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Сьогодні відбувається спільний пленум об
кому партії та комсомолу. Комсомольці висло
вили напередодні його проведення свої дум
ки про співробітництво двох організацій. Сьо
годні ми пропонуємо роздуми декількох сек
ретарів райкомів партії, секретаря парткому
педінституту, голови комісії у справах молоді
Кіровоградської обласної Ради народних де
путатів.
О. К. КРАВЧЕНКО, секретар Устинівського
райкому партії:
—' До пленуму і партійні, і комсомольські
організації району
прийшли з конкретними
пропозиціями. Ми встигли на місцях провести
спільні збори, виробити план дій. Пленум цей
план обговорив. Постало питання не лише про
співробітництво в політичному, а й економіч
ному напрямі.
Говорили про будівництво пам’ятного знака
воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь,
про
цілий комплекс вирішення соціальних проблем.
Усі наші пропозиції увійшли до спільної пос
танови. Її й виконуватимемо спільно.

Ф. В. МОРГАЙ, другий секретар Новоархангельського райкому партії:
— Спільний пленум райкомів партії і ком
сомолу ми проведемо десь через МІСЯЦЬ. А

зараз відбуваються спільні збори
первинних
партійних та комсомольських організацій. Пле
нум узагальнить пропозиції з місць. На їх ос
нові розробимо й обговоримо напрями
по
дальшого співробітництва.
У, нас у районі затверджена на сесії
рай
ради молодіжна програма, створили й комітет
у справах молоді при райвиконкомі. Так що
ми на обласний пленум приїдемо вже з свої
ми конкретними пропозиціями.

В. О. САКАЛ, другий секретар Голованівського райкому партії:

пропозицій
(1г>рібУ'а
3 комсомолом
напрямах
співробітництва
надійшло
ДУ»»“
_ ’
п
К.в
первинних
парторган.заціи
виділяли
багато. Гх згрупували
_ всіх хвилює соціальокремі пункти. Наибшьше в
комуністам-депуне питання. Тож доведеться к ому
татам облради відстоювати на сесії

М°яХо В успіх. Шоб-мсомольці повірили
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— На спільному пленумі ми
визначили
і
спільні напрями в проведенні районної моло
НИ1ЯГв*У*вТажаю що пленум дещо запізнився з
діжної політики. Це —1* в'талузі праці й тру
дових відносин, матеріального забезпечення, розглядом питань молодіжної лол,ТИКбИл
соціального захисту, в суспільно-політичній га
ще пізніше, ніж ніколи. Сьогодн, в област- не
лузі, в галузі освіти, культури і спорту.
Ко має жодної організації, яка б вирішувала мо
жен напрям включає чіткий перелік питань^які
так як це робить комсомол.
лодіжні проблеми так, як це н
„глмНами намітили спільно вирішувати. Думаю, об
-Де - по-перше, по-друге, обласна орган за
ласний пленум теж, як і ми, прийме відповідну
ція комуністів' теж має великий вплив, про що
постанову, яку й виконуватимуть разом і ко свідчить-..! процент комуністів-депутатів у об
муністи, і комсомольці.
ласній Раді.<Гому вироблені рішення на плену
М. І. САДОВИЙ, секретар парткому Кірово мі,
звичайно, вплинуть і на рішення обласної
градського педінституту:
Ради. А ділове співробітництво — воно проспідго— Мені довелося брати участь уf
то необхідне.
обкому
товці доповіді
першого секретаря
<
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ЗА СПРАВУ

ГУРТОМ

«Основні напрями» будуть запропонова
Як відомо, номітет у справах молоді Кі
ровоградського міськвиконкому розробив ні для розгляду на об’єднаному пленумі
міського
комітету Компартії України
та
програму «Молодь-91», в якій передбачено
здійснення в обласному центрі основних міськкому комсомолу, яний відбудеться
напрямів молодіжної політики.
орієнтовно у вересні—жовтні цього року.
Днями відбулося засідання комісії з пи Мета їх — підтримуючи реалізацію моло
тань молодіжної політики Кіровоградсько діжної програми, якнайширше
го міськкому Компартії України. Члени до вирішення проблем комуністів залучити
і комсо
цієї комісії прийняли основні
принципи
молодіжної політики е місті. Цей документ мольців міста.
систематизує положення
програми «МоПрес-центр Кіровоградського
лодь-91», включаючи весь спектр сьогод
міськкому Компартії України.
нішніх молодіжних проблем.

$
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Для тих, хто бажає побувати за кордоном, повідом
ляємо: з ЗО квітня 1991 року виконавчий
комітет об
ласної Ради народних депутатів вирішив (рішення
N2
120), що ви, шановні жителі Кіровоградщини, зможете
з’їздити в пуристичну подорож або за викликом в іншу
країну лише... один раз протягом року.
Таке рішення в багатьох викликало здивування:
як
так, уряд СРСР ще раніше документально громадянам
гарантував поїздки за бажанням, а у нас ці
бажання
обмежили до одного разу. Хто правий, кого слухати:
Москву чи Кіровоград?
КІНОАФІША
До Москви далеко, тож відповісти на запитання: чо
му і як приймалося дане рішення, ми попросили зас
тупника голови облвиконкому Віталія
Митрофановича
«КОРОТКИЙ
ФІЛЬМ ПРО' Смаглюка.
ВБИВСТВО» цілиом міг би {
КОР.: Що стало причиною прийняття даного рішення!
бути радянським, тому Щ012
В. С.: За кордон мали
можливість, я маю на увазі
таної «чорнухи» зарубіжний і
кінематограф давно не про- І Польщу, їздити ті, хто по! десять разів їздив. В магази
покував (якщо пропонував нах області почалося масове скуповування товарів. Де
колись узагалі). Говорю про
співпадіння
гнітючості ек- :< ж тут соціальна справедливість: один не може поїхати,
ранної і дійсної, а не про а інший вивозить на мільйони злотих товару з області?
зняті в павільнойах «XX ст. * Не було й нових бланків паспортів.
— Фоне» походеньки снон-и
У рішенні є такі слова: «З метою впорядкування ко
струйованих умілими ляль- І
нарями вампірів, які можуть ' роткотермінових туристичних, приватних (за викликом і
наля>нати хіба
третьоклас запрошеннями) поїздок за кордон, недопущення зв'я
ників. Дана ж стрічка — од- |
заних з ними скуповування і вивезення з області това
на з десяти «Коротких філь
мів про...», знятих польсь рів народного споживання». Подібні рішення діють і в
ким
режисером
Кшишто
фом Кесльовським на теми і інших областях республіки, наприклад, Миколаївській.

Ви знаєте, що вітчизняне пиво з незапам’ятних ча
сів місцями відпускалося лише членам профспілок?
КОР.: Тобто, рішення приймалося стосовно так званих
десяти біблійних заповідей.^І
Заслужений артист РРФСР Станіслав САДАЛЬСЬКИИ
Ми вже бачили психологіч-£ «комерційних» поїздок, і воно дасть змогу впорядку(на знімну) вживає лише баварське чи швейцарське:
ну
драму
«Короткий
фільм
гастрономічний імпорт у студійному буфеті продають
вати ці поїздки. Як же бути з родинами? Наприклад,
про кохання»без посвідчень.
Розвитон дії і внутрішній яІ хтось поїхав у Чехословаччину і ще планує в Угорщи
Антор щиро пишається, що він не є членом жодної
підтенст не НОВІ у мистецт-’ ну... ну, скажімо, до прямої рідні. Моєму товаришу від
профспілки. Це дає йому тепер можливість переби
рати режисерськими пропозиціями. А ще так недав І! ві. Мені, зокрема, вони ду- ‘ мовили прийняти документи на оформлення другої поже
нагадують Інтригу й та-В
но сам же побирався!..
нальність знаменитого рома-1| їздки до рідної сестри. Правильно тут зробили?
У Кіровограді С. Садальсьний у восьми різних міс
ну
американського
письмен- З
В. С. Ні, неправильно. Це рішення таких поїздок не
цях представив нову картину В. Шиловсьного «Афе
ника Трумена Капоте «З хо
ристи». Олег ГРИБ у к/т «Комсомолець» спіймав ха
стосується. Хоч варто, щоб відповідні органи краще пе
лодним
серцем».
Убивстзо
рактерне для Станіслава антре, яке і пропонує вашій
безневинних людей заради ревіряли правдивість
знайомств, родинних стосунків.
увазі. Ченайте на пронат!
жалюгідних мідяків,
потім
смертна нара вбиєці, котро Нас сьогодні цікавить Польща, так звані безвалютні по
го шкода, бо таким кого зро їздки, які зв’язані з масовою купівлею і продажем то
било суспільство... У фільмі варів.
«робота» суспільства над 20КОР.: Хто був ініціатором рішення?
річним Яцеком тільки вга
В. С. Нарікання на невлорядкований підбір груп вис
дується. З ранньої юності
— пияцтво, безглузда заги ловлювало дуже багато жителів області. Я це чув
бель сестри, від’їзд у Вар
шаву, де він чужий, відтак зустрічах з ветеранами війни та праці, в трудових
озлобленість у закінченій лективах.
формі, яка вихлюпується на
КОР.: Чи не вважаєте ви дане рішення протизакон
того, хто під руку попаде.
линівці*,
тезою якого було
застереженАвтори
фільму
весь ним, яке ігнорує союзне рішення про необмеженість
пригадалося,
ня: не спіши! Чому мені це
,
,
г,_
. ви зараз
час
показують не кра короткотермінових поїздок?
зрозумієте. Про проведення «Зелених свят»» у МІСТІ
щі сторони буття — то од
в. с.: Зробити даний крок змусили обставини
що
я чула багато. Знала, що основну роботу взяв на
номанітні
новобудови, то ку
себе режисер, заслужений діяч мистецтв республіки
склалися в регіоні. Те, що потрібно самим, вивозиться
пи
сміття,
то
пустирі,
то
ка

І. В. Казнадій, ретельний І послідовний знавець ук
люжі... Треба сказати, що для перепродажі. Це знають усі.
раїнського фольнлору. Свято обіцяло бути цінавим.
нашого глядача цим не зди
Моя приятелька, артистна театру імені КропивницьКОР.: Як сприйняли рішення жителі області?
вуєш, нашим операторам та
ного Валентина Литвиненно, що готувалася до ролі
В. С.: По-різному.
ких надрів і шунати не тре
ведучої, говорила про «Зелені свята» з захватом.
ба: вийди на вулицю і...
КОР.: Чому в даному документі чітко не обумовлено
Прочитавши в газеті про проведення їх на пло
Вовком завиєш. Повішена
щі Імені Кірова, я поспішила туди. Але площа о 12
кішка на початку І повіше періодичність поїздок до родичів за викликами, за ту
годині (за газетним повідомленням о цій порі мало
на людина в кінці — ноле ристичними путівками, не вказано, що причина всьому
початися свято) була порожньою.
Ніяких натяків
жорстоності І безглуздості — подорожі в Польщу, а не в Америку чи Італію?
про його проведення. На площі гуляли бабусі з ону
замкнулося.
В.С.: До родичів як їздили, так і їздитимуть. Ми прий
ками, на лавках засиділися закохані, ласували мо
Серіал
«ЗОРЯНІ ВІЙНИ».
розивом Школярі. Що трапилося, дивувалася я. Не
Один із фільмів епопеї (ре мали документи на основі даних про те (по телебачен
вже ніяких свят не буде? «Це у нас така влада у
жисер Дж. Лунас) діждався ню теж показували), що роблять Кіровограді на мит
місті. Спочатку давай, а потім — у нущі»,—сказала
в нас і
великого екрану,
мені Валентина Литвиненно. Справа у тому, що
вдосталь погулявши по відео- ницях. В області одні наживаються за .рахунок інших
місьнвинонном відмовився фінансувати «Зелені свя
Ми намагаємося цей процес зупинити. Можливо, через
підвалах.
та».
Знайти кінці в цих фантас місяць—два будуть правки, а на період, коли ми готу
тичних космічних пригодах
Щоб мати хоч якесь пояснення цьому — адже з
складно. Хто з ним ворогу вали документи,, прагнення було одне — запобігти ви
приходом нової влади місто ожило, не зважаючи
вав і чого — над цим ду возу товарів народного споживання, продуктів харчу
на снладності нинішньої політичної ситуації, при
мати ніколи. Хтось, мабуть, вання.
гадаймо хоча б осінній «День міста», — я зверну
вважає, що це фільм жахів.
лася до заступника голови
міськвиконкому М. С.
КОР.: Чи будуть внесені поправки, адже рішення, на
Фраза
«Нас
відправлять
Чигрина. Треба зазначити, що Микола Станіславона
рудники*
—
І
есе мій погляд, недосконале.
вич був одним з найголовніших учасників багатьох
Інше
вже
культурних акцій у нашому місті. «Зелені свята»,
не
лякає,
В. С.: Звичайно, ми до цього питання ще повернемося
Що
там
як пояснив він, справді планувалося провести до
війна
світів,
коли людину
в- Врахуємо пропозиції і побажання наших земляків.
сить широно. Сценарій підготувала людина, яка
можна „з „
набагато меншими витратами
фольклористику і етнографію знає прекрасно —
КОР.: Зразу ж пропоную. По-перше, конкретизувати рГзнищити голодом, холодом,
Іван
Васильович Казнадій (між іншим, він за
приниженнями о хворобами. шення облвиконкому, вказавши, що воно стосується так
хищав на цю тему дисертацію). Про наші самодіяльАле загалом фільм сприй званих комерційних поїздок у Польщу чи ще якусь
ні художні колективи ніровоградці знають. Одним
мається не ян пересторога, країну. По-друге, краще, на мою думку, дозволити ви
словом — чекали свята! Та коли підрахували витра
а як костюмна казка з чу
ти, пов язані з його проведенням, і прийшли з цим
довими зйомками. Це — їжджати по одному разу в різні країни, а не взагалі —
до голови міськвиконкому, ВСІ сподівання розчини
гімн мистецтву бутафорії І раз протягом року. По-третс, окремо визначити періо
лися у повітрі. Виділити більше 20 тисяч на прове
монтажу. Чорна зоряна бе
дення потрібних, бажаних, але все-таки обтяжливих
свят,
місто
не
змогло. Мені
шкода
що
зодня, червона половинна дичність поїздок до прямої рідні. По-четверте, відно
Юпітера, пілот-орангутанг — вити минулорічну практику виділення путівок через га
«Зелені свята» не проводилися. Можливо, якоюсь
розумію, що несправжнє все, лузеві обкоми профспілок. По п’яте, варто подумати і
компенсацією буде проведення 2 червня свята «Ме
але захоплююсь. У цю об
лодії степового краю» у парну культури і відпочин
ку імені 50-річчя Жовтня.
становку та ще краплю ме про забезпечення керівниками. Тут теж згодиться мину
7
лодрами — ціни б такій лорічний досвід.
Наш кор.
стрічці не було.
м, Кіровоград.

Н. ГРИГОР’ЄВА.

Ю. ЯРОВИЙ.

■'

В одному з своїх іи
терв’ю Л. М. Каганови
поремствував,» ЩО
•••- ЖИІ
на мізерну пенсію
ікіп^.ііи «.всього 120 карбованці^
У відповідь на це par
трудового
колектив
Киргизького намвогьн»
___ „
суконного комбінату зд
рішила щомісячно долл*
чувати нолишньму сорат
нику Сталіна 300 карбе
ранців. Лазар
Мойсейо
вич подякував за турьо
ту, але від матеріально,
допомоги відмовився, о,
нак директор підприєи
ства розпорядився від
правити гроші адресату
поштовим переказом.

± Колишній заступник
головного інженера Чор
нобильської АЕС Анато
лій Дятлов
вийшов із'
тюрми. У першій же зая
ві для преси він спрос,
тував висновни слідства
про винність у катастро
фі обслуговуючого пер
соналу станції І заявив,
що головними «авторами»
вибуху необхідно «вважа
ти академіків Оленсандрова і Доллежаля, один
з яких був науковим ке
рівником,
інший — го
ловним
нонструктором
злощасного реактора.
Ще в 1972 році на та
кому ж реакторі, еста
мовленому на Ленінград
ській АЕС. трапилась адз
рія чорнобильського ти
ну. Висновки державно^
комісії про необхідність
конструкційних доробок
обладнання були проігно
ровані. За думкою Дятло
ва, живі і мертві ного то
вариші стали жертвами
відвертого
прагнення
власть імущих вивести з*
під удару злочинців э
академічними званнями.
Нині в нраїні працює 13
реанторів чорнобильсько
го типу.

СНІД недаремно на.
зивають чумо> 20 століт
тя. Багато здорових
лю
дей починають відчувати

містичний жах перед хво
робою.
Міські
власті
Паду»
(Італія) звеліли заснува
ти онреме кладовище для
померлих від СНІДу. Це
похоронне гетто відділе
не від звичайних могил
подвійними
решітками.
Понійників тут ховають
голими, закутавши тільки
в просянлі
дезинфікую
чими засобами савани.

Депутати
йому ніс
ти із Житомира
пригро
зили припинити свою ро

боту є міськраді, янщо
й надалі буде продовжу
ватись
«глумімня
над
бюстом Володимира Іллі
ча Леніна». Вони ображе
ні тим, що коли в залі
збираються представники
альтернативних партій і
рухів, бюст вождя накри
вається тканиною. У від
повідь на незадоволення
членів КПРС демократи
запропонували
взагалі
прибрати Леніна із залу
засідань або встановити
поряд з ним бюсти націо
нальних героїв України.

чк Керівництво вугіль
ної промисловості Угор
щини оголосило про свій
намір замінити польсь
ких робітників, котрі пра
цюють на угорських шах
тах, радянськими. Це пов язано з тим, що поля
кам доводиться платити
п<\5 Доларів на годину, •
т°и час як радянські заообітчами згодні і на 3,5*! ГДо роботи, однак, будуть
допущені тільки ті шдхтарь котрі зможуть вив
чити не менше 200 угор
ських слів — аби можна
оуло з ними хоч якось
порозумітись.

(За матеріалами пе
ріодичної преси).

РЕЗОНАНС I
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Для хлопців цей день — 28 травня — радісний день.
Приємно і нам було бачити їх обійми один одно
го, радісні усмішни, чути їхні розповіді. Було їм що
згадати, розповісти своїм друзям.
— Звідки ви? Ваше ім’я? — запитую одного з хлоп
ців на площі імені Кірова.
— Микола Терзов, місцевий.
— Ви давно відслужили, і де?
— У 1990 році. А служив на китайському кордоні.
Приходжу
сюди, аби н цей день
зустрітися з
своїми товаришами по службі. Згадуємо службу з
хлопцями, котрі служили на кордоні і навіть в Афга«
ністамі...
На знімках: колишні прикордонники (зліва на
право): Микола ТЕРЗОВ з меншим братом Вадимом;
Станіслав СЕМИДІТНИИ; Ігор БЄВЗ зі своїм чотири
ногим другом.
Л. САВИЦЬКИЙ. В. ГРИБ (фотоі.

