
Вмходмт» з 5 груд» *939 рому.

Л

І

Л*

№ 29 (4162|
СУБОТА • 27 ЛИПНЯ

Цім 40 сев. (а«р(мш«в — 11 см.).

ядс,
' ■■' • ...' Л ■

Ви, звичайно, впізнали хто це. Його 
немає на цьому світі вже одинадцять 
років, але ви все одно його впізнали.

Ви багато разів бачили його на екрані, 
але впізнали його і згадали не за це. 
Дивлячись на знайоме обличчя, ви його 
чуєте. 8и пам’ятаєте, як у хмарні дні 
свого життя ставили на програвач його 
диски, вмикали магнітофон із записом 
його пісень, і вони розсіювали вашу 
журбу. Бо у них було і є те, чого нам 
так часто бракує, — життєстійкість і в»- 

, ра. віра в те, що сонце не перестане 
світити назовсім через наш: жалі; що

мине час і в нашій душі неодмінно роз
видниться. Навіть після однієї такої піс
ні, як оця. Зи, звичайно, впізнали про 
що вона. Про кохання. Можливо, во<о 
зараз у недосяжній далечіні від вас. 
але ця пісня поверне вас у його неза
бутнє тепло і гіркоту...

Она была чиста, как снег зимой,
В грязь соболя — иди по ним

по праву. .
Но вот мне руки жжет ея письмо:
Я узнаю мучительную правду.
Не ведал я — смиренье только маска, 
И маскарад закончился сейчас...

На этот раз я потерпел фиаско, 
Но то надеюсь, был последний раз! 
Уж думал я — дни сочтены мои, 
Дурная кровь в мои проникла вены... 
Я сжал письмо, как голову змеи, 
Сквозь пальцы просочился яд измены. 
Не ведать мне страданий и агоний. 
Мне свежий ветер слезы оботрет 
Моих коней обида не нагонит, 
Моих следов метель не заметет! 
Итак, я оставляю позади
Под этим серым неприглядным небом 
Дурман фиалом, наготу гвоздик
И слезы вперемешку с талым снегрм.

Москва слезам не верит и слезинкам 
И не намерен больше я рыдать 
Спешу навстречу новым поединкам 
И как всегда намерен побеждать!
Статтю, присвячену пам’яті актора, 

поета, композитора, музиканта й вико
навця пісень Володимира ВИСОЦЬКОГО 
читайте на І сторінці. На знімках (зліва 
направо згори вниз|: звучать «Коні ве
редливі»: із Мариною Владі: кадр із 
фільму «Четвертим»: з актором 8. Борт
ником.

Фото В. ПЛОТНИКОВА.



КОНФРОНТАЦІЯ?
У минулому номері «Молодого комунара» ми обі

цяли розповісти яро прес-конференцію ГОЛОВИ місь
кої Ради і міськвиконкому В. Г. Мухіна для праців
ників засобів -масової інформації, що відбулася 17 
липня. Мер міста запросив представників майже всіх 
друкованих органів, радіо і телебачення, щоб. про
яснити позицію міськвиконкому з приводу конфлікту 
біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Вас не дивує, шановні читачі, що головною поді
єю того дня, тобто 16 липня, став не сам факт свят
кування Дня незалежності України, а інцидент з 
жовто-блакитним прапором? Чому? Я не буду де
тально торкатися мотивів, якими керувався міськ
виконком, коли заборонив встановлення національ
ного прапора біля пам’ятника Кобзарю. Можу лише 
зазначити, мотиви іці були серйозними. Я була свід
ком, як напередодні святкових днів на прийом до го
лови міськради прийшла делегація ветеранів війни і 
праці. Люди, повагу до яких треба проявити всім 
демократам разом взятим, непокоїлися, а що це зно
ву затівається у місті рухівцями. І коли я вкотре чую. 
що якісь там виступи у пресі підготовлені спеціаль
но, мене це дратує. Сьогодні суспільство таке на
електризоване, що когось готувати для висловлення 
власної думки, немає ніякої потреби. І з цієї точки 
зору я розумію гозицію міськвиконкому. Вже після 
мітингу І після прес-конференції Мухін сказав мені: 
«Коли б прапора не зняли, на другий день у місті 
була б бійка. Противники національного прапора 
спробували б його зняти, інші -не давали б, а край
ньою, звичайно, виявилась би міліція».

Міська влада все-таки вважає за головне гаранту
вати спокій і злагоду у місті. На цьому наголошував 
Василь Георгійович1 під час прес-конференції.

Не знаю, чи всі журналісти його зрозуміли. Я 
знову хочу повернутися до висловленої думки про 
те, що саме свято річниці прийняття Декларації про 
суверенітет звелося до конфліктної ситуації на мі
тингу, організованому демократичними силами. Ду
маю, це тому, що свято не було як слід підготовле
не. Тут є і об’єктивні, і суб’єктивні причини. По-пер
ше, -пізно ми дізналися, що день 16 липня буде від
значатися. Реклами про міські торжества не було 
майже ніякої. Уже згодом я довідалася, наприклад, 
що у парку імені 50-рІчня Жовтня було дано кон
церт силами кроливничан. Городян зібралося, мож
ливо, навіть більше, ніж біля пам’ятника Шевченку. 
Та це між іншим1.

Повернемося до самої прес-конференції. Думаю 
важко не погодитися з Мухіним, який зазначив, що 
ніякими червоними датами з календарі не примусиш 
людей святкувати. Свято повинно увійти в людські 
душі. Тільки тоді це буде справжнє свято. І нічого 
не змінити — День незалежності завжди буде 16 
липня. Тобто серед жнив. Але в майбутньому тре
ба його організовувати так, щоб це було «красиво 
і корисно», щоб і хліб збирали, і святкували. Тіль^ 
ки за яких умов це може трапитись? Якщо у суспіль
стві буде мир і злагода.

Зовсім невипадково виникла на прес-конференції 
мова про конфронтацію. Як відомо, на мітингу була 
прийнята заява. В якій зокрема ішлося й про недо
віру міськвиконкому. Чим ця недовіра обгрунтована? 
Забороною встановлення прапора? Чи тими, м’яко 
кажучи, несерйозними викладками, що пролунали у 
виступі депутата міської Ради М. П. Городового.

У мене, як і в кожного з журналістів, присутніх 
на прес-конференції, як і в кожного з .вас, шановні 

читачі, безліч претензій до міськвиконкому. Та й сам 
Мухін міг би .висловити недовіру своїм деяким підлег
лим. Однак давайте говорити тверезо. Різні грома
дянські формування, які стоять в опозиції до місь
кої влади, вважають її владою комуністів тільки то
му, що більшість апарату виконкому члени КПРС, і 
критикують на чому світ стоїть дії міськвиконкому, 
хоч і пальцем не поворухнули, щоб допомогти владі. 
Врешті-решт, скільки можна критикувати? Здається, 
болісні слова Мухіна з цього приводу знаходили ро
зуміння учасників прес-конференції. «Я готовий хоч 
сьогодні представника будь-якої опозиційної партії 
призначити начальником комунальних служб, на
приклад, назовіть мені таку кандидатуру. Ні! Умі
ють лише критикувати, — говорив з гіркотою мер 
міста. — І критикувати в основному за мітинги, пра
пори. ну, загалом з політичних мотивів. Економічна 
ситуація залишається поза увагою».

Подякувавши учасникам прес-конференції за те, 
що відгукнулися на запрошення, Василь Георгійович 
ще раз підкреслив, що міська влада не проти націо
нальної символіки, і коли восени буде прийнято за
кон про неї. ніяких заперечень не викличе ні жовто- 
блакитний. ні малиновий прапор, ні будь-який інший 
законний символ. Але діяти всупереч закону і гово
рити про правову державу, як це чинить опозиція, 
чи ж справедливо!

В. ЛЕВОЧКО.

Вибачайте, найтерпеливіші
разом з ним — технології більш протре 
сиеної. але, як часто буває, менш відпра
цьованої. Думалось, ще трохи потерпіти і... 
Правда, зараз підозрюємо, може бути н 
там .- поки друкарі вивчаться, руну на
б’ють і досвіду наберуться, застаріє ус
таткування, і... Надіємось, еи зрозуміли, 
що мається на увазі. А привезуть на за
міну нову техніку, все буде... Там-там. не- 
•ідпрацьовамим. Поки ж відпрацюють... 
Суммо. І есе ж будьмо оптммістаїим, бо 
колись осе-таки вдасться розірвати це га

небне коло.

Колектив «Молодого комунара* просить 
у вас, шановні читачі, вибачення за низь
ку якість друку попереднього номера. Як
що інформації на другій сторінці ще мож
на було прочитати, то друк знімків, розмі
щених там же, не витримує ніякої кри
тики. Те, що видала друкарня, повірте, не
ймовірно далеке від редакційних оригіна
лів.

Найбільш прикро, що це не вперше. І, ян 
нам здасться, не востаннє. Раніше каме
нем спотикання <і виправданням!) були 
древні мвшинн і застаріла технологія. Не 
там давно редакції дочекалися офсету—і

СЮРПРИЗИ РАМПА
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американської бабусі
Ну й бабуся! Скільки е ній енергії, ра

дості, оптимізму. Самотня в будинку, що 
ось-ось впаде на голову... Дорога Памела!

Як ви вже зрозуміли, мова йде про 
мюзікл «Американська комедія» за п є- 
сою Джона Пат ріка (до речі, добре відо
мій нашій драматичній сцені), поставлений 
у Дніпропетровському російському дра
матичному театрі імені Горького, який 
якраз на гастролях у Кіровограді. Сюжет 
її зводиться до класичного, нам сьогодні 
дещо чужого конфлікту: гроші і совісте.

...Троє невисокої проби аферистів ви
рішили скористатися з довірливості, сер
дечності старої американки, яка бачить 
у людях і обставинах те, що хоче бачити 
і не сприймає реальності. Дорога Паме
ла, хіба не з метою занурення з ілюзії 
вона зберігає вино в пляшці від яду для 
пацюків, а цукор в коробці для зовсім ін
ших цілей. Аби тільки лояскравіше.

Вистава «Американська комедія» побу
дована на різких змінах настроїв, світла і 
тіней. Комізм характерів тісно перепліта
ється з трагізмом ситуацій і подеколи тра
гедія людини різко дисонує із комедій
ним забарвленням подій. Одним словом, 
це мюзікл. На відміну від оперети мю
зікл зовсім не потребує хепі-енду. Але й 
трагічного кінця не обов’язково чекати. 
«Американська комедія» завершується 
оптимістично, на те вона й комедія. Втім, 
чи не доцільно замислитись над парадок
сами людських комедій.

У мене, воля ваша, після вистави немає 
відчуття щасливого кінця, хоч були хви
лини, коли в душі виникало якесь тихе, 
надійне почуття, що героям вистави влас
тива висока людяність. Знаєте, я не вірю 
запамороченню до якого закликають чис
ленні публікації про «їхній» світ. Нам зав
жди потрібні якісь ідоли. Американці вже 
давно, можливо, з часів старого Ейбі (так 
називають в народі Авраама Лінкольна) 
вбили ідолів. П'єса Дж. Патрика «Дорога 
Памела» і її музичний варіант розрахо
вані зовсім не на того глядача, який 

. прийшов у театр повеселитися. Смішних, 
! кумедних ситуацій тут, зрозуміло, вдос-

таль, але варто назвати ім я режисера, що 
здійснив постановку п сси, і 
стане зрозумілим настільки 
може бути розмова на рівні 
глядач. Народний артист УРСР, лауреат 
державної премії імені Т. Г. Шевченка 
С Сміян був запрошений спеціально для 
цієї постановки. І навіть не 
рально обізнаному 
що вистава 
вістю.

Невелика 
п’єса дала змогу подбати про партнерст
во. До речі, я не знаю, чим це пояснити, 
але дніпролетровцям властивий якийсь 
млявий, невиразним початок. їан було в 
«Татуйованій троянді»,, коли перший акт 
пройшов, так би мовити «на холостому 
ходу». Так і тепер у «Помелі». Шкода пре
красну актрису О- Корсунь заслужену ар
тистку республіки, що грає роль Памели 
Кронкі. Мені здається, дуже непевно по
чувається їй серед прохідних, невиразних 
мізансцен, як і артистам І. Солянки (Гло
рія),, А. Голубенку (Бред) та й народному 
артисту УРСР В. Баєнку (Сол).

До честі акторів, вони знаходять у собі 
мужність перебороти попередню скутість 
і десь вже до кінця першої дії заворо
жують глядачевий зал. А фінал грається 
взагалі на одному диханні. У даному ви
падку навіть спів лід фонограму не псує 
загального враження. Мені дуже подоба
ється, що актори не користуються мікро 
фонами як на естраді, коли враження від 
театру геть чисто розбивається.

Танці поставлені балетмейстером заслу
женою артисткою УРСР 3. Зінченко зі 
смаком і в хорошому сучасному стилі. Не 
псує настрою і сценографічним малюнок 
(художник 3. Лейзерук), «Американська 
комедія» одна з кращих вистав гастроль
ного репертуару. Не дивлячись на всі не
гаразди перебудови ОІ еПОХИ, ВОНа маг ждуг 
нам, що театр живе, несе гарні почуття, 
примушує нас мислити, любити і залиша
тися оптимістами.

театралам 
серйозною 

театр —-

дуже теат- 
глядачеві зрозуміло 

ця сильна своєю ансамбле-

за кількістю дійових осіб

В. ВАЛЕВСЬКА.

І МАНДРІВКИ, І походи • е •
У мальовничому куточку Ма- 

ловисківського району відбувся X 
обласний зліт юних геологів Кі- 
ровоградщини, на який зібралися 
понад сто юних геологів з деся 
ги районів області.

Учасники зльоту продемонстру
вали результати роботи своїх гурт
ків, обмінялись досвідом, поспіл
кувались з однодумцями, ознайо
мились із сучасними методами 
пошуків родовищ корисних копа
лин.

