВЛЯЛИ протягом к , 
но накладаючи сотні 
лькохо років, послідов- 
прошарків особливої ста
лі один на одного та кро- 
пітливо виковуючи ко
жен шар. Шари містили 
різну кількість вуглецю, 
тому їхня в’язкість була 
неоднаковою. Саме 
вміння особливим чи
ном підібрати, скомбіну
вати шари сталі у складі 
катани і складало таєм
ницю його виготовлен
ня.

Природно, що подіб
ний меч був недосяжний 
для простого шпигуна. 
Ніндзя користувалися 
малими мечами — лег
шими та більш ламкими.

(Далі буде).

Підготував 
Ю. ЛЕОНОВ.

Of

о

Глядачі належно оцінили майстерність режисе
ра постановника захоплюючого видовища, А. Но- 
ротнова, художнинів-дизайнерів тресту «Зелен- 
буд*. яні. святково оформили сцену квітами. Га
даю, вони одержали і справжню насолоду, Спосте
рігаючи за виступами театру моди фабрини «Інд
пошиття»! колектив ще дуже молодим, але настіль
ки ж талановитим!), Світловодсьного ансамблю 
бального танцю, показового хореографічного ан
самблю «Пролісон», вокально-інструментального 
колективу «Гарнмй настрій*. Кіровоградської шноли 
шотокан-нарате (4 —5-річні вихованці В. Савченка 
Напрочуд серйозно виконували снладні вправи), 
юних гімнастів зі школи олімпійського резерву та 
інших нолентивів, що взяли участь у тригодинній 
програмі шоу-кониурсу. Справжньою симфонією 
краси, грації та відточеної майстерності став ви
ступ майстра спорту СРСР зі спортивної гімнас- 
тини Ані Дьяченко, яма винлинала бурю захопле
них оплесніз.

У фінал конкурсу, який розпочався в січні цього 
року і проходив в усіх обласних ПТУ, вийшли 14 
хлопців та 16 дівчат. Крім традиційної демонстра
ції гарної зовнішності, чудової фігури {дівчата) та 
могутніх м’язів (хлопці), претенденти змагалися 
ще в двох конкурсах. Юні міє оовмнмі були про- 

демонструватм свою грацію у класичному вальсі 
та свій гарний сман у складанні композиції з кві
тів (треба було ще пояснити її назву і складові 
частини). Щодо їхніх лицарів, то хлопці віджима
лися від підлоги та демонстрували тренованість І 
силу, підіймаючи пудову гирю (на кожен із двох 
видів відводилося по ЗО секунд).

Юрій Куєвда, яним завоював титул «Сила-91», 
поназав кращий результат серед хлопців: 46 від
жимань та 34 рази підняв гирю; суворе жюрі та. 
глядачів одностайно визнали у Юрія найнращу ат
летичну фігуру. Переможці були нагороджені 
путівками БММТ «Супутнин» у міжнародний мо
лодіжний табір «Ноурус» (Естонія).

ІІ-е місце завоювали Тетяна Чернієнно (К? 5, 
Світловодське СПТУ Лй 5) уа Юрій Тсньков (№ 7, 
Новоунраїнське СПТУ Н? 40: 24 та ЗО разів). Вони 
нагороджені путівками у міжнародник молодіж
ний табір «Гірські Вершини» (Домбай).

III місце жюрі визнало за Наталкою Коденко 
(№ 7, Кіровоградське СПТУ Лй 15) та Андрієм Кри
куном (Лй 14, Кіровоградське СПТУ Лй 4: 48 та ЗО 
разів). Технічно та за проявленим характером цей 
хлопчина цілком міг би розраховувати на кращий 
результат, але — жюрі є жюрі, і оцінки глядачів 
не завжди співпадають з його оцінками. їм діста- 

лнся путівнн до молодіжного табору «Юність» (Бі
лорусія).

Слецільний приз від себе жюрі вручило Юрію 
Добротнюну.

* * *
ФУТБОЛ
15 травня у Павлограді «Зірка» зазнала лоразии 

від місцевого «Шахтаря» (0:2), який нині займає 
дев’яту сходинку підсумкової турнірної таблиці 
(Зірка» — лише двадцяту). А 20 травня вже вдо
ма ніровогорадці програли нікопольському «Коло
су» (1:3). Єдиний гол у ворота гостей забив Мико
ла Шевченно. Що ж, «Колос» — сильний супер- 
нин (друга сходинка у турнірній таблиці, жодної 
поразки), але чи тільки в цьому причина невдач 
наших землянів, яні лрогали вже п’ять матчів з 
десяти у цьогорічному чемпіонаті?* * *
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

З 22 по 26 травня у Кіровограді проходитимуть 
республіканський турнір за програмою X літньої 
Спартакіади СРСР та чемпіонат України із спор
тивної гімнастики. Читайте інформацію про це в 
наступному випуску спортивної хроніки.

уманський державний педап>лчнии інститут л. п тичини

ОГОЛОШУЄ
НАШР СТУДЕНТІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА 1-м КУРС

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧ- 
ИИХ ДИСЦИПЛІН І ПРАЦІ

Спеціальність «праця і фі
зика» (профілі трудової під
готовки: механізація сільсько
го господарства або обслуго
вуюча праця) — 5 років нав
чання. Вступні іспити: фізика 
(усно), математика (письмо
во), українська (російська) 
мова і література — твір або 
диктант (за вибором абітурі
єнта).
П РИ РОДИ И ч Н Я Ф А НУЛ ЬТЕТ

Спеціальність «біологія» і 
«основи сільськогосподарсь
кого виробництва» — 5 років 
навчання. Вступні іспити: біо
логія (усно), хімія (в письмо
вій формі), українська (росій
ська мова і література — 
твір або диктант (за вибором 
абітурієнта).

Спеціальність «біологія і 
географія» — 5 років нав
чання. Вступні іспити: біоло
гія (усно), географія (усно), 
українська (російська) мова 
і література — твір або дик
тант (за вибором абітурієнта).

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Спеціальність «педагогіка і 

методика початкового мав 
чання» — 4 роки навчання. (З 
роки навчання для випускни
ків педучилищ з відповідної 
спеціальності). Вступні іспити: 
українська мова і література 
— твір або диктант (за вибо
ром абітурієнта), математика 
(письмово), українська мова і 
література (усно).

Спеціальність «педагогіка і 
методика початкового нав
чання та музика» — 5 років 
навчання. Вступні іспити: ук
раїнська мова і література — 
твір або диктант (за вибором 
абітурієнта), музика, матема
тика (письмово), українська 
мова і література (усно).

На екзамені з музики абі
турієнт повинен зіграти на 
музичному інструменті два 
різнохарактерних твори: під 
власний акомпонемент вико
нати пісню (бажано народну 
або шкільного репертуару); 
показати знання і практичні 
навички з музичної грамоти і 
сольфеджіо.