На зборах пропонувалося написати
в «Молодий комунар» колективний
лист протесту або подати на автора
в суд за «перекручення фактів і на
клеп». Більшістю голосів прийнято
другу пропозицію.
Ще на зборах працівники театру
запитували, що я думаю з цього при
воду. Якби я взялася писати про
театр, то зробила б це не так як
С. Орел. І не так, як С. Барабаш,
котра, закидаючи авторці «МК» неко
ректність, сама звертається до неї
трохи по-тролейбусному: «Засумні
вайтеся, жінко» — хоч іншим ровом
уже «Людино», ще й з великої літе
ри. Я написала б інакше — що не оз
начає краще чи гірше від названих
журналістів.
У кожного свої естетичні вподобан
ня, погляди і стиль, і гадаю, що вис
туп у газеті —- це приватна думна,
яка не має директивної сили. Мені,
здається, що політики на сцені вже
задосить, а хтось її бажав би постійно
— його право. Я, приміром, хотіла б
бачити у нас п’єси Л. I іетрушевської,
Художній керівник театру М. І. Бара театр, можливо, не захоче їх ста
ський прочитав статтю вголос і за
вити — то чи я його примушу? Театр
пропонував присутнім висловити свої
уподобав «Тітоньку Чарлея», комусь
думки про неї. І Ірактично всі висту
вона не до смаку — то хіба звідси
пи були осудливими чи навіть ГНІВНИ
випливає, що спектакль нікуди не го
МИ.
диться? Якщо мені подобається твір,
І. В. КРАВЦОВ, заслужений артист
то хай хоч які фахівці й авторитети
УРСР: Писати таку статтю, не прий
його топчуть, а я дивитимуся.
шовши перед тим у театр, не пого
Хоч звичайно, були в нашій історії
воривши з людьми, нечесно. Театр
періоди, коли «протягування» в газе
по
зараз на шляху відродження,
ті означало загибель для митця і, на
вертаються українська мова, класика.
жаль, часом не тільки творчу (Зощен
В. -С. БАБИЧ, актор: Це писала без
ко, Пастернак, Мейерхольд, Курбас).
культурна людина. Вона образила ак
Мабуть, із тих часів і зосталося три
торів. Мені здається, ми повинні да
вожне ставлення до друкованого
ти відсіч, бо знайдеться інший, хто
критичного слова, особливо коли там
напише, щя гірше. В театрі, вважаю,
є надто емоційно забарвлені фрази.
Можна зрозуміти першу реакцію
зараз нормальний репертуар.
образи за різкуваті оцінки. Але якщо
М. М. ЄНІНА, актриса: Стаття жор
вони необгрунтовані і суб’єктивні, як
стока. Раніше треба було писати кри
тику, а не тепер, коли ми тільки по
вважають у театрі, і дійсність спрос
товує висновки С. Орел, то, думаю,
чали видряпуватися втору і творчо, і
їх і не варто боятися.
фінансово. Думаю, що С. Орел по
милилася у виборі професії.
тури УРСР, яке дало херсонському
Н. ДАНИЛЕНКО,
А. І. РОМАНЮК, заслужений ар театру на «97» ...держзамовлення!
спецкор «Молодого комунара».
тист УРСР: Яке має право хтось дик
ВІД РЕДАКЦІЇ: У СІМ, ХТО З ЦЬОГО ПРИВОДУ ЗАХОЧЕ ВИСЛОВИТИСЯ,
тувати театру, що йому ставити? Мене
БУДЕ НАДАНО ТАКУ МОЖЛИВІСТЬ,
дивує позиція газети. Чому не дали
Загальні збори колективу Кіровомузично-драматичного
градського
театру імені Кропивницького мали
розглянути три питання: про завер
шення сезону, про наступні літні гаст
ролі й «Різне». Театр зараз у віднос
но непоганому фінансовому станови
щі; одержав «із резерву прем’єр-мі
ністра» автобус ЛАЗ; гастролей по
обласних центрах України не буде,
бо наперед відомо, що вони завда
дуть збитків, тому влітку артисти вис
тупатимуть по районах нашої області';
у планах колективу — вистава за п’є
сою В. Канівця «Як наші діди паруб
кували»... Усе
це зайняло ледве
чверть часу зборів; решту було при
свячено нашій газеті. Точніше, статті
С. Орел «Театр... без майоутнього»,
вміщеній у «Молодому комунарі» за
18 травня 1991 року. У ній автор не
схвально оцінювала нинішній репер
туар кропивчан, висловлювала поба
жання щодо змін у ньому, називаючи
конкретні п’єси, і сумнівалася в бла
гополучних перспективах театру.

коментаря до такої суб’єктивної стат
ті?
А. О. КОСЯЧЕНКО, заслужений ар
тист УРСР: Газета образила наш ко
лектив. Було б це на Заході, ми б ви
ставили їй рахунок за те, що відбиває
у нас глядача.
Л. П. Трибиненко, костюмер:
Ця
людина пробралася в газету як
шпигун, щоб зіпсувати глядача. Давай
те зберемо по 2 копійки і дамо їй,
щоб сиділа й не писала.
У такому ж дусі виступили ще кіль
ка чоловік і майже вся аудиторія бу
ла настроєна подібним чином, за ви
нятком акторів Л. Козир і«пас роз
судить час. Я не вважаю, що вона
так уже настійливо щось рекомен
дує»; і С. Козиря: «Чого ми так па
нікуємо? У статті, є суперечності, але
вступати в полеміку — дрібно. Ро
зумний читач усе збагне сам»). Ці
виступи супроводжувалися незгідли
вими репліками колег.
М. і. ьарський і на зборах, і в роз
мові зі мною теж говорив про те, що
критика має бути компетентною. «Я
ж не вчу лікаря, як йому тримати
скальпеля. Якщо вірити заголовку
статті, то театр треба закривати. Вис
туп газети відверто злий і необгрун
тований, автор не знає драматургіч
ної кон'юнктури. Ми в нашому ре
пертуарі відроджуємо твори україн
ської класики — як можна цього не
помітити?
Не можна
пробачити
С. Орел, коли вона пише(, що актор
злиденний, закомплексований, безта
ланний».
У ході зборів як аргумент проти
виступу в «МК» цитувалися стаття
С. Барабаш «Лукава печаль» у «На
родному слові» і газета «Культура і
життя», де п єса
Винниченка «Між
двох сил» оцінювалася негативно
(С. Орел вважає, що кропивничанам
треба брати в роботу саме її, а не
«9/» М. Куліша. яка вже ставлена —
переставлена;. М. І. Барський показав
документ колегії Міністерства куль

ЇХ РОЗ’ЄДНАЛА ІЗ МАРКСА ЦИТАТА...
Нинішній травень став 130-м з часу перевезення пра
ху Тараса Шевченка з Петербурга на рідну землю. 3.
нагоди цієї дати 22 травня о 20-й вечора в Кіровограді
біля пам’ятника великому українському поетові, зібра
лися люди.
Вечір, організований Кіровоградською письменниць
кою організацією і Товариством української мови «Прос
віта» при допомозі Руху й Республіканської партії, вів
письменник В. Кобзар. Доктор філологічних наук Г. Кло
нен розповів, як проходило перепоховання Кобзаря.
Журналіст Ю. Матівос говорив про його перебування в
наших краях; у творах Т. Шевченка є, зокрема, згадки
про Єлисавет, Новомиргород, Панчево. «Духовним пре
зидентом України завжди був батько Тарас», — сказав
юний промовець I. Петров.

Біля пам’ятника звучали поезії Шевченка. Робітниця
«Друкмашу» Т. Карауш прочитала напам’ять главу «Гон
та в Умані» з «Гайдамак», а недавно обраний отаман
відроджуваної Буго-Гардївської
паланки В. Загацький
— вірша «Іржавець». Він вийшов у козацькому костюмі
і закликав присутніх жертвувати гроші на становлення
українського козацтва. Публіка могла опускати купюри
в 3-літровий бутель.
Артист театру імені Кропивницького В. Алдошин чи
тав вірші померлого в тюрмі поета-політв’язня В. Стуса.
Свої вірші запропонували Я. Бабич, П. Селецький, В. По
грібний, В. Кондратенко, О. Косенко. Поезії в основно
му перегукувалися з тематикою вечора, торкалися тем
історії нашого народу. Згадувалися і гетьман Мазепа, й

битва лід Берестечком, і чумаки, й Переяславська рада,
і червоні та білі, яких «роз’єднала із Маркса цитата»
— ці рядки нашого
земляка В. Базилевського бард
А. Фоменко поклав на музику й виконав пісні під гітару.
Якщо брати по прапорах, червоних на вечорі не було
— тільки синьо-жовті. Та ще малинові — такого кольо
ру прапора з гербом тримав один із козаків.
Хор музпедфакультету Кіровоградського педінститу
ту (керівник Е. С. Заруба) проспівав «Червону калину»,
«Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий», і блідий мі
сяць на ту пору справді то ховався, то випливав
із
хмар. Нарешті зник зовсім, але все одно було видно
— то горіли свічки, які потім поставили до підніжжя
пам’ятника,
Кор. «МК».
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Дейнекін вже встиг розгримуватися. Тепер чого робити у педагогічному інституті. Треба
він сидів у актовому залі (так і хочеться ска конструювати меблі.
зати по-театральному: партері), спостерігаючи,
— Ці меблі, побиті, потрощені, нам віддала
як його хлоп’ята з «Резонансу» розбирають де одна старенька з вулиці Чапаева. Ми їх «рес
корації щойно завершеної вистави «Будьте таврували». Повертаюся до своєї ідеї. Саме
здорові».
молодечий запал, закоханість в театр наших
— Нарешті я тебе знайшла,
зраділа я, з’я учасників допомагає театру стільки років три
вившись серед цих декорацій.
матися. Так, п’єса П’єра Шено зовсім про ін
— Давай, спускайся у зал, поговоримо. Я ше. Ця комедія положень, можливо, в чомусь
ж не знав, що ти мене чекаєш. ...Ну що? — не навіть і примітивна, але я її ставив, маючи у
терпляче запитав художній керівних «Резонан підсвідомості... Втім, не буду про це говори
су», коли я сіла поруч. — Є вистава?
ти...
— Звичайно є. Мої враження вже висловили
Про це скажу я. Справді, п’єса Шено про
глядачі, які засипали вас квітами.
інше. В центрі її анекдотична історія про те,
— Квіти, посмішки, аплодисменти, — зітхнув як спадкоємці багатого француза, знаменито
Дейнекін, — це всього лише приємний анту го письменника ледве не перегризлися поміж
раж. Від тебе я хотів би почути інше.
собою після його смерті за спадщину. Але він,
— Почуєш. Тільки попереджаю, мої емоційні виявляється, і не вмер зовсім, тобто помер
висловлення на адресу деяких нропивиичан
примусили М. І. Барського сказати, що я роз тільки після того, як пересвідчився у справ
кладу театр. Сподіваюсь, ти цього не боїшся? жньому ставленні до себе з бону нащадків.
Тим більше, що емоційно висловлюватися я бу Але переказувати зміст комедії — це, пов
ду на твою адресу. А самодіяльні артисти «Ре
зонансу», твої вихованці, дадуть фору будь- торюю слова Дейнекіна, абсурд. Скільки ви
яким емоціям рецензента. Отже, прочитаєш, гадки, емоцій, запалу, ентузіазму було на сце
що я про тебе думаю, а поки що скажи, чим
привабила тебе п’єса французького драматурга ні студентського театру, що, мабуть, і в про
фесіоналів такого не знайдеш. Недаремно мої
П’єра Шено? Ти задоволений роботою?
— Тан відразу і про задоволення? Треба зо захоплення поділяли присутні на прем’єрі кросередитися, обдумати. А чим привабила? Ідеєю.
Мені зараз особливо близька ідея безкомпро пивничани.
місного служіння обраній справі. Зараз про ен
Здавалось би, ну що можна говорити сер
тузіазм можна почути тільки лайну, а я тобі йозного про самодіяльних артистів. Найкраще,
скажу, що Мій театр тримається насамперед на
ентузіазмі студентів. Ось ти мені не раз гово що вони можуть — виконати волю постановни
рила. час організувати професійний театр.
ка. Але ж цей постановник і сам прекрасний
— Говорила. І повторю. Хіба це для тебе —
актор (воля ваша, але я весь час не забувала
самодіяльність^
— Але ідея власного театру це на сьогодні, про вахтангівсьну школу Дейнекіна), погано
вибач, абсурд. Ми у студентському театрі лед грати поряд з ним ще важче, ніж грати добре.
ве дихаємо. Все це, що ти бачиш на сцені, зро
І тому з належністю, сприймаючи те, що Ва
блене власними руками.
— Ти хочеш сказати і ось ці меблі у шикар лерій Дейнекін душа і центр всієї вистави, її
ному домі Буасьєра? Ну, тоді твоїм учням ні камертон, я не можу не відмітити прекрасну
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роботу Ірини Федотової, послідовниці і друга
режисера, яка творчо виростає від вистави до
вистави. Про її ,роботу артистка театру імені
Кропивницького Ніна Савельева сказала: «Бо
же, яка інтелігентність». Велика напруга лежа
ла на Ірині Гайворонській, що грала головну
роль Луїзи. Були у її виконанні деякі нашару
вання, досить помітний награш у манері три
матися на сцені, але про це думаєш вже по
тім, зосередившись за письмовим столом, а
перша реакція: «Ну, Ірино, даєш!».
Мабуть, велику роль грає те, що автор п’єси
П’ср Шено — сам непоганий актор — розуміє ак
торську душу, з особливою легкістю може поста,
вити актора у центр ситуації.
Валерій Дейнекін теж розум»є> що його те
атру грати тану комедію все-тани легше ніж»
скажімо, психологічну драму
Режисер тонко
направляє виконавців у потр-Оне русло, дає їж
змогу розгулятися у запропонованих обстави
нах. І вони розумно ЦИМ користуються. Вони —
це А Рубан, 0. Слюсаренио, А. Ворона, Д. Цурський, названі вже І. Федотова, і. Гамворонська. Ну і звичайно ж, сам Дейнекін, що не ли
ше режисер і сценограф вистави, але й вико
навець ролі Людовіиа Меринур. Додам — блис
кучий виконавець. Перед акторськими здібнос
тями Дейнекіна варто схилитися. Але він не
просто гарно грає. Він грає розумно. У виставі
є місця, де артист сягає драматизму. Особливе
це стосується центрального монолога Людовіка,
де він зізнається, як гр^ші скалічили його ду
шу.
— У мене таке відчуття, що ти хотів нагада
ти знамените «Люди гибнут за металл».
— Звичайно, хотів. Вище я вже говорив тобі
про підсвідомість. Так ось, ця п’єса здалася
мені потрібною у нашому репертуарі, тому
що мене лякає, відсахує наше бізнесменство.
Бути багатим це добре, зрозуміло. Але якщо в
ім’я багатства продають рідного батька, то це
вже трагедія.

В. ЛЕВОЧКО.

Хто хоч декілька днів бу ти чітку дисципліну. Наві
вав у Гайвороні, той
не що всім ходити по заводу
міг не почути чи то випад і заважати. Про продук
ково, а чи й так якось у цію — так скрізь є певні
розмові, що там є секрет замовлення, а що вони
військову про
ний завод. Я теж про це йдуть, на
декілька років тому чуьс а мисловість і лише — це
коли довелося пройт> у не так.
Звичайно, що не так.
справі в комітет комсомо
лу, то, ого, яка процедура Про це знає майже кожен
мене чекала! Писав тоді гайворонець. Як і те, що
про комсомольців матерГ завод, коли пішов курс на
ал і мусив висловлюватися конверсію, швидко зумів
таких
так: «на одному з підпри налагодити випуск
дефіцитних речей, як ма
ємств Гайворона».
ленькі
електрокип’ятиль
Сьогодні ширму секрет
антени,
ності, а чи й надуманості, ники, телевізійні
—
зняли і скрізь про це під радіоприймачі. Якість
влас
приємство говорять як про позаздрити можна
оцих предметів.
завод
«Актан».
Пройти никам
випускається
прохідну цього разу вия Крім того,
«суперсеквилося набагато легше, ніж тут ще один
раніше. Директор заводу рет»: невеличкий конден
Тимофій Йосипович Палз^ сатор, без якого не обхо
марчук
привітно зустріо диться жоден
холодиль
мене як газетяра і зразу ник, пилосос, пральна ма
відповів на мою репліку шина. Мені не те що пока
зали його, але повели на
про секретність:
— Я вважаю, що в да віть у цех, де виготовля
ному
випадку будь-яке ють ці конденсатори.
Кажуть, конверсія боля-.
підприємство повинне ма

че вдарила по підприєм
ствах, що спеціалізувалися
на виготовленні військової
продукції. Можливо й так
адже висококваліфіковані
робітники, котрі працюва
ли на електронних верста
тах, нині в деяких місцях
дитячі іграшки склеюють
У Гайвороні такого нема.
Тут чітко продумали своє
майбутнє. От вам приклад:
є попит на кип’ятильні на
бори —
виготовляють,
нема — щось інше роби
тимуть. Безробітним тут ні
хто не став і не стане —
заводу
потрібно зо дві
сотні працюючих.
Взагалі після відвідин
«Актану» в мене дещо аж
настрій зіпсувався — ду
мав побачити майже гото
ву чи не атомну бомбу, а
зустрів
дисциплінованих
робітників, по яких ота по
передня «секретність» теж
добряче
пройшлася. Бо
хто ж як не вони стражда
ли від несвоєчасної здачі.

об'єктів: завод планували
спорудити за два з хвос
тиком роки, а за дванад
цять ледве 80 процентів
потрібного
звели. Всі ж
думають як: секретний —
значить тут ого що! Вияв
ляється, не зовсім так.
От директор про це ви
словився, читав десь про
Японію. Так вона в елект
роніці пообганяла провід
ні країни лише тому, що
конкуренція була вільнодоступною. У нас
лише
перші кроки в цьому роб
ляться.
Зрештою, завод працює.
1 комерція тут на високо
му рівні. Ви думали, що
керівництво
цього
під
приємства задовольниться
одними кип’ятильниками?
Ні. Обміни тут — позазд
рити можна, хоча Т. Й. Па
ламарчук,
розповідаючи
про бартерні стосунки, ли
ше зітхав. Воно й зрозумі
ло: клопотів додається,
нерви... Посудіть самі.

Завод виготовляє ще и
комплектуючу деталь
—
антену до переносних те
левізорів
«Електроніка».
Харківське підприємство
звичайно, ці
телевізори
продає і «Актану». Він у
свою чергу міняє на бето
нозмішувачі, інші будма
теріали. Як результат
—•
виростають у Г айвороні
багатоповерхові
малосімейки для працівників, які
майже всі молодого віку.
Та й директор, людина со
лідна і ділова, себе може
вважати теж молодим
он як крутиться у цьому
вирі життя! І все — ДЛЯ
актанівців. Хоч — не ли
ше для них.
Треба місту
збудувати
щось, відремонтувати —
влада місцева що, думай
те, забуде про «Актан»?
Не забувала в часи «сек
ретності», а
тепер тим
більше. Інколи
просить,
щоб завод виконав ті чи
інші роботи, інколи прос
то каже — роби. І роб

лять. Навіть було що раз
на тиждень хоч роботу
зупиняй в якомусь цеху і
йди порядок наводити —
вулицю замітай. Що поро
биш — конверсія! Зреш
тою, здається
вирішили,
що краще двірника три
мати на 150 крб. Все це
добре прослідкувати на
цифрах — завод має при
бутку від реалізації 7 міль*
йонів, а собі залишає десь
з чотири.
Тепер про головне —
всі ці гроші йдуть чи на
покращення умов праці, чи
на соціальні потреби за
водчан. У тому числі й
комсомольців. їх тут десь
з тисячу. Хороших вироб
ничників, людей, які ша
нують свою працю. Ну, а
про те, що і їх не залишає
завод, який має думаючо
го про працівників дирек
тора, в цьому нема ніяко
го сумніву.