Цікаво« пройшли змагання «гео
логічний маршрут», «мінералогія 
та петрографія», «гідрогеологічні 
то радіометричні дослідження», 
«геологічний звіт і колекція».

Зліт було організовано Центром 
дитячо-юнацького туризму з до
помогою інженерів-геологів ГРЕ- 
37 В. І. Савицького, М. С. Полова, 
С. Б. Шубіна та О. В. Шубіної. 
Кваліфіковані спеціалісти, закоха
ні у свою справу, вони провели 
консультації для учасників зма
гань, розповіли про новини в ге
ологічній науці, навчили користу
ватись спеціальними приладами. 
У програму зльоту ввійшли кон

курси фотографій, емблем, худож
ньої самодіяльності та геологічна 
вікторина.

Проводити такі змагання стало 
вже традицією в нашій області. У 
школі при вивченні фізичної гео
графії і природознавства даються

окремі відомості з галузі геології. 
Заняття ж в гуртках юних геоло
гів допомагають учням засвоїти 
програмний матеріал, розширю
ють їх світогляд, сприяють вихо
ванню інтересу до природи, бе
режливого ставлення до неї, го
тують до праці і свідомого вибо
ру професії.

Під час захисту звітів про ро
боту гуртків та зібраних колекцій 
юні геологи розповідали про ге, 
як вони вивчають геологію свого 
краю, пам’ятки природи, виявля
ють місце знаходження палеонто
логічних об'єктів, родовищ ко
рисних «копалин, джерел тощо. Ці
кавими були розповіді про геоло
гічні походи по рідному краю з

демонстрацією зібраних колекцій.
Переможцями зльоту юних гео

логів стала команда Гопованївсь- 
кого районного Будинку піоне
рів (керівник А. І. Дудкін), II міс
це посіли гуртківці Знам’ ямської 
НСШ № 4 (керівник М. А. Колі- 
бабчух), а третіми стали учні СШ 
№ 7 м. Світловодська (керівник 
А. А. Медведєв).

Усіх, хто цікавиться і любить 
природу, мандрівки, запрошуємо 
до пошуку.

Л. ГАЙДА, завідуюча відділом краєзнавст
ва Центру дитя но-юнацького 
туризму.
Маловискієським район.

Популярний радяись. 
ЯНЙ тележурналіст Воло, 
дммир Познер підписав 
контракт з американец 
кою компанією «Мультц. 
медіа*» де працювати*« 
разом зі своїм товаришеві 
по телемостах Філом Зо 
махью. Із нашого цт він 
вимушений був ПІТИ 1 
уже Відомих причин- 
гласність там стала без. 
голосою.

Однак Познер не пр*. 
щасться з радянськими 
телеглядачами. Щотнж. 
нева передача, яку готи 
ватимуть американський 
і радянський журналісти 
пропонуватиметься »сім 
республіканським тем. 
компаніям, котрі зможуть 
перекладати п на свою 
мову і давати в ефір у 
найзручніший для них 
час.

Віднедавна ціни • Есто. 
иїї стали вільними. 
разом з ними зросли й 
грошові виплати нас*, 
ленмю: компенсація лем- 
сіонерам. дітям, шнолв 
рам становить 70 карбо, 
ванців на місяць, а рЬ 
вень мінімальної зарила, 
ти із 135 карбованців 
зріс .до 200. Загалом м* 
середня заробітна плата 
е республіці дорівнюс 
618 карбованцям.

На початку липня ащ. 
рикамці, котрі сидять » 
одній із тюрем Аляски, 
звернулись до своїх аг.?- 
димостоцьиих «колег» з 
пропозицією дружити І 
Листуватись. Місцева мі
ліція віднеслась до ц«ї 
пропозиції досить касто, 
рожемо. Причини та ного 
ставлення різні, але од
на з них найголовніша, 
Працівники ВТК побо
юються, що америиансь 
мі земи розкажуть ра
дянським про умови «о-1 
го утримання, чим мо> 
жуть викликати в наших 
виправних установах на
строї близькі до бунту, 
їхні підозри небезпідсти- 
ні, бо ніхто не може ПІ-1 
редбачитн, якою буде ім
ам цім «наших» на пові
домлення, що в тюрві 
Для сни обладнані спор
тивний і комп'ютерні за
ли, а в меню -триразово, 
го харчування в'язнів 

уходять свіжі овочі, фрук
ти, мури, ьюлоио і теля
ча печінка з кров'ю.

інститут біофізики і 
Ангарську розробив си
льний антисептик, яннй 
долає гонорею, сифіліс і 
СНІД. Як тільки Мінздрав 
СРСР пропустить повин
ну через Фарвко- 
мьтет, нашим спеціа
лізованим ПІДЛрИЄИСТ’і 
вам буде запропоно
вана технологія виробни
цтва презервативів з об
мащуванням цим анти
септиком. Поки що жо
ден різновид ВІТЧИЗНЯНО
ГО виробу Н» 2 не ** 
таких властивостей.

У Вільнюський Будинок 
преси повертаються три 
з восьми виселених У СІН
НІ ц. р. ЗМОПо* 
(ОМОНом) газет. Усі вони 
за політичними напряму 
ми різні — ліва, права « 
центристська. А копир«*' 
но, свою прописку у ЬУ‘ 
динну преси відновили 
міська «вечірка», Р’а3*т; 
комуністів і селянська 
газета.

Гоннонгська фірма 
вей* почала будувати » 
іркутську підлрисис™? 
по виробництву елегап 
иої жіночої білизни. 
деяк і ВСІ необхідні й** 
лі будуть надходити 
самого Гонконгу. Інозе*' 
ні бізнесмени ОбІЦЙ*2 
продавати майбутні Т0»£ 
ри за доступними ЧІНГ ми.

Ь складною побут«**? 
технікою НИНІ ні-
Оригінальним вихід «з * 
єї ситуації знайшов од" 
із жителів Казані, нот 
рий в газеті *Назансь*1* 
соромна» вмістив ого» 
шення: «Обмінюю 
горілим на пилосос*- 
діомин варіант 
мої угоди вимлмнав оур 
«відгуків. Чоловікові 
пропонували кільнанж 
Ця ть пилососів, деякі 
них були ще у фабр* 
мій упаковці. ГНдпр** 
ливим автор оголошену 
вирішив не зупин****? 
на цьому: йому ще лотр* 
НІ холодильним і пре**" 
машина.

(За матерів**** 
періодичної пресмі*



% ЧЕРВОНУ РУТУ ПОШУКАЙ АЖ У ПОЛЬЩІ

Наприкінці червня у пе
редмісті польського міста 
Гданська Сопоті, у відомій 
читачеві «Лісовій опері» від 
бувся фестиваль українсь
кої культури «Сопот-91». 
Цей фестиваль став знач
ною подією у культурному 
житті української діаспори 
у Польщі. Організатором 
його 
цю 
який 
мав 
усієї 
України. Вони розмістилися у 
наметовому містечку навко
ло «Лісової опери», а та
кож у студентських гурто
житках Гданська. Слід від
дати належне їх витримці: 
п’ять днів до фестивалю та 
під час нього без перестан- 
ку лив дощ, було дуже про
холодно. Треба сказати й 
про місцевість, де знаходи
ться Сопот. Гданськ — ве
лике портозе місто, озна
кою якого є великі судно
будівні верфі. Усе місто пе
ретинає довга автомагіст
раль, котра йде паралельно 

узбережжю Балтійського мо
ря. Пройдеш п’ятнадцять 
кілометрів від центру міста, 
звернеш вбік і попадаєш у 
дрімучий ліс, де шумлять 
сосни. Чисте повітря, ніким 
та нічим не займана приро
да не вказують на прикме
ти великого скупчення лю
дей. Тільки а останню мить 
відкривається велетенський 
амфітеатр, накритий поло
гом. закріпленим на кана
тах.

Відбулися три концерти у 
Сопоті. На відкритті фести
валю виступали колективи 
аутентичного фольклору з 
Польщі, а та<ож гості з 
Івано-Франківської області.

На концерті популярної 
музики я зустрівся зі свої
ми старими знайомими. 
Польські групи «Чумаки» та 
«Хвилина» приїздили ще на 
перший фестиваль «Черво
на рута» у Чернівці. Взага
лі, польські українці сподо
балися мені бережливим 
ставленням до українського 
слова та пісні. Нам потрібно 
брати з них приклад. З’рки 
української естради були 
представлені такими відоми 
ми іменами, як Віктор Мо
розов та його театр-студія

став комітет україн- 
Польської Республіки, 
дуже гостинно прий
ме тільки українців з 
Польщі, а й гостей з

«Не журись!» зі Львова, Ві
ка Врадій («Тринди-ринди» 
та інші її пісні особливо за
хоплено сприймала молодь), 
Групу «Смерічка», солістами 
якої є 
Павло
Братущик, також проводжа
ли зі сцени вигуками «Ще 
раз, ще раз!». З великим 
піднесенням була сприйняла 
залом незабутня «Червона 
рута» Володимира Івасюка 
Левко Дурно піснею «Іду до 
Югославії» дуже розвесе
лив глядачів. А взагалі гу
мору у «Лісовій опері» не 
бракувало. Особливо старав
ся один з ведучих концерт/ 
Степан Оробець, невимуше
ні дотепи якого збуджува
ли зал.

На гала-концерті свій вне
сок до пісенного свята зро
били Ніна Матвієнко разом 

З Валентиною Ковальчук та 
Марією Миколайчук — це 
тріо під назвою «Писанка». 
Народні українські пісні у 
їх виконанні звучали чудо
во. Василь Жданкін зі Льво
ва своїм співом та грою ла 
бандурі будив спогади про 
козацькі часи. Не була за
бута й українська духовна 
музика Бортнянського, Ве
деля у виконанні київського 
хору «Думка». Духовну му
зику змінював швидкий го
пак. Найбільше мене врази
ло, що на концертах були 
присутні поляки, яких заці
кавила українська культура. 
Національний склад гляда
чів можна було визначити 
по національних жовто-бла 
китних прапорах, котрі 
жваво розвіювались у такт 
музиці над лівою полови
ною амфітеатру. Права по
ловина більш стримано 
сприймала усе, що діялось 
на сцені. Але коли на за
ключному концерті було за
співано святу для кожного 
українця пісню «Ще не 
вмерла Україна» — увесь 
зал встав. Взагалі, як я зро
зумів зі спілкування з поля
ками, вони доброзичливо 
ставляться до національно- 
визвольних намагань україн
ського народу, і жовто-бла
китний прапор сприймаєть
ся ними не як гасло голо
ворізів та убивць, а як оз
нака української нації.

Назарій Яремчук, 
Дв Орський, Інесса

Закінчення фестивалю 
пройшло на піднесеній но
ті. Були вручені пам’яткі 
призи виконавцям, в тому 
числі гостям з України пред
ставниками спонсорів, серед 
яких були івано-'франківська 
агрофірма 
«Електрон» 
гаго інших.
тиваль не 
чі відбувся 
гардної музики «Нічна 
бава». Вже по дорозі додо
му нас наздогнала у Вар
шаві «Ганьба» сестрички Ві
ки. яку передавало польсь
ке радіо.

У ряді культурних ПОДІЙ 
цього літа «Сопот-91», ду
маю, займе належне йому 
місце. Святкування 500-річ- 
чя запорізького козацтва, 
республіканський похід 
«Дзвін-91», відзначення 
100-річчя української емі
грації до Канади, та, нареш
ті. другий Всеукраїнський 
фестиваль сучасної пісні та 
популярної музики «Черво
на рута-91» у Запоріжжі. 
Така визнана подія, як «Чер
вона рута», потребує фінан
сової підтримки. Імена спон
сорів фігуруватимуть у по
відомленнях засобів масової 
інформації, у спеціальному 
фестивальному буклеті, на 
рекламних щитах, встанов
лених у місцях проведення 
«Червоної рути» транслюва
тимуться по республікансь
кому телебаченню, знімати
муться на відео програми, 
призначені для показу за 
кордоном, передовсім у 
Сполучених Штатах Амери
ки, Канаді, Західній Європі 
Можлива поїздка представ
ника фірми — спонсора на 
Захід під час гастролей ла 
уреатів фестивалю. На фес
тивалі має діяти бізнес-клуб 
під керівництвом відомого 
західного економіста Рома
на Гаврилишина.

О. СІКОРСЬКИЙ.
Рахунок НЄ 161706/345017 

в Українському комерційно
му банку ділового співро
бітництва. Кореспондентсь
кий рахунок банку 
161706 в Київському 
пінні 
322249, 
Адреса 
земний 
тамтний

«Прут», в/о 
зі Львова та ба- 
На цьому фес- 

закінчився. Вмо- 
концерт авач- 

за-

— Н5 
управ-
МФО 
руті».

Держбанку 
«Червоній 

дирекції: Київ, Му* 
провулок, 8, кої 

телефон 228-45-80.

Тридцять років пісень
Віннм, стрічки, виши-взини, 

плахти сплітаються у барвисту 
веселну, моли піднімається за
віса і на сцені бачимо хоо Но 
воунраїмсьног© міського Пала
цу культури «Ювілейний». Це 
означає, то зал буде перепов
нений. відійдуть буденні клопо
ти і освітяться радістю обличчя 
людей від подарованих ним 
пісень.

Хор «Заспів» має ще одне 
найменування, почесне: «народ 
ний самодіяльний», яне прис
воєне колективу у 1982 році. 
Він виник близьмо ЗО років то
му. Керувала ним Раїса Олек
сандрівна Неведюм. З появою 
нового керівника, випускника 
Кіровоградського педагогічного 
інституту їм. о. С. Пушкіна 
Олексія Дорофійовича Сонолен 
на творче обличчя колективу 
обновилося. Удень хористи ао-

дять машини, лікують хворих, 
вчать дітей, ведуть фінансові 
справи, а ввечері поспішають 
на репетиції.