Спеціальність педагогіка « 
методика початкового навчан
ня та образотворче мистецт

во — 5 років навчання.
Вступні іспити: унраїнсьна
мова » література — твір або 
диктант за вибором абітурі
єнта, образотворче мистецтво, 
математика (письмово), унраїн
сьна мова і література (усно).

На ензамені з образотвор
чого мистецтва абітурієнт по
винен виконати малюнок з 
натури (натюрморт).

Спеціальність «педагогіна і 
методика початкового навчан
ня та українська мова і літе
ратура — 5 років навчання. 
Вступні іспити: унраїнсьна мо
ва і література — твір або 
диктант (за вибором абітурієн
та), математика (письмово), 
українська мова і література 
(усно).

Прийом документів — з 
25 червня по 15 липня.

Вступні випробування — з 
16 липня по 1 серпня.
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ 
ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛ ЬНОТЕХНІЧ- 
НИХ ДИСЦИПЛІН X ПРАЦІ

Спеціальність «праця» (про
філі трудової підготовки: ме
ханізація сільського госпо
дарства або обслуговуюча 
праця) — 5 років навчання. 
(4 роки навчання для випуск
ників педучилищ з відповід
ної спеціальності). Вступні іс
пити фізика (усно), матема
тика (письмово), українська 

(російська) мова і література 
(твір або диктант (за вибо
ром абітурієнта).
ПРИРОДНИЧИИ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність «біологія» — 
5 років навчання. Вступні іс
пити: біологія (усно), хімія 
(в письмовій формі), україн
ська (російська) мова і літе
ратура (за вибором абіту
рієнта).
ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Спеціальність «педагогіка і 
методика початкового нав
чання» — 5 років навчання. 
(4 роки навчання для випуск
ників педучилищ з відповід
ної спеціальності). Вступні 
іспити: українська мова і лі
тература — твір або диктант 
(за вибором абітурієнта), ма
тематика (письмово), україн
ська мова і література (ус
но).

Прийом документів — з 20 
квітня по 31 травня.

Вступні випробування — з 
1 по 15 червня.

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ ДЛЯ 
ВСТУПУ НА ВСІ СПЕЦІАЛЬНО- 
СТІ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОР
МИ НАВЧАННЯ

1. Звільняються від вступ
них іспитів і зараховуються 
за результатами співбесіди:

а) на факультет підготовки 
вчителів загальнотехмічних 
дисциплін і праці (денна фор
ма навчання) — вступники, 
які досягли високих успіхів 
в навчанні (медалісти серед
ніх шкіл, випускники серед
ніх спеціальних навчальних 

закладів та середніх профе
сійно-технічних училищ — 
(на базі 8-ми класів), які от
римали дипломи з відзнакою);

б) на педагогічний факуль
тет (денна форма навчання) 
— абітурієнти, які закінчили 
педагогічні училища по спе
ціальності «Викладання в по
чаткових класах» і отримали 
дипломи з відзнакою;

в) на всі факультети заоч 
на форма навчання — особи, 
яні закінчили середні спеці
альні навчальні заклади і 
працюють за одержаною спе
ціальністю не менше року 
при вступі на відповідну спе
ціальність; особи, які мають 
середню освіту і стаж педа
гогічної роботи не менше 2-х 
років.

2. Піонервожаті користу
ються тими ж правами, що й 
учителі відповідно до обра
ної у вузі спеціальності.

Заява про прийом докумен
тів подається на ім’я ректора 
інституту.

До заяви додаються: доку
мент про середню освіту 
(оригінал), медична довідка 
(ф. № 086-у), 6 фотокарток
розміром 3X4 см., копія тру
дової книжки, для осіб, що 
мають стаж роботи, інші до
кументи, що підтверджують 
рівень підготовки абітурієнтів 
до отримання спеціальності 
з обраної у вузі професії.

Адреса інституту: 258900 
м. Умань, вул. К. Маркса, 2, 
приймальна комісія. Телефон 
для довідок: 5-20-80«

і Дорогі друзі!
( Ви закінчуєте школу, стоїте на .по- 

ООЗІ самостійного життя. Кожен із вас 
І вирішує, ким бути, яку професію абра- 
I ти щоб не помилитись. Адже обрати 
І Професію - Це обрати долю, св.и жит- 
I гєвиЯ шлях. Тому радимо вам подумати 
’ про професію будівельника 
І П по праву вважають наидревн.шою

і мирною: нові квартири, школи, дит- 
«щхи заводські корпуси, мости та до- 

' • г-ц-.гтп'нллч та аеродроми —■ все 
рОГ1' Г‘^Гбудізельни«ами. Романтич- 

I XТоді і нелегка доля цих людей. 

їх недарма називають творцями і лер- 
шопроходцями.

В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ СПТУ № 7 
ви зможете набути необхідні професій
ні навички та уміння, навчитеся прогре
сивним бригадним формам і методам 
організації .праці, прийдете на міські і 
сільські будівельні майданчики грамот
ними, вмілими спеціалістами.

Як свідчить статистика, випускники 
СПТУ № 7 в більшості працюють висо-. 
колродуктивно і творчо, часто стають 
переможцями в соціалістичних змаган
нях. їхня праця відзначається високими 
негордами; ті, хто бажає продовжити 
н»чання, стають майстрами, інженера
ми.

Училище має гарну навчально-матері
альну базу: класи та кабінети, лаборато«

рії і майстерні, спортивний зал, гурто
житок, їдальня. Учні училища знаходять
ся на повному державному забезпечен
ні. 50% від заробленої суми одержують 
учні.

Є також можливості і для розвитку 
талантів і здібностей: гуртки технічної 
творчості та художньої самодіяльності, 
клуби за інтересами, спортивні секції— 
все це до послуг учнів.

На 1991—92 навчальний рік училище 
набирає на базі неповної середньої 
школи з Зарічним строком навчання з 
таких професій:

муляр-монтажник сталевих та з/б 
конструкцій,

електрозварник ручного зварювання, 
шт у к ат у р- м у л я р,
штукатур- лкцювальннн-плиточник,

столяр будівельний,
стол яр-станочник деревообробних 

верстатів.
На базі середньої школи за професі

ями:
машиніст по керуванню мостовими 

кранами,
штукатур - лицювальник - плиточник 

(строк навчання 1 ;рік),
водій транспортних засобів категорій 

«В», «С» (строк .навчання 5,5 місяця, за 
направленням підприємств).

Заяви подаються в приймальну комі- 
сію кожного дня, крім неділі, з 8.00 до 
16.00.

!: 
І!

Наша адреса: м. Олександрія, вул. 
Нагорна, 104, СПТУ № 7.