Ю. ЯРОВИЙ.
м. Гайворон.

тучих рослин, які радують нас від першого подиху вес
ни до перших морозів. Понад тисячі їх приносять ко
ристь людині, в т. ч. лікарські, деревинні —ефіроолійні, декоративні рослини. В нинішніх умовах, коли з боку
населення зростає попит на цінну лікарську сировину,
виготовлену з цілющих трав, наша станція працює і над
питаннями раціонального використання вторинних ресурсів, зокрема — вирощування лікарських рослин на
нашій навчально-дослідній ділянці.
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— Є вже якийсь досвід у цій справі!
— На це запитання ведучий популярної телепрогра- ;
ми «Поле чудес» відповів би незмінним: «Є такий дос- ,
від». Якщо ж серйозно, то наші юннати не лише вчать
ся вирощувати дикоростучі лікарські рослини, а й піз
нають секрети агротехніки цих культур. Зібраний ероі
жай було передано в цьому році в республіканський г.
фонд «Діти Чорнобиля». Це насіння таких трав як ро- &
машка, кропива собача, оман високий, меліса, щавлій та в
інші.
І
— Хіба лікарські рослини можна вирощувати тільки
в спеціально створених для цього умовах!
— Ні, набутий нами досвід дозволяє переносити ро- k
боту ПО відновленню ЦІННИХ ВИДІВ рослин на ДІЛЯНКИ І
землі, непридатні для землеробства. Три роки тому ми '
розпочали у себе роботу по підсіву та підсадці особли- в
во цінних та рідкісних дикоростучих рослин в лісосму- &
гах, балках, на лісових полянах. Ось і в минулому році Й
висадили валеріану, червону калину, мелісу — усього |
вісімнадцять видів лікарських рослин. Не меншу кіль- І
кість рослин висадимо і в цьому році.

— Для створення подібної рукотворної, так би МО
ВИТИ, «зеленої аптеки» надзвичайно важливо мати дос
татню кількість посадкового матеріалу, що в наш не
легкий час теж входить до розряду дефіцитів...

— Працівники станції передбачили ці негаразди і то- І
му створили насіннєві ділянки меліси, щавлії та інші, є
Окрім того, весною вирощується також розсада вале- К
ріани лікарської.
т
— Яке ваше особисте ставлення до створення еколо*
гічних центрів в області з метою збереження і охоро
ни природи, її флори та фауни, яких не торкалася б
рука меліоратора чи аграрника! Питання це викликане
тим, що в багатьох європейських країнах, особливо у
скандинавських, крім національних парків та заповідни
ків, дендраріїв, існують невеликі на 120—150 гектарів
заповідні екологічні чисті зони, в яких заборонена діяль
ність людини. Чи є у нас такі заповідні куточки!

■ земля«ШЙ шшгіюї
£*КАЖІТЬ, будь ласка, чому програма руху не лишила байдужими юних натуралістів області)

— Це дійсно гак. Він сприяє розвиткові наукової І
дослідницької діяльності підлітків, реалізації їх здібнос
тей, формуванню самосвідомості тощо. Ми працюємо
за одним з його напрямків «Мій край — моя історія
жива». Ним, зокрема, передбачено вивчення природи
рідних місць, історії землеробства, природокористуван
ня. Актуальним залишається і питання збереження, від
творення та раціонального використання вторинних ре
сурсів.

Що могли б внести юні представники у важливу
справу охорони навколишнього середовища, оздоров
лення природи!
Якщо коротко, то необхідно поліпшити екологічне
виховання та екологічну культуру всіх людей. Потріб
но наполегливо і повсякденно оберігати все живе. Не
знищувати, не забруднювати річки та озера. Не пере-

творювати водойми в помийниці. Не перетворювати зе
лені зони відпочинку у смітники і звалища. Не розпа
лювати вогнища, де кому заманеться. Головне тут __усвіДомити, що природа досить беззахисна і що нам прос
то неможливо її кривдити, бо врешті-решт ми кривдимо
й обкрадаємо самих себе.

— У районах і містах області виникають різні еколо
гічні клуби, гуртки, об’єднання. Активну участь беруть
в них школярі. Що ви їм порадите?
— Ми вітаємо ці починання. Хочеться лише побажати,
щоб подібні об’єднання створювалися в кожній школі*
в позашкільних установах. Потрібні вони і в кожному се
лі та мікрорайонах міст області. Важливо, щоб діяль
ність мала не формальний, а практичний характер.
Ви говорили про відновлення рослинних ресурсів...

— Наші степові крутосхили, річки,
ставки і болота
слугують домівкою приблизно для 1500 видів дикорос-

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА
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— Зараз настав такий час, коли кожна школа, кожний
будинок піонерів, кожна станція юннатів хоче мати охоронні екологічні зони. Ними в першу чергу повинні
стати парки і сквери, місця гніздування рідкісних пташок, території, де ростуть корисні рослини.
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Треба серйозно подумати і про врятування малих рі
чок та озер, бо від їх чистоти залежить наше життя і
здоров’я. Тож було б добре, щоб кожна піонерська
дружина, кожний загін або. клас взяли під охорону, ска
жімо, певну ділянку річки і навели там порядок, вста
новили контроль за господарствами, слідкували б за |
станом води та рослин. Подібні корисні справи юних
екологів стануть внеском у русі учнівської молоді рес
публіки «Моя земля — земля моїх батьків», тим паче, І.
коли ми почнемо відтворювати типове наше українське^
озеленення.

Посадіть калину, вербу, мальви, чорнобривці, рутум яту, вивчіть їх символічне значення в житті народу
нашого — щедрішими на добро станете.

„

Розмову вів А. САРЖЕВСЬКМЯ

м. Кіровоград.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

[дорога дірка несмішно

Хочеться
жити

НА ШТАНЯХ
— От чорт!.. Тільки джинси ку
пив і вже об цвях..., — сердито
прошепотів Юрій
Кравченко. —
Ну й крісла! Хоч стільця з дому
бери, аби фільм у цьому кіноте
атрі подивитись.
’
— Що там таке, Юрко?
Чого
вовтузишся? — повернувся до ньо
го товариш, котрий сидів поруч,
а сам їв ту хвилину, коли тіоверI тався, ледь не впав на задній ряд:
'г спинка від крісла давно відірвана... Добре, що той, хто сидів ло' заду, «впіймав» його.
Р
Такі випадки у нашому кіноте6 атрі — не1 рідкість. Подібні сценI ки можна бачити чи не щовечора.
А -від реплік, якими супроводжу
ється чиєсь чергове падіння, бу
ряковіють, навіть стіни,
У залі для глядайів більше чо
тирьохсот крісел. Майже половина
їх поламана.
— Миноло Германовичу, ви чу
єте, що говорять глядачі у вашо
му кінотеатрі? — питаю у
його
’ технічного нерівнина М. Г. Нінонова.
— Знаю і чую отане щодня, —
говорить він, — але що я
можу
зробити? Крісла у залі дійсно ні- нудишні, їх давно вже пора спи
сати.
— Мажуть, що ними нористува" лись ще в новоукраінському кіноІ театрі імені Довженна, а коли ку. пили нові, старі привезли до нас.
І
— Це справді так. Мені й са-

мому незручно, що люди сидять
в отаких кріслах. Ми й у районі
про це говорили, і в сільську Ра
а
ду звертались: «Допоможіть»,
там у відповідь: «Кінотеатр не у
нас на балансі». Ось так.
— То чиї ж ви тоді?
— Кажуть, що обласного управ
ління кіновідеопрокату. Зверта
лись і туди, однак...
Допоки шукають того, хто на
решті придбає нові крісла для кі
нотеатру, хлопці й дівчата рвуть
об цвяхи дорогі (перш за ївсе
для сімейного бюджету) штани ц
плаття. Рвуть і згадують місцеву
владу, божу матір, клубне керівни
цтво.
Поки що їм ніхто не
допоміг.
Ні нормальними нріслами, на які
можна було б сідати без остра
ху, ні компенсацією за зіпсовані
речі. Кого хвилюють порвані шта
ни, янщо вони чужі?
Цікаво, а якби генерального ди
ректора обласного управління иіновідеолрокату І. Т. Прикислого по
садити на тане крісло, чи були О
його репліки аналогічні тим, кот
рими обмінюються сільські хлоп
ці? Коли йдуть із клубу додому,
принривши рукою вирваний шмат
тканини на вельми делікатному
місці.

ПО-АЮДСЬКИ
ЛИСТ З КОМЕНТАРЕМ
Дорога редакція!

■

1г.
м

Л. САВИЦЬКИЙ.
с. Рівне,
Новоукреїнський район.

БЕЗТУРБОТНІСТЬ.

Фото В. ГРИБА.

РОЗСІЄМО ПІТЬМУ САМОТНОСТІ
У цьому році Всесвітній день Червоного Хреста проводиться під девізом
«Розсіяти пітьму». Він є водночас і де
візом Всесвітньої кампанії, організова
ної Міжнародним
рухом
Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця у 1990—
1991 рр., по захисту жертв численних во
єн. За словами Корнеліо Соммаруга,
президента Міжнародного комітету Чер
воного Хреста: «Кампанія виступить на
захист і підтримку основних прав лю
дини, передбачених Женевськими кон
венціями». Адже страждання людей —
сім’ї, яка потрапила під обстріл, дитини,
що підірвалась на міні, стариків, вигна
них уночі озброєними людьми із землі
своїх предків, — скрізь однакові.
Від збройних конфліктів потерпає на
самперед цивільне населення: дев’ять
із десяти жертв — це цивільні люди.
Більше 80 відсотків із них — діти, жінки,
старики!
У нашій країні за останні два роки в
міжнаціональних та інших
конфлінтах
загинуло близьно тисячі чоловік, виму
шені мігрувати — 600 тисяч.
Ідея проведення кампанії — сприяти
захисту і допомозі жертвам збройних дій,
привернути увагу до їх потреб і турбот.
Чому девізом вибрано саме
заклик
«Розсіяти пітьму»? пін запозичений у
велиного гуманіста Альберта Швейцера,
котрий сказав: «Рух Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця подібний променю
світла, який розсіює пітьму І вназує пра
вильний шлях. Наш обов’язок — не дати
згаснути цьому променю».
Найстаріший міжнародний гуманістич
ний Рух — Всесвітній рух Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця протягом
своєї 125-річної історії довів відданість
загальнолюдським, цінностям, оголосив
ши кампанію по захисту жертв війни, за
кликає світову громадськість, лідерів
держав і воюючих сторін розгорнути ді
яльність і добитися визнання того, що
кожне людське життя є предметом за
гальної турботи.
У кожному регіоні ’є люди, доля яких
не може не турбувати нас сьогодні. Зви
чайно, багатьом із них допомагають ко
мітети і організації товариства Червоно
го Хреста; основним
напрямом діяль
ності якого є надання медико-соціальної допомоги знедоленим. З цією метою
і створено службу милосердя Товари
ства. До 1989 року у нашій області вона
нараховувала 40 медичних сестер. Зав
дяки відрахуванням
коштів обласним
відділенням Українського фонду миру
нам пощастило розширити її до 59-ме
дичних та 30 молодших сестер. Однак,
враховуючи те, що в області майже 16
тисяч самотніх престарілих, більше по
ловини яких потребують медико-соціальної допомоги, навіть такий склад служ
би милосердя не задовольняє наших пот
реб.
Торік тана допомога була надана 4790
громадянам. Для багатьох людей вона є
просто життєво необхідною. Тому сьо-

годні хочеться сказати
велике спасибі
нашим сестрам милосердя, яні для бага
тьох самотніх, забутих людей стали найріднішою душею. Це — Ніна Іванівна Ер
моленко з Олександрії, Любов Іванівна
Павленно а Новомиргорода, Раїса Петрів
на Товмаченно з Новоукраїнки, Катерина
Іванівна Блажко з Гайворона, Ірина Євгеніївка Цубук зі Знам’янки,
Зікаїда
Іванівна Нечай з Устинівии, Катерина Іва
нівна Бабич з Голованівська, Валентина
Марнівна Синицька, Лідія Михайлівна
Радченко, Олександра Іванівна Шапова
лова та Лідія Сергіївна Марусенно з Кіро
вограда.
Останні два роки створювалися заго
ни милосердя в навчальних занладах. За
раз такі загони діють в Олександрійських
педагогічному та медичному училищах,
Кіровоградському
медучилищі. Найак
тивнішим членам загонів милосердя ме
дичних училищ товариство Червоного
Хреста виплачує стипендію імені Даші Се
вастопольської,
На прохання нашого комітету парафі
яни Кіровоградської православної церк
ви надають соціально-побутову допомо
гу 86 тяжкохворим та інвалідам.
Але, на жаль, не всім, хто цього пот
ребує, можемо ми допомогти — не вис
тачає сестер милосердя та працівників
відділу соціального забезпечення
по
надомному обслуговуванню
самотніх
престарілих.
Для допомоги знедоленим потрібні
не тільки теплота душі і співчуття, а й
значні кошти. Саме їх виділяє нам облас
не відділення Українського фонду ми
ру, Рада федерації профспілок області,
кіровоградські виробничі
об'єднання
«Друкмаш» та «Радій», олександрійський
електромеханічний завод та завод «Поліграфтехніка», колгоспи «Дружба» Новоукраїнського,
«Червоний
Прапор»
Олександрійського, імені Ватутіна і «Ро
дина» Маловисківського, імені Литвино
ва Новоархангельського, імені 40-річчя
Жовтня Світловодського та імені Ілліча
Гайворонського районів, Заваллівський
графітовий комбінат, завод «Сегмент» з
м. Кіровограда, Ульяновський цукроза
вод, кіровоградські меблевий комбінат
та м’ясокомбінат, комбінат хлібопродук
тів № 2. Так, тільки обласне відділення
Українського фонду миру перерахувало
торік 107 тисяч карбованців на утриман
ня служби милосердя. Але й цього ма
ло.
У зв’язку з. необхідністю підвищення
заробітної плати сестрам милосердя То
вариства до рівня працівників охорони
здоров’я, виплатою компенсацій за ра
хунок Товариства (на жаль, не держави),
значним збільшенням кількості потребу
ючих матеріальної допомоги перед на
ми гостро стоїть питання по залученню
додаткових коштів на медико-соціальну
допомогу від державних та громадсь
ких організацій. З цією ж метою ми ста
ли практикувати проведення благодійних
ярмарок, лотерей милосердя, концертів,
зборів пожертвувань.
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Завдяки цьому збільшилась можли
вість
матеріальної допомоги з 12800
карбованців у 1989 році до майже 31
тисячі — у минулому. Серед тих, хто її
одержав, — 365 малозабезпечених са
мотніх престарілих, 30 учасників ліквіда
ції наслідків на ЧАЕС, 18 багатодітних
сімей, 6 сімей біженців та 5 іноземних
студентів, які навчалися в Кірозоградському медучилищі.
Рада федерації профспілок області
перерахувала торік 56 тисяч карбован
ців, які були використані на допомогу
солдатським вдовам.
Сьогодні обком Товариства надає кош
ти Новомиргородському, Олександрійсь
кому та Добровеличківському районним
комітетам ТЧХ для обладнання будинків
інтернатів м’яким інвентарем, меблями,
одягом та взуттям для їх мешканців. На
цю милосердну справу використано бли
зько 5 тисяч карбованців.
Вже традиційним стало шефство нашо
го обласного номітету над
жителями
Ємільчинсьного району
Житомирської
області, які постраждали від аварії на
Чорнобильській АЕС. Торік спільними зу
силлями номітетів Товариства, колекти
вів колгоспів, радгоспів, підприємств та
автотранспортних організацій зібрано і
відправлено (безкоштовно) жителям під
шефного району 118 тонн «чистих» про
дуктів на суму 50 тисяч нарбованців.
У переддень трагічної п’ятої річниці
аварії на ЧАЕС було знову відправлено
колону машин з 40 тоннами сільськогос
подарських продуктів, борошно, зерно,
крупи, мед, картоплю, олію, різні соки на
дали Знам’яиський консервний завод та
колгоспи Добровеличнівсьного, Олександ
рійського, Онуфріївсьного,
Маловисківсьного, Знам’янсьного, Летрівсьного, Вільшансьного і Гайворонсьного районів.
Для дітей Чорнобиля від Онуфріївського райвиконкому відправлено 70 по
дарунків з цукерками. Завдяки допомо
зі
Кіровського
райвиконкому
від
підприємств району — комбінату хлібо
продуктів № 1, сокоекстрактного заводу,
міськмолокозаводу та заводу продтова
рів Ленінського району обласного цент
ру, відправлено на Полісся печиво, мака
ронні вироби, халву, соки, масло, мар
мелад та згущене молоко. На перера
ховані кіровоградським
м’ясокомбіна
том дві тисячі карбованців
закуплено
майже 2 тисячі літрів соків.
Обласний та районні комітети товари
ства Червоного Хреста щиро дякують
головам та колективам колгоспів, керів
никам підприємств та автотранспортних
організацій за участь у цій благородній
справі, за небайдужість до чужого лиха,
за чуйність серця.
Милосердя безмежне і невичерпне. І
чим більше У НЬОГО СПОДВИЖНИКІВ, тим
менше буде у нас знедолених, потребую
чих турботи і підтримни. Ми сподіває
мось, що цей занлнк дійде до серця нож
ного з вас.

О. СИЛАЄВА,
голова
Кіровоградського обкому
товариства Червоного Хреста.
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Допоможіть нам вижити?
Тридцять років тому, чи може и
більше того, були призначені під
знесення (будинки, що на ^вулиці
«20 років міліції». До цих лір все
як було, так і лишилось, а ЗО ро
ків— це півжиття.
Будьте добрі, прийдіть до цих
нещасних, забутих богом і людьми
людей і ви в цьому
-переконає
тесь. Наша івул и ця не так далеко
від центру міста, а люди не ма
ють ні води, ні радіо,
ні світла.
Поряд школа № 7 імені Пушкіна
— музей, а в якому місці? Зро
били дорогу. Справа від дороги
живуть сотні бездомних
собак,
сміттєве звалище, сморід, колон
ка не діє... Невже -не можна збу
дувати будинок і виділити під їзд
для жителів цих восьми будинків?
Знести їх і дати людям змогу жи
ти в нормальних умовах, врештірешт -спокійно померти.
Школа в такому
місці,
Д’7И !
йдуть смітниками, дихають сморо-а
дом, скрізь мухи, пацюки в квар- ї
тири рвуться, та нікому нема до
цього діла. Знесення -припинили,і
напаскудили, напсували і пішли бу- І
дувати в Сокодівиу. Скільки мож-^ ‘
на чекати? Що тоді говорити «про 1 і
околиці, коли таке робиться <в цен-1
трі?!
!:
Допоможіть нам! Інакше дове- ‘ [
деться шукати
тих, хто наведе ,|
-порядок, не в Кіровограді, а в Ки- .
єві. Доведеться, мабуть, послати
людей до Кравчука — разом із’І |
знімками цих смітників, пацюків,’-!
собак, які відвідують нас щодня, <•
тоді як представники влади
до-^
рогу сюди давно забули.