А втім, ян знати, що є основ
ним. наприклад, для Володими
ра МеФодійовича Пастернана 
— робота на автомобілі в спор
тивнім школі чи робота в хорі. 
Певно, слушно буде це ж ска
зати і про бібліотекаря цент
ральної бібліотеки Надію Воло
димирівну Бугню та стоматоло
га районної лікарні Миколу Ве- 
ніаминовича Шаброва, про по
дружжя вчителя Олександра 
Івановича та бібліотекаря се
редньої школи Надію Іванівну 
МІсінчунів, які співають у хорі 
більше десяти ромів. Одним Із 
перших прийшов до хору Опа- 
нас Антонович Палєсв — ко
лишній вчитель середньої шко
ли. нині пенсіонер, ветеран 
Великої Вітчизняної війни. Май-

же половину свого 
співає в хорі.

А всього ентузіастів хорово
го співу в молентиві понад 40 
чоловік. До душі їм українські 
народні пісні, сучасні пісні ра
дянських композиторів.

Вільний час. по можливості, 
проводять хористи разом. Для 
них керівництво Палацу куль
тури організовує туристські та 
творчі поїздки, вечори відпо
чинку.

Хор — постійний 
районних, обласних 
ноннурсів, де займає 
місця, нагороджується ,. 
мами та сувенірами, він лауре
ат третього Всесоюзного фес
тивалю народної творчості. У 
1990 році колектив брав участь 
у республіканському телетурні- 
рі «Сонячні кларнети».

А. НЕТИС.

ЛІТ0-9І

НАДВОРІ плюс сорок, знепри
томніти можна. Обливання та 

обтирання нічого не дают* 
«Пляж» о такій погоді звучить ям 
музика. Умліваючи • 14-му авто
бусі, якось доїжджаємо з подру
гою на Новомиколаївку. Ідемо 
соснами до ставка не зразу. Че
каємо, поки з'явиться якась при
стойна група людей. Найліпше 
— тато, мама й діти. Коли тато 
без мами, то навіть при дітях м©* 
же відпустити на адресу дівчат 
якогось плоского жарте, а ми від 
них у МІСТІ стомилися. Ми двічі 
йшли цими кущами самі. Перший 
раз коли поверталися після ку
пання, уже майже біля зупинки 
невідомо звідки вискочив якийсь 
дядько й став задирати нам плат
тя. Іншого разу неподалік піонер- 
табору «Червоні вітрила» з кущів 
абсолютно вільно вийшов хлоп
чисько років 17-ти в сорочці, в’єт
намках, але без штанів і без пла-

вок. їх він тримав у руці м нахаб
но реготав спостерігаючи за на
шою реакцією. Ні, дякуємо, пор
нухи ми вже в кіно наїлися. Тож 
ловимо підходящу компанію і 
тримаючись позаду неї кроків на 
три, успішно досягаємо берега.

учаенм'я 
оглядів* 
призов) 
дипло*

ПАМ’ЯТІ МИКОЛИ САВЕНКА
Його пам'ятають молодокомунарівці, жур

налісти ВільшанськоТ, ОнуфрПвськоІ, Устмнїв- 
ської районок, де працював фотокореспонден
том. Пам'ятають ного добру, в промінчиках 
зморшок посмішку, лагідний потиск рукн, при
роджену інтелігентність, тихни м'який голос. 
Хтось, може, вважав ного невиправним дива« 
ком, який переймається глобальними пробле
мами перебудови світу, романтиком, мрійни
ком, конструктором утопічних задумів, ще ко
гось дивувала його непрактичність, непристо
сованість в нашому складному, часом жорсто
кому, світі. Він пройшов не через один бюро

кратичний кабінет наших землячків, але так і 
не знайшов притулку серед людей, яких лю
бив, яким оддав свою необізлену, щиру душу, 
які ставали персонажами його високохудожніх 
знімків. Про його професійний рівень свідчить 
бодай те, що і їх охоче друкували часописи 
«Україна», «Ранок», газети «Известия», «Мо
лодь України» та багато інших, вій був учас-

ником всесоюзних і республіканських фото- 
конкурсів.

Кіровоградщнна не оцінила його таланту, не 
пригорнула... І він із родиною подався тука
ти прихистку на другий кінець землі — до 
Приморського краю. Хоча з листів. Із зустрі
чей дворічної давності під час відпустки 
знаємо, як він скучав за Україною, як тягнуло 
його до рідних країв, усе збирався поверну
тись із чужини.

Не судилося. > Недавно з Примор'я прий
шла страшна звістка — 27 травня Миколи 
Савенка не стало. Діагноз: рак, метастази в 

легенях. «Я раніше навіть не могла уявити» 
що людина може так схуднути, — пише дру
жина. — Я його на витягнутих руках у ван
ну носила, а ного ж зріст 180 сни. Не забу
вайте його, він’завжди був помислами ї ду
шею з вами».

Земля Вам пухом, Миколо Тимофійовичу, 
славна людино, добротворию, сонцелюбе. 

молодокомунарівці.

ХО послав. Він 7 вшиі
мідорчики А у « те?ж н;
є, чого ви меж н» Д татко
бонько, пеРе6 то6і сам ЯГІД-
так виховує, хай він то« ,твЖИМ<> 
ки купує. Малий іде, ми стежимо 

кім'поглядами. Він
до двох чоловіків, чуємо, ЯК екер 
житься: «Тітки поган., вони ж«Д 
нюги». «Жмотовки ВОНИ, — ЦІДИ 
крізь зуби один із чолову - 
Піди їм так і скажи - жмото» 
ки». Малий, слава богу, ие йде.

Купаюся виходжу, сохну. Підхо
дить такий самий мокрий як і я, 
з ноги кров цебенить: «Оце прямо 
біля берега склянкою пропоров». 
Я співчуваю, а він пропонує піти 
до його товариства, є дв. пляшки 
горілки на трьох. Мерсі, сам. пии
те. Підгрібає ще один, певно, друг 
того. Цей працює без вступу: «Ти 
сама тут чи з подругою?» Не са
ма, але дайте мені спокій» Лежи
мо. Йде купатися подруга. Від ве- 
ликої групи відділяється дебела 
постать, її зупиняють криками — 
«Ти куди?», а він волає: «Після пи
ва я... хочу, зараз збігаю й повер
нуся». І збігає в воду поряд з мо
єю подругою. Поплававши трохи, 
стає по пояс у воді й колупається 
у вусі. До нього наближається то
вариш, еесь викачаний у бруді й 
піску, знімає плавки і пере перед 
носом у людей, що купаються. 
Перевдягає труси задом наперед 
і вибирається на берег. Ідучи ми
мо мене, бризкає на спину крап
лями з рук: «Що 
грієш?»

тьолка, пузо

перебирасмо- 
туди підпов-

Лягти хочеться поближче до во
ди й подалі від гуртів з верескли
вими магнітофонами, приймачами, 
матюками й цигарковим димом. 
Шукати таке місце краще одягне
ними, бо коли ти в купальнику не 
лежиш, а ходиш, то вслід собі 
таке почуєш про власну фігуру, 
що хоч падай. Нарешті пригледі
ли. Тепер перевдягатися. Обов’яз
ково одна в тій загорїдці, інше 
поряд. Бо я колись пішла сама, 
повісила сарафан на стінку й по
ки вовтузилася з 
якийсь телепень, 
мимо на велику, 
фан, провіз через 
кинув у багно. Добре що хоч на
зовсім не забрав. У роздягальні* 
атмосфера як у громадському 
безплатному туалеті. Він зовсім 
поряд, та людям чомусь видаєть 
ся зручним полегшуватися саме 
тут. Цікаво, як вони це роблять, 
адже звідси ноги видно до поло
вини литки? Полюбляють жіночки 
і лишати тут свіжу вату. Та якщо 
не хочеш сюди, мусиш одягати 
купальник ще вдома й потім су
шити його на собі.

Не можемо Делі, 
ся в інше місце. А 
зає здоровенний автобус, що тор
гує бутербродами й спиртним, і 
гамору й запахів біля нього ми 
теж не витримуємо. Знаходимо 
третє місце. Лежимо спокійно Э 
півгодини. Коли це з'являється 
один на мопеді, здіймаючи хмару 
куряви й диму, потім мотоцикліст 
весело бесідує з друзями при не- 
вимкненому двигуні. Перебирає
мося ще далі майже до байдаром- 
иої станції. Купаюся я, 
руга, і скоро чую її 
зойки. Поки добігаю 
звідти лунає вже хор 
Та-ак, гарненький колись був ко
тик, тигрик такий, шкода, що своє 
останнє пристанище знайшов у цих 
підгмилих комишах...

потім под- 
несамов иті 
до води, 
охІів і ахІв.

купальником 
проїжджаючи 

підчепив сэра- 
увесь пляж і

Купатися нам більше не хоче
ться, сяк-так натягуємо мокрі ку
пальники й знову виглядаємо до 
кого б приєдналися, щоб самим не 
йти через сосни. Колись, кажуть 
старші люди, у сезон ходив спе
ціальний автобус майже до пля
жу (з боку Лелеківки заїжджав), 
тепер плентайся бозна-скільки. 
Але ось ідуть два літні дядечки з 
малою дівчинкою, ми за ними. 
Приблизно на пі в до розі ті чолові
ки починають 
нероби, чим 
роззираємося
в чагарнику хлопця, який спустив 
до колін плавки й займається де
якими частинами свого тіла див
лячись при цьому не на тих дядь
ків, а на мас. Але ми вже знаємо 
(з пляжних же вражень), що такі 
не страшні їм досить самостій
них занять для задоволення.

лаятися: «От кляті 
займаються?» Ми 
довкола й бачимо

Перевдягнися, лягли. Щось му
ляє під килимком. Розгребли тра
ву й виявили курячого скелета. 
Урни на горизонті не видно. Від
клали вбік. Лягли. Недовго лежа
ли — на нас упала чиясь тінь 
Розплющуємо очі й верещимо 
здоровенний мокрий пес у наший
нику, але без намордника лізе 
просто межи очі. Він уже скупав
ся, тепер у ту воду Лізти нам, як
що вціліємо. Вціліли, бо підійшов 
парубок і відвів собацюру зд. 
пропонувавши приєднатися до їх
ньої компанії неподалік. Спасибі, 
ми зайняті, до екзаменів маємо 
готуватися. «Вам не треба вчити
ся, гиготить він, ви можете й 
так заробляти, якщо не будете 
лежати без діла». Спасибі за по
раду, ми якось обійдемося.
жимо, коли знову ТііінЬ* Хлоп'я 
років чотирьох: «Тьотю, АаЙ по- 
мІДОрЧик!» Даємо, усміхаємося д5 
дитяти, в йСнО и далі просить: «А

ЛІТОВІ

У місті підходжу до лотка на 
площ, Кірова прошу склянку со
ку. Продавець бере порожнього 
графина й занурює його з дном у 
відро під прилавком, повне ріди
ни. Мені вже перестає хотітися 

пити але ще стою, поки вона нищ- 
порить серед посуду, шукаючи 
чисту склянку. Стою й помічаю з 
графині... «Тут у вас, — обереж
но кажу, _ тарганчик плаває 
ХаХНгЬКИ‘’ ТвКИЙ*- ПР°Ав«ець 
кидається грудьми вперед: , ».“„ГГ в5,,иі- 1 •"“’« П.1Ї 

їюЛ Виловивши плаваючий 

надивилася й наню»1 У *' и
пилася, Я провела свТСвих-лИаГ 
ненудна сповненим И
-А. Є, бвмит., Що

м- ДуБ₽ОвсЬКд.



Валентину Максимуму
котра на фабриці проробила 2« 
хвилює низький заробіток. Дум#. 

коли їхні вироби лодорожча.ü

кормс-завжди
ще три роки 

з 
них придбати, дивився на них треба бу
ло декілька тижнів чекати в черзі-запи- 
сі. Тоді не придбав, бо вважав ціну над
то високою. Сьогодні, коли збільшило
ся їх виготовлення, придбати майже а 
два—три рази дорожчі меблі неможли
во — дефіцит з дефіцитів.

Директор Олександрійської меблевої 
фабрики Іван Павлович Горно ще торік 
говорив, що робітники можуть виготов
ляти м’яких куточків, дитячих ліжок, ди
ванів, крісел значно більше, треба лише 
реконструкцію провести. На фабриці її 
запланували давно. Однак, як не дивно, 
не знайшлося підрядчика в будівницт
ві. Це ще раніше. Тепер проблем щонай
менше в десять разів більше: усе, по-

Олександрійські меблі 
тувалися попитом. Навіть 
тому, коли я не без бажання дещо

чинаючи від труб, верстатів, будматері
алів доводиться вимінювати по бартеру. 
Частина готової продукції з дозволу 
відповідного міністерства саме на це й 
використовується.

У продаж надійшли й нові вироби. Це 
диван-малютка, вартістю 234 крб. (плюс 
двадцять п’ять процентів: 20 — торгів
лі, 5 — «президентські»); значно поліп
шились як вигляд, так і якість крісел. 
Думав, що робітникам теж стало кра
ще жити: заробіток повинен би збіль
шитись, адже ціни зросли. Пішов у цех.

Люди тут як отримували так І отри
мують заробіток за попередніми розцін
ками. Логічно виникає запитання: куди ж 
фабрика діває гроші, виручені від під
вищення цін? Виявляється, гроші не за
тримуються: тканина, яка використовує
ться для оббивки меблів, інші матеріали

. два—три рази п°дор°*?я 
більше. Самим Д°®?А*” ,

за все розраховуватися. Вже м Збит* 
збиткові вироби. Ну а це, логіч 
нові — чекай подорожчання. --

Навіть на фабриці, якщо Т*? приА- 
працівнииам, не всі еони МО>“*Л - Р 
бати бажану річ. Хоч тут про люде А 
ють. На частину виробленої р 
вимінюють товари народного 
ня. (Добре ЩО самі виготовляють , у* 
пердефіцитні речі, то на ЭИ :ня£Ш. 
поміняти можуть. Та всього не нам.няєш

Не всім задоволені працівники. Ось 
Людмила Пойда. швея-мотористка, екер- 
жилася, що перевели швей в інше пр 
міщення, де неймовірна спека, зідсут < 
вентиляція, незручно добиратися Я 
своїх робочих місць. Оббивальницю

не те що 
ли а значно

другого Цв*У
Гойсу "
роки

.Ж. .. 
півників адміністрація. Коли були ч, 
жабонці »а* продавали виміняні на 
?і вироби з трикотажу. Добре, що є хоч 
така 'Можливість допомогти.