Телефони: 2-83-13, 2-83-17.
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16.00 — Новини. 16.10 — Для ді. 
т»и «До, мі, соль». 16.40 — На до
помогу школі. Історія України.
17.10 — Концерт. 17.40 — Теле
фільм «Два слова в листі». 18.30 — 
«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (Кіровоград).
18.50 — Документальний фільм.
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 - «ЗАПЛАНОВАНІ 
ЗУСТРІЧІ». НА ПРЯМОМУ ЗВ’ЯЗКУ 
—КІРОВОГРАДСЬКА МІЛІЦІЯ. ТЕ
ЛЕФОНИ СТУДІЇ 24-34-21 і 
*2.84-16. 20.45 — На добраніч ді- 
ТМ! 21.00—Муз. фільм. «Ранок ту
манний». 21.45 — Худ. фільм із 
субтитрами «Уікенд за мільйон». 
23.00 — Вечірній вісник 23.30 — 
Нічний телезал. Фільм-опера «Ріго- 
Иетто».

А ЦІ (І програма)
16.50 — Мультфільм. 17.00—Свя

то частівки. 17.30 — Дитяча годи
на. З уроком французької мови, 
і 8.30 — «Меридіан». Міжнародні 
новини. 18.45 — За законамн рин. 
лу. 19.15 — «Контакт». Економіч
ний огляд. <19.30 — Мультфільм.
і 9.40 — Концерт. 20.00 — Хто є
сто. Представляємо кандидатів на 
пост президента РРФСР. 21.00 —
Нас. 21.45 — «Позиція». Зустрічі з 
Гремом Гріном». Ведучий — Г. Бо
ровик. 22.55 — «Наш гість — гі
тарист Ж.-П. Жюмез*. 23.10 — «Те
лескоп». 0.25 — ТСН.

Д УТ (II програма)
Д ЦТ (II програма)
13.15 - Вісті. 13.30 -

«Осінь мого дитинства». Художній 
телефільм. 14.45 — «Планета».
Міжнародна програма. 17.00 — 
Щоденник з’їзду. 17.15 — Невідо
ма Росія. «Російський меценат Ко- 
занов». 17.45 — Телемарафон 

Кіровоградське середнє профтехучилище № 2 імені Героя Радянського Союзу А. С. Єгорова 

ОГОЛОШУЄ
набір учнів на 1991 

за такими спеціальностями:
НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

із здобуттям середньої освіти 
(строк навчання 3 рони):

1. Муляр-монтажник із монтажу сталевих та за
лізобетонних конструкцій, електрозварник (юнаки).

2. Столяр будівельний, тесля, паркетник (юнаки).
3. Майстер облицювальних робіт (юнаки і дів

чата).
4. Облицювальник-плиточник, мозаїчний (юнаки, 

дівчата).
5. Електрогазозварник (юнаки).
6. Електрослюсар будівельний (юнаки).

7. Слюсар з ремонту шляхових I будівельних ма
шин (юнаки).

8. Машиніст бульдозера, енрепера (юнаки).
9. Кухар (юнаки, дівчата).

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
(строк навчання — 1 рік):

1. Муляр (юнаки). 4

1, 2 і 3 червня в залі Кіро
воградської філармонії — кон
церти Державного Краснояр
ського ансамблю танцю Сибі
ру-

Початок концертів — о 19.00. 
ДИРЕКЦІЯ.

«Афганістан — наша нам’ять І 
біль». 19.00 «Вертикаль». Прем’є
ра документального телефільму 
«Обличчям на обличчя з Анаром»
19.50 — Колаж. 20.00 — «На київ
ській хвилі». Інформаційний ви
пуск.. 20.15 — Вечірня казка.
20.30 — Футбольний огляд. 21.00 — 
Час. (З сурдоперекладом). 21.45 — 
Майстри гумору. П. Глазовий.
22.45 — Телефільм «Батюшка».
23.15 — Музичний фільм «Ательє».
23.45 — На сесії Верховної Ради 
СРСР.

вівторок
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7.30 — ВІдеоблок «Ранкова мо- 

заїна». 9.00 — Доброго вам здорр- 
в’я». Відповіді на листи телегля
дачів. 9.30 — Художній фільм із 
субтитрами «Вілла «Орхідея». 11.00
— Все про кіно. 16.00 — Новини.
16.15 — Для дітей. «Чиста крини
ця». 16.40 — Телефільм «Де Нож
ній ховає золото». 17.10 — Музич
ний фільм «Ритми полум’яної ду
ші». 18.00 —Програма фільмів сту
дій України. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Хто ми...» Гро
мадсько-політичний відеотнжне- 
вин. Частина перша. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — А. Онеггер. 
Симфонія № 2. 21.30 — «Хто ми...» 
Частина друга. 22.30 — Вечірній 
вісник. 23.00 — «Інтершанс-91». 
Музична програма. 0.00 — Нічний 
телезал. Художній фільм «Гамлет 
Щнгровського повіту».

А ці (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Акту

альний репортаж». 9.20 — В. Рас- 
путін. «Рудольфіо». Фільм-оистава.
10.35 — Мультфільм. 11.00 — Ди
тяча година. З уроком французь
кої мови. 12.00 - ТСН. 12.15 -
«Позиція». «Зустрічі з Гремом Грі
ном». Ведучий — Г. Боновий. 13.25 
Грає Л. Берман. (Фортепіано). 14.30
— Документальний фільм. 15.00 — 
ТСН. 15.15 — «Державний кордон». 
Художній телефільм. Фільм 5. 2 се
рія. 16.25 — «Світ захоплених». 
Авто. І6.40 — «Разом з чемпіона
ми». 16.55 — Прем’єра докумен
тального фільму «Служба тана».
17.45 — «Дитячий музичний клуб».
18.30 — «Меридіан». Міжнародні 
новини. 18.45 — «Діти Цхінвалі».
19.35 _ м. Пейко. Квінтет—варіа
ція. 19.50 — Прем’єра короткомет
ражних художніх телефільміо. 
21.00 — Час. 21.45 — «ВІД» пред
ставляє: «Поле чудес». 22.40 — 
Театр ТБ. 0.10 — ТСН.

А УТ (II програма)
А ЦТ (II програма)

171 * *.15 — Грані. Художньо-публіцис
тична програма. 18.15 — «Бригада

«С». «Ласкаво просимо в заборо
нену зону». 19.00 — И.-С. Бах. 
«Селянська кантата». 19.30 — Рит
мічна гімнастика. 20.00 — «На 
київській хвилі». Інформаційний 
випуск. 20.15 — Вечірня казна.
20.30 — Теніс. Відкритий чемпіо
нат Франції. 21.00 — Час. (З сурдо
перекладом). 21.45 — «Альфа і 
омега». Науково-пізнавальна про
грама. 22.30 — Художній теле
фільм «На припоні біля злітної 
смуги». 23.45 — На сесії Верховної 
Ради СРСР.