Жителі будинків №№ 60, 62,
І
64, 66, 68, що по вулиці «20
[;
років міліції».
ВІД РЕДАКЦІЇ: Наш кореспон-1І
дент побував у цих будинках, роз
мовляв з людьми, ямі звернулись ,
за допомогою.
— Уже стільки років
мають '
зносити, — говорить пенсіонерка
Олександра Степанівна Данчул, — *■
але, як бачите, не живемо, а му
чимось в оцих аварійних стінах.
|
— У нас хатина
на
дев'ять'
’ квадратних
метрів, — це Надія ,
Володимирівна Ходом, — нас чет°|
веро. Я, чоловік і двоє дорослих1;
дітей. Гляньте, чи можна ось у цій 1
кімнатці жити. Спати ніде, дово° •!
диться доньку і сина класти на!
підлогу, навіть
сісти пообідати!
всім разом — уже проблема.., Ку
ди тільки не звертались, В нам у
відповідь: «У нас багато таких...»;
Була в комісія, але вона теж по
дивилась о сказала:
«Ще можна
жити!» А як тут жити!
— Ви гляньте, що робиться на
вулиці! — знервовано продовжує
розмову Світлана Федорівна Шев
цова. — Ціле кубло собак розве
лось, а діти ж у школу ходять,
сміття он яке над дорогою. Ні
хто його не вивозить, нікому не
І потрібно. Оцих нещасних вісім
хат уже скільки років збираються
зносити і ніяк. Обіцяли знести,
побудувати, дати людям кварти
ри, але, як кажуть, було б сказа
но...
— Світло на нашій вулиці з пе
ребоями, — говорить Надія Воло
димирівна Ходій, — радіо не го
ворить, вода в колонці теж рідко
буває. Ось і живи як хочеш.
Що ж, як бачимо, автори лис
та нічого не перебільшили. Жи
веться їм справді дуже нелегко.
Знають, певно, про це і в міськ
виконкомі, однак «віз І нині там».
Може, пора вже його зрушити!..

П’ЯТА СТОРІНКА
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У присмерку трава встає
навшпиньки,
і ходить вітер кронами дерев,
і їжачиха укладає шпильки
на ніч. і в лапки їжачка бере,
і колихає. І співає листя

разом із нею пісню їжачку.
По темнім лузі квіти
розбрелися,
мов заніміли в дивному
танку.
...У присмерку слова звучать
інакше —

говорить присмерк мовою
дерев.
Спить їжачатко солодко,
неначе
упевнене: до ранку світ не +
вмре...
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ПРО МОВУ
І ШАРОВАРИ

мій співучим клас
Я дуже хочу, щоб про мій клас
знали мої ровесники. Мої друзі —
народ талановитий.
Ось і травень посилає тепло і ніж
ність. А в нас у класі це тепло від
чувається протягом цілого року. Мр
мандруємо у сиву давнину на уроках
української мови та літератури. І ве
де нас цією дорогою наша дчителькс
Валентина Дмитрівна Куліш. Співає

мо разом з
козаками-молодцями і
поспішаємо в далекі походи разом з
ними.
Ллється народна, пісня, продовжу
ються традиції українського народу
Ми будемо пам'ятати про своє корін
ня, про те, що все життя «за нами
будуть мандрувати очі материнські •
білява хата», і та верба, що додому
поверта. І про це співають Дмитрик

Распутін та Дмитрик Попельницький
в пісні «Де б я не їхала, де б я не
йшла». Ця пісня стала улюбленою
для всіх моїх ровесників. Славко Да
нильченко дуже любить пісню «Ой,
на горі та високий дуб стояв».
Ганнуся Врабій записала в селі сво
єї бабусі пісню «Марина». А-Наталя
Заниздра записала від своєї ^бабусі
пісню «Шуміла ліщина,
щумі§ ■ ди-

кий гай». Створена ця пісня в 1885
році хлопцем Максимом. Українські
народні пісні ми збираємо,
заглиб
люючись в історію народу. Розпові
дають нам легенди, співають пісні на
ші бабусі і знайомі старші люди.
І знову звучить запальна мелодія.
Це своїми тоненькими голосочками
виспівують Регіна Плякова і-Таня Масаніна пісню «На вулиці скрипка грає».

А який талант у наших гумористів!
Артистично
виконують
гуморески

Світлана
Попова — «Ото
жених»
«Андрія дружина», «Програма», На
таля Ворона — «Гриць», «Гливкі
керки», «Металолом».

ц

С. ЮТИШЕВ,
учень 6-В класу СШ № 16.
м. Кіровоград.

На запитання анкети відповідали учні 9—11 класів се
редньої школи № 15 м. Кіровограда.

1. Яку мову вважаєте для себе рідною!
96% опитуваних назвали рідною мовою українську
Аргументи у багатьох анкетах схожі: «Українська мова
найкраща, бо вона моя». <«Я
л живу на Україні як я мо
жу вважати іншу мову рідною?» «Для мене
говорити
українською мовою легше, ніж російською», «Дід м<и
українець, батько і мати — теж українці. Як я
можу
зневажати мову своїх батьків». «Я українець, і хочу щоб
моя мова ніколи не згасла».
4% анкетованих назвали рідною мовою — російську
«Навколо мене всі говорять по-російськи. В тролейбу
сах. В магазинах. На вулицях. В кінотеатрах». «Я сам ро
сіянин, тому і рідна мова моя — російська. Хоч зара*.
навчаюсь в українській школі. Вважаю, що зобоа’^за
ний знати мову тієї нації, де живу».

«ТРЕБА МАТИ
ГОРДІСТЬ»
РЕЗОНАНС

2. Як ли ставитесь до українських народних та ест
радних пісень!

Я хочу відповісти своїй ровесниці Ользі К. на
її листа, який мене дуже стурбував.
Оля, звертаюсь до тебе я, дівчина твоїх років,
твоя ровесниця, Наталя. Мене дуже стурбував
твій лист.
Зі своїм хлопцем я зустрілась в 14 років, тоді
коли йому було 15. Ми з ним спочатку товари
шували, але потім у нас була справжня любов,
яка можлива в ті роки, але трохи пізніше я діз
налась від своїх друзів, що він хоче мене кинути,
бо-набридло все йому, Я тоді теж думала, що не
переживу, я ходила як мара, мені не хотілося
жити, але все обійшлось. Після нього я зустрі
чалась з іншим хлопцем, але й той мене поки
нув, хоч зараз кається, та пізно. Мені дома гово
рили, що я хлопців міняю як рукавички, але ж
вони не розуміють чому до мене довго не хо
дить хлЬпець’ і я їм цього не могла пояснити.
Отож, я зустрічалась з 6-ма хлопцями. Вони
мене кидали тому, що я не хотіла віддавати їм
свою дівочу честь, І ось зараз я -зустрілась з
хлопцем, який старший за мене на 2 роки. Я йо
му сказала, ще в перший день нашого знайомст
ва, що багато він від мене не одержить, якщо
цим не задоволений, нехай не їздить.

98% юнаків і дівчат схвально відгукнулись на запи
тання, 2% старшокласників заперечили українські
на
родні і естрадні пісні.
Серед народних пісень юнаки віддали перевагу піс
ням «Розпрягайте, хлопці, коні...», «Ой
на горі та й
женці жнуть...», «Несе Галя воду», Дівчата
найбільше
люблять — «Ой на горі два дубки», «Червона калина./,
«Ой Марїчка чічері».
У оцінці української естради старшокласники були
більш одностайними. На 1-му місці назвали Р/сю “а 7
пісні, на 2-му — Ірину Бистрин і на 3-му — Андрій Ми
колайчук. Найбільш популярні групи
«Руся», «Вечірня
попшкола», тріо «Аванс», Найулюбленіші пісні: «Дени
народження Наташі», «Дівчинка русява», «Піду втоплюся
у річці глибокій».
З? Чи носили б ви зараз український
національний
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Дівчата: «Я б носила вишиту сорочку та хустку». «Ук
раїнські сорочки подобаються всім, У них багато фарб
і фантазії». «Не дуже, але гарну сорочку із задоволен
ням би одягла». «Носила б тільки на свята». «На вишит
сорочки зараз мода».

Юнаки: «Я б носив вишиту сорочку, вона пасує ме
ні». «Українські сорочки зараз у моді».
Серёд старшокласників лише 46% опитуваних стверл
но відповіли на питання. При цьому в основному юна
кам і дівчатам подобаються вишиті сорочки.
50% анкетованих заперечили — «Він мені подобасгв
ся. Але б не носив. Час вже не той». «Уявіть себе в ша
роварах і чоботах в кінотеатрі». «У футбол погано гра
ти в шароварах». «Якщо комусь одягати український ма<ііональний одяг, яскраво оздоблений. То комусь дове
деться, як і раніше, ходити босоніж у
этан і* свитці».

Але він їздить поки що, не знаю, як буде далі3
але
я
вважаю,
що
маю рацію. І
всі ті
колишні бажання покінчити життя самогубством,
зараз здаються смішними.
І ще я хочу тобі порадити: якщо хлопець лю
бить, він ніколи не вимагатиме в дівчини те, що
вона вважає для цієї пори неможливим. Треба
завжди мати свч
дівочу гордість.
НАТАЛЯ.
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Кіровоград. Юне
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ЩАСЛИВИЙ З ВЕСНЯНКАМИ
Уперше позаздрили харківські хлопчики і дів
чатка своїм ровесникам — власникам веснянок. У
місті проходив
республіканський дитячий кіно*
фестиваль і їх пускали на перегляд безкоштовно.
Фестиваль називається «Веснянки». За народними
прикметами, руді — найщасливіші. Прикмети під
твердилися. Організатори перегляду з творчого
об'єднання «Кінотеатр» при Всесоюзному товари
стві друзів кіно на гроші, виділені одним з харків
ських орендних підприємств, зуміли познайомити
глядачів з документальними, мультиплікаційними
та ігровими картинами тридцяти шести самодіяль-

ДЕ НАШ ТЕЛЕВІЗОР?

них клубів і об’єднань із РРФСР, Молдови, При 1
балтики, вісімнадцяти областей України. Десяти
юним авторам фільмів вручені премії по десять
тисяч карбованців, багатьом вручені направлення
на кінофакультети ряду вузів країни. Крім того,
всі учасники фестивалю, в програмі якого були
також рок-тусовка, карнавал персонажів улюбле
них «мультиків», конкурс краси «Міс
Веснянка»
отримали від організаторів подарунок — відпо
чинок на спортивній базі Харківського виробки«
чого об’єднання.
За матеріалами преси.

Пишуть вам жителі гуртожитку № З Олександ
рійського радгоспу-технікуму. Хочемо розповісти

вам про наше життя-буття в гуртожитку. Був у
нашій «рукавичці» кольоровий телевізор, усі із

задоволенням у вільну хвилину приходили поці
кавитися, що робиться у світі, подивитись ціка
вий фільм чи передачу. Усе будо добре до пори
до часу. Одного разу прийшли подивитися кіно,
але червоний куточок був зачинений. Пішли до
чергової (О. О. Табунченко) і попросили ключі,
але вона відповіла, що телевізор зламався. Нас-

■л

тупного дня телевізор працював, Але знову під
час чергування О. О. Табунченко телевізор стояв на складі, тому, що його хотіли украсти. Нам
сказали, що телевізор поставлять тоді, коли на
вікнах зроблять грати. Але ж ви самі зрозумійте,

Підкажіть, що нам робити з усіма нашими не
порядками! Допоможіть нам. Ми дуже Вас про
симо!
Група учнів.

І СЛОВА належать Світлані Бондар, уче
ниці одинадцятого класу Голованівської
середньої ШКОЛИ.
Світлана з дитинства закохана в мистецтво
Індії, її культуру, звичаї. У будинку, в яко
му вона живе разом з батьками, обстановка
нагадує індійську. Стіни кімнат
прикрашен»
краєвидами східної країни, фотографіями і 4дійських акторів. На книжкових полицях —
книжки про джерела
розвитку, індійсько’'
культури, її здобутки за багатотисячолітню
історію. Саме звідси і черпає Світлана знай
ня про Індію її культуру.
Окрім цього, дівчина має особистий фонд
з фоно- і фотоматеріалів. Захоплення індій
ською культурою не заважає С. Бондар ус
пішно навчатися в школі. Ще коли була
у
шостому класі (чотири роки тому), ’ Світлана
з власної ініціативи організувала хореогра
фічний ансамбль «Крішна». На жаль, на той
час ніхто з педагогів ініціативу не підтримав.
Та, на щастя, ансамбль знаходив свій прос
тір, поповнювався новими членами з 2, 4, 6,
7, 8-х класів. І коли ця група заявила
про
себе як справді майстерний хореографічний
колектив тоді й вчителі прихилилися до ньо
го.
Ведучою акторкою стала сама
Світлана:
погляньте лише на знімок, на те, як вона ви-
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«ДРЕВНІЙ РИМ»

ПОДІЇ

як можна дивитись на білий світ через грати? Ми
ж не в’язні!

І

КРОСВОРД

ШКІЛЬНІ

ї

Принципово до атестації педагогів
поставились у Піліпакській середній
школі. Як
невідповідаючий посаді
був звільнений з роботи
59-річний
викладач
фізичної
культури 3. О.
При контрольній
перевірці ВЧИТЄЛг
не вклався в жоден з нормативів, Зс
якими працювали його школярі. Н©
перекладині не викнав 10 разів під*
йом перевертом. 6-кілометрову Дис
танцію подолав останнім. Півторамет
рову висоту взяв лише з 11-ї спроби

*
*
*
За погану «профілактику по праце
влаштуванню випускників школи
у
сільській місцевості
сувору догану
було
оголошено
вчительці спів е
С. Голосистій. Гіри перевірці з’ясува
лось, що замість програмної
пісні
«Деревенька моя» вона примушува
ла дітей співати «Як тебе не любити,
Києве мій?»

*

Вміло поєднує
викладач
історії
О. бувалий свій навчальний предмет
з туристсько-краєзнавчою роботою у
районі. Під час невеличкої прогулян
ки по рідних Березняках учитель всьо
го за три дні зумів переконати дітей,
що Іван Сусанін в історії нашої кра
їни — людина надзвичайної відваги,
витривалості патріотизму.

На «гарячому» був пійманий учень
7-го класу
Телепнівської
неповної
школи Сергій Голуб. Під час обідньої
перерви у шкільній їдальні він поцутив у свого товариша тарілку супу

конує індійські рухи — одразу помітна плас
тичність, ніжність. ! враження таке, ніби ін
дійський танець виконує не українка, а справ
жня індіанка. «Крішна» завоювала симпатію
глядачів у Голованівському районі.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Гори на півночі Італії. 3.
Нащадки жителів древнього Риму. 5. Захват, що
супроводжував переможців. 8. Війна між римля
нами та карфагенянами. 9. Форма державності.
11. Древнє місто на березі моря. 12. Римським
полководець.

Склав Андрій ВДПЯВСЬКИЙ,
учень 6-Г класу СІЛ № 6 м. Кіровограда.

*

*

*

*

ПО ВЕРТИКАЛІ: 2. Плем'я в Італії. 4. Острів на
півдні Італії. 5. Річка в Італії. 6. Рада старійшин
у древньому Римі. 7. Член ради старійшин. 8.
Люди, що переселились в Рим з інших місць
10. Давньоримський воїн. 13. Полководець-пере
можець, що урочисто в’їзджає у місто.

*

*

І не лише у районі. У квітні цього року
Світлана Бондар взяла участь у
обласному
огляді-конкурсі самодіяльних колективів, на
якому була відзначена грошовою премією.
Були бурхливі й теплі оплески глядачів, які
високо оцінили здібності юної танцюристки.

— Світлана якась загадкова людина,
—
ділиться своєю думкою режисер Ульяновсь
кої кіностудії В. Ф. Кизима. — Якось одер
жав від неї листа, у якому коротенько роз
повіла про себе. Після деяких вагань я вирі
шив зустрітися з нею. І вже при зустрічі, у

розмові, зрозумів, що дівчина до індійсько
го мистецтва ставиться серйозно. Спробував
її захоплення Індією передати на
екрані.
Фільм був знятий успішно. А
називається
він — «Індійський лотос — квітка печалі»...

Юнка сміливо йде до своєї мети5 А мрія
її — стати кваліфікованою акторкою-танцівницею.

— Світлано, чи легко вчитися індійського
танцю? — цікавлюся я.
— Якщо зізнатись, то нелегко. Бо й досві
ду не достатньо і методичних розробок та
порад обмаль. Але я люблю справу, за яиу
взялася і вболіваю за нашу групу «Крішна».
— Що саме ви виконуєте?
— У репертуар нашого невеликого колек
тиву входять індійські, циганські танці та по
пулярна нині «Ламбада». Все вивчено і освое
но самостійно. Нам приємно займатися цим.
Звичайно, наші своєрідні «гастролі» по Голованівщині відбулися лише при сприянні клуб
них працівників та керівників колгоспів, ін
ших установ.

Л. САВИЦЬКИЙ.
м. Голованівськ.

P.S.' Світлана має бажання листуватися з
друзями із Індії, що навчаються у вузах м.
Кіровограда. Була б дуже рада, якби їй пи
сали на адресу: 317640, м. Голованівськ, Кі
ровоградської області, вул. Титова, 120, Бон
дар Світлані Анатоліївні.
На знімках: Світлана Бондар танцює індій
ський танець.

*

*

В особистих інтересах
використо
вував шкільний туалет восьмикласник
Д. Д. За його відвідування він збирап
з кожного молодшого школяра 20
копійчаний податок.
Зусиллями всього педагогічного ко
лективу злочинне діяння новоспече.
ного «кооператора» було припине
но. За конфісковані
гроші
радою
школи було вирішено спорудити су
часний підземний
туалет, обладна
ний стереопрогравачами і відеомагні.
тофонами.

*

*

*

Як керівник злочинної групи тон«
сикоманів до кримінальної відпоан
дальності був притягнутий вчитель ДІ
мії. Засвідчили діти: перед проведенням контрольних дослідів він зав
жди говорив: «Не тицяйте пальцем
у рідину, а от понюхати — завжди
треба».

В. АНТОНЕНКО.

Сторінка для, улнів шкіл, (УС&ІГУ, т^зенікдліі^.шіддентів та пшагті£

ДОВІДКОВА СЛУЖБА «МК»
*г X Перший квітневий номер нашої полоси ще раз підтвердив, що люди завжди
хочуть знати про це, Про те, і про все інше. Читачі, які звернулися до редак
ції |в основному, це були телефонні дзвінки), просили знайти стародавні ку
лінарні рецепти; з’ясувати, чому буває металічний присмак у роті; чи можна
виходити заміж за обранця, якщо цьому суперечать дані гороскопу; чи обов язково прививати дитину перед тим, як віддавати до дитячого садка, що
робити, коли потіє голова та інше.
Відповісти відразу на все, звичайно, неможливо. Але
з часом, думаємо,
всі, хто до нас звернувся, зможуть дізнатись про те, що їх цікавить. Так що
дзвоніть, пишіть — і питайте.

І

Ця дивовижна морська капуста
Єдине, чого у наших магазинах
вдосталь, так це морська капуста.
Яв кажуть, берм — не хочу. ! ціна
не дуже кусається. Але ж не беруть. Мабуть таки, справді, не хочуть. А даремно...
і
Назва «морська капуста» об’єднує цілу групу водоростей, які належать до родини ламінарійових.
Усі вони мають подовжену, за
формою ременя, слань (від 1 до
15 — 20 м), ростуть на дні моря,
і прикріпившись до нього не корін
ням, а своєрідними виростамиризоїдами.
Властивості
морської капусти
просто дивовижні. Вона може за
своювати окремі мікроелементи
із води (наприклад, йод) і нагро
маджувати у 100 тисяч разів біль
ше, ніж міститься його у самій
морській воді. Спочатку із водо
ростей одержували агар, потім з
нього попелу — соду для вироб
ництва мила і скла. Зараз багато
хворих знають, що морська капу
ста сприяє відновленню сил після
перенесених тяжких захворювань
чи нервово-психічних напружень.