у наш час, про який 
говорено, І—, ■ 
ських м’яких куточків

І ГО8ОреН0-ПЄрЄ- 
надіятися, що Олександрі*- 

стане набагато 
_ » хоча як

сказаіГ*головний Інженер Юрій Пипипо.
• ААолодченко, якщо прискорити р«.

гьких М ЯКИХ — —
більше, не доводиться. Хоче...
□ 1ЛРЫ, , L.weuAn К1ПІМ

ВИЧ /АОЛОДмепгч^, --------у , ,
.оисур-ц«.г* 

»ому, - - —’ .
вами, шановні читачі, а и меблі.
А зараз доводиться пише мріяти...

Ю. ЯРОВИЙ,

ят'име цьому, не тещо надія буде , нас

З

МОЛОДІ

НАША ІСТОРІЯ

В 70-х роках у минулому столітті виник 
«Елисаветградский кружок самообразо
вания». До нього входили не лише ті, 
хто співчував соціалістичним ідеям, а й 
ті, хто їх розумів, сприймав. Читали не
легальну літературу народницької тема
тики, ставили за мету пропаганду ідей 
утопічного соціалізму. Гуртківці підтри-' 
муеали стосунки і з місцевою організа
цією «Громади», яку очолював П. Ми- 
халевич. Просвіту організовував Олек
сандр Тарковський.

На початку 80-х років у Єлисаветграді 
сформувався і перший саме народниць
кий гурток, у який входили в основному 
учні реального училища, інтелігенти міс
та. О. Тарковський і його прихильники 
вели революційну пропаганду серед ін
телігенції, дрібних урядовців, учнів гім
назії і училищ.

Як бачимо, у ті давні для нас часи 
дішній Єлисаветград не дрімав, про 
свідчить прийнята програма гуртка, 
першій частині якої говорилось про 
тання книг, а друга закликала йти 
людей, вести пропаганду серед молоді, 
вшановувати пам’ять недавно померлого 
К. Маркса.

Цікава й та деталь, що Тар
ковський і його однодумець Дяченко 
пожертвували свої гроші для організації 
друкарні. Друковану продукцію даного 
спрямування розповсюджували гуртків- 
ці не лише в Єлисаветграді, а й вози
ли до Харкова, звідки листи з матеріала
ми верталися до Єлисаветграда на ад
реси тих, кому хотіли передати свої 
думки народники.

Про дії гуртківців Хіромантова, Дя- 
ченка, Журавського, Кочетинського, Вер- 
няковського можна казати як про про
паганду народницьких ідей. Вона вела
ся активно здебільшого лише тоді, ко
ли нею керував О. Тарковський. Коли ж 
він від’їжджав до Харкова чи Петер
бурга, ініціативність зменшувалась. А в 
кінці 1884 року з гуртка почали вибува
ти-його активні члени, почалася індивіду
альна пропаганда, на яку негативно впли
нули репресії царизму, які 
валися по відношенню до

Царський уряд докладав 
силь, щоб припинити рух 
Хвиля арештів докотилася 
ветграда. У серпні 1884 року ^о 
ниці потрапили Тарковський, 
ський, Журавський, Дяченко.

Зазначимо, що ідеї народництва про
мо лоді 

і які це

Олександрія-

ТІЛЬКИ
СОБАЧОГО ЖИТТЯ

то
що

У 
чи-
ДО

нсе збільшу- 
народників.
значних зу- 
народникіа. 

й до Єлиса- 
в’яз- 

Хороман-

легували в минулому столітті 
люди, ямі не боялися репресій 
робили з великою цікавістю.

А. 
студентка Кіровоградського і 
тмтуту.

- ЖЯ 
леді пе

На берегах Туманного Аль- 
біону собака покусала дитину, 
що стало приводом для сер
йозних обговорень на високо
му політичному і державному 
рівні.

На берегах сивого Дніпра, а 
точніше, в Херсоні, при мов
чазному схваленні місцевих 
властей наші чотириногі друзі 
щорічно кусають до чотирьох 
тисяч довірливих громадян. 
Якщо врахувати, що на Херсон
щині за останні два роки ви
явлено до трьохсот бездомних 
тварин, уражених сказом, то 
проблема набуває характеру 
стихійного лиха.

До речі, в тій же Англії за 
останні 160 років не зареєст
ровано жодного випадку ска
зу.

могили
ПІД АСФАЛЬТОМ

Фотодокументальна вистав
ка, яка проходить в Луцьку, 
вперше повідала світові про 
злочин, вчинений напередодні 
приходу в місто гітлерівців. 
23—24 червня 1941 року на 
подвір’ї луцької в’язниці бу
ло розстріляно працівниками 
НКВС за різними даними від 
трьох до п’яти тисяч ув’язне
них.

Тепер, коли на мітингу-рекві 
ємі тисячі жителів Луцька слу
хали вражаючі свідчення ко
лишніх в'язнів, що чудом ам» 
жили видаються блюзнірством 
ось такі факти: місце злочину 
вкрили асфальтом, а в колиш
ній в’язниці серед мурів роз
ташувалося музичне училище.

ЧИ СТУПАЛА ТУТ 
АХІЛЛЕСОВА 
П'ЯТА?

Зусиллями італійських архео- 
клубу, інституту древньої істо
рії і фірми «Фрішарк», яка ви
пускає підводне обладнання, а 
також одеського клубу люби
телів підводної археології «На- 
варет» організована перша є 
країні міжнародна археологіч
на експедиція чорноморськи
ми маршрутами древніх гре
ків, римлян і генуезців. Її мета 
— розвідка дна в місцях пе
редбачуваних якірних стоя-

кок кораблів відважних лдоре 
плавців. Роботи почалися на 
острові Зміїному, де, як свід
чить древньогрецький міф, 
Зевс відвідав душу Ахіллеса.

Усі знахідки італійських і ра
дянських аквалангістів будуть, 
передані до Одеського архе
ологічного музею.

кати і нікого нічим вже не зди. 
вуєш.

Однак досить оригінально ви
рішують проблему з «добу
ванням» крові в обласному від
ділі охорони здоров'я Дніпро- 
петровська. Спільно з амери
канською асоціацією по заго
тівлі донорської «рові справу 
на ряді пунктів поставлено тач, 
що добровольці зможуть от
римати за здану кров... «шта- 
тівську» парасольку чи фран
цузькі парфуми. Щоправда, 
організатори прорахувались: 
повнокровних і тих, хто не бо- 
їться СНІДу, виявилося наба
гато більше, ніж бажаючих ма
ти престижний макіяж і не 
мокнути під кислотним дощем. 
І тоді виручила лотерея: те
пер не лише треба мати здо
рову кров, а й бути щаслив
чиком.

ПОЛЬСЬКІ 
довчипки

Прокуратура Варшави пору
шила кримінальну справу пре
ти службових осіб, які у квіт
ні 1786 року блокували інфор
мування громадськості про за
грозу від чорнобильської ава
рії. Тх чекає від двох до деся
ти років ув'язнення, 
ся тільки 
юрисдикція 
куратури діє 
Польщі.

*

ЧИ ПОКУШТУЮТЬ
ТУРКИ 
ПОЛТАВСЬКИХ 
ГАЛУШОК?

Лишаєть- 
пошкодувати, що 

Варшавської про
пише у межах

* *•
Колись популярним анекдот 

про те, що найпривабливішим 
моментом для наших співвіт- 
чизників, які емігрують до Із
раїлю, є пересадка в Парижі 
схоже застарів. Нині коротший 
шлях в землю обітовану ле
жить через Варшаву, звідки 
щоденно на Тель-Авів стартує 
11 літаків, якими вже ниніш
нього року Перевезено більше 
30 тисяч радянських євреїв.

І зовсім незрозуміло, чому 
наш славний Аерофлот, який 
на кожному кроці закликає лі
тати лише його лайнерами 
відмовляється від досить прмс-

Бізнесмени приватної фірми 
«Чукурова» із Ізміру (Туреччи
на), яка спеціалізується на ви
пуску автобусів, легковикі% 
150-тоннмх вантажних автомобі
лів і різної гірничодобувної 
техніки, побували на трьох ра
дянських гірничо-збагачуваль
них комбінатах — у Старому 
Осколі, Лебедині і Комсомоли- 
ську-на-Дніпрі. Вони готові 
вкласти капітал у технічне і 
технологічне переозброєння 
одного з комбінатів, аби отри
мувати сталь світових стандар
тів.

Наш кореспондент вважає, 
що Полтавський ГЗК має зсі 
шанси стати партнером «Чуму 
рови», оскільки користується 
надійною репутацією у ФРН, 
Польщі Італії, Румунії та Ав 
стрн, що згодьтесь, немало- 
важливо.

То поживемо — побачимо.

тойного, а головне __
ного заробітку.

♦ ♦ ♦
Найбільші труАмощі 

вивчення радянських » 
Польщі викликає оцінка 
яке залишається на 
території. Разом

стабіль-

У справі 
військ З 

Ц майна, 
Польській 

газом з тим пл»* 
гон Борне-Сулиново у Нош? 
пінському воєводстві «ж? 
лТиЬшнІоговЙи'ОВ ПОКУПЧЯ. 3Коі 
-~исХСТРВГльПч₽еОкГСЛО- 

Цікавила авіаційна ін<Л. 33' 
тура полігону Хпе*РаСТр^ 
Ще пального 3°КрЄма. «о»и-

БЕГпИ' «ЇЇ^НЕЛЬ»
— ІДИ ДОДОМУ!

-р° 
необхідності V мі? рм пеРшої

Y ас Стали зви-

А НА ЦВИНТАРІ 
~ ВСЕ 
СПОКІЙНЕНЬКО...

мллД*-ИМІ лише за вхід до но- 
ЕД»ЦІИНОГО мвгазнну «VEROV 
TDefi» 140 ’ Дніпропетровську. 
СтілЛ ’»платити 50 копійок, 
ськеА* “OU,Tye ’ •** на мі>

* кл«Аовище. На наш пог- 
СИТЬ п ИАвв нововведення ДО- 
вип^ОГ₽в,Си-ні. У першому 
До ма/ізХ' 00 Н* ПотраЛИ’ 
ТІЛК.../ Х зекономить Н* 
ви А грОип' » й збереже нвр' 
почин?2пСТОСуЄ'ГЬСЯ нлаАО5иШ°' 
'« р°,горнт'“ -6р’- 
за вихі^ Зза 8ХІД 3 
де згідна Гв6і^нк«. Щопрм- 

Д © пільгового тарифу-

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА • 27 ЛИПНЯ 1991 РОКУ £ «МОЛОДИ

мвЦ^йн<^1Т*₽'впами ІМФ«»Р

ІКС») агентства «€вро-



•ж***«*

УКРАЇНІКА
і

ІПАНЬКО БУВ РАТАЄМ
Поетать письменника та іс

торика Пантелеймона Куліша 
трохи таємнича для широкого 
читача. Літературна критика 
особливо не приділяла уааіу 
його творам, а стосунки П. Ку- 
піша і Т. Шевченка мали май
же скандальний відтінок.

Не зважаючи на деяку не
послідовність вагання, супе
речливі погляди, він вніс знач
ний оклад в історію, 
фію, мовознавство, 
письменство України.

Панько Олелькович (так 
себе називав) — виходець 
родини козацької старшини. 
Його батько займався хлібо
робською працею. Пантелей-

 

етногра 
красне

аім

мон з дитинства мав непокір
ний характер, тож через конф
лікти з несправедливими вчи
телями та чиновниками від ос* 
віти він не закінчив Новгород- 
Сіверську гімназію та Київсь
кий університет. Але діяльний 
Куліш працював в архівах, в 

бібг отеках, збирав фольклор, 
перекази про минуле, писав 
прозу і поезію.

Дружиною П. Куліша була 
українська письменниця Г. Бар
вінок (Олександра Білозерсь- 
ка). До речі, Т. Шевченко на 
весіллі Пантелеймона та Олек
сандри у с. Мотронівці був за 
старшого боярина.

За участь в Кирило-Мефоді-

ївському товаристві П. Куліш 
був висланий у Тулу із забо
роною писати, він дуже чуло 
сприйняв це заслання, тяжко 
переживав, але все ж він ухи~ 
рився займатися літературною 
працею.

Свого часу Ґ1. Куліш мав у 
Петербурзі власну друкарню. 
Випустив шеститомник «Сочине- 
ние и письма Н. Гоголя» тво
ри М. Вовчка Г. Квітки-Основ - 
яненка, І. Котляревського 39 
метеликів циклу «Сільська біб
ліотека» Д. Каменецького 
власні твори («Чорну раду», 
«Хмельниччину», «Граматику»),

Пантелеймон Олександрович 
видавав журнал «Хата» та «Ос-

нова», писав літературчі тз 
публіцистичні статті, історичні 
розвідки. У свої останні роки 
жив і працював на Галичим». 
Помер у Мотронівці. За життя 
часто підписувався псевдонімом 
Ратай, що відображало його 
працьовиту, невгамовну нату
ру. Його різноманітний внесок 
в українську культуру часто 
відзначався першовідкривацт- 
вом — він започаткував жанр 
історичного роману, унорму
вав правопис, був одним з ос
новоположників української лі
тературної критики, розшукав і 
обнародував цінні літописи, ар
хівні матеріали видав власні 
»наукові праці, створив оригі
нальні класичні твори.

„ С. БОНДАР.

Радимо

УРИВОК
З «УКРАЇНСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
КАЛЕНДАРЯ»

20.VII.1863 — «Валуєвський» указ росій
ського уряду проти української мови й ви
дання українських книжок.

27.VII.1649 — Перемога Б. Хмельницького 
над поляками під Збаражем.

-8.VIH.1819 — народився український пись 
менник та громадський діяч П. Куліш.