середа
29 ТРАВНЯ

А УТ
7.30 — ВІдеоблок «Ранкова мо

заїка». 9.00 — До уваги шиіл. Ви
пускний екзамен з української та 
російської мов. 9.15 — Художній 
фільм «Уікенд за мільйон». 10.35
— Надвечір'я. Віч-на-віч. Народний
артист СРСР А. Солов’яненко. 
16.00 — Новини. 16.15 — Сонячне 
коло. 16.45 — День за днем». (Кі
ровограду. 17.05 — Фільм-опера
«Кощій Безсмертний». 18.10 — До
кументальні фільми. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — «Запла
новані зустрічі». (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти!

21.00 — Т. Г. Шевченко. «Назар 
Стодоля». Вистава чернівецького 
драматичного театру ім. О. Коби- 
лянської. 23,00 — Вечірній вісник.
23.30 — Валерій Леонтьев у філь
мі «Я з тобою не прощаюсь». 0.00
— Нічний телезал. Художній .те
лефільм «Джек Восьмьоркін — 
американець». >1 серія.

А Ц* (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Діло

вий кур’єр». 9.20 — «Пірует» із 
Свердловсьна». Музична програма. 
10.05 — Дитячий музичний клуб.
10.50 — Короткометражні худож
ні телефільми. 12.00 — ТСН. 12.15
— Театр ТБ, 15.00 — ТСН. 15.15 — 
«Ідеальний пейзаж у пустелі». Ху
дожній телефільм. 16.20 — «Світ 
захоплених». Домком. 16.35 — Кон
церт ансамблю російських народ
них інструментів «Калинка». 16.55
— Дитяча година. З уроком ан
глійської мови. 17.55 — «9 студія». 
18.55 — Мультфільми. 19.30 —
Концерт. 20.00 — «Хто є хто. Пред
ставляємо кандидатів на пост пре
зидента РРФСР. 21.00 — Час. 21.45
— Теніс. Відкритий чемпіонат 
Франції. 22.05 — Футбол. Кубок єв
ропейських чемпіонів. Фінал. «Мар
сель» (Франція). —- «Црвена звез
да» (Югославія). У перерві — те
ніс. 00.00 — ТСН. 0.15 — «Європа 
плюс».

1992 навчальний рік
2. Тесля (юнаки).

3. Облицювальник-плиточник (юнаки, дівчата). 
НА БАЗІ 10 КЛАСІВ 

(стром навчання — 1 рік):
Муляр-монтажник із монтажу сталевих та залі

зобетонних конструкцій, електрозварник (юнаки).
Училище надає потребуючим місце для прожи

вання в гуртожитку.
Учням виплачується 50 процентів суми, зароб

леної під час виробничого навчання.
Учні забезпечуються комплектами одягу, харчу

ванням у їдальні училища.
Училище має сучасну матеріально-технічну базу, 

спортивний комплекс, диск-зал, відеотеку.
Телефони училища: 22-24-71, 27-14-17, 27-12-81, 

27-12-21, 27-12-72.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Червонозо- 

рівська, 23. їхати автобусами №№ 102, 114 до зу
пинки «Мічуріна».

ДИРЕКЦІЯ.

¥
А УТ (II програма)
А ЦТ (II програма)

’’•Ч,ТП оМанвРа“- Етика поведін- 
ки. 17.00 — «Самагарт» Молоді 
поети Самари. 17.20 _’ «Музи
канти — дітям Чорнобиля». Кон’ 
церт. Частина 1. 18.05 — «Полю
вання в чужій країні», телефільм.
18.15 — «Кут правди | Ямського 
поля». «Слово Олександпа Солже- 

’®-45 ». "РвсИ'
19.00 — Футбол. Відбірновий матч 
чемпіонату Європи. Збірна СРСР збірна КіпрИу 19.45 _РН’«На ни- 

опхпп л ”и,н*°РмацІйний ви-
У “ Ввч|РН" казка. 20.35

«Срібні струни». Музична про
грама. 21.00 - Час. (зсупдопе- рекларом). 21.45 — На сес?ї₽ПВер- 
ховно ' Ради СРСР. 22.45е- Иі^ 
фільм «Паралелі Новгород-Сіверсь- 
ного». 23.00 — Художній фільм 
«Паризька драма».

четвер
ЗО ТРАВНЯ

А УТ
7.30 — ВІдеоблок «Ранкова мо

заїка». 9.00 — Для дітей. «Канал 
«Д». 10.30 — Відлуння телемара
фону «Дзвони Чорнобиля». 11.30 
Т. Г. Шевченко. «Назар Стодоля». 
Вистава. 16.00 — Новини. 16.10 — 
Для дітей. «Веселка». 16.40 - Ре
спубліканська фізико-математична 
школа. 17.10 — Музичний фільм 
«Гласом моїм». 18.10 _ «Закон I 
ми». (Кіровоград). 18.30 — Цирко
ва поограма. 19-00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Телепрес-нлуб
«Зворотний зв’язок». «Народне 
слово»: перші крони. Телефони: 
22-84-18. 20.35 — Реклама. 20.45

— На добраніч, діти! 21.00 — Кон
церт групи «Новин день». 21.30
— Молодіжна студія «Гарт». В пе
рерві — новини. 23.45 — Нічний 
телезал. Художній телефільм 
«Джен Восьмьоркін — америка
нець». 2 серія.

А ЦІ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — За зве

денням МВС. 9.20 — Футбол. ВІд- 
бірновнй матч чемпіонату Європи. 
Збірна СРСР — збірна Кіпру. 2 
тайм. 10.10 — «Разом 3 чемпіо
нами». 10.25 — Мультфільм. 10.35
— «Партизанською стежкою Гай
дара». Документальний телефільм. 
11.00 — Дитяча година. З уроком 
англійської мови. 12.00 — ТСН.
12.15 — Футбол. Кубок європейсь
ких чемпіонів. Фінал. «Марсель» 
(Франція) — «Црвена звезда» 
(Югославія). 15.00 — ТСН. 15.15 — 
«Іван». Художній телефільм. 16.25
— «Світ захоплених». Друзі наші, 
ноти. 16.40 — Мама, тато і я.
17.10 — «Хмари нашого дитинст
ва». Документальний телефільм.
18.10 — «Рококо». 18.30 — «Ме
ридіан». Міжнародні новини. 18.45
— ...До 16 І старші. 19.30 — Ви
ступ лауреата всеросійського те- 
лерадіокониурсу «Голоси Росії» 
вокального тріо — «Релікт». 19.50
— Прем’єра художнього теле
фільму «Постріл у степу». 21.00
— Час. 21.45 — За зведеннями
МВС. 22.00 — «Музика в ефірі». 
0.00 — «Під знаком «ПІ», у пе
рерві — 0.45 — ТСН.