Вона діє як> загальнозміцнюючий
шену — в аптеці. Остання, зокре
засіб. її дають Лр^и.лікуванні ате
ма, приготовлена у вигляді крупи,
росклерозу і для1'* ^попередження
служить додатком до
будь-якої
ендемічного зобу, при. запалю
страви. Із консервованої капусти
вальних захворюваннях тонкого і
кухарі і домогосподарки теж го
товстого кишечника та інших хво
тують багато смачних} різноманіт
робах.
них страв. Наприклад, вітамінний
Морська капуста постачає (На
салат.
шому організмові легко засвою
Для нього вам знадобиться 100
ваний йод — Вадкливий мікроеле
— 150 г морської маринованої
мент. При достатній кількості йоду
капусти, 1 — 2 солоних чи свіжих
зменшується в’язкість крові, зни
огірки, 2 — 3 морквини, 1 — 2 яб
жується тонус судин і артеріаль
лука, 1 варене яйце, 3 — 4 сто
ний тиск, зменшується небезпека
лові ложки сметани, сіль, зелень.
утворення тромбів і розриву су
Моркву натріть на крупній тертц.,
дин (інсультів), зменшується кіль
огірки і яблука наріжте тонкими
кість холестерину в крові.
Крім цього, морська чарівниця
скибочками.
— прекрасний дієтичний продукт,
Як
приготувати
мариновану
її хімічний скдац, дуже багатий. У
капусту? її треба відварити, охо
ній є цукри, білки і жири, клітлодити, нашинкувати і залити хо
чатка,
вітаміни В1, В2, В12, РР,
лодним маринадом на 8 — 10 го
провітамін А і цілий набір мікро
дин.
елементів.
Крім йоду — бром,
Приготовлені продукти змішай
марганець, кобальт, цинк, магній
те з маринованою капустою, на
та інші.
Цю капусту не треба заготовля
різаною у формі лапші, заправте
ти, переробляти і зберігати. Її 1 сіллю і сметаною. Перед тим як
можна купити у вигляді консер
подати на стіл, прикрасьте яйцем
вів у продуктовому магазині, суі зеленню петрушки.

ЗАТИШОК

У ВАШІЙ КВАРТИРІ
Кожнім господині хочеться, щоб квартира була не
тільки обставлена зі смаком, але разом з тим і від
повідала сучасним вимогам гігієни і моди. Як це най
краще зробити) Можливо, вам допоможуть наші
І поради.
В інтер’єрі квартири велике значення має правиль
не розташування меблів. Якщо кімната вузька і ви
тягнута, не варто ставити їх вздовж стін. Це тільки
підкреслить подовжені пропорції приміщення.
Краса і затишок у кімнаті багато в чому залежать
і від того, як меблі гармонують із забарвленням і
малюнком шпалер і штор. Якщо ви хочете, щоб кім
ната здавалась вищою, підберіть малюнок на шпале
рах і шторах, розташований вертикально. Горизон
тальний малюнок ілюзорно знижує висоту, ніби роз
ширює приміщення. Для невеликих кімнат більше
підійдуть штори світлих тонів з невеликим малюн
ком.
Колір не тільки забезпечує естетичну виразність
квартири, але й створює гарний настрій. Для спаль
ної кімнати більш придатні м’які тони: жовтуватий,
сіруватий, зеленуватий. Дитячу кімнату можна офор
мити, звичайно, яскравіше.
Для кімнат, вікна яких виходять на північ, підій
дуть «теплі» тони — рожеві золотисті, беж; а в тих,
що на південь — «холодні», такі як голубий, зеле
ний, лимонний.
Лроменевв гсонячна енергія має велике значення
для здоров’я людини. Тому треба частіше протирати
вікна і не зашторювати їх у світлі години доби.
Брудне скло затримує близько 70 процентів ультра
фіолетових променів, котрі, як відомо, згубно ді
ють на мікроорганізми. Виявляється, навіть тонка
тюль затримує до 20 процентів світла, а густа, з
щільним візерунком — до 35. Тому не тримайте кім
нату постійно у півтемряві. Хоч варто нагадати, що
занавіски не тільки прикрашають кімнату, але й за
хищають житло від надмірного перегрівання влітку,
а взимку, навпаки, від переохолодження.
Звичайно, дуже гарно, коли є кімнатні квіти. Од
нак, надмірний квітник на підвіконні «з’їдає» до 50
процентів природнього освітлення. Квіти треба ста
вити так, щоб вони займали не більше 15 процентів
площі вікна.
Значне місце в художньому оформленні інтер єру
займає світильник, вдало підібраний за кольором,
формою і пропорціями. Для освітлення кімнати пло
щею 15 квадратних метрів потрібна лампа потуж
ністю 150 ватт, тобто по 10—12 ватт на квадратний
метр. При висоті приміщення 2,4—2,7 метра люстри
і абажури краще прикріплювати безпосередньо до
стелі чи на вкороченому підвісі — це створить рів
номірне освітлення по всій кімнаті. Для роботи до
цільно використовувати одночасно як загальне ос
вітлення, так і місцеве, (бра, торшери, настольну лам
пу).

Лівша—не смертельно
Трирічна дочка моїх знайомих пише лівою рукою.
Ложка теж майже завжди у лівій... Мама нервує, при
мушує дівчинку їсти правою рукою. Та відповідає голос
ним ревом. Ситуація — не позаздриш. Подруги заспо
коюють: тільки б і проблем, а батьки в паніці — дитя
не таке як у людей...
У 95% людей права рука є більш активною, серед ін
ших 5% переважають так завні лівші і амбідекстри, тоб
то ті, котрі користуються правою і лівою рукою в од
наковій мірі.
На ранніх стадіях розвитку людини обидві руки діють
однаково, і тільки після півтора року одна з них стає
активнішою по відношенню до іншої.
Великий російський фізіолог І. П. Павлов висловив
припущення, що розвиток рухових функцій обох рук
буде сприяти більш гармонійному розвитку дитини і
дасть певні переваги інтелектуальному розвитку. Він
нагадував, що серед видатних людей — велика кіль
кість амбідекстрів. Подальші наукові дослідження під
твердили цю гіпотезу. Тому, починаючи з шеститижне
вого віку, доцільно спеціально тренувати руки дитини і
особливо ліву кисть (масаж кисті, активне згинання і
розгинання пальців і т. ін.). Це сприяє досконалішому
володінню обома руками.
У трохи старшому віці необхідно під час ігор в од
наковій мірі розвивати рухи пальців рук. Але якщо час
уже втрачено і дитина краще володіє лівою, то, праг
нучи навчити її, припустимо, писати правою рукою, знай
те міру. Деякі батьки прив’язують ліву руку сина чи
дочки, б’ють по кисті, якщо дитя продовжує щось ро
бити цією рукою. Це, як правило, призводить до різ
них невротичних розладів, роздратування. Щоб обме
жити рухи лівою рукою, можна використовувати різно
манітні ігри, проводячи їх в спокійній, доброзичливій
обстановці. Пам'ятайте — ніякої категоричності чи си
лового натиску.
Наприклад, малюкові дають в ліву руку автомашинку,
а в праву — літачок, і пропонують добратись до лев.ної точки. Хто ж швидше) Звичайно, що дитина почне
^енергійно рухати правою рукою, у якій літак, і затри
мує ліву руку, де — автомобіль. В подібних іграх, а їх
можра придумати за цією аналогією дуже багато, різку
, перевагу функцій однієї руки вдається
гальмувати. І
без конфліктів.
Для школярів найбільш ефективний у цьому відно
шенні спорт. Плавання, гімнастика, спортивні ігри спри-

Матеріапи випуску підготувала

ВОСЬМА СТОРІНКА

Перманентна

ЗАВИВКА
Кожна жінка хоче бути гарною. Усе можливе для цьо
го вона намагається зробити вдома, але інколи поспі
шає й у перукарню — за завивкою, наприклад. Та, як
відомо, допомагає зберегти зачіску. Але інколи волосся
стає сухим і ламким...
На початку нашого століття німецький перукар Каря
Неслер винайшов перманент. На той час Неслер був
учнем перукаря у паризькому салоні. Він установив, що
якщо змочити волосся лужним розчином, а потім на
мотати його на розігріту металеву гільзу, то зачіска
надовго залишається хвилястою. Аби довше зберегти
тепло (як у розігрітій прасці) для завивки •застосовува
ли велику і важку гільзу вагою близько одного кіло
грама.
Ідея Неслера виявилась живучою і в 1909 році перма
нент увійшов у моду після того, як з’явились легкі гільзи-бігуді з електричним підігрівом.
І
Пізніше, у 30-х роках нашого століття було винайде
но так званий хімічний перманент. При цьому способі
вдається надати волоссю хвилястість на довгий час без
розігріву — за допомогою лужних і кислотних хімікатів.
Однак багато лікарів, і не без підстав,
вважають
перманентну завивку волосся шкідливою і рекоменду
ють любителям пишних завісок холодну завивку-уклодку за допомогою звичайних бігудів без. застосування
хімічних розчинів.
Уся справа в тому, що під час перманентної завив-1
ки відбуваються зміни у білках, з яких складається во
лосина. Порушується її природний
розвиток, і вона
вмирає — пересихає, ламається, Тому якщо ваше волос
ся від природи сухе і ламке, від перманентної завивки
доведеться відмовитись.
При нормальному і особливо жирному волоссі її мож
на застосовувати. Однак не рекомендується поєднува
ти завивку із фарбуванням волосся хімічними фарбами.
Після такої хімічної «атаки» воно може дуже постраж
дати (стане пересушеним, ламким, що призведе до по
силеного його випадання),
І, найголовніше, якщо ви все-таки вирішили робите
завивку, змиріться з тимг що після неї ваше волосе*,
завдаватиме вам чимало клопоту: вимагатиме особливо
ретельного догляду, що за нинішнього часу влетить ва-и
у копієчку. Адже треба обов’язково користуватись за•
~
~
, «Пасобами
з відновною
дією — кремами «Особый»,
лрин», бальзамами «Балет», «Гольф»,
«Московский».
Можна скористатись відтінковим шампунем-бальзамом
«Ефектон».
Звичайно, при наших порожніх прилавках купити оце
все у магазині — все одно, що дістати зірку із неба,
Але ж є комісійні, комерційні (скоро,
кажуть, буде
валютний) магазини. Є, врешті-решт, товчок, Там — до
рого, але ж хоч щось можна купити. Вам жаль гро
шей? Але ж ви хочете бути гарною? Краса, як і мисте
цтво, вимагає жертв.,, Навіть, якщо вони дуже відчутні
для вашої кишені.

яють досконалішому розвитку всіх рухових функцій під
ростаючого організму. Якщо ж,
незважаючи на »сі
спроби зробити із дитини «правшу», нічого не вихо
дить, не панікуйте. Ваші син чи донька — нормальні
діти, такі ж як і всі. Головне, аби виросли вони хоро
шими людьми.

ЛІКУВАННЯ
БОРОДАВОК

На руці з’явилась бородавка. Невелика, правда, ап<?
малосимпатична. Як позбавитись її) І де — у спеціаль?
ній лікувальній установі, чи можна й самому!
Бородавки — це доброякісні
новоутворення шкіри
вірусного походження. Інкубаційний період при зара
женні — 2—3 місяці. Захворювання частіше зустріча
ються у дітей і підлітків.
Для видалення бородавок у лікувально-косметичних
установах застосовується снігова вугільна кислота, при
пікання електрострумом, ферезол, лазеротерапія, ліку
вання за допомогою гіпнозу й інші засоби.
Нерідко
використовують і лікарські рослини. Вчені встановили
антивірусну активність меліси, жовтцю, привороту й ін.
Настій у домашніх умовах готують таким чином:
дві
столові ложки трави меліси заливають двома склянками
кип ятку, настоюють і приймають по півсклянки 3 рази
на день до їжі.
Непогані результати дає відвар чаберу: 20 г подріб
неної рослини відварюють 5 хвилин в 300 мл
води.
Приймати по 200—300 мл відвару 3 рази в день до їжі
протягом 10 днів. Побічних явищ практично не буває.
Відчутний лікувальний ефект при простих і підошов
них бородавках дає спиртовий настій листків горицвіту
і туї західної (10 г сировини на 200 мл горілки, настою
вати 7—10 днів). Вживати по 10 крапель і одночасно,
змазувати цією рідиною бородавки. Для місцевого лі
кування застосовується також сік листків
плюще», £ік
свіжозірваного чистотілу, сік росички, молочаю, ком
преси з пелюстків полину, інжиру та ін,
Можна використовуїати і збір, який міЄіизі. 10 гі
лочок туї і ялівцю, настояних у 100 мл горілки Иротягом 20 днів. Одержаним препаратом змазують бородавки один раз на добу протягом 7—15 днів. .Пфад Мстосуванням того чи іншого препарату поверхневий
шар бородавок розрихпіті.
содо.о-мипьною еайНв».
пемзою чи 10-процентною сапіципоаою маззю.
завідуюча сектором соціальних проблем Ольга ПИЛИПЕНКО.
_ _____ ____________

1 ЧЕРВНЯ 1991 РОКУ

«МОЛОДИВ КОМУНАР»

--•л

СУДДЯ РОСІЙСЬКОГО ПАРИЖА
ІМ я Дона Амінадо

„а.
ма-

читачеві навіть
сьогодні,
коли із забуття
виходять
все нові постаті нашої лікультури7”'ісго’

■MMMMI

пролягає у Київський університет на юридичний фа
культет.
Напередодні 1-ї світової
війни Дон Амінадо співро
бітничає у газеті «Раннєє
утро», а з 1916 року — у
журналі «Новый Сатири
кон». Він стає
постійним
фейлетоністом кількох га
зет. Рання тврчість поета
сповнена
співчуттям до
«маленької людини»,
не
прийняттям вульгарності,
бездуховності російського
міщанства.
У 1915 році
виходить
перша
книга — збірник
лірики «Песни войны». (Є
й інші дані про дату вихо
ду цієї збірки. Так, у де
в’ятому томі «Краткой Ли

ховну кризу
російської
еміграції.
Фігура Дона Амінадо —
одна з найпомітніших І
найколоритніших
серед
представників
російської
еміграції в Парижі. Прак
тично жодна з подій куль
турного
життя не відбу
валась без участі поета.
Він був особисто знайомий
з багатьма людьми, кого
ми сьогодні вважаємо гор
дістю
російської літера
тури, нашої історії.
Вра
жаюче великий лише оди 4
перелік поетів, письменни
ків, артистів, інтелігенції:
Горький, Ходасевич, Бунін,
Одоевцева, Теффі, Діонео,
Бенуа... Згадки, враження
від творчості та зустрі
чей з Доном Амінадо мож
на знайти у їх листах, спо
гадах, творах.
Так, Ірина Одоевцева у
своїй книзі «На берегах
Сены» присвятила кілька
сторінок зустрічам з по
етом. Вона описує один ?
вечорів,
проведених
у
компанії з Доном Аміна
до та Іваном Буніним. Роз
також про два
повідає
творчих вечори поета,
в
одному з яких (це
був
спільний вечір Амінадо з
Теффі у 1927 році) і сама
брала участь як
конфе
рансьє. Другий вечір Дона
Амінадо, уже власний, від
бувся через рік.
Про місце Дона Аміна
до у середовищі росїйсь
ко: еміграції багато гово
рить його участь у святкуванні десятирічної діяльності П. М- Мілюкова
рена посту головного
дактора «Последних но
завостей». У числі ста
гостей
булк
прошених
князь С. М. Волконський
Бунін, Бенуа, Дон Аміна-

рн. Більше того, наберусь
сміливості сказати — ім’я
Дона Амінадо мало що го
ворить навіть нашим літе
ратурознавцям. У той час
коли на Заході творчості
поета присвячені численні
публікації, про нього май
же нічого не знайдете у
радянських
літературних
довідниках, не прочитаєте
на сторінках періодичних
видань (виняток хіба що
— передмова Ігоря Василь
ева «Как объяснить в прос
тых словах...» до публіка
ції добірки віршів
Дона
Амінадо у дев’ятому но тературной Энциклопедии»
мері журналу
«Октябрь» книга датується 1914 ро
за 1988 рік). Разом з тим ком). Друга і остання кни
вірші поета, який друку га Дона Амінадо, яка бу
вався у журналі
«Новый ла видана в Росії. «Весна
Сатирикон», були дуже ві семнадцатого года», вийш
домі у дореволюційній Ро ла в 1917 році.
сії.
У 20-і роки Дон Амінадо
Псевдонім «Ден Амінадо» емігрує за кордон, у Па
належить нашому земляку риж. Там він багато друку
по народженню Амінаду ється в різних періодич
Петровичу Шполянському. них виданнях російського
Народився він у Єлисавет- зарубіжжя і редагує емі
граді 8 травня (25 квітня грантські видання, пише
за старим стилем) 1888 ро віршовані фейлетони для
ку у сім’ї єлисаветградсь- російської щоденної га
кого
міщанина Пейсаха зети «Последние новости»,
Шполянського. Про це є яка видавалась у Парижі
згадка у метричній книзі під редакцією П. М. Мілю
записів народжених євре кова і відводила багато
їв єврейської синагоги міс місця літературі та публі
ро
та Єлисаветграда, де май цистичним виступам
бутній поет записаний як сійських письменників-еміАмінадов. У 1897 році де грантів.
Поет написав і випустив
в’ятирічного Амінада зара
ховують у підготовчий клас за кордоном кілька книг
—
Єлисаветградської чолові віршів та афоризмів
(1928),
чої класичної гімназії. А в «Накинув плащ»
1905 році він успішно скла «Нескучный сад» (1935), «В
баснословные годы»
дає іспити на зрілість як те
учень 8 класу гімназії. Да (1951) Ці книги пронизані
лі шлях
Дона
Амінадо відчаєм і свідчать про ду-

до, Алданов, Адамович,
Мачульський... Тобто, лі
тератори, художники, те
атральні діячі російського
зарубіжжя, люди
різних
поглядів і симпатій.
У хроніці культурного
життя російської емігра
ції у Франції за 1930 рік
також згадується літера
турно-гумористичний
ве
чір Дона Амінадо, який
відбувся 19 жовтня. У про
грамі була п’єса у трьох
діях «Суд над російським
Парижем». Роль
голови
грав М. В. Тесленко, членів
суду — М. О. Алданоз,
князь — В. В. Баратинський, секретаря — Н. Бер
берова, захисника — Н. Ф.
Балієв, звинувачувана —
Дон Амінадо.
Про вірші Дона Амінадо
можна знайти схвальні від
гуки у спогадах багатьох
поетів. Його постійно су
проводжував читацький ус
піх. «Один з найталановитіших поетів, які уціліли в
сказав
еміграції» — так
про Амінадо в 1934 році
Максим Горький.
Щоб мати повніше уявлення про творчий дар
поета, треба згадати лист
Марини Цвєтаєвої, написа
ний Дону Амінадо 31 трав
ня 1938 року. Поетеса, яке
не любила розкидатись незаслуженими комплімен
тами, говорить про Дона
Амінадо як про поета
котрий не тільки майстер
но володів словом, а й
мав тонку і вразливу ду
шу. «Милий Дон Амінадо,
мені дуже необхідно Вам
сказати, що ви справді чу
довий поег», — такими
словами починається лист
«Так, цілком чудовий по
ет
(інструмент) і
куди
більше — поет, ніж усі ті