9.VIII.1792 — переселення запорожців 
на Кубань.

прочитати
У Київському видавництві «Мис

тецтво» вийшов гарно оформле
ний томик нашого земляка Воло
димира Вннниченка «Вибрані п’є
си», в яким увійшли такі твори: 
«МоїпегНо», «Базар», «Брехня», 
«Чорна пантера і білий ведмідь», 
^Молода кров», «Гріх», «Закон» 
інші.

Автор передмови «Володимир 
Винниченко: поворот на Україну» 
— відомий критик і літературо
знавець, відкривач «нових» імен 
М. Жулмнський.

Нагадуємо: триває передплата 
на перше за останні 60 років 12- 
юмне видання 
ника.

*
видатного лисьмем-

Перші публікації Бо- 
риса Мсзопевсьиою 
лрипадаютьиа час, ко
ли добу остаточної пе
ремоги соціалізму по* 
рейменували на сталій- 
іцину й приступили до 
будівництва комунізму. • 
Його вірші не потрап- 
лави на шпальти газет ■ 
чи на сторінки збірни
ків. бо думки, вислов-І 
пені в них. випереджа
ли дозволені на той час 
ідеологічні канони. За- | 
тавровано хрущовську 
добу, брежнеленкмй за
стій« але й в найглухі- 
ший час царювання сі
рого кардинала кому
ністичної ідеології бу
ли люди, які МИСЛИЛИ 
категоріями сього дяіш- 
нього^дн*. Серед них і 
БормсМозопеяським.

Борис
Мозолевський

Друже добрий І сильний. 
0 повсякденнім вогні 
Як для тебе Росія — 
Україна мені.
На вуста ж моїй музі 
Прибивають печать.
8 найвільнішім Союзі 
Можу тільки мовчать. 
Що нема мені долі 
Без її вч^ряоеин, 
Що я виріс на волі 
Із II домовин.
Як джерела у ріки, 
Я до неї спішив.
Теж не був я великим — 
Та для неї я жив.
Бо не область Євразії 
Надихає пісні!
Як для тебе твій Разін —» 
Калнишевський мені. 
Все так просто і звично! 
Та збагни і повір: 
За подібні освідчення 
Нас женуть у Сибір. 
Де вже там ораторії, 
Як не маємо ми 
Ні своєї історії, 
Дні навіть тюрми. 
Тож люби, та не дуже 
Й ти Росію свою, 
Бо смердить вона друже, 
8 українськім гною. 
Бо для мене загином 
Стала б сповідь моя: 
Заки буде Вкраїна — 
Заки буду і я!

1972 р.

25.VII.1687 — Івана Мазепу обрано геть- 
мдном України.

міста для любите- 
знайдеться цікава но-

6ВТУШЕНКУ
Если будет Россия— 

Значит буду и я...
Е. Евтушенко, «Идут бе

лые снеги».

ЄВГЕНІЮ
увагу й на дитячу книж- 
Голота», що вийшла у 
«Веселці». Це народна

* * *

* * *

У магазинах 
лів історії 
вмнка — «історія України в життє
писах визначних її діячів» М. Кос
томарова. Трохи раніше (1990 р.) 
у Львівському видавництві «Світ» 
вийшла «Історія України» І. П. 
Крип'якевмча. Це одна з найко- 
ротших викладів тисячолітньої іс
торії нашої Вітчизни.

Є новинка і для любителів пое
зії. У видавництві «Радянський 
письменник» вийшла друга збірка 
молодого українського поета зі 
Львова Василя Тереіцука. У нових 
творах автор звертається до істо
рії народу, життя визначних дія
чів світової культури. Є в збірці 
елегійні та іронічні поезії, у яких 
переломлюються спогади про 
дитинство у волинському селі. 
Збірка цікава для молодої люди
ни, яка шукас життєвих ідеалів.

Цікава своєю формою проза мо
лодого українського прозаїка 
представника прозового авангар
ду Євгена Пашновського, перша 
збірка якого «Вовча зоря» вийш
ла у видавництві «Молодь». Твори 
автора вже друкувались у респуб
ліканських часописах («Дніпро», 
«Україна», «Прапор» (тепер «Бе
резіль»), ін. «Вовча зоря» — ро
ман в оповіданнях. Герої роману 
— гнані по світу і палені пекучою 
ностальгією за селом. Полюси їх
ніх життєвих блукань, що асоціа
тивно перегукуються з часами 
біблійних є сюжетною основою 
твору.

«Цибулівськав похід
Цього року виповнюється кругла дата — 240 

річниця придушення козацько-селянського 
повстання на Правобережній Україні в період 
гайдамацького руху. Землі сучасної Кірово
градської області знаходились в розпоряд
женні Миргородського полку: дві сотні — Ци- 
булівська (сотенні міста Цибулів та Архан
гельськ, тепер Новоархангельськ) та Власівсь- 
ка сотня (сотенні міста Крилів, Власівка).

У період гайдамацького руху 1730—1752 рр. 
територія Цибулівської та Власівськоі сотень 
стала ареною боротьби проти засилля кріпос
ництва у нашому краю. Особливо жорстока 
боротьба була на території Цибулівської сот 
ні. У Чорному лісі був створений гайдамаць
кий Кіш, яким керував козак Голий. Відомо 
також що проти гайдамаків царизм діяв спі
льно з польськими феодалами. Найбільші та 
найжорстокіші бої припадають на 1751—1752 р. 
У цей час гайдамацькі загони вступають у бої 
з ворогом. Але роздрібнені гайдамацькі заго
ни отримали поразку а землі Цибулівської та 
Власівськоі сотні царизм віддав у розпоряд-

сотнявиступала...»
Зверніть 

ку «Козак 
київській 
дума у переказі М. Пригари. Кни
га помітна Ілюстраціями таланови- 
™го ХУА°ЖНИка Фе°А°сі* Гуменю-

* * *

ження так званої Нової Сербії, яка повинна 
була не допускати селянсько-козацьких заво
рушень та повстань. Я думаю, що місцеві іс- 
торики й краєзнавці детально дослідять це 
питання. Було б дуже добре якби наша об
ласть цього літа вшанувала пам’ять предків- 
козаків Миргородського полку. Слід би про
вести Дні козацької слави хоча б у сотенних 

містечках (Власівка, Цибулів, Новоархангельськ).
Це було б і нашою шаною та вдячністю, а та
кож практичним кроком у напрямку повернен
ня до нашої історії, культури, до духовних та 
моральних цінностей.

У згаданих населених пунктах доцільно ви
сипати могили, а так, як там були козацькі 
церкви то на тих місцях потрібно поставити 
хрести, тому, що там є поховання ще перших 
жителів нашого краю. А як відомо біля церк
ви ховали шанованих людей або тих, які мали 
велику славу.

У видавництві «Молодь» вийшла 
у світ драматична поема Л. Укра
їнки «Бояриня». Написаний упро
довж трьох днів поблизу Каїра, в 
розлуці з рідною землею, цей 
твір з доби Руїни засуджує націо
нальну пасивність і зраду Остан- 
ні Шістдесят Років ця поема була 
схована від читачів. Книга відкри
вається вступною статтею М. Драй- 
Хмари «Бояриня».

С. ОРЕЛ, 
учитель історії.

«Страви української кухні» хоч і 
■нишла 50-тисячним тиражем, не 
’а"Є*У"ьс’ «• книжкових лоли- 
цях. Цю книгу випустило видавни- 
пі’ям я₽ад"н<к'<# Україна», вона

А с рецепти національних страві 
лет'^'Г ₽вгіоиів України. Сутгхяою 
Деталлю рецептів пропонованих 
страв < и те, що приготувати їх 
можна з цілком доступних для 
кожної господині Продуктів.

* *

* * *

і
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Вступні іспити — час 
речитуваим я підручників 
вздовж, впоперек і по діл- 
гоналі, незвичайних винахо
дів у області шпаргалок 
фантастичних ілюзій і сподн 

буйної радості від гар
ної оцінки, глобальних роз~ 
чарувань, внутрішнії драм і 
трагедій, сліз і навіть мами
них сердечних приступі». 
Усе це повторюється кож
ного року. Ті, у кого це вже 
позаду, іронічно посміхаю
ться — гарний був час. Тим, 
у його попереду — не до 
сміху. Вони стоять на роз
доріжжі своєї долі — від 
того, куди повернеш, бага
то залежатиме в житті.

З приводу вступу в нав
чальні заклади ходять дуже 
їдкі анекдоти та вислови 
умпу: «Ям розшифровуєте 
ШУ5 Поможіть тупому ук
роїтися». Або: «Хто не мас

дороги, тон йде в педаго
ги». Звичайно, таку «народ
ну творчість» стосовно кон
кретної людини не можна 
сприймати буквально.

. поставало таке 
педінституті!

— Свого часу Держкомі- 
тет СРСР по освіті прийняв 
документ, ЯКИМ ДОЗВОЛЯ
ЛОСЬ брати оплату.«ід під
приємств за підготовку пот 
рівних спеціалістів.—розпо- 

Дехтярова Валя, випуск- *»дає проректор, педінститу- 
ямцй Красносільської се
редньої школи £)лександр!в- 
ського району (на фото) хо
че вчити дітлахів азам мис
тецтва. Тому вступає на фа
культет педагогіки, "початко
вої освіти та образотворчо
го мистецтва. Хто зна, чи по
щастить їй стати студенткою, 
эле того дня фортуна, ма
буть, не без допомоги самої 
Валентини, посміхнулась їй 
— одержала четвірку.

— У центральній пресі 
останнім часом згадувався 
не один випадок, коли у Ву
зи приймали за оплату. Чм

Як же все-таки, «йдуть у 
педагоги»*

ту з навчально-виховної ро
боти Б. В. Кучинськмй. — 
Таких студентів можна було 
набирати позапланово не 
більше десяти відсотків до 
набору. У нас такої практи
ки не було, хоча пропози
ції траплялися. Але недавно 
на рівні Союзу РСР вийшла 
постанова, яка забороняє 
таку форму навчання, так яв 
вона протирічмть статті 45 
Конституції СРСР про без
платне навчання.

— Деякі, так класно разе* 
брала предложение — і не* 
правильно, — з аудиторії,

де складали іспит з україн
ської мови і літератури, 
вийшла білява дівчина в яс
кравому жовтому платті 
претендентка здобути про
фесію вчителя хореографії.

мі« зараховано до інституту 
без екзаменів.

— Серед абітурієнтів до
сить великий відсоток меда
лістів, — ділиться своїми 
враженнями Борисі Вікенті- 
йовмч Кучинський. На 695 
місць — 343 медаліста

пускників СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ £ 
навіть такі, що на істуГ 
екзаменах хапають дві 
Іноді хлопці й дівчата,

— Не боїтеся з дітьмі 
• питаю хлопці« 

що зібралися бїл 
де йшо

На цю спеціальність всту
пають в основному міські ді
ти, що пройшли школу там- Особливо багато їх серед ба-' 
цювальннх колективів «Про
лісок», «В гостях у казки». 
«Ятранчик», інших. € абіту
рієнти й з інших областей, 
теж вихованці танцювальних 
ансамблів.

^ацю- Ли, — 
дів ^що

• *і дерен аудиторії, 
не одержали медалей, щ. »кзамен 
ють кращі знаних еруд*. 
цію, ніж деякі круглі від.

*
Учителі танців дуже пот

рібні на селі, а міські жите
лі, яких більшість серед 
вступаючих, не бажають там 
працювати. Тож педінститут 
спільно з облуно відібрали 
найталановитіших із сільсь
ких дітей ї на базі школи- 
інтернату створили заклад 
типу ліцею. Його випускни-

жаючих вступити на факуль
тет української мови та лі
тератури, математики та Ін
форматики, педагогіки і ме
тодики початкової освіти. 
До речі, престиж факуль
тету української мови, та лі
тератури помітно зріс, ян 
свідчить дошка інформації, 
заяв на нього подано най
більше.

Так от, щодо медалістів 
помітна така тенденція 
золоті, а особливо срібні 
медалісти нерідко не під- 
7ВЄРДжують свої нагороди, 
це, зокрема, стосується ви-

А що їх боятися — смі 
__ -О еться. — Вони ж не з ре

мінникм. До речі, емкмдач: Ьми.
які приймають екзамени, не Г Ну, що ж, дай Боже ні 
знають хто із аступнмиіі мм |рачати цього оптимізму ні 
медаль, а хто ні. Соли.

Цього року, вперше у На фото: (внизу) емзамеї 
педінституті практикуете її риймають викладач кафед 
вступ «за довірою». Це коми ж природнммо-матемвтч 
вчитель, ставлячи учяегі жх дисциплін початкового 
відмінну оцінку із «ого хавчання Л. І. КРУТЬ та ви 
предмету, гарантує, щ« віада«/ >едри українсько 
учень справді відмінно знн, нтературм А. І. ГУРБА НСЬ 
скажімо, математику. Це по- ІА? відповідає В. ДБХ7Я 
винні підтвердити м місце« ІЬОВА; Боже мій. ям. їж ба 
органи освіти. Наділений до* ато цих' екзаменів»; ві, 
вірою учень складає асі ін- Дзет абітурієнтам запиши 
ші екзамени, крім профілю- іись тільки назви; пере 
ючого. Таких вступників Ч хзаменом до Марини КАР 
88. Результати експериме** ЯНОВОЇ завітало багато 
▼У будуть відомі через р** *ок; хтось здає екзамені

" хтось працює...*
ючого. Таких вступників - лез 
88. Результати експериме«* W

f

t
—два.
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— Не боїтеся з дітьми
— питаю хлопців 

та дів ] що зібралися біля 
зверем аудиторії, де йшов 
экзамен.
- А що їх боятися — смі

ються. — Вони ж не з ро- 
ами.

«У, що ж, дай Боже не 
втрачати цього оптимізму ні
коли.