А УТ (II програма) 
д ЦТ (II програма) 
8.00 — Гімнастина. 8.15 — Пре

м’єра документального фільму 
«Випадок з практики». 8.40

Співає Н. Чепрага. 9.05 
дітям. «Заповіт старого майст
ра». З серія. 10.10 — Концерт за 
участю Б. Туманяна. 10.50 — Му
льтфільм. 11.00 «Храм у Отраді». 
Передача з Волгограда, 11.30 —
13.30 — Програма телебачення Ро
сії. 13.30 — «Ця чоловіча дружба*. 
Художній телефільм. 14.35 — «Лон- 
го май — живи довго*. Передача 
1. 15.10 — «На екрані служба 01*. 
17.00 — Грані. Художньо-публіци- 
стична програма. 18.05 — Запи
тання. В. Познер «Розмови запро
сто*. 19.00 — Музичний телеабо- 
немеит. Творче об’єднання «Рес
публіка* представляє. 20.00 — «На 
київській хвилі». Інформаційний 
випуск. 20.15 — Вечірня казка. 
20-30 — Теніс. Відкритий чемпіо
нат Франції. 21.00 — Час. (З сур
доперекладом). 21.45 — Знайом
тесь: театр ім. Лемради в Києві. 
22.25 — Л. Українка. «Бояриня*. 
Вистава. 23.45 — «Дещо з губерн
ського життя*. Художній теле
фільм.

п’ятниця

До 
па-

ЗІ ТРАВНЯ
А УТ
7.30 — ВІдеоблок «Раинова мо

заїка». 9.00 — «Київ-місто». Теле- 
вистава. 10.05 — Музичний фільм 
«Життя в танці». 16.00 — Новини.
16.15 — Для дітей. «Джерельце».
17.00 — Телефільм «У небо на ко
лесі». 17.30 — Пісні Слобожанщи
ни. 18.00 Телефільми. 19.00 —
Актуальна намера. 19.30 —
всесвітнього дня боротьби з 
лінням. Візит до лінаря. 19.45 — 
«Земле моя». Сільськогосподарське 
забруднення Дніпра. 20.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 Чемпіонат 
СРСР з плавання серед ветеранів 
за участю зарубіжних спортсменів.
21.30 — Все про кіно. 22.45 —
Вечірній віснин. 23.15 — Нічний 
телезал. Художній телефільм 
«Джен Восьмьоркін — америка
нець». З серія.

Д ЦІ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — Г. Теле

ман. Сюїта СІ-бемоль мажор. 9.30
— «Ми вийшли із блокадних днів». 
Документальний телефільм. 10.10

— ...До 16 і старші. 10.55 «Постріл 
у степу». Художній телефільм. 
12.00 — ТСН. 12.15 Кінопанорама. 
15.00 — ТСН. 15.15 - «Зимівля на 
Студеній». Художній телефільм. 
16.25 — «Світ захоплених». Увага* 
знІМаю. 16.40 — Концерт ансамблю 
російської пісні. 17.05 — Вам. ве
терани. 18.30 — «Мепидіан». Між
народні новини. 18 45 — Мульт
фільми. 19.20 — Концерт. 20.00 — 
Хто є хто. Представляємо канли- 
латів на пост президента РРФСР. 
21 00 — Час. 21.45 — «ВІД» пред
ставляє: «Діло». «Шоу-біпжа» «Му- 
Аобоз». МТВ. 0 00 — ТСН. 0.15 — 
Джазові портрети.

А УТ (II програма)
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Пре

м’єра документального телефіль
му «Хадія». 9.10 — Фільм — дітям. 
«Заповіт старого майстра». 4 се
рія. 10.15 — Музичний телеабоне- 
мент. «Запрошення до нонцерту».
11.15 — Мультфільм. 11.30 — «Го
мо совєтікус. Росіяни пішли». До
кументальний Фільм. 12.00 «Місіс 
СРСР — місіс Америна». Коннуос.
13.30 — «Кохання не прощає». Ху
дожній телефільм. 14.35 — «Ленін
градські акварелі». Співає О. Доль-

о.

Загублений студентський кви
ток № 891503084. виданий Кіро
воградським інститутом сіль
госпмашинобудування О. В. 
ВЕРЕМІЙЧУКУ, вважати недійс
ним.

сьиий. 15.05 — «Лонго май — жи
ви довго». Передача 2. 17.00 — Те
ма з варіаціями. Клуб «На обочи
ні». 17.30 — Музиканти — дітям 
Чорнобиля. Частина 2. 18.15 Д,е 
алоги. А. Бітов і Р. Габріадзе, 19-00 
Арена, 19.45 — Спорт для всіх. 
20.00 — «На київській хвилі*, ін* 
формаційний випуск. 20.15 — В«- 
мірЕя казка. 20.30 - Т.и/с. Від
критий чемпіонат Франції. 21.00 
Час. (З сурдоперекладом). 21.45 — 
♦ Посмішки Нечипорівкн*. Музич
ний фільм. 23.00 — І .Нарпенно-Ка- 
рий. «Сто тисяч». Телефільм-листа- 
ва. 1 серія.

субота
І ЧЕРВНЯ

▲ ут7.30 — Музичний фільм «Купа-
линка». 8.00 — Ритмічна гімнасти
на; 8.20 — Телефільми- 9.15 —
Новини. 9.25 — Для дітей. Худож
ній фільм «Пригоди жовтої валіз- 
ии». 10.30 — «Айболить». Балетна 
вистава. 11.50 — Прем’єра доку
ментального Фільму «Ми були в 
Чорнобилі». (Німеччина). 13.25 —

Новини. 13.40 — Сьогодні — Міжна
родний день захисту дітей. «Со

нячне йоло». Концерт. 15.25 — «До
брого вам здоров’я». Лінування 
лейкозів у дітей. 15-55 — Художній 
фільм «Червоні мани Іссик-нулю».
17.30 — Чемпіонат СРСР з плаван
ня серед ветеранів за участю за
рубіжних спортсменів. 18.00 —
Карнавал казок» Концерт ансамблю 
«0 гостях у казки». (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 19.00
— Актуальна камера. 19.30 —
«Право». Телерадіоканал. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Металіст» — 
«Дніпро*. 2 тайм. 21.45 — Худож
ній Фільм «Ярослав Мудрий*. 1 се
рія. 22.55 — Вечірній віснин. 23. 15
— Нічний телезал. А. Дімаров. 
«Міські історії». Телевистава.