молоді і немолоді поети,
які друкуються у товстих
журналах. В одному Ва
шому жарті більше лірич
ної сили,
ніж у всьому
«на серйозі».
Варто навести ще
дві
цитати з цього листа. Од
на з них
говорить про
роль Дона Амінадо в жит
ті російської еміграції в
Парижі — «...Ви її найжорстокіший (бо ж безкорис
ливий — доброзичливий)
суддя». Інша — про Амі
надо - поета — «Рибак»
рибака бачить здалеку».
Багато хто з літераторі»,
особливо більш молодого
покоління, віддавав належ
не тільки його
таланту
сатирика та гумориста. У
віршах Дона Амінадо чіт
ко проглядається його лі
тературний
попередник
— Кузьма Прутков. Поєд
нання «високого» з «низь
ким», свідома приземленність образів у поєднанні
з тонкою ліричністю, вмін
ням знайти точну характе
ристику і влучне слово —
усе це риси своєрідного
поетичного
обдарування
Дона Амінадо. Відомі йо
го афоризми склали цик
ли «Новый Козьма Прут*
ков» та «Философия каж
дого дня».
У вірші «Друг-читатель»
поет так визначив
внут
рішнє завдання свооєї по
езії: «...ты в него так этим
юмором брызгни, чтоб он
хоронил, но чтобы он хохо
тал». А ховати читачу-емігранту, та й письменнику,
було що. Чи не
тому у
віршах Дона Амінадо так
часто лунають рядки про
даремно прожите ж; ття,
гіркі звернення до свого
покоління. Книга спогадів
«Поезд на третьем путиг

(1954), яка вважається од
ним з найповніших опи
сань життя російської емі
грації, овіяна нотами пе
симізму та безвір'я. Поет
«в простых словах», з жор
стокістю,
чіткістю і бо
лем
висловив трагічний
підсумок даремно прожи
того життя: «Вокруг
да
около ходили, мимо глав
ного прошли».
Про той період Дон Амі
надо писав, що «мецена
ти видихались, професійні
видавці
закінчували бан
крутством, видавці друку
вали одні календарі». Чи
сельність «читающей пуб
лики» у російському за
рубіжжі з року в рік ка
тастрофічно зменшувалась.
Книг та журналів ставало
все менше, вони були до
рогі, зубожіння
росіян
стрімко прогресувало. Емі
грантська молодь все охо
чіше читала по-французьки, все менше цікавилась
емігрантськими авторами.
Денаціоналізація підрос
таючого покоління ставала
одним із сюжетів, які пов
торювались у творчості
таких тонких та чуглизих
сатириків російського за
рубіжжя, як Теффі та Дон
Амінадо.
Помер Дон Амінадо у
Парижі в 1957 році.
У пропоновану добірку
увійшли вірші з двох книг
«Накинув плащ» та «В те
баснословные годы». Спо
діваємось,
що
коротке
знайомство з нашим зем
ляком, в біографії якого
ще багато білих плям, від
криє читачеві самобутньо
го поета, чиє ім’я, безпе
речно, має право на місце
в історії нашої літератури.

Володимир ПОЛІЩУК.

—----- ДОН АМІНАДО -

ИСКАНИЯ
Какая-то личность в простом пиджаке
Вошла на трибуну с тетрадкой в руке
Воды из графина в стакан налила
И сразу высокую ноту взяла.
И так и поставила тему ребром:

__Куда мы идем? И зачем мы идем?
И сорок минут говорила подряд,
Что мы все идем, очевидно, назад.
Но было всем лестно, что всем по пути,
И было приятно, что если идти,

То модно идти, не снимая пальто,
Которые снять и не думал никто.
И вышли вдыхая осеннюю слизь,
И долго прощались, пока разошлись.
И, в сердце святую лелея мечту,
Шагали и мокли на славном посту.

Ты и киргизская, ты и калмыцкая —
Общая Родина-мать.
Ты их рожала в снегу и на холоде,
Ты их морила, держала их в голоде.
Но не могла уморить.
Очень уж были голубчики дюжие,
Ездили ловко, имели оружие...
В общем, о чем говорить!
Выросли эти узбеки с бурятами.
Вышли вполне социал-демократами,
Стали на правильный путь.
Взяли учебник изящной словесности
И как давай наводить по окрестности

То ли
Бойко
Бойко
В такт

долбят словари.
идут караваны с верблюдами,
туркмены стучат ундервудами,
им стараясь попасть.

Азербайджанскую жуть...

КОГДА
МЫ

вспомним

Ходят башкиры и купно с монголами
Учат грамматику, жарят глаголами.
И от зари до зари
В страшном порыве народного рвения
То наизусть повторяют склонения,

Никто не знал предназначенья,
И дар любви был нам вручен.
И в страшной жажде расточенья
И этот дар был расточен.
Но кто за нежность нас осудит.
Казнит суровостью в раю?
И что в сей жизни главным будет,
Когда мы вспомним жизнь свою?

И, не теряя рабочего времени,
Вслух переводят для тюркского племени

Маркса последнюю часть.
Как же, взирая на массы крестьянские,
Нам удержать наши чувства гражданские

И со слезой не сказать:
— Ты и Калинина ты же и Ленина,

Ты и Малинина, ты и Буренина —
Общая Родина-мать!

КАК

РОДИНА-МАТЬ

Как рассказать им чувство это,
Как объяснить в простых словах
Тревогу зимнего рассвета
На петербургских островах,
Когда, замучившись, несется
Шальная тройка поутру,

Господи, сколько на свете народностей,
Сколько различий и сколько
несходностеи,
Даже не веришь ушам.
Как обменяться и словом, и мнением,
Если ты хочешь со всем населением
Поговорить по душам.
Как заразившись безумием массовым,
Вслед за писателем, вслед за
Некрасовым,
Именно вслух не сказать:
Ты и узбецкая, ты и кумыцкая,

Когда отстегнутая, бьется
Медвежья полость на ветру,
И пахнет влагой, хвоей, зверем...
И за верстой верста бежит.
А мы, глупцы, орем и верим.
Что мир лишь нам принадлежит.
.-.г;.
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«МИСТЕЦТВО
XII—XIV вв. стали пері
одом виникнення багатьох
шкіл ніндзюцу. Феодальні
війни посилили вплив най
маних охоронців та шпигунів-убивць. Кожне селище
повинне було виділяти у
загін феодала-самурая лю
дей: списоносців, слуг, пі
ших воїнів. Частина з них
перетворювалася у саму
раїв нижчого гатунку, або
асігуру («легконогих»). Во
ни й були прообразом тих,
кого ми сьогодні звемо
«ніндзя». З часом
асігу
ру почали складати окремі
клани, з явилися особливі
ритуали, виникли вже ві
домі нам три категорії —
генін, тюнін та дзенін. Без
посередніми виконавцями
були геніни, тюніни роз
робляли таємні
операції
та керували групами з 3—
5 чоловік, а зверху
цієї
ієрархічної піраміди знахо
дилися філософи-дзеніни.
Учись
чекати — каже
найперший принцип нінд
зюцу. Чекати —незважаю
чи на біль, гнів, страх,
втому. Чекати — пересту
пивши через своє особис
те «я». Цей принцип чудо
во! ілюструє знаменитий
японський майстер фехту
вання на мечах Мінамото
Мусасі, посібники якого
дуже цінувалися у кланах
ніндзя. Він учив, що справ
жній воїн повинен уявля
ти себе вже мертвим. То
ді він позбавиться страху
смерті, та бажань
життя.
Його свідомість стане по
дібною дзеркалу, миттєво
відображаючому будь-які
зміни у зовнішньому ото
ченні.
Дивлячись у дзеркало,
людина бачить лише своє
відображення і не помічає
самої полірованої поверх
ні. Тому вміння
зостава(Продовження.
Початок див. Н°Н5 18, 19,
20).

БУТИ

ТЕРПЛЯЧИМ»

тися непоміченим ніндзя
пов язували з незворуш
ністю та внутрішнім спо
коєм, які, в свою чергу,
витікали з уміння завжди
зберігати абсолютне
са
мовладання. Треба
було
вміти насамперед нічим
не виділятися від оточен
ня, бути у стані цілковитої
і повної гармонії з приро
дою, будь-яким місцем,
де доводиться діяти.
Не кожний міг досягну
ти майстерності дзеніна у
психотренінгу. (Про те, за
допомогою
яких
вправ
вчилися на Сході володіти
собою, ми розповімо в ін
ших випусках серії «З історїі бойових мистецтв Схо
ду» та у майбутній
спе
ціальній школі самовдоско
налення, уроки якої пла
нуємо розпочати ще в цьо
му році).
Майстри бойових
мис
тецтв (будзюцу) визнава
ли, що багато
залежить
від природжених здібнос
тей людини. Проте базо
вими навичками повинен
був оволодіти кожен нінд
зя.
У школах ніндзюцу вив
чали особливі
дихальномедитативни вправи, ске
ровані на оволодіння жит
тєвою енергією Кі (кит. —
«ці»). Мистецтво, запозиче
не від китайських монахів,
полягало у тому, щоб про
вести Кі по усіх внутріш
ніх тілесних «каналах» та
наповнити енергією поле
«танден» (або «кіноварне
поле»), що знаходиться у
3,5—4 см нижче пупа.
Навчений збирати Кі у
необхідний момент
лус
кає плин енергії в ударну
кінцівку, немовби «вики
даючи» Кі
у суперника.
Ледь помітним рухом до
лоні таким чином можна
завдати смертельного уда
ру, який вражає внутрішні
органи людини. Але, ще
раз повторюю,
лсдібни-

ФУТБОЛ
12 тур чемпіонату країни «Зірка», як і
попередній, провела вдома: кіровоградці приймали херсонський «Кристал». Із
перших хвилин матчу наші земляки взя
ли ініціативу в свої руки, що дозволило
їм відкрити рахунок (М. Шевченка, 12
хвилина). Але у другому таймі
гості
оговталися і провели декілька гострих
контратак, одна з яких ,майже на остан
ніх хвилинах матчу, увінчалася успіхом.
Рахунок зустрічі, таким чином, нічийний
— 1:1. «Зірка» займає після чергового
туру 19 місце, піднявшись в підсумковій
таблиці на одну сходинку. 28 травня
«Зірка» проведе у Мукачевому, де гра
тиме з місцевим «Приладистом», а 31
травня її зустрічає на своєму полі іванофранківське «Прикарпаття».
Р. Б. Результат матчу 13-го туру чем
піонату країни:
«Зірка» — «Приладист» (0:3).
СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
Як ми «же повідомляли, 22—26 трав-

ми здібностями володіли
лише
одиниці, що нале
жали до верховної «кас
ти» ніндзя. Секрети три
малися навіть
усередині
шкіл, а багатьом кланам
вони взагалі були невідо
мі. Більшість ніндзя вико
ристовували керуваня Кі як
засіб психорегуляції, заспо
коюючись та очищаючись
від непотрібних думок та
бажань. У граничній ста
дії такого тренуваня бо
єць знаходив стан му-сін«нерозуму», в якому
не
мовби втрачав власне «я»
у безперервному
потоці
світових змін. Він лише
ішов
шляхом
розвитку
усього сущого — До (кит.
— «Дао»). Таким
чином
здійснювався
принцип
«єдиного тіла», коли нінд
зя не тільки відчував ру
хи суперника, а й перед
бачав його задуми, злив
шись з його біоенергетич
ним полем.
Спочатку учень повинен
був осягнути самого себе
і тільки потім його вчили
керувати енергією Кі. Бага
то шкіл ніндзюцу викорис
товували для цього оригі
нальну техніку саморегуля
ції, запозичену з буддиз
му: промовляли особливі
звукосполучення (тантри),
звуки яких входили у ре
зонанс з космічними енер
гетичними полями. Напев
не, всім відомо, що є де
яка відповідність між ок
ремими психічними пере«
живаннями людини та кон
кретними зонами її тіла,
тобто її суб'єктивними від
чуттями у цих зонах. На
Сході вже тисячоліття то
му ця відповідність поро
дила концепцію так званих
«психічних центрів». Що
мається на увазі? Нам ві
домо, що емоційні пере
живання образи або жалю
до себе часто приводять
до щему у грудях; у си
туації, що може погрожу

вати нашому життю, з’яв
ляється неприємне, смок
чуче відчуття «під ложеч
кою»; тяжкі роздуми сулродвожуються напружен
ням та тягарем у області
лоба тощо. Ці відчуття ті
лесних зон у їхньому зв’я
зку з психічними пережи
ваннями були виділені у
східних вченнях як особ
ливі центри (чакри) люд
ського тіла. Пізніше чакрам були привласнені сим
волічні зображення та зву
ки, покликані допомагати
у концентрації
на
цих
центрах.
Ніндзя вищого посвячен
ня володіли
подібними
знаннями і застосовували
їх під час підготовки
до
бою.

бічно розвивала свідомість
та тіло ніндзя.
Він мав
змогу чути звуки, невло
вимі для звичайної люди
ни (тренування включало у
себе вміння
розрізняти
один звук
від іншого),
вмів нечутной
непомітно
та швидко пересуватися:
боком (йоко-арукі),
щоб
заплутати
переслідувачів
та бути напоготові відби
ти напад з будь-якого бо
ку; легко (нукі-асі), щоб
під ногою не
хруснула
жодна гілочка.
Найбільш
досвідчені
ніндзя проходили
курс
мистецтва
карумі-дзюцу
—
полегшення
власної
ваги. Вони вміли
стояти
навіть на натягнутому над
землею аркуші тонкого
паперу (ці дивовижні якос
ті до цих пір демонстру
ють майстри китайської
системи цігун).
Завдяки
карумі-дзюцу ніндзя здій
снювали фантастично висо
кі стрибки з місця,
зав
давали в повітрі
ударів
ногами, стрімголов пере
сувалися по деревах, чіп
ляючись за тонкі,
ламкі
гілки. Існували також спе
ціальні іспити — треба бу
ло, наприклад,
пройтися
декілька разів по розгор
нутому на нерівній поверх
ні землі аркуші найтоншого рисового
паперу та
ким чином, щоб не пор
вати його, або ж викона
ти серію вправ з мечами
на тендітних фарфорових
чашечках.
У бою ніндзя дотриму
валися суворої тактики:
«прийти з пустоти та піти
в пустоту, не залишивши
слідів». Ніндзя практично
ніколи не зважали на ко
декс честі самураїв (бусідо — «шлях воїна») з обо
в’язковими для нього ри
туалами та законами. Біль
шість ніндзя уступали дос
відченим самураям у бо
йовому мистецтві,
були
гірше озброєні, тому у
відкритому бою їх гинуло
значно більше, ніж саму
раїв. Зважаючи на це3 нін
дзя виробили свій
влас
ний почерк
бою:
вони
раптово з’являлися,
зав
давали ударів мечем або
кинжалом, підсипали
от
руту, кололи отруєними
голками — і так само рап
тово зникали. Ніндзя були

Таємне знання полягало
і в особливих сплетіннях
пальців (кудзі — ін), котрі
замикали циркуляцію
Кі
по спеціальних траєкторі
ях. За допомогою одних
комбінацій ніндзя досягай
внутрішньої рівноваги та
незворушності у бою, ін
ших — знаходив у собі не
людську силу і спритність,
ще
інших швидко адап
тувався
навіть у екстре
мальних умовах полону
або тортур. Вважалося, що
кожен палець пов’язаний з
окремим
космогонічним
началом. Це могли бути
або п’ять стихій традицій
ної китайської філософії
(метал, вогонь, вода, де
рево, земля), або ж щось
інше — залежно від кон
кретних шкіл. Наприклад,
у деяких школах ніндзюцу
великим палець відповіде
пустоті (початок і кінце
ва суть усього); вказівний
вітру (мудрість та доб
рочинність); середній
—
вогню та горінню (розум
і агресивність); безіменний
— воді (діяльність тіла та
емоції); мізинець — зем
лі (стабільність людини у
змінюючомуся світі). Пра
ва рука вважалася пози
тивною (ян) і
віддавала
енергію; ліва — була па
сивною (інь) та приймала
енергію. Замикаючи у ко
ло, наприклад, великий та
безіменний пальці, ніндзя
активізував свої
можли
вості до пристосування і
посилював гнучкість своєї
свідомості.
Уся ця складна наука все
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ия у Кіровограді на базі спеціалізованої
дитячо-юнацької спортивної школи олім
пійського резерву відбулися змагання
чемпіонату України із спортивної гімнас
тики. Кіровоградську школу на цьому
турнірі представляли майстри
спорту
СРСР А. Ніколаєв, А. Береговий, С. Ро
щин, і. Березняков, Є. Биченков, Д. Родзин, О.
Олійник, О.
Роздорожня,
С. Скрип ч у к. І. ІПІоповкіна, Н. Кришня та
Л. Сорокіна — всі вихованці М. І. Гасмана. Він і був головним суддею чемпіона
ту.
Здобувши у турнірних баталіях
по
над триста очок, кіровоградці зайняли в
загальнокомандному заліку почесне чет
верте місце: «золото», «срібло» та «брон
зу» вдіповідно розділили харків'яни, до
неччани та дніпропетровці.
В індивідуальному
заліку студент
КДПІ ім. О. С. Пушкіна Андрій Нікола
єв здобув срібну медаль за вправи на
перекладині, а випускниця міської СШ
№ 20 Ольга Олійник завоювала бронзо-

Акціонерному будівельному об єднай

ву нагороду за опорний стрибок, Ользі
також був врученим грошовий приз ян
кращій гімнастці кіровоградської коман
ди.
Абсолютними переможцями серед чо
ловіків
стали Олександр Світличний
(Харків) та Юрій Єрмаков (Донецьк). Се
ред жінок найбільше «золота» здобула
майстер спорту міжнародного класу Те
тяна Лисенко (Херсон).
ШАХИ
Юні шахісти кіровоградського клубу
«Дебют» (директор М. Комісарові не
щодавно повернулися із міжнародного
шахового турніру у Польщі, де зайняли
восьме місце (усього на турнір приїха
ли команди 51 шахового клубу з різних
європейських країн).
16 юних вихованців «Дебюту» викона
ли норматив першого спортивного розря»
ду, особливо, відзначилися Юрій Хахін,
Олександр Ковальов та Денис Хорунженко, котрі зайняли п'яті місця у інди
відуальній підсумковім таблиці.