На фото: («низу) екзамен 
приймають викладач иафед 
ри природнимо-математмч 
них дисциплін початкового 
завчання Л. І. КРУТЬ та ви
кладач Ефедри української 
літератури А. І. ГУРБА НСБ- 
9€Д, відповідає В. ДЕХТФ 
"ЬОВА; Боже мій, як їх ба 
тато цих* екзамеиНІ; від 
азет абітурієнтам запиши 

пись тільки назви; перед 
екзаменом до Марини КАР’ 
Є НОВОЇ завітало багато ду 
мок; хтось здає екзамени, 

а хтось працює...
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ІНДІЄ, ти
снишся мені...

Після того, як у номері «Молодого 
комунара» за 13 квітня ми подали цілий 
розворот розповідей про Індію, до ре
дакції ринув потік листів із проханнями 
вмістити чи навіть вислати фото акторів 
індійського кіно, дати адресу студентки 
Рекхи Коул, яка вчиться в Кіровограді, 
допомогти зав’язати листування з жи
телями Індії.

Оскільки, як нам здається, інтерес до 
великої південної країни немалою мі
рою викликаний знайомством із її кіне
матографом, ми пропонуємо вам адре
су однієї з найкрупніших індійських кі
нокомпаній, яку заснував знаменитий 
Радж Капур (фільми «Бродяга», «Пан- 
420», «Моє ім’я клоун» та ін.). Колись 
давно наш кореспондент Л. Савицький 
написав туди листа до сина корифея 
індійського кіно — Ріші Капура і одер
жав у відповідь листа і фото з автогра
фом. Спробуйте написати на кіностудію, 
повідомте в листі, з яким актором хоті
ли б познайомитися. Але зауважте — 
писати слід англійською мовою:

India — Индия,
Воіпвау cinenia slHdio СЬетвиг «Radi» 
Кариг films India» Producer mr. Rich» 
Нармг.

Зав’язати листування з кимось із ін
дійців, можливо, допоможе адреса ра
діостудії, яка веде передачі російською 
мовою (російською можна й листа пи
сати):

India — ИНДИЯ
Всеиндийское радио, почтовый ящик 
№ 500 Нью—Дели.

Маємо ми і адресу колишнього сту
дента Кіровоградського інституту сіль

госпмашинобудування Вівека Сінгха Сен- 
гара, про якого свого часу розповіла 
наша газета:

India — Индия,
Vivek Singh, c/o Дг s- c- s. Sengar 1194, 
vasant KMng, h)ew Aelhi, nin. 110030.

Рексі Коул ви можете написати на ад
ресу нашої редакції, зробивши на кон
верті помітку «Для Р. Коул». Ми пере
дамо дівчині листи.

Можете писати також через редак
цію студентові II курсу КІСМу Гупті Ку
палу — і йому ваші листи передамо.

Гадаємо, що вашим адресатам при
ємно буде одержати грамотні, акуратні 
листи в яких ви будете цікавитися істо
рією, культурою, мистецтвом, побутом 
Індії. Бажаємо успіхів!

поштова
СКРИНЬКА
Добридень! Ну що ж, ДРУЗІ, настав час 

зазирнути до нашої поштової скриньки. 
Іт-річна Інга Воронцова запрошує до 
листувань своїх ровесників. Втім, дівчин
ка буде рада, якщо напишуть не тільки 
ровесники. Адреса її така: Кіровоградсь
ким р-н, с. Крупсьие, вул. Шабанова, 25. 
Воронцовій і.

Олена Рубаченно з Бобринця пише де 
редакції вдруге, сподіваючись, що ми все- 
таки надрукуємо її адресу. Як бачиш, 
Оленно... 317220, Бобринець, вул Шевчен- 
на. 155. О. Рубачеико.

Віктору Светлову з Бобримецьиого ра
йону 16 роиів. Любить музику. І сучас
ну, і органну. Ось ного адреса: 317223, 
Бобрмиецьнин р-й, с. Тарасівна. Светло- 
су Віктору.

Пропонує «листовно* подружити 15- 
рнчна Олена Островерх, яна живе в 
Олександрії по вулиці Будівельній, 35/28. 
Нагадуємо поштовий індекс міста: 317900.

З Новомиргорода надійшов лист від <4- 
річної Наталки Огневої. На відміну від 
знаменитої Полтавки дівчина любить гру
пу «Ніно*, «Ласковый май», «Люба*, а та
кож романи про кохання. Захоплюється 
спортом. Пишіть їй на адресу: 317410 Но- 
воммргород, вул. Лесі Українки, 36/4, кв. 
72. Огневій Наталі.

14 років і подружкам Олені Харьновій 
та Оксані Костюн. Обидві вони нірово- 
градни. Олена живе по проїзду Петровсь- 
кого. 32. Оксана з вулиці Антонова, 48. 
Звернувся до нас 12-річнин Олексій Усо- 
нов з Кіровограда, що дуже хоче лис
туватися з юнаками. Вміщуємо його ад
ресу: 316028. Кіровоград, тупик Прогін- 
ний, 8/1. Мілька разів писала до редак
ції Наталя Попянсьна Ми просимо ви
бачення за нашу неоперативність I дру
куємо адресу, повідомивши майбутніх то
варишів по листуванню, що Наташа лю
бить спорт, небайдужа до кулінарії, ям 
це й пасує майбутній господині, і, зрозу
міло, захоплюється сучасною естрадою. 
Пишіть їй. Адреса тана: 317528, Доброве- 
личнівськин р-н, м. Помічна, вул. Пере
моги, <08, кв. 14.

Друкуємо ще кілька адрес з редакцій
ної «Поштової скриньки».

317916. Олександрійським р-н, с. Голов- 
нівна. вул. Леніна, 126. Наловім Світлані 
(12 років).

317732. Устннівсьний р-н, м. Брусовка, 
Вмслоцьній ІннІ (15 років).

317724. Долинсьнии р-н, с. НІрово, вул. 
Карла Мариса, 191. Денисевич Світлані 
(17 ромів).

Все. Листуйтеся! Нехай вам щастить!
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Пошарудівши в повному 
конвертів пакеті, вона ви
добула звідти поштову лис
тівку, Звичайне собі вітання 
з 8 Березня од якихось дру
зів і її адреса: Кіровоград^ 
вулиця твка-то, дім номер..,, 
квартира^ Висоцькій Ларисі. 
І величезний портрет Воло
димира Висоцького перед 
нами. І на протилежній сті
ні календар з його портре
том. І на полицях шафи теж 
зін і всередині шафи, і май
же всюди в цьому домі. 
Але вони не родичі. Просто 
£|»иятелі Лариси Рибакової

нагородили її ЦИМ ПСЄВДОНІ-
мом за відданість одній 
пристрасті. Лариса багато 
років (з 1975-го) збирає 
матеріали, пов’язані з 
творчістю й життям Воло
димира Висоцького.

Колекція в неї грандіозна. 
Я за натурою схильна ско
ріше до нритини, ніж до за
хоплення, майже все розби
раю на атоми, перш ніж 
схвалити, в усьому бачу 
темні сторони, та Ларисина 
ноленція — безсумнівна. 
Може, тому, що теж люблю 
Висоцького. Тільки для мене 
він близький передусім як 
виконавець і автор пісень, а 
для неї — ям поет. Хоча по
знайомилася Лариса з ним 
через кіно. Фільм «Верти
каль» і їй, і Цілому поко
лінню відкрив митця, про 
якого Віктор Шкловський 
сказав: «Коли люди слуха
ють пісні Висоцьного, то зга
дують, що вони люди». Як 
йому вдавалося бути таким? 
Може, ті. хто ловить ножне 
слово, кожен рядон його і 
про нього, шукають у них 
таїну тої невидимої чародій
ної сили? Творчість ного із 
сучасників стала матеріа
лом для створення тамих-от 
домашніх євангелій? ' Джона 
^♦ннона назву, більше не 
‘знаю. Зміст ваблячої аури 
Висоцького, що вихлюпувала 
за край мистецьких талантів, 
частково допомагають збаг
нути слова його сина Арка
дия. Це старшин. На відміну 
від молодшого Микити, ар
тиста, він менш відомий ши
роким масам і нечасто дає 
інтерв’ю, але в Лариси вони 
с. «Зараз багато людей люб

лять хвалитися особистим 
знайомством з батьком...»*

Перервемося. Зараз мен
ше, а кілька років по смер
ті артиста (25 липня 1980 р.) 
чи не щодня на телеекрані 
з’являлися тітонька або час
тіше дядечко котрі запрос
то розказували, як вони з 
Володею грали, їли їздили, 
відпочивали, як Володя їх 
цінував і прислухався до їх
ньої думки — ну прямо бра
ти рідні. Нас дратували ці 
люди нам здавалося що 
вони підгодовуються біля 
посмертної слави покійного, 
котрий не зможе спросту

вати сказаного ними. Нам 
не подобалися ці люди, од
нак вони... — продовжимо 
цитату:

«...часто говорять правду, 
і насправді він був знайо
мий з дуже багатьма і не
рідко навіть у випадкового 
знайомого складалося вра
ження, що він став близь
ким другом Висоцького — 
настільки душевними були 
зустрічі»...

Наскільки приємно гріти
ся в теплі, яке випроміню
ють подібні люди, настіль
ки й тяжко їх втрачати. В 
одній із вирізок я натрапи
ла на спогади сестри Л. В. 
Абрамової — другої дружи
ни В. С. Висоцького. Сво
го часу він подарував їй 
(сестрі) гітару. Дізнавшись 
про одруження Висоцького 
з М. Владі, вона в пориві 
болю й розпуки розтрощи
ла інструмент на друзки. 
Про що потім шкодувала.

Серед авторів численних 
розповідей про Висоцького 
є хто завгодно, але я ніде 
не зустрічала ні слова спо
гадів Л. В. Абрамової. У 
Л. Рибакової є дві речі, що 
можуть спростувати поши
рену думку щодо її неба
жання про це говорити. 
Перша — самвидавівський 
рукопис напівоповідання- 

налівповісті Л. Абрамової 
«Кольцо» може, в принципі, 
бути й підробкою, літера 
гурною містифікацією. Екс
понат кількамісячної дав
ності викликає менше сумні
вів. Це афіша, що ходила в 
Донецьку й Маріуполі: «Лі
тературний клуб «Відрод
ження» (патронаж Олександ- 
дра Солженіцина). У нас в 
гостях Дім Висоцького. Зу
стрічі з Людмилою Абра
мовою, художнім керівни
ком Дому, матір’ю сичів 
Висоцького».

Спогади про Висоцького 
й «художньо переосмислю
валися». Ступінь вимислу та 
реакція на нього часом да
вали гримучу суміш. Гри
мучу але не страшну, ско
ріше кумедну. Ось поряд 
дві вирізки з газети «Совет
ская культура». Перша на
лежить перу батька Володи 
мира Семеновича. Він зви
нувачує автора п’єси про 
його сина Е. Володарського 
в перебріхуванні фактів і 
наклепі, і один підпис під 
заміткою чого вартий: 
«С. Висоцький, гвардії пол
ковник у відставці член 
КПРС із 1943 р.. ветеран
Збройних Сил СРСР, вете
ран праці, учасник Великої 
Вітчизняної війни». У заміт- 
ці-відповіді відомий кіно
драматург і письменник 
Е. Володарський не знахо
дить на своє виправдання 
нічого ліпшого, ніж цитати 
з книги №. Владі, яка наво- 
дитІР слова Семена Володи
мировича. звернені до си
на: «Алкоголік! Обірванець! 
Антирадянщик! Коли ти при
пиниш писати цю бридоту!»

— Ларисо, а як ти ставиш
ся до книги Марини Владі 
«Володимио або Перерва
ний політ»?

— Написано щиро. В них 
на Заході звично писати 
вільніше, ніж у нас. Хоча 
вважаю, що деякі моменти 
можна було б і опустити 
постіль, зокрема.

У неї є й багато інших 
книг поо Висоцьного. Льюи
са беое ло оун «Живую 
жизнь», зн^холить списои 
автоп«в опублікованих там 
статей — знає ножного’. «Ма
ти. батько, мачуха, тітна по 
батькові. шкільний друг 
тг дитинства, сусід з Ве
ликого Касетного, сценаоист. 
ПРИЙОМНИЙ син кінорежи
сера С Герасимова й актри
си Т. Макарової, товариш по 
школі-студії. актриса, з ямою 
оааом грали на ТаганцІ. фо
тограф. яким його знімав».

— А оце, — вказує на 
диск. — Кальянов. звуко
оператор. тепер співає («Пу
тану», зокрема — Н. ДЛ. а 
топі підло вчинив по війййс- 
шенню до Висоцьного. Крадь
кома записував його пісні й 
продавав.

Негарно, звичайно. Але чи 
не завдяки таким людям е 
епоху грамзаписної німоти 
пішли в світ пісні Висоцько
го? Коли почали випускати 
дискоальбоми «На концер
тах В. Висоцького» — років 
три тому? А перша його піс
ня знаходжу а одному з ви
дань згадку, була написана 
1960 року. Дослідники твор
чості першою ластівкою вва
жають «Сорок девять дней», 
а сам автор — «Татуиров
ку»:

«Не делили мы тебя 
и не ласкали,

А что любили, так это 
позади, —

Я ношу в душе твой 
светлый образ, Валя,

А Леша вымолол твой 
светлый образ на груди» 
Що за таємнича Валя: 

Що це ім’я невипадково 
потрапило в пісню, свідчить 
і значно пізніша композиція 
про річку Бачу — там теж 
Валя, з котрою в героя 
«вышла незадача». Є в ко
лекції книга «В. Высоцкий. 
Поэзия и проза», цікава 
тим, що там подані різні ва
ріанти текстів деяких пісень 
та їх історія і присвячення. 
«Она была в Париже» — 
ясно про кого. А хотілося б 
ще мені знати, хто за ряд
ками «Я ее видел тайно во 
сне амазонкой на белом 
коне». Поритися б у цих ар
хівах, може б, і знайшла, та 
на перечитування всього 
треба місяць, не менше.