А ЦІ (І програма)
6.30 —- «Віра». Документальний 

фільм. 6.50 — Мультфільми. 7.30
— Ритмічна гімнастика. 8.00 —
ТСН. 8.15 — Ранкова розважальна 
програма. 8.45 — Усі люблять
цирк. 9.30 — Виступ фольклорного 
тріо «Дзвони російські». 9.45 —
Італійські сюжети. 10.35 —
Ранкова зоря. 11.35 — Фільм
режисера Г. Натансона. «Ще 
раз про кохання». 13.10 —
«Земля — наш спільний дім*. Те- 
лефотоконмурс. 13.15 — Зустріч у 
концертній студії Останкіно з 
письменником А. Прохановим.
14.30 — Рух без небезпеки. 15.00
— ТСН. 15.15 — Таланти і поклон
ники. 16.15 Сюїта з балету С. Про
кофьева «Попелюшка». 16.55 —
Хвилини поезії. 17.00 — Прем’єра 
багатосерійного мультфільму
«Бджола Майя». 1 серія. 17.35 — 
Міжиародона панорама. 18.20 — 
Прем’єра художнього телефільму 

«Вічним чоловік». 1 і 2 серії. 21.00 
Час. 21.45 — КВН-91. 23.45 - ТСН. 
23.55 — «До і після опівночі*.

А УТ (II програма) 
А ЦТ (II програма) 
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Здо

ров'я». (З сурдоперекладом). 8.45
— Мультфільм. 9.00 —«У світі тва
рин*. (З сурдоперекладом). 10.30 
—< Відеоканал «Співдружність». До 
дня захисту дітей. 11.30 — Програ
ма телебачення Росії. Відеоканал 
«Плюс одинадцять». 13.30 — Відео
канал «Співдружність». 15.00 —
Кіносерпантин. Частина 1. 17.00 — 
«Новочеркаський альбом*. 17.40
— Г. Бакланов. Прошу слова. 17.55
— «Навколо сміху». 1 частина.
(Повтор від 13 травня). 19.00 — Кі
носерпантин. Частина 2. 20.00 —
«На київській хвилі*. Інфрмацій- 
ний випуск. 20.15 — Вечірня каз
ка. 20.30 — Кіносерпантин. Части
на 3. 21.00 — Час. (З сурдоперек-

ладом). 21-45 — «Київська панора
ма». Публіцистично-музична про
грама. 22.45 - І- Карпеиио-Карии 
«Сто тисяч». Твлефільм-вистава. 2 
серія. 23.45 - Теніс. Відкритий 
чемпіонат франції. 0.15 — <*Я тебе 
ненавиджу». Художній телефільм.

неділя
2 ЧЕРВНЯ

тсн.

А УТ730 — Ритмічна гімнастика. 7-50
— Телефільм «Зачаровані життями 
8-20 — «У неділю вранці». ІнАор- 
маційно-музична програма. 9.20 — 
Новини. 9.35 — Художній фільм 
«Червоний камінь». 10.50 — Музич
ний фільм «Манускрипт». 11-55 — 
«Повернене Ім’я». Ф. Кричеоськии.
12.45 — Музичний фільм ♦Сестрич
ки Скріде». 13.15 — Новини. 13.30
— «Куиурік і Ко». Розважальна 
передача для дітей. 14.30 — «Село 
і люди». 15.15 — «Ви нам писали». 
Музична передача за листами гля
дачів. 16.00 «Служба солдатська*. 
17,00 — Чемпіонат СРСР з футбо 
лу. «Арарат» — «Динамо» (Київ). В 
перерві та по закінченні — теле- 
спортарена. 19.00 Актуальна ка
мера. 19.30 — «Золоті ворота». 
Круглий стіл учасників міжнарод
ної конференції, присвяченої 500- 
річчю українського козацтва. 20.30
— З телетайпу МВС України. 20.45 |
— На добраніч, діти! 21.00 — Чем і
піонат СРСР з футболу. «Мета
лург» — «Динамо» (Москва). 2 
тайм. 21.45 — Художній фільм
«Ярослав Мудрий». 2 серія. 22.50
— Вечірній вісник. 23.20 — «Ніч
ний телезал». Співає Р. Киричен
ко.

А Ц1 (І програма)
6.30 — «Спадщина». Домумен- І 

тальний телефільм, 7.00 — Ранко- І 
ва зоря*. (Повтор). 8.00 — ТСН. І
8.15 — «Формула «С». Телеконкурс I 
спортивних сімей. 8.45 Тираж 1 
«Спортлото». 9.00 — «З ранку ра- І 
ненько». 10.00 — На службі Віт* І 
чизні. 11.00 — Ранкова розважаль- І 
на програма. 11.30 — «У світі тва- І 
рин». 13.00 — Сільська година. І 
14.00 — Музичний кіоск. 14.30 І
— «ВЕДІ». 15.00 ТСН. 15.15 — Рок- І 
урок. 16.15 — Концерт камерного І 
оркестру «Віртуози Москви». 16.30 |
— «Багато голосів — один світ». Я
Народні казки ( притчі різних нра- І 
їй. 16.35 — Недільний концерт. І
18.10 — «Уолт Дісней представляє». 0
19 00 Недільник кінозал. 19.50 — І 
Прем’єра художнього телефільму І 
«Маленькі пристрасті». 21.00 — І
Час. 21.45 — Футбольний огляд. 0
22.15 — «Хронограф». 22.30 — «Зір- І 
ки естради — зіркам хокею*. 1.00 І
— ТСН.

А УТ (II програма) 
А ЦТ (II програма) 
8.00 — На зарядку ставай. 8.15 І

— «Сон». Документальний фільм. І
10.10 — Колаж. 10.15 — Прем’єра І
науково-популярного фільму «Ну- І 
льтурні столиці Європи». (Італія). І 
Фільм 9 «Мілан». 11.30 — Неділь- І 
ні монологи. 11.45 — Невідома Ро- І 
сія. «Дорогу вибрав сам». Худож- І 
ник А. Поздєєв. 12.25 — Інтеркук- І 
шоу. 13.30 — Теніс. Відкритий І
чемпіонат Франції. 14.00 «Півтори І 
пригорщі». Лялькова вистава. 14.50 І
— Документальний фільм «Історич- І 
на ніч». 15.10 Всесоюзний турнір з І 
пляжного волейболу. 15.40 — Грае І 
ансамбль «Еспаньола». 16-00 — І 
«Планета». Міжнаоодна поограма. І 
17.00 — «Віддай фонтан». Домумен- І 
тальний фільм. 17.25 — «Навноло І 
сміху». 2 частина. 19.00 — Автор- І 
ське телебачення. 20-15 — Вечірня І 
казна. 20 ЗО — Автооське телеба- І 
чення. 21 00 — Час. (З сурдопеоен- і 
ладомг 21 45 — Телебіожа інфор- І 
мус. 22. 15 — Музичні зустрічі. І 
23 15 — Волейбол. Пеошість світо- І 
вої ліги Чоловіки. Збірна СРСР — І 
збірна Японії.