2. Слюсар із ремонту двигунів, зар
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відомі десятки
способів
здійснення
своїх планів.
«Терплячі» вміли
прохо
дити крізь вузькі щіличи
розміром не більше 20X20
см. Завдяки спеціальним,
з раннього дитинства тре
нуванням вони вміли без
усякої вади для себе ро
бити вивихи у найважли
віших суглобах, що допо
магало їм,
звиваючись,
мов змія, звільнитися від
найтугіших путів, або при
кинутися мертвим, лежачи
в неможливій для жиоої
істоти позі.
Основа тактики ніндзю
цу полягала в тому, щоб
видати бажане для супро
тивника за дійсне. Ніндзя
вміли чудово прикидатися,
імітуючи кров із
горла,
агонію, передсмертні хри
пи, та в той же час холод
но вичікуючи слушної ми
ті, щоб завдати нищівного
удару в живіт чи
горло
ворога, який втратив пиль
ність.
Величезну увагу ніндзя
приділяли мистецтву мас
кування («розчинятися
у
середовищі») та викорис
тання рельєфу місцевості.
Таким чином, наприклад,
вони могли добами плив
ти по річці, тримаючись за
колоду та цілковито зли
ваючись з нею, і дихаю
чи за допомогою
піхов
ножа.
Ніндзя
досить
рідко
вступали у бій без зб^ої
У сучасних кінофільмах це
виглядає дуже
ефектно:
людина у масці кількома
ударами вражає декількох
могутніх самураїв, спритно
ухиляючись від їхніх важ
ких мечів та алебард. Але
це відверта фантастика: у
відкритій сінкен-себу («ду
елі на мечах»), яка повин
на була закінчитися смермеч в руках самурая був
тю одного з
учасників,
для ніндзя смертним ви
роком у дев’яти випадках
з десяти. Це лише сучас
ні західні школи ніндзюцу
беруть за основу рукопаш
ного бою,
як
правило,
техніку карате, в минуло
му ж
використовувалися
головним чином нескладні
та практичні у ближньому
бою заломи кінцівок, кид
ки, впливи на життєвоважливі центри.
Підготував Ю. ЛЕОНОВ.
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На минулому тижні на стадіоні спорт
клубу «Зірка» відбулися традиційні спор
тивні змагання з легкої атлетики та фут
болу у рамках Дня здоров’я, який під
готували і провели фізкультурний актив
та кафедра фізвихоаання Кіровоград
ського державного педагогічного інсти
туту ім. О. С. Пушкіна. Участь у інсти
тутській спартакіаді взяли студенти та
викладачі семи факультетів. Сильніши*
ми виявилися команда факультету іно
земних мов (І місце), фізико-математичного (II) та історичного факультетів (III).
В особистому заліку з легкої атлети
ки серед юнаків краще за всіх висту
пили О. Чорний, О. Перцов, С. Компані
єць, В, Шарандак (усі — майбутні Істо
рики). Переможцями серед дівчат стали
О. Дабіжа (український філфак), І. Ку
чер (Інмоо), О. Гусарова та О.
Скляр
(фізмат), Т. Коваль (педфак).

Адреса: 310050, м. Кіровоград, вуя.
Островського, 2, корп. 2. АБО «Інгул»-

ню «Інгул» потрібні на постійну роботу: плата — 340 крб.
3. Автослюсарі 4—5 розряду, зарпла
Телефон 22-54-67.|
та
— 300 крб.
1. Машиніст автомобільного крана,
4. Тракторист 5 розряду, зарплата зарплата — 430 крб.
300 крб.
X

Адміністрація.
—

-

■

-

к

А ЦТ (II програма)
А УТ (II програма)

понеділок
З ЧЕРВНЯ

▲

ут

8.00 — Гімнастика
8.15
—
Мультфільм. 9.00 — Прем’єра до
кументального телефільму «Як по
збутися тіні». 9.50 — Байки Крилова і жартівливі пісні. Виконує
о. Понровський.
Фільм-концерт.
10.55 — П. І. Чайковський. Концерт
Мі 1 для фортепіано з оркестром.
11.30 — 13.30 — Програма ТБ Ро
сії. 13.30 — «Дещо з губернського
життя». Художній телефільм. 15.00
— «Планета» Міжнародна програ
ма». 17 00 — 18.45 — Програма ТБ
Росії. 18.45 — «Невідомий театр».
М. Кру шел ьницький, Г. Юра «Екс
перимент над долями». 20.00 —
«На київській хвилі». Інформацій
ний випуск. 20.15 — Вечірня каз
ка. 20 ЗО — Теніс. Відкритий чем
піонат Франції. 21.00 — Час. (З
сурдоперекладом).
21.45 — Телебіржа інформує. 22.15 — Т. Г. Шев
ченно. «Гайдамаки». Вистава

вівторок

Мультфільми. 9 зр _ «вам, ветера^
9.30 — Мультфільм. 9.45 — О. С.
Пушкін.
«Пікова
дама». Читає
ни.,.. Об’єктив ,о.О5 - пРреомзгра
Д.
Журавльов.
Фільм - концерт.
документального фільму
£
хо.
бована Росія». 10.25 - кон?з’зо 11.00 — Ритмічна гімнастика. 11.30
— 13.30 —
Програма ТБ Росії.
рової музики
1?_-30 — - «ЖІн13.30 — «Жінки, яким поталани
ло». Художній телефільм. 1 серія.
:^ЛлСьХЯо тел^фільЛ
«На
14,45 — «Вам, ветерани...» Доку
ментальний телефільм «Солдатські
М^ама^тТросії.^аДЗ
мемуари». Фільм 4. 17.00 — 19.00
1845 'іона? СРСР з футболу.
— Програма Тв Росії. 19.00 — Рит
мічна гімнастика. 19.30 — Прем’є
- 4®т?н»
(Владикавказ) - «Ди«Спартакі
20
«на НИ,ВСЬИІИ
ра теленарису «Почерпнути із свя
намо»
(Н
.
ф
О
рмаційний
випуск,
тої криниці». 20.00 — «На київсь
хвилі»- Скрипкова музика. 20.45
кій хвилі». Інформаційний випуск.
20 ЗО иїпня казка. 21.00 - Час. (З
20.15 — Вечірня казка. 20.30 —
- В®проекладом). 21.45 - «Ми Теніс. Відкритий чемпіонат Фран
сур5?оііі»
Естрадним
концерт.
ції. 21.00 — Час. (З сурдоперекла
У*Рінц Телефільм «Природне пйдом). 21.45 — X. Левенсхольд. «Си
22‘ ия» 22 45 — Вечірній
вісник
льфіда». Вистава Державного ака
І? 15
«Закохана рибна». Худож
демічного театру опери та балету
ній
телефільм.
УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 23.00 Вечірній вісник. 2у30 — Науково- !
популярний телефільм «Малин ле
■ бідь». 23.50 — Спрага джазу.
|

середа
5 ЧЕРВНЯ

4 ЧЕРВНЯ

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — Музич
ний відеофільм «Весілля сойок».
17.20 — Фільм-концерт «За байра
ком байрак». 18.00 — Науково-по
пулярний фільм «Але не зрозумі
ли сказаних їм слів». 18.30 — «День
за днем» (Кіровоград) 19.50 — За
безпеку руху. Короткометражний
фільм «Свої люди». (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— «Хто ми...». Громадсько-політич
ний відеотижневин. Частина пер
ша. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 Грає дует Сотничуків. 21.20
«Хто ми...». Частина друга. 22.20 —
Вечірній віснин. 22.50 —
Міжна
родні змагання з кік-боксінгу. (Ук
раїна — Англія). 23.45 — Нічний
телезал. Художній фільм [«Біла кі
стка».

А ЦТ (І програма)
6.30 — Ранок. 9.00 — «Контакт».
Економічний огляд. 9.20 — Мульт
фільм. 9.40 — «Багато голосів —
один світ». Народні казки і притчі
різних країн. 9.45 — Футбольний
огляд. 10.15 — «Завтра буде гар
ний день». Документальний теле
фільм. 10.50 — «Маленькі пристра
сті». Художній телефільм. 12.00 —
ТСН. 12.15 — Зустріч в концертній
студії Останкіно з письменником
О. Прохановим. 13.45 —
Рококо.
14.00 — «Хмари
нашого дитин
ства». Документальний телефільм.
15.00 — ТСН. 15.15 — «До розслі
дуваними приступити». Художній
телефільм. Фільм перший. 1 серія.
16.20 — «Світ захоплених». Увага:
знімаю. 16.35 — К. Хачатурян. Сим
фонія Н» 3. Виконує великий сим
фонічний оркестр Держтелерадіо
СРСР. 17.00 — Дитяча година. З
уроком німецької мови. 18.00 —
Наш сад. 18.30 — «Меридіан». Між
народні новини. 18.45 — За Зако
нами ринку. «Стихія чи порядок?».
19.15 —
«Контакт». Економічний
огляд. 19.30 — «Джерела». 20.00 —
Хто, є хто. Представляємо кандидатіа на пост президента РРФСР. 21.00
— Час. 21.45 — Вперше на екрані
ЦТ художній фільм
«Прости...».
23.05 —
Концерт американської
співачки Б. Хендрікс у Великому
театрі Союзу РСР. 0.35 — ТСН.

Загублений учнівський кви
ток. виданий Кіровоградським
машинобудівним технікумом но
ім’я Оксани Василівни ГОРДІ
ЄНКО, вважати недійсним.

І

А уТ
7.30 — Відеоблок «Ранкова мо
заїка». 9.00 — «Інтершанс-91». Му
зична програма. 10.00
Доброго
вам здоров’я. Лікування лейкозів
у дітей. 10,30 — Художній фільм
«Ярослав Мудрий». 1 та 2 серії.
12.45 — Музичний фільм «Гласом
моїм. 16.00 — Новини. 16.10 — Для
дітей. «Веселка», 16.40 — Науковопопулярний фільм «Життя та діян
ня Федора Каржавіна». 17.00 —
Твори номпозитора О. Білаша. 18.00
— На третій сесії Верховної Ради
УРСР. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — На третій сесії Верховної
Ради УРСР. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 —• На третій сесії Вер
ховної Ради УРСР. По закінченні
— Нічний телезал. Художній теле
фільм «Громадянський позов». 1
серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — Ранок. 9.00 — Актуаль
ний репортаж. 9.20 —
Прем’єра
документального
фільму «Пари
культури». 9.40 — «Вічний чоло
вік». Художній телефільм. 1 серія.
11.00 Дитяча година. З уроком ні
мецької мови. 12.00 — ТСН. 12.15
— Концерт американської співачки
Б. Хендрікс у Великому театрі Со
юзу РСР. 13.45 — «Східний Сибір».
Кіножурнал. 14.00 — Таланти І по
клонники. 15.00 — ТСН. 15.15 —
«До розслідування
приступити».
Художній телефільм.
Фільм пер
ший. 2 серія. 16.20 — «Світ захоп
лених». Колекціонер. 16.35 — «Ра
зом з чемпіонами». 16.50 — «Дитя
чий музичний клуб». 17.35 — Чор
нобиль: проблеми інженерні,
ме
дичні, соціальні. 18.05 — Мульт
фільм. 18.15 — Людина і закон.
19.30 — Вперше на екрані ЦТ. Ху
дожній фільм «Акція». 21.00
—
Час. 21.45 — Прем’єра телевистави
«Держава — це я». 23.15 —«Музич
ний прогноз». 0.00 — ТСН. 0.20 —
Прем’єра документального фільму
«Атас».

А ЦТ (II програма)
А УТ (II програма)

7.30 — Відеоблок «Ранкова мо
заїка». 9.00 — Фільм—опера «На
шій безсмертний». 10.05 — Теле
фільми.
11.05 - А.
Онеггер.
Симфонія Н« 2. 11.35 - Художній
фільм «Червоні маки Іссик-Кулю».
16.00 — Новини. 16.10 — Музич
ний фільм «Насиба». 16.50 — Сьо
годні — Всесвітній день охорони
навколишнього середовища. «Зем
ле моя». 17.35 — «День за днем»
(Кіровоград). 18.00 — На третій се
сії Верховної Ради УРСР. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — На тре
тій сесії Верховної Ради УРСР.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
На третій сесії Верховної
Ради
УРСР. По закінченні — Нічний те
лезал. Художній телефільм «Гро
мадянський позов». 2 серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — Ранок. 9 00 — «Діловий
кур’єр». 9.15 — Свято частівки.
9.45 — «Вічний чолов:н». Художній
телефільм. 2 серія. 11.00 — «Разом
з чемпіонами». 11.15 — «Дитячий
музичний клуб». 12.00
—
ТСН.
12.15 — «Держава — це я». Телевистава. 13.45 — «Відірвані вітром
від вогнища». Документальний те
лефільм.
14.15 —
Всі люблять
цирк. 15.00 - ТСН. 15.15 — «До
розслідування приступити». Худож
ній телефільм. Фільм другий. 1 се
рія. 16.50 — Дитяча година. З уро
ком англійської мови. 17 50 — ...До
16 І старші. 18.30 — «Меридіан».
Міжнародні
новини.
18.45 —
«...До
16
і
старші».
19.35
—
«Улюблені
вальси».
Кон
церт. 20.00 — Хто є хто. Представ
ляємо кандидатів на пост прези
дента РРФСР. 21.00 — Час. 21.45
— Вперше на екрані ЦТ. Художній
фільм «Дорога втіха».
23 10 —
«Книжковий двір». 0.45 — ТСН.

А ЦТ (П програма)
А УТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фільм
— дітям. «З кішки все і почалося».

8.00 — Гімнастика. 8.20 — Фільм
— дітям. «Два клени». 8.55 —

Загублений учнівський кви
ток, виданий Кіровоградським
машинобудівним технікумом на
ім’я Б^ХМУЦЬКОТ Тетяни Воло
димирівни, вважати недійсним.

Загублений студентський кви
ток, виданий Кіровоградським
машинобудівним
технікумом
О. А. РЯБЧЕНКУ, вважати не
дійсним.

четвер
■ 6 ЧЕРВНЯ

▲ УТ
7.30 — Відеоблок «Ранкова мо
заїка». 9.00 — До уваги шкіл! Ви
пускний екзамен з математики 9.10
— Музичний телеярмарон. 10.10 —
«Сонячне коло». Концерт. 11.55 —
«Земле моя». 16.00 —
Новини.
16.10 — Для дітей. «Веселка».
16.40 — Республіканська фізикоматематична школа. Як розв’язува
ти контрольні задачі з математи
ки. 17.10 —
«Мелодії степового
краю» (Кіровоград). 17.30 — «На
порозі вибору»
Малоаисківсьне
СПТУ-16. (Кіровоград). 18.00 — На
третій сесії Верховної Ради УРСР.
19 00 Актуальна намера. 19.30 —
На третій сесії Верховної Ради
УРСР. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — На третій сесії Верховної
Ради УРСР. По закінченні — ніч
ний телезал. Музичний фільм «Мо
нолог про кохання».

д ЦТ (І програма)
6 ЗО — Ранок. 9.00 — За зведен
нями МВС. 9.20 — Прем’єра доку
ментального фільму «вчинок Несудимова». 9 ЗО — «Акц я», дудожн.й
фільм. 11.00 — Дитяча година. З
уроном англійської мови. 12.С0 —
ТСН. 12.15 — «Книжковий двір».
13 50 — «Селеніт». Документальний
телефільм 14.00 — Рок-урон. 15.00
— ТСН. 15.15 — «До розслідування
приступити». Художній телефільм.
Фільм другий. 2 серія. 16.25 —
«Якщо вам після...» 17.10 — «Вам,
ветерани...». «Его зарыли в шар
земной». Документальний фільм.
17.55 — М. Мясковсьний. Симфо
нічна поема «Аластор». 18.15 —
Телеміст «Моснва — Сеул». 19.45
— Виступає «Русское трио». 20 00
— Хто є хто. Представляємо кан
дидатів
на пост
президента
РРФСР. 21.00 — Чаг.
21.45 — За
зведеннями МВС. 22 00 — Кінопанорама. 23 35 — «Музика • мода».
0.20 — ТСН.

А ЦТ (П програма)
А УТ (II програма)

1

8.00 — Гімнастика. 8.20 — Фільм
— дітям. «Варка». 8.55 — Мульт
фільм. 9.20 — «Вам, ветерани...»
Пісні воєнних літ співає €. Несте
ренко. 10.15 О. С. Пушкін. «Заме
тіль». Телевистава. 11.30 — 13.30 —
Програма ТБ Росії. 13.30 — «Жінки, яким пощастило». Художній
телефільм. З серія. 14.45 — «Пори

Посвідчення № 805756, видане
на ім’я В. В. БА КЛИНОВА, Вва
жати недійсним.

року». Червень. 15.30 — Теніс. Вірнритий чемпіонат Франції. 17.00 ~
19.00 — Програма ТБ Роси. 19.00
— Футбол. Чемпіонат СРСР. ЦСКА
— «Торпедо». У перерві —
19.-45
«На київській хвилі». Інформацій
ний випуск. 20.45 - Вечірня каз
ка. 21.00 - Час. (З сурдоперекла
дом). 21.45 — Молодіжна студія
«Гарт». У перерві і— ,22.45 — Но
вини.
0,00 — Концерн
артистів
української естради.

п’ятниця
7 ЧЕРВНЯ

і

А уТ

7.30 — Відеоблок. «Ранкова мо
заїка». 9.00 ■— Художній фільм для
дітей «Пригоди жовтої валізни».
10.15 — Мультфільм. 10.30 — «Ма
нускрипт». Музичний фільм. 16.00
— Новини. 16.10 —
Музичний
фільм «В стилі джаз-ретро». 16.30
— «Спадщина». Народний худож*
нин Амвросій Ждаха. 17.00 — До
кументальний телефільм «З життя
дітей, або пограбування». 17.30 •—
«День за днем». (Кіровоград), 17.50
— Док. фільм «Сім раз відміряй»
(Кіровоград). 18.00 — На третій се
сії Верховної Ради УРСР. 19.00 —
Актуальна намера. 19.30 — На тре
тій сесії Верховної Ради УРСР.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
На третій сесії Верховної Ради
УРСР. По закінченні — нічний те
лезал. Художній фільм «Одруже
ний холостяк».

д ЦГ (І програма )
6.30 — Ранок. 9.05 — «Байкаль
ські старики». Документальний те
лефільм. 9.55 — «До кого залетів
співучий кенар». Художній теле
фільм. 11.30 — Мультфільм. 12.00
— ТСН. 12.15 — Кінопанорама.
13.50 — Документальний фільм.
14.00 — Джазові портрети. 15.00 —
ТСН. 15.15 «Вам, ветерани...». По
сторінках передачі «Переможці».
16,30 — «У світі казок і пригод».
18.00 — Хвилини (поезії. 18.05 —
Граємо в оперу. М. Мусоргськиж
«Дитяча». 18.30 — «Меридіан». Між
народні новини. 18.45 — «Золоте
шитво».
Документальний
теле
фільм. 19.55 —
Концерт Я. Поплавської і О. Тихановича. 20.00
— Хто є хто. Представляємо кан
дидатів на пост президента РРФСР.
21.00 — Час. 21.45 — «ВІД» пред
ставляє: «Поле чудес», «Музобоз»,
«Діло», «Шоу-біржа», «Ельдорадо»,
«Матадор», МТВ. У перерві
—
ТСН.

/А Цт (П програма)

А УТ (II програма)
8.00 — Гімнастика.
8.20 —
Фільм—дітям. «Мушкетери 4 «А».
9.00 — Мультфільм. 9.20 — «Вам,
ветерани...». 10.05 — Прем’єра до
кументального телефільму «Коло
кохання». 10.35 — «Жива плане
та». Документальний фільм. (Вели
кобританія). 11.30 — 13.30 — Про
грама ТБ Росії. 13.30 — «Жінни,
яким пощастило». Художній теле
фільм. 4 і 5 серії. 17.00 — 19 00 —
Програма ТБ Росії. 19.00 — Теніс.
Відкритий чемпіонат Франції. 20.00
— «На київській хвилі». Інформа
ційний випусн. 20.15 — Вечірня
казка. 20.30 — Чарівний голос Онсани Петрусенко. 21.00 — Час. (З
сурдоперекладом). 21.45 — Суїорт
для всіх. 22.00 — «Цвіт папороті».
Музичний фільм. 22.50 — Вечірній
вісник. 23,20 — «Фрески». Музичні
сторінки Києво-Могилянської Ака
демії. 0.00 — «Дві пари й самот
ність». Художній телефільм.
Куплю
новий
автомобіль
«ЗАЗ-966М» або «Москвич-412»
(можна з ручним управлінням)
за договірною ціною. Писати
м. Кіровоград, Головпоштамт, до
запитання
пред’явникові пас
порта СТ-726882.