Є чимало автографів із 
правками, приміром, пісень 
«Был побег на рывок», 
«Средь остывших свечей и 
зечеоних молитв». Після ко
лій багатьох рукописів при
мітка «Місцезнаходження 
автографа невідоме». Дер
зайте, колекціонери!

Вважається, що Висоць
кий написав близько 800 пі
сень. У каталозі Л. Рибако
вої — близько 700. Каталог 
складений за алфавітом, але 
пісні перелічуються не за 
назвами, а за першими ряд
ками. Наприклад, на А — 
«Ах, откуда у меня грубые 
замашки», на Б — «Бегают 
по лесу стаи зверей» і т. д. 
Найбільше пісень на В — 
69, майже стільки ж на Я. 
Найменше на Ц — 2.

Систематизовані й списки 
журнальних і газетних пуб
лікацій, плакатів календарів, 
книг. 7 величезних альбомів 
займають вирізки статей (є 
кілька й з нашої газети), 
фото. Серед них і рідкісні: 
.малий Володя на велоси
педі в Еберсвальді (Німеччи

на), де жив з батьком-війсь 
новим;. Висоцький на березі 
океану з №. Влад» під час 
весільної подорожі; Висоць
кий у човні на канадському 
озері.

А ось фото атестата про 
середню освіту — 9 четві
рок і 5 п’ятірок мав хло
пець, трійок не було. А ось 
до плеча юного Висоцького 
прихилилася дівчина — ра
зом училися. її знають те
пер не менше, ніж його — 
диктор Центрального теле
бачення Аза Ліхітченко.

Експонатами є й численні 
листи від колег по захоп
ленню. Ленінградці пові

домляють, що створили му
зей халтури «під Висоцько
го», збирають виконані лі

вою ногою портрети, скульп
тури, плакати, значки із зо
браженням митця. Лариса 
теж послала їм 10-карбо 
ванцевий страшненький бюс
тик, куплений в УТО.

Сеоед її адресатів — ре
дакції «Лит. газеты», «Лит. 
России». Спілка кінемато
графістів СРСР. Центральне 
телебачення, Ленінградська 
бібліотека імені Салтикова- 
Шедріна видавництво «Мос 
корский рабочий» і навіть 
такі екзотичні виданняг як 
«Балтійський луч» з м. Ло
моносова й п’ятигорська 
«Кавказская здравница».

Овне місце в непоказній 
брошурі з пропозиціями ЩО
ДО обладнання неіснуючого 
ПпНИ що музею Висоцьного 
у Москві примушує ахнути. 
Фантастика! Пропонується 
влаштувати при музеї «бань
ку по-белому». «оживити» з 
допомогою ЕОМ персонажів 
пісень Висоцьного. закласти 
в пам’ять комп’ютера леген
ди про нього і навіть влаш
тувати зоопарк, де жили б 
(насправді!) придумані ним 
звірі: чеширський кіт. «ко
зел отпущения*. папуга, 
«мартовский заяц* і. звичай
но ж. «жираф большой».

— Ларисо, чи є ше десь 
нолекціомери ТВОГО рівня?

— Є. Віталій Жунов з Ле
нінграда. Олександр івасеи- 
ко із Шуї івамовсьної об
ласті. у Кіровограді хороші 
коленції мають Анатолій Ко
валенко і Костянтин Шутейно.

Любителі творчості Висо
цького об’єднувалися довко
ла Рибакової в клуб\^Вер- 
тикаль». Заоаз його діяль
ність завмерла. «Це я вин
на, — зауважує Лариса, — 
я до цього діла не охоло
ла, але через особисті об
ставини їв мене був пере
пад. Тепер же хай би при
ходили, напиши про це в 
газеті».

Дивимося далі. 16-сторін- 
кова газета «Все не так», 
віддрукована в Кривому Ро
зі й повністю присвячена

Висоцькому, «його» ж цілим 
номер журнала «Советским 
экран», журнал зі статтею 
про нього, виданий у Празг 
Лариса подала текст. « 
чеської мови не знаю з 
просто брала словника и 
пробувала перекладати. «У 
віці майже 47 років, світло
волоса красива, як і в ми
нулі роки Марина Влад» 
приїхала з Парижа, щоб від
відати могилу свого «ро
сійського ведмедя». Жив він 
днями шалених зустрічей» ..

Співаки умовмо поділяю
ться на «чоловічих» і «жіио 
чих» і за тематикою вико
нуваних пісень, і за стилем 
поведінки, й за іміджем. 
Володимир Висоцький за 
□сіма ознаками більше «чо
ловічий» його герой майже 
завжди мужчина якого зав
годно роду занять, але не
одмінно — сильний, безо 
рашний, лицар, навіть якщо 
його благородство обмежу 
ється турнірами на затопта
ному п’ятачку перед ресто
раном. Дами часто вважа
ють його пісні грубими. Не 
всі дами — ось ми з Пари- 
сою до таких не належимо. 
| в клубі в неї були дівча
та. Висоцький розумів жі
ночу душу, її розпач пе
чаль, журбу і вмів переда
ти її щемкими словами: «Іак 
случилось — мужчины уш
ли, побросали посевы ДО 
срока, вот уже их не видно 
из окон, затерялись в до
рожной пыли»... Скільки ІХ 
пішло від нас, скільки й по
вернулося, але... не тих. 
«Возвращаются все кроме 
лучших друзей...». Щезаємо 
в безвісті й ми, проривши 
в душах глибокі борозни: 
«...кроме самых любимых и 
преданных женщин».
До кого належала Іза Кос

тянтинівна Висоцька, най
перша дружина Висоцького 
— до тих, хто зник? Зда
ється, за розповідями Ла
риси, так але це неважли
во. Вона виділила головні 
риси Висоцького, ностальгія 
по яких, певно, в нашому 
суспільстві не розтане ніко
ли:

«Мені здається, що він 
завжди точно знав, що він 
хоче, І завжди цілеспрямо
вано до того йшов. Тепер у 
цьому величезний дефіцит. Г 
надійність. Хоча, звичайно, 
були й людські вади, однак 
усе одно — надійність. І 
ніжність... ніжність...*

Його надійність і ніж
ність зосталися з мами в 
піснях, фотографіях, кіно
кадрах, публікаціях і отаких 
колекціях, навіть коли по
гасли свічки...

н. Даниленко.

Ці два тексти — з моєї скромної колекції. Талано
витий московський бард Вероніка ДолІна включила 
до свого диска «Мой дом летает» дві пісні, написані 
невдовзі після смерті Володимира Висоцького. Пер
ша — «Поль Мориа...» передає загальний настрій 
прощання «Москви з артистом, інша присвячена дру
гій дружині Висоцького Я. В. АбрамовІй. Тонкий, де
лікатний, філігранний поет В. ДолІна допустилася в 
цих творах, мені здасться, деякої нетактовності що
до М. Владі. «А вдова с лицом французским будет 
много лет жива» сприймасться як докір. «Посвяще
ние Люсе» нс платівці звучить після ав
торського вступу. Зокрема, там є таке міс
це: «Людина, над котрою ореол цього
вдівства — Марина Владі. Але с ще одна 
людина...» Знову хай крихітний, але камінчик у го
род жінки, котра останні 12 років життя Б. Висоць
кого була його дружиною, другом і навіть співав
тором |с диск, де М, Владі слівас пісні В. Вмсоцько- 
г0 — «Беда», «Марьюшка», «Как по Волге-матушке», 
«Две машины» і т. і.) ДолІна небезпристрасна в своє
му сприйнятті біографії артиста, але ж творчість об
дарованого художника цікава також і видимою при
сутністю його індивідуальної, хай навіть І небезсто
ронньої, позиції.

М. Д.

Вероника ДОЛИНА

Поль Мориа, 
уймите скрипки

Поль Мориа, уймите скрипни, и чему нагрузим, 
Его натруженные хрипы не по-французски, 
Пона строка, нан уголь жжется, пластинка трется. 
Пусть помолчит, побережется, не то сорвется.

Всадник утренним проскачет, близкой боли не тая. 
Чья-то женщина заплачет, вероятно, не твоя,
Лин печальный, голос дальний, до небес подать руной, 
До свиданья, до свиданья, до свиданья, дорогой!

А кто-то Гамлета играет, над нем не каплет, 
И новый Гамлет умирает — прощайте, Гамлет! 
Но вот и публика стихает, иам будто чует. 
Пусть помолчит, не выдыхает — его минует. 
По тагансним венам узким изливается Москва,

А вдова с лицом французе ним будет много лет жива. 
Вой газетчик иностранный дико крутит головой. 
Кто-то странный, кто-то пьяный, кто-то сам полуживой.

Усни спокойно, мой сыночем, никто ив плачет, 
О, этот мир для одииочеи таи много значит. 
Переулочек глубокий, нету близкого лица. 
Одинокий, одинокий, одинокий до конца!

Посвящение 
Люсе

Была еще одна вдова - о ней забыли.
Ну, может, вспомнили едва, как гроб забили.

Она жила невдалеке, а шла в сторонке
Был уголок в ее руке от похоронки. '

Оиа привыкла и смогла с другим быть вянпмОна давно уже жила иным укладом Р«Дом,

Но день ИЮЛЬСКИЙ, стынет КРОВЬ —Ному бессмертную любовь в Ина°ш .Гн «.,ЖГЫЙ’

Его отбросило волной, ев «прибило
Она была его женой, она любила,

к: жжгїїїїй
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п Голлівуду фільм. Рекордні середні- 
нострічок збори по всіх широтах — біль 
ше 4 млрд. доларів. 10 «Оскарів». Уперше 
фільм на наші екрани вийшов тільки 
тепер. На екрани світу — в 1939 році 
Не* внучий шедевр? Певно, що так Я а 
усякому разі чекала його як свята І гів 
тільки за ті дзвінкі регалії, якими стріч
ка винагороджена, а й тому, що перша- 
джерело — однойменний роман Марга
рет Мітчелл з першого прочитання став 
ДЛЯ мене книгою настільною. Книгою 
яку розкриваєш у будь-яку мить на будь- 
якому місці й занурюєшся до самоза
буття. Роман «Віднесені вітром» досяг 
наших берегів у російському перекла
ді лише на печатку 80-х років. За цей 
час мені не раз доводилося у товарист- 
ві, Д® заходила мова про літературу 
згадувати твір Мітчелл. І так само не 
раз чула навіть від ерудитів поблажли
ве: «Я й читати не збираюся, не люблю 
сентиментів, охів та’зітхань». Може, во- 
м^так думали тому, що автор __ жінка?
Домашня господарка, котра десяток ро
ків щодня записувала щось на обривках 
паперу, • коли склала їх — вийшла річ 
яка одразу стала класичною. Ще не чи
тавши «Віднесених вітром», я вже була 
заінтригована цією книгою. Героїня од
ного з романів Дж. Стейнбека, радячи 
своєму приятелеві читати не макулату
ру а справжню літературу, називала се
ред інших і роман Мітчелл. Затуркана 
мати сімейства з роману Ірвіна Шоу 
«Багач, бідняк» тільки й мала просвітку 
в безрадісному житті, що «Віднесені віт
ром» а найвищою миттю щастя було 
для жінки подароване сином нове ви
дання роману... Третина французького 
фільму «Едіт і Марсель» зайнята роз
повіддю про молодих людей, які нама
галися будувати свою долю, як персона
жі Мітчелл. Американський мільярде© 
Тед Тернер (той самий, що збирається 
одружитися з Джейн Фондою) має цю 
книгу за улюблений твір і навіть свого 
сине назвав Реттом на честь мітчеллов- 
ського героя.

Невловлюю в стилі Мітчелл нічого сен
тиментального. Стримане реалістичне 
перо, ніяких шумових ефектів. І разом 
з тим відчуття романтики, піднесеності, 
життєрадісності, незважаючи на описа
ні кров, смерть, втрати. Є блискучі пись
менники, котрі досягають такого відчут
тя метафоричним письмом, перенесен
ням на папір найтонших граней свого 
багатобарвного світосприйняття — Кос
тянтин Паустовський, Олександр Грім, 
Еріх Марія Ремарк. У Мітчелл нічого на
віть віддалено схожого на їхній стиль; 
можливо, щось трохи єднає її з Джеком 
Лондоном. Не виключаю, що розгадка 
«крилатості» роману в тому, що всі ге
рої, даруйте за плоске порівняння, по
стають перед читачем мов живі? І в то
му, що це — про Америку, яка скільки 
не рухалася, то все вгору і вперед, ні ра 
зу -не опиняючись у глибоких історичних 
прірвах, звідки треба декому виборсу
ватися століттями...

В будь-якому разі «Віднесені вітром» 
річ настільки довершена, що дуже важ
ко уявити, що можна було б додати до 
неї мовою кіно. Кольору? Світла? Музи
ки? Акторської гри? Іноді цими засоба
ми вдавалося перетворити занудлмвий 
роман у приємне видовище. Приклад — 
«Сімнадцять миттєвостей весни». Пре
красна музика й чудові актори відірвали 
фільм від безликого, скажемо так, тво
ру Ю. Семенова на недосяжну відстань. 
Часом літературна і кіноверсії рівноцін
ні «Східним експрес» за А. Крісті. Бу
ває що сценарист лишає від літератур
ного сюжету ріжки та ніжки, але збері
гає настрій І тональність першоджерела 
— стрічка «Життя на позику» за Ремар
ком.

Фільм «Віднесені вітром» я б не за
рахувала до жодного з цих варіантів. 
Це схематичне обстрижене, обскубане 
і бліде відображення роману. «Красиві 
жінки в красивих платтях», — дане мо
єю приятелькою визначення стрічки я 
цілком розділяю.