і І і
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КИЇВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО^
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 38

■

НА БАЗІ ВИРОБНИЧОГО 0Б*€ДНАНШі
«ХІМВОЛОКНО»
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пахощами

Життя...

НА ДОЗВІЛЛІ
-только .

ЗВИЧАЙНО ж, умію»,— 
думаєте ви. Вода, паств, 

сюди-туди щіточкою, що 
ж тут мудрого! Тим ча
сом догляд за зубами по
требує виконання певних 
правил, про які »мають да
леко не всі.

Наприклад, >не можна чи
стити зуби, рухаючи щіточ
ками уздовж губів. Треба 
водити щіточкою уздовж 
зуба, починаючи від ясен 
і вниз — тоді не стираєть
ся емаль і краще вичища
ються рештки їжі. Такі ру
хи потребують певних на 
-вимів.

(сорту

відслу-

і ціла вічність,

Опустивши очі, вона 
поволі проходила повз 
Миколу Костянтиновича.

Сон! Казка! Безумст
во!

Микола Костянтино
вич мало не з’їхав із 
глузду. До горла підко
тився «колючий клубок. 
Здригаючись від оргаз
му і безперервно кл:ла
ючи витріщеними очима, 
з відкритим ротом 
упивався 
єства:

Весна...
ка...

Мить —
Ще одна мить, і ще одна 
вічність. Світло... Музи
ка... Останнє кохання...

Микола Костянтинович 
із жахом обхопив голову 
руками.

ЬЦо робити? Що йо
му, нещасному, робити— 
його черга за горілкою 
майже підійшла! Попе
реду — всього двоє, 
всього двоє... За що та
кі муки? Хай йому грець!

А вона... А вона вже 
зникла за поворотом.

О. ПЕРЛЮК.

Щоб зберегти емаль, 
чистіть зуби пише раз на 
день — на -ніч після їжі. 
Уранці перед їжею пропо
лощіть рот водою, а після 
сніданку зробіть те ж са
ме, тільки додайте до во
ди трішечки зубної -пасти. 
Обід постарайтеся закінчи
ти якимись фруктами чи 
овочами. Влітку це не 
проблема, та й узимку 

знайдуться яблуко чи морк
вина. Вони теж зчищають 
із зубїв рештки жиру, со
лодощів тощо, мають при
ємний запах.

Не забувайте щовечора 
разом із зубами чистити 
щіткою ї верхню частину 
язика.

Для уникнення нальоту 
на зубах раз в місяць мо
жете почистити їх туалет- 
(ним милом, а опісля — 
пастою. Якщо десь на зу
бах з’явилися тлями (не 
каріссного походження, 
а приміром, від деяких лі
ків, ягід, мінвод), їх можна 
зняти невеликою кількістю 
-питної соди з милом. Але 
користуйтеся цим спосо
бом украй рідко, у винят
кових випадках.

Для чищення зубів кра
ще вживати вітчизняну 
ласту. Може, вона не за
лишає такого прохолодно
го відчуття чистоти, як ім
портна, зате в ній менше 
сильнодіючих речовин, які 
при частому вживанні роз’-

їдають емаль зубів 
рож ни ну рота.

Якщо ви поїли часнику,, 
копченої риби або цибу 
лі, то із задовільними ре 
,зультатами можете пере 
■бити запах жувальною гум-. 
ікою, шкіркою лимона, зер 
нами кави. Від характер
ного запаху хворих зуб а 
іне врятує ніщо, тут тре 
,ба йти до лікаря. Але іно 
їді неприємні, відчуття а 
іроті бувають після соло 
дощів, лимонаду, молока, 
вершків і навіть соків, то- 
(му після цих продуктів 
обов’язково з’їжте яблу
ко чи апельсин.

Якщо у вас є між 
ібами природні 
щоразу 

(туйтеся 
завжди 
ікотра 
(лається 
ічи за 
щоки компотом і булькає, 
щоб вимити із зубів решт
ки качки, відразлива!

I ПО-.

ЗАПРОШУЄ ЮНАКІВ I ДІВЧАТ 

ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ
НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

— апаратний формування хімічного волокна:
— апаратник виділни та сушки;
— оператор витяжки і кручення;
— електрослюсар;
—, апаратник широкого профілю;
— .контролер технологічного процесу 

вальник);
-= оператор намотування та кручення.
Строк навчання від 6 до 10 місяців.
Приймаються дівчата та юнаки, котрі 

жилц в лавах Радянської Армії.
Виплачується стипендія 150—160 крб., а також

50 процентів заробітку.
НА БАЗІ НЕПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

— перемотувальник нитки;
— оператор витяжки та кручення;
— слюсар для виготовлення вузлів 

ня сантехнічних систем.
Строк навчання 1—2 роки.

Учні перебувають на повному держзабезпечеи- 
ні, отримують доплату 40—50 крб., а на друго
му році навчання — стипендію 39 крб.

Училище забезпечує гуртожитком та пропис
кою.

Випускники направляються на київське об’єд
нання «Хімволокно». л

Для постулання в училище подаються такі до- Я 
нументи: 1) документ про освіту, 2) довідна з міс- | 
ця проживання, 3) паспорт або свідоцтво про 
родження, 4) медичну довідну (форма № 08Б-у) 
5) фотографії (3x4) — 4 шт„ (4х<>) — 3 шт. 7

Документи здаються особисто.
Початок занять 1 вересня.
Адреса училища: 253094, Ниїв*94, лров. Магніто

горський, 3.
Телефони: 551-53-63, 551-53-64.
Проїзд метро до ст. «Комсомольська».

ОСВІТИ:

та обладнаг^

Щілини, і 
після їжі корис 

зубочисткою, але і 
на самоті. Людин з, 
принародно копу і 

сірником у роті-^к- 
СТОЛОМ роздув«^!

ф

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 5 ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

71
|5 н 1

— 11гч ■
1

ь—

КРОСВОРД

м. Кіровоград, аул. Полтавська, 71

11.30 «Бай Роджерс в 2,5 столітті». Фантастика.
13.30, 17.30 «2019 після падіння Нью-Яоріїа». Фан

тастика.
15.30
19.30
21.30

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Вид червоних в одо рос лі в. 6. Радянсь
ким кіноактор і режисер, народний артист СРСР («Біг», «Моск
ва сльозам не вірить»). 8. Процес звикання. 11. Український ра
дянський поет (збірник «Знаки»), 14. Ссавець сімейства куниць. 
15. Трубки з дуже вузьким каналом. 16. Місто на Тернопіль
щині. 17. Тип біому між тропічними лісами і пустелями. 20. 
Російський радянський письменний, лауреат Нобелівської пре
мії. 22. Сторона трикутника. 23. Гірська країна на території 
СРСР. 26. Герой повісті Пушкіна. 27. Виступ одного ангора. 
28. Кардинал, штовхнув Францію у Тринадцятирічну війну.