І

і

неділя

субота

9 ЧЕРВНЯ

8 ЧЕРВНЯ

А

▲ УТ
7.30 — Музичний фільм
лянчики». 8.05 — Ритмічна гімна
стина. 8,25 — Телефільм «Шляха
ми «Слова про Ігорів похід*.
— Б. Лятошинським. «Українським
нвінтет». 9.40 — Новини. 9.55 —
Художній телефільм для дітей «про
червону шапочку». 1 та 2 сери.
12.05 — «Доброго вам здоров’я*.
Лікування захворювань зору У Дь
тей. 12.35 — «Грай мій, баяне*.
13.45 — Новини. 14,00
— Л. Ан
дреев. «Дні нашого життя*. Виста
ва Чернівецького обласного музич
но-драматичного театру ім. О. Кобилянської, 16.25 — Живе слово.
На республіканській олімпіаді юних
філологів. 17.00 — Фестиваль рит
мічної гімнастики. 17.45 — «Рокполігон». Випусн 7. (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— «Дзвони Чорнобиля». Організа
ція літнього відпочинку й оздоров
лення. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Документальний фільм
«Краса земна». 21.30 — Музичний
фільм «Ох, любов, любов». 22.00 —
Художній фільм «Заповіт професо
ра Доуеля». 23. 25 — Вечірній віс
пи. 23.55 — Нічний телезал. Му
зична
програма
«Святкуємо
день!...».

Д ЦТ (І програма )
6.30 — Концерт фольклорних
колективів малочнсельних народ
ностей. 6.50 — Мультфільм. 7.30 —
Ритмічна гімнастика 8 00 — Ран
кова розважальна програма. 8.30
— Наш сад. 9.00 — ТСН. 9.15 —
Крапка відліку. Підприємливість і
бізнес. 9.45 — Фільми режисера
Г. Натансона. «Валентин і Вален
тина». 11.15 — Раниова зоря. 12.15
— Зупинись, мить. 13.45 — Теле
міст «Москва — Лондон». 15.00 —
ТСН. 15.15 — «Бурда моден» про
понує... 15.45 — Хвилини поезії.
15.55 — «Сімейний екран». «Дивак
із 5 «Б». Художній фільм. 17.45 —
Прем’єра мультфільму «Бджола
Майя». 2 серія. 18.10 — Міжнарод
на панорама. 18.55 — Вперше на
екрані ЦТ. Художній фільм «Воно».
21.00 — Час. 21.45 — «Операція
«Петросян».
Творчий
;портрет
Є. Петросяна. 23.45 — «Контакти.
Контанти. Контакти». Музична 'про
грама. 1.15 — ТСН.

А ЦТ (II програма)
Д УТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Спорт
для всіх. 8.30 — Російська мова.
9.00 — «Нижегородська елегія».
9.30 — Відеоканал «Співдружність».
12.00 — Відеоканал «Плюс одинад
цять». 14.00 —«Веселі ведмежата».
Вистава театру ляльок під керівни
цтвом Народного артиста СРСР
С. Образцова. 14.55 — Колаж. 15.00
«Світ, в якому ми живемо». Філь
ми режисера Ю. Ледіна. «Білий
ведмідь». 15.55 — «Вітаємо з юві
леєм». Концерт. 17.00 — 19.00 —
Програма ТБ Росії. 19.00 — Теніс.
Віднритий чемпіонат Франції. 20.00
— «На київській хвилі». Інформа
ційний випуск. 20.15 — Вечірня
казна. 20.30 — Водне поло. Чемпі
онат СРСР. Сулерфінал. ЦСК ВМФ
— «Динамо» (Москва). 21.00 — Час;
(З сурдоперекладом). 21.45 — «Про
гулянка по Львову». Концерт. 22.15
—- Київська панорама. 23.15 —
«Кримінальний канал». Художній
фільм.

І

УТ

7. ДО — Ритмічна гімнастика. 7,50

— «Зачарована Фея». Вистава для
дітей, 8,50 — «У неділю вранці».
Інформаційно-музична
програма.
9-50 «— Новини. 10.05 — Для дітей.
«Чиста криниця». 10.35 — Циркова
програма. 10.55 — Телефільм «Зо
лоте плесо». 11.45 — «Обнімітеся
ж, брати мої», 12,45 —
Новини,
13,00 — Для дітей. Канал «Д», 14.30
— «Село і люди». 15.15 — «Ви нам
писали». Музична передача за ли
стами глядачів. 16.00 «Служба сол- ,
датська». 17.00 - «Кукурік і Но». |
18.00 — Телеспортарена. 18.45 — і
Фільм-концерт «Ліричний настрій*, і
19.00 — Актуальна камера. 19.35
— Депутатський канал. 20.45 — І
На добраніч, діти! 21.00 — «Лі- |
то-91». Конкурс моделей літнього
одягу. 21.35 — Реклама. 21.45 —
500-річчю українського коздцтва
присвячується. Відеорепортаж з ос
трова Хортиця про театралізовану
виставу «Запорізька Січ», 23.15 —
Вечірній вісник. 23.45 — «Нічний
телезал. «Поступ*.
Літературнопубліцистичний журнал.
<|

А ЦТ (І програма )
6.30 — Документальний фільм.
7.00 «Ранкова зоря». 8 00 — ТСН.
8.15 — Ритмічна гімнастика. 8.45
— Тираж «Спортлото». 9.00 — «З
ранку
раненько». 10.00 — На
службі Вітчизні. 11.00 — Ранкова
розважальна програма. 11.30
—
«Клуб мандрівників». 13.00 — «Здо
ров’я». 13.30 — Нове покоління ви
бирає «Юніор-Банк». 15.00 — ТСН.
15.10 — «Народна творчість». Ві- ;
деоблон. 17.10 — «Багато голосів
— один світ». Народні казки і 1
притчі різних країн. 17.15 — Сіль- »
ська година. 18.15 — «Уолт Дісней
представляє». 19.00 — Прем’єра
мультфільму. 19.45 — Вперше на ‘
екрані ЦТ. Художній фільм «Нехай
я умру, господи...». 21.00 — Час.
21.45 — Футбольний огляд. 22.15
«Що? Де? Коли?». 23.30 — «Хроно
граф». 23.45 — Концерт-презентація акціонерного товариства «Аніс*
в
Державному
центральному
концертному залі. 0.45 — ТСН.

А ЦТ (II програма)
А УТ (II програма)

І

8.00 — На зарядку ставай. 8.20
— Мультфільм. 8.40 — «Віддайте
мені
річку».
Документальний
фільм. 9.00 — Музична програма.
9.30 — Відеоканал «Співдружність».
12.00 — Прем’єра телефільму «Ча
си козацькі». 12.30’ — Художній
фільм «Іподром». 14.00 — Мульт
фільм. 14.15 — «Як я провів літо».
14.55 — Телеміст СРСР — США.
16.00 — 17.45 — Програма ТБ Ро
сії. 17.45 — Теніс. Віднритий чем
піонат Франції. 18.45 — «Авторсь
ке телебачення». 19.45 — Вечірня
казна. 20.00 — На київській хвилі.
Інформаційний випуск. 20.15 —
«Авторське телебачення». (Продов
ження). 21.00 — Час. (З сурдопе
рекладом). 21.45 — Художній фільм
«У вогні броду немає». 23.15 — Телебіржа інформує. 23.45 — Музич
ний фільм «Спогад». 0.00 — Легка
атлетика. Міжнародні змагання се
рії «Гран-прі».
<

НА ДОЗВІЛЛІ
і
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ЧАЙНВОРД «ГОЛОСИ ПТАХІВ»
1. Птах середньої величини Із дзвінким голосо>.та
приємним Кримом «тарлі... тар-лі-лі-лі-лії», лнмм еін
часто кричить вночі в польоті.
2. Птах сімейства буревісникових.
3. Птах, схожий на ластівку, голос — різке «скріїсирІТ».
4. Невеликий, неяскраво забарвлений птах, голос
— набір гучних звучних трелей.
5. Перелітний птах, голос — тужливий: гугШій.
протяжне «кііі«кііі».
6. Птах сімейства сомолиних, голос — хрипке «киянньян ньян* або протяжно «кеек-коен-кеен».
7. Мовчазний
птах, весною під час токування
---- --------- ---------, мп7«.ппл уве*
у»Т
мері самці літають над лісовими галявинами, періо
дично викрикуючи: «тсіік-тсіін-тсіін»,
«тсііи-тсіїн-тсіін», «хорк-хорн«хори-хорнхори».
кори».
8. Птах, гніздиться колоніями, голос нагадус глухе
ревіння.
9. Птах, сімейства качиних, голос селезня — сенсі»
який можна почути тільки весною, у самимсамим-— різке
каркання.
марнання.
«ці-цИМ*
10. Невеличкий лісовий птах, голос — тихо «ЦІ-ЦІ4М*
і така ж тмха пісня.
11. Кочівний птах.
птах,
голос — щебетання Іі дзвінка
пісня.
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Знайдіть закономір 4
ність і допишіть число.
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І стебла білих рук...
Догляд за руками для більшості жінок — це
манікюр і змащування кремом кистей. Тим часом,
щоб зберегти красиву форму рук, слід розшири
ти турботу про них.
Погляньте, приміром, на свої лікті. Вони напев
не шерехуваті, шкіра на них зморщена. Це тому,
що ви часто обпираєтеся 4 ними об стіл. Не ро
біть цього, а загрубілу шкіру на ліктях регулярно
шліфуйте пемзою і покривайте жирним кремом.
У деяких людей, навіть юних, м’язи рук ніби
«відстають» од кісток, провисають. У таких ви
падках необхідна щоденна гімнастика з напру
женням м’язів передпліччя, найпростіше — зги
нання й розгинання.
Щоб руки не обростали жиром, практикуйте
таку вправу: обхопіть кисть руки долонею І ро
біть нею кругові рухи аж до плеча, потім назад,
так, аби при цьому відчувати легкий біль. Це хо
роший масаж.
Великих прикрощів завдають покручені і зду
ті вени на руках. Щоб поліпшити вигляд рук, зі
гніть одну руку буквою «Г», тримайте її в повіт
рі передпліччям паралельно до столу, а дру
гою рукою хвилини дві погладжуйте від пальців
до ліктя.
Раз на тиждень змащуйте руки кремом аж до
плечей, а
через 10 хвилин
промокніть крем
серветкою.
І ще одне. Працюючи на городі чи дачі, наді
вайте на руки будь-які старї рукавички (не гумо
ві), інакше кисті дуже загрубіють і засмагнуть по
рівняно з іншими ділянками шкіри, і негарно ви
ділятимуться.

ЯК ВІДНОВИТИ ПАРКЕТНУ ПІДЛОГУ?

4
4
4
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З часом між паркетинами утво
рюються щілини. їх можна закри
ти спеціальною замазкою чи вста
вити на клею тоненькі реечки. Як
зробити замазку? Візьмить 5 час
тин цементу, 5 частин дрібної,
просіяної через густе решето
тирси, 14 частин води і 2 частини
столярного чиєю. Спочатку зва
ріть клей на воді, додайте цемент
і тирсу. Усе ретельно перемішай
те. Для підфарбування можна до
дати трохи сухої будівельної фар
би. Замазку використовуйте у піді
грітому до 40 — 50°С стані.
Після висихання зачистіть мерів-

НЕДІЛЯ, 2 ЧЕРВНЯ
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4

І

4
4

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
Фільм.
21.30

Мультфільми.
«НІмдзяв-8. Бойовик.
17.30 «Нічні яструби». Бойовик,
«П’ятниця, 13». Фільм жахів.
«Каїн і Авель»-3.
«Джон-красень».
ПОНЕДІЛОК, З ЧЕРВНЯ
Мультфільми.
«Перемога»-!. Фантастика.
17.30 «Воїн нунг-фу». Бойовик.
«Зручний комірець». Детектив.
«Плоть І кров». Історико - пригодницьким

«Напарники»« Детектив, комедія.

ВІВТОРОК, 4 ЧЕРВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Перемога»-!. Фантастика.
13 30, 17.30 «Убивці поліцейських»-!. Бойовик.
15.30 «Мисливці за смертю». Бойовик.
19.30 «СвмнІ»-2. Комедія.
21.30 «Злодійка». Історико-пригодницький філееи

-------------"
___ __________
«Молодой коммунар» — ниформацмонно • пубммцмстмч»скнй еженедельник. Учреди.
11
толь — Кировоградский обком О
ЛКСМУ |МДС).
На украинском языке.
'“•Ж Г- "• «•’"Г₽вм

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,
аул. Луначарського, 36.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ №8 .
(БАЗОВЕ

ПІДПРИЄМСТВО — ОБ'ЄДНАННЯ
«КІРОВОГРАДОБЛАГРОБУД»)

На 3-річний строк навчання приймаються без
вступних екзаменів юнаки і дівчата з освітою 9
класів за спеціальностями:
1. Майстер-лицювальник. 2. Муляр-монтажник,
електрогазозварник. 3. Електрогазозварник.
4.
Столяр (будівельний), паркетник. 5. Слюсар-сантехнік,
газозварник. 6. Виконавець
художньооформлювальних робіт. 7. Майстер сільського бу
дівництва. 8. Електромонтажник з освітлення та
освітлювальних мереж.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРИРІЧНОГО СТРОКУ
НАВЧАННЯ УЧНІ ДІСТАЮТЬ ОБРАНУ ПРОФЕСІЮ
ТА СЕРВДНЮ ОСВІТУ

4

;

СЕРЕДА, 5 ЧЕРВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Перемога»-3. Фантастика.
13.30, 17.30 «Убивці поліцейських»-!. Бойовик.
15.30 «Останній
‘
екзамен». Жахи.
19.30 «Навіжені». Комедія.
21.30 «Секрет мого успіху». Комедія.
ЧЕТВЕР, 6 ЧЕРВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Перемогап-4. Фантастика.
13.30, 17.30 «Залізний орел». Бойовик.
15.30 «Операція «Оверніл». Фай^астика.
19.30 «Давай, хапай». Комедія. >4^^,
21.30 «Люди-кішки». Жахи.
П'ЯТНИЦЯ, 7 ЧЕРВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Перемога»-5. Фантастика.
13.30, 17.30 «Майстер-бластер». Бойовик.
красуня». Бойовик.
15.30 «Смертельна
“
19.30 «Пюбов з першого укусу». Жахи, комедія.
21.30 «Собака-поліцейський». Комедія.
СУБОТА, 8 ЧЕРВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Перемога»-6. Фантастика.
13.30, 17.30 «Учитель». Бойовик.
15.30 «Із днем народження». Жахи.
19.30 «Підрозділ «Дельта»-1. Бойовик.
21.30 «Чергові пригоди Теннесі Бака». Пригоди.
НЕДІЛЯ, 9 ЧЕРВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Ніндзя-вбивцяв.
13.30, 17.30 «Гор». Фантастика.
15.30 «Ріка смерті». Бойовик.
19.30 «Підрозділ «Дельта»-!. Бойовик.
21.30 «Смертельна реакція*.
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На річний строк навчання приймаються без
вступних екзаменів юнаки і дівчата з освітою 11
класів за спеціальностями:
1. Апаратник пастеризації та охолодження мо
лока. 2. Розбірним субпродуктів, забійник тварин.
Зарахованих на навчання забезпечують гурто
житком, парадною і робочою формою, підручни
ками, триразовим харчуванням. Вони отримують
50 процентів суми, заробленої на
виробничій
практиці.

ВИПУСКНИКМ-ВІДМІННЙКИ МАЮТЬ ПРАВО
ВСТУПУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ,
а також можуть бути направлені до вищих нав
чальних закладів професійно-технічної освіти, де
навчаються на повному державному утриманні.

ЧАС НАВЧАННЯ В УЧИЛИЩІ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ
ДО ТРУДОВОГО СТАЖУ.

Училище має новозбудований комплекс: добре
обладнані кабінети, лабораторії,
навчально-ви
робничі майстерні, актовий і спортивний зали,
їдальню, спортивні та літні містечка, молодіжне
кафе, зал атлетичної гімнастики, боротьби дзю
до.
В училищі працюють гуртки художньої самоді
яльності, технічної творчості, спортивні секції.
ЮНАКИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ УЧИЛИЩА
ДІСТАЮТЬ ВІДСТРОЧКУ ВІД ПРИЗОВУ ДО
ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ

Вступаючі до училища здають особисто, або
присилають заяву із вказанням обраної професії,
автобіографію, характеристику, свідоцтво про
народження та свідоцтво про освіту (9 класів), до
відку з місця проживаня та про склад сім’ї, ме
дичну довідку (форма № 086-у), 8 фотокарток
розміром 3X4 см.
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 3 1 ВЕРЕСНЯ 1991 РОКУ.
Адреса училища: 316028, м. Кіровоград, вул.
Волкова, 15. їхати тролебйусамм Н9№ 3, 5 до зу
пинки «Обласна лікарня», №№ 4, 8 до зупинки
«СПТУ № 8», автобусами №№ 106, 107 до зупин
ки «Проспект Маршала Конева».
Телефон: 55-15-42.
Дирекція.

Дп» МЖК «Наді»
Оплата ~ за доме
дмого стажу.

АДР»«: м. КІ
ш икорп. З

Жадова.'

А

„.Т:і'ЛфОН"і>№Лтор* відповідального сокт* **‘*7'Н: свкторів: акономіки та екології —
, 22-04*84. культури 1 моралі — 22-29-92, комсомольського
життя та політики - 22-04-84, учнівської та студентсьиої молоді — 22-59-82, соціальних проблем — 24-66-79:
роб Іти ичої молоді 1 спорту — 24-64-21; фотолабораторії
иоремторськоі -^23-61-63; оголошень
22*59-82, бухгалтерії — 22-47-22.
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кості. Добре
зарекомендували плями, які опісля важко вивести.
себе замазка на епоксидній смолі,
Звичайно
паркетну
підлогу
в яку додайте трохи тирси і фар перед покриттям лаком
бажано
бу для забарвлення.
відциклювати. Перед циклюван
Щоб щілини закрити реечками, ням підлогу підметіть, протріть
приготуйте іж з тієї ж породи де невелику частину паркету вологою
рева, що й паркет. Заготовивши ганчіркою щоб він промок і став
потрібну кількість рейок за роз м'якішим. Візьміть двома руками
мірами щілин, розчистіть щілини. циклю і, натискуючи на неї, ведіть
Зваріть столярний клей, змастіть до себе, знімаючи стружку, яку
ним рейки і вставте У шви, ущіль відразу ж старайтесь прибирати.
ніть молотком. Після висихання Дубовий паркет змочіть водою,
клею частини рейок, що виступа- буковий змочувати не рекоменду
ють, зріжте гострою стаместкою. ється, бо він, навіть ледь намока
казеїновим ючи, швидко вбирає вологу і
Не
користуйтесь
клеем:
залишає на паркеті може пожолобитись.

м. Кіровоград вуя. Лолтавсма, УІ
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