іПО ВЕРТИКАЛІ: і. місто в Німеччині (палац та парк Сан-Су- 
СІ). 2. Художній музей в Парижі. 3. Хімічний елемент. 4. Гу
сарський мундир, розшитий шнурами. 7. Дирижабль У. Неділе. 
9. Російський композитор, голова «Могучої кучки». 10. Лікар
ська рослина, дезинфікуючий та заспокійливий засіб. 12. Один 
з засновників радянської школи хокею з шайбою. 13. Радянсь
кий кінорежисер («Жорстоким романс»). 21. Ісламська співач
ка (сопрано). 24. Інертний газ. 25. Футляр для луна та стріл у 
скіфів. 19. Одиниця виміру молекулярної маси.

НЕДІЛЯ, 26 ТРАВНЯ
10.00 «Бембі». Мультфільм.
11.30 «Смертоносні бійці Шаоліня». Бойовик.
13.30,
15.30
19.30
21.30

17.30 «Відчуття люті». Бойовик. 
«Ілюзія вбивства». Детектив. 
«Метрополіс 2000». Фантастика. 
«Мозон». Фільм жахів.

ПОНЕДІЛОК, 27 ТРАВНЯ 
«Спляча красуня». 
«Контакти кунг-фу».

13.30, 17.30 «Природжений вбивця». Бойовик.
15.30
19.30
21.30

«Скорені вовки». Бойовик. 
«Ігри на дорогах». Бойовик. 
«Обряд посвяти». Фільм жахів.

ЧЕТВЕР, 30 ТРАВНЯ 
«Майті Маус».
«Ультрафорс». Бойовик.
17.30 «Чорна дірка». Фантастика. 

«Туман». Фільм жахів. 
«Смертельна пулька». Бойовик. 
«Помста свиней».

П’ЯТНИЦЯ, 
Мультфільми. 
«НІндзя на полях

Комедія.
31 ТРАВНЯ

10.00
11.30

«Знайти і знешкодити». Бойовик. 
«Буйність духів-1». Фільм жахів. 
«Куди йдеш». Історичний фільм.

ВІВТОРОК, 28 ТРАВНЯ 
«Олімпійські ігри звірів».10.00

11.30 «Дівчинка-лілот». Бойовик.
13.30, 17.30 «Вони живуть». Фантастика.
15.30 «Рим 2033. Центуріони, що б’ються». Фантас

тика, бойовик.
19.30 «Буйність духів-2». Жахи.
21.30 «Куди ідеш-2». Історичний фільм.

СЕРЕДА, 29 ТРАВНЯ
’0.00 «Про турботливих ведмедів».

10.00
11-30
13.30, 17.30 «Кіборг-вбивця». Фантастика, бойовик.
15.30 “
19.30
21.30

смерті». Бойовик.

«Боксер з Таїланду». Бойовик.
«Каїн і Авель-1».
«Дівчатка з стриптиз-бару». Детектив.

СУБОТА, 1 ЧЕРВНЯ
Мультфільми.
«Малюк-карате 3». Бойовик.

10.00
11.30
13.30, 17.30 «Мій науковий експеримент». Фанг ПС- 

тика.
15.30
19.30
21.30

«Битва титанів». Історичний фільм. 
«Каїн і Авель-2».
«Флетч». Детектив.

НЕДІЛЯ, 2 ЧЕРВНЯ
Мультфільми.
«Ніндзя-8». Бойовик.

10.00
11.30
13.30. 17.30 «Нічні ястреби». Бойовик.
15.30 «П’ятниця, 13». Фільм жахів.
19.30 «Каїн і Авель-3».
21.30 «Джон-красень».
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ПРОВОДИТЬНАБІР УЧНІВ
НА 1991-92 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На баз 8 класів зі 
строком навчання — 
З роки:

1. Швачка-моторист- 
ка по пошиттю легкого 
плаття.

2. Швачка-мотористке 
по пошиттю трико
тажних виробів.

3. Кравець.
На базі 8 класів 

строком 'навчання 
роки:

1. Швачка-моторист- 
ка по пошиву.

2. Оператор взуттє
вого виробництва.

На базі 10 класів 
строком навчання 
рік:

1. Швачка-моторист- 
.ча по пошиттю легко
го плаття.

2. Швачка-моторист- 
ка по пошиву трико
тажних виробів.

3. Розкрійник-вируб- 
ник (трикотажне ви
робництво).

Учні, які закінчили
8 класів; забезпечую
ться харчуванням

ЗІ
2

зі 
І

ДЛЯ ВСТУПУ СЛІД 
заяву на ім’я дирек

тора (із вказанням -ви
браної професії), до
кумент про освіту, ме
дичну довідку (форма 
№ 086-у), шість фото
карток розміром 3X4 
см, характеристику,

1

обмундируванням, 
класів — стипендією 
в розмірі 70 каобо- 
ванців.

За роботи, що вико
нувалися в 
робничого 
виплачується 50 
центів заробітку.

При училищі 
тожиток.

Час навчання 
чається в загальний тру
довий стаж.

Випускники, як* за
кінчили училище з від
знакою (10 процентів 
■випуску), направляють
ся на стаціонарне нав
чання в середні і вищі 
навчальні заклади.

При училищі працю
ють гуртки художньої 
самодіяльності: хоро
вий, вокальний, ео- 
кально - інструменталь
ний, танцювальний, ан
самбль юних барабан
щиків. Створюються 
окремі групи, які бу
дуть навчатися в музич
ній школі.
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процесі ви- 
навчання, 

про-

< гур-

в-^лю-

ПОДАТИ
довідку з місця про
живання та про склад 
сім’ї, свідоцтво про 
народження (для осіб, 
що не досягни 16 ро
ків), паспорт (по досяг
ненні Іброків).

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ — 1 ВЕРЕСНЯ
Документи п.рийма- прохідної вагонобудів- 

ють щодня за адресою: ного заводу).
Кременчук-7, їхати автобусами №№315307, Кременчук-7, І

вулиця Каола Лібкнех- 9, 12 до зупинки «Ва
та, 137 (біля головної гонобудівний завод».

■Молодом коммунар« — ин
формационно - публицистиче
ский еженедельник. Учреди- 
гель — Кировоградский обком | 
ЛИСМУ |МДС).

На украинском языке.

» НАША АДРЕСА:
І6 316050, МПС,

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.
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