Кому пощастило бачити англійським 
фільм «Міст Ватерлоо», той залам «тав 
виконавицю центральної жіночої ролі Ві-

«Віднесенихвієн Лі. Вона ж зіграла у
вітром» Скарлетт О’Хару. Звичайно, 50 
років тому мода на кіномаиери була де
що іншою, але грати роль жінки з гли
боко драматичною долею так, як Мері- 
лі-н Монро грала веселу оркестрантку в 
«У джазі тільки дівчата», як на мене — 
то профанація. Кокетливе помахування 
воями у фільмі ледве не головна відміт
на риса Скарлетт, і як це далеко від 
Скарлетт справжньої! А Ешлі, Ешлі, лю
дина, осколки чийого життя після пере
моги американської Півночі над неза
лежним Півднем вітри історії розмели 
чи не найдалі — де той Ешлі? Де Ешлі, 
дитя книг, фантазій і філософії, втілен
ня благородства і незакаламученого 
аристократизму? Світлоокий білявий ніж
ний Ешлі, на якого в житті ке можна 
обпертися, але якого можна багато ро
ків кохати, як недосяжну солодку мрію, 
як небаченої краси сон — де він? Оцей 
рудий гостроносий чоловік? Не Ешлі це. 
Не вірю. Не сприймаю.

Ретт Батлер. Тогочасна «зірка» кіно 
Кларк Гейбл грає його таким собі лука
вим циніком, і годі. А Ретт у Мітчелл 
_ це вулкан. Це магма вперемішку з 
кригою, це динаміт, із тліючим шнуром, 
любов до якого виростає з ненависті до 
нього. Рідкісний у світовій літературі й 
прекрасно виписаний приклад, коли чо
ловік зумів Примусити закохатися в се
бе. Багаторічною відданістю й терпля
чістю. Весь процес згасання кохання 
Скарлетт до немічного в практичних пи
таннях Ешлі і народження почуттів до 
надійного Ретта — стрижень роману. У 
стрічці ця лінія майже позбавлена внут-
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рішнього психологізму, зберігся лише 
зовнішній перебіг подій.

Мелані Уїлкс, дружина Ешлі, одвічна 
суперниця Скарлетт добрий геній кож
ного, кому щастило з нею спілкуватися. 
Знову від усіх нюансів ненависті до неї 
Скарлетт і зрештою усвідомлення не
поправності її втрати не лишилося май
же нічого!

І куди автори фільму поділи двох ді
тей Скарлетт? Елегантна бездітна вдо
ва — це психологічно набагато вбогіша 
жінка, аніж романна мати, байдужа до 
своїх сина й дочки, бо народжені вони 
од нелюбих чоловіків!

Як не дивно, але деякі другорядні з 
романі герої вийшли в фільмі менш об
краденими, ніж головні. Джералд О’Ха
ра, тіточка Пітті, Френк Кеннеді (прик
лад, прямо протилежний Ешлі. У романі 
Кеннеді — старий негарний холостяк із 
дивацтвами, на екрані — досить при
вабливий чолов'яга), няня-негритянка. А 
кількахвилинна поява раба Великого 
Сема запам’ятовується куди більше, ніж 
його місце в романі.

Що безсумнівно вдалося творцям 
фільму (разом із Девідом Селзніком 
його випускала студія Метро Голдвім 
Мейер, заснована емігрантами з Мінсь
кої губернії) — це така нежива, але 
одухотворена дійова особа, як червона 
земля Джорджії. Як маєток О’Хара Тера, 
як садиба Уїлків «Дванадцять дубів». 
Як Атланта у пожежі громадянської вій
ни і Персикова вулиця, де жила Скар
летт (і сама М. Мітчелл. Саме в Ат
ланті відбулася й прем’єра фільму). 
Гарно зняті дві сцени на сходах; коли 

в обдертій янкі Тері голодна Скарлетт 
убиває мародера і коли в своєму фе
шенебельному будинку котиться вниз 
після сварки з Реттом.

А от один із ключових, переломним 
моментів їхніх взаємин, коли Скарлетт 
уперше відчуває себе щасливою від 
близькості з нелюбим, здавалося, чоло
віком, поставлений сіро й буденно. Те
перішні оператори витисли 6 із цієї 
сцени тисячу і один поцілунок і стіль
ки б інших пестощів; а тому фільмові 
були просто необхідні хоч кілька з них.

Звичайно, бездонно багатий літера
турний твір важко екранізувати без 
втрат. Два томи роману, де доля майже 
кожного третьорядного героя — само- 
цінна цікава новела (Еллін Сьюлін, Бен- 
тін) і чотири кіногодини звичайно, не- 
співставні. 15 «ізаурних» серій, якби 
хто взявся^ гадаю, змогли б передати 
живу, теплу плоть неповторного твору 
повніше. Не виключаю, що успіх фільму 
обумовлений тією всеосяжною любов’ю 
до героїв роману, коли навіть віддалена 
згадка про них звучить як музика. Як 
нам дорога будь-яка дрібничка, пов яза- 
на з дорогою людиною (хай це просто 
забута на столі газета), так 4 втілення, 
хай маловиразне, в інше життя улюбле
ного твору привабливе вже самою при
четністю до нього.

Тому-то стрічка «Віднесені вітром» не 
так уже й засмутила мене своєю повер
ховістю. Вона принаймні дала привід 
зайвий раз порадіти: добре, що я маю 
книгу і можу в будь-яку мить її роз
горнути!

I

ДАНИЛЕНКО.Н.
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І
ШАХОВИЙ КЛУБ «КАЇСА»

Дорогі друзі! Сьогодні ми розпочинаємо 
новий конкурс по вирішенню шахових завдань. 
Продовжиться він до кінця року, а підсумки 
будуть підбиті в одному з перших номерів 
нашої газети вже в наступному році.

Як завжди, у кожному турі ми пропонуємо 
вам по чотири завдання.

ЗАВДАННЯ 1.
БІ І: Крбб, Фе2, СЬ7 (3)
ЧОРНІ: Кр(18 Са8, п.(7 (4)
Мат у два ходи. (2 очка).
ЗАВДАННЯ 2.
БІЛІ: Кра7, ФЬ4, Тс!2, СЬ2, КаЗ (5)

ЧОРНІ: Кра2 Таї, Tl>2, Cg3, n.n.bS, f4 (6)
Мат у 2 ходи. (2 очка).
ЗАВДАННЯ 3.
БІЛІ: Kpd5, ФеЗ Kf4 Kg2, п.п.сЗ, еб (6)
ЧОРНІ: Kpf5, n.n.c4 е7, g6, g5 (5)
Мат у 2 ходи. ( 2очка).
ЗАВДАННЯ 4.
БІЛІ: КрЬі, ФІтІ. Тс 1, Cb2, Cf7, п.п.ЬЗ, Ь4 (7)
ЧОРНІ: Kpf5, Kf6 Kg4, n.f4 (4).
Мат у 2 ходи. (2 очка).
Термін надіслання листів з рішенням зав 

дань — 10 діб з дня їх публікації у газеті, От* 
же, чекаємо Ваших листів.

І
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СПОРТ РЕКЛАМА

КОМАНДА З МОЛОТКА,
У кінці минулого року у нашому місті від

булась обласна установча конференція по 
створенню Кіровоградської туристсько-спор
тивної спілки (ТСС). Мета утворення цієї 
громадської організації — об’єднати всіх при
хильників активного туризму: пішохідного, 
лижного, гірського, водного, велосипедного, 
мото-та автотуризму в колектив однодумців.

На Заході вже давно віддають перевагу ак
тивному відпочинку. Катаються на гірських 
лижах. Сплавляються по ріках на катамаранах. 
Піднімаються на вершини. В екскурсійні по
їздки відправляються в основному пенсіоне
ри, яким активне дозвілля вже не до снаги. 
Бережуть своє здоров я капіталісти. У нас же, 
ще до недавнього часу, більш популярними 
були автобусні та залізничні мандрівки. Та в 
нових умовах невблаганного зростання цін 
мрія придбати туристичну путівку для бага
тьох радянських людей так і залишається не
досяжною. Тож пропонуємо читачам «МК» 
розмову з Президентом туристсько-спортив
ної спілки області Олександром Васильовичем 
Колотухою, який пропонує свій відпочинок кі- 
ровопрадцям проводити в мандрівках і подо
рожах, організованих ТСС.

КОР.: Кілька слів про вашу спілку.
О. К.: Наша спілка — організація громад

ська. Раніше активний туризм існував при 
Облраді по туризму та екскурсіях. Наша Фе
дерація мала одного штатного і.ром’»""» 
20 тисяч карбованців річного бюджету:

АБО ХТО ДОПОМОЖЕ СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ?
КУБОК

дерація мала одного штатного працівника і 
на 

змагання, зльоти, походи. Але перехід до 
ринкової економіки ситуацію докорінно змі
нив. Як і всюди у країні, підприємства почали 
заробляти кошти, забувши про все інше. В 
тому числі і про «інший» туризм. Постало пи
тання: як врятувати спортивний туризм? Вирі
шили об’єднуватись. Зараз до засновницько
го комітету ТСС входять: ТЕПО «Кіровоград- 
гурист», комітет у справах молоді та спорту 
облвиконкому, управління народної освіти 
області, обком ЛКСМУ (МДС) та облради 
профспілок і «Колос».

КОР.: І які результати?
О. К.: На жаль, поки що малі. Зацікавле

ні організації проявили спритність у створен
ні спілки і передачі функцій по своїх галузях 
розвитку туризму. Але на сьогодні у нас фак
тично залишився один засновник — ТЕПО 
«Кіровоградтурист» (керівник — В. Д. Пет
ров). Вони нам передали приміщення тур« 
клубу «Інгул» та міський пункт прокату турис
тичного спорядження. Всі інші учасники уго
ди про нас забули. Вже зараз ТСС стоїть на

грані банкрутства. Треба платити за примі
щення, зарплату інструктору та працівникові 
пункту прокату. Через нестачу коштів не 
змогли в цьому році провести кілька змагань. 
Так що виходить, президент є, а «кабінет мі
ністрів» разом з коштами пішов у відставку.

КОР.: Що ж за змагання не відбулись?
О. К.: Обласні туристичні змагання з пішо-, 

хідного туризму. Колективи фізкультури не 
знайшли навіть по 100 карбованців, щоб узя
ти у них участь. Судді були згодні працювати 
безкоштовно; кошти були потрібні лише для 
замовлення автобуса і призів. Але на жаль, 
нам назустріч не пішли. Гака ж доля спіткала 
і любителів водного туризму, міський турнір 
«пішохідників». Та особливо прикро, що не 
відбувся XIV обласний зліт ледпрацівників Кі- 
ровоградщини. Учителі не навчились, значить 
і діти будуть змушені обходитись без ПОХОДІ# 
і подорожей.

Зараз у нас залишилось два варіанти роз
витку. Бути і далі громадською організацією 
на умовах колективного і приватного членст
ва, або ж перетворитись чисто в комерційну, 
організацію. При другому варіанті члени-про- 
фесіонали (їх приблизно 20) будуть займа
тись бізнесом в туризмі лише для себе: ор
ганізовуватимуть пункти прокату споряджен
ня і водитимуть у походи платні туристсько- 
екскурсійні групи, виготовлятимуть туристич
не спорядження, займатимуться торговельно- 
закупівельною діяльністю та виданням спеці
альної літератури. Так, ми зможемо вистоя
ти, але тоді нйм будуть невигідними масові 
заходи: змагання, туріади, походи, сходжен
ня, сплави та ін.

КОР.: Значить, туризм стане, як і на Заході, 
спортом і відпочинком бізнесменів і мільйо
нерів?

О. К.: Зрозуміло, що ми не хочемо такої 
комерціалізації туризму. Бо наслідки гано?© 
процесу будуть взагалі трагічними. Від еле
ментарного незнання ще більше забруднимо 
природу. Вона ж нам відповість новими трав
мами і захворюваннями. Тож у нас вихід 
один — шукати спонсорів.

КОР.: Але ж їм щось потрібно запропону
вати...

О. К.: От ми і пропонуємо всім підприємст
вам, установам, школам, організаціям свої 
послуги. До речі, більш дешеві, ніж у офі
ційних туристських фірмах. Це організація 
активного безпечного відпочинку на природі 
га піші мандрівки. Проведення масових захо
дів змагань, зльотів тощо при будь-якій по-

годі у різних куточках Радянського Союзу. 
Підготовка організаторів. Можемо рекламува
ти спонсорів. Адже групи ТСС подорожують 
фактично по всій країні — від по
Камчатки. Розповсюджуватимемо 
містах рекламні листівки, буклети тощо. Згод
ні навіть виступати на змаганнях лід прапо
ром будь-якого спонсора, у його формі.

КОР.: Що, збірна Кіровоградщини із спор
тивного туризму продається? Уперше чую 
про таке у нашій області.

О. К.: А що робити? Гіркота у тому, що на
ша збірна за останні роки стала визнаним лі
дером туризму ие тільки на Україні, а й у 
Радянському Союзі. Перемагали і були призе
рами і республіканських змагань 1 і чемпіона
тів СРСР. От і зараз отримали запрошення 
виступати в жовтні цього року на першості 
Радянського Союзу у Криму, а коштів немає. 
Тому згодні рекламувати і виступати за тих 
спонсорів, хто надасть нам допомогу. Будемо 

із скрутного ста-

Карпат до 
по великих

під прало-

і самі знаходити вихід 
новища.

КОР.: Ви песиміст?
О. К.: Навпаки. Якби я 

ризмі просто не зміг би 
і змагання — це постійні кроки уперед, 
майстерності, у подоланні самого себе, спіл
куванні з природою. Зупинитись — значить 
перестати вірити у самого себе, здатись на 
волю життєвим хвилям. Я здаватись поки що 
не збираюсь, не думають це робити і мої то
вариші по спілці. Ми не залишаємо туризм 
напризволяще.

Для тих, хто бажає випробувати себе в ак
тивному відпочинку, пропонуємо найрізно
манітніші походи і подорожі по рідному 
краю, республіці, країні. Ще раз підкреслю— 
все залежатиме від бажань замовників: під
приємств, шкіл, установ, організацій тощо. 
Ми ж гарантуємо високу якість обслуговуван
ня, забезпечення техніки безпеки. Всюди на 
наших мандрівників будуть чекати сюрпризи: 
чи то риболовля, збирання ягід і грибів, чи 
просто чудова природа. Відмінний настрій бу
де забезпечений.

ним був, то у ту- 
бути. Адже походи 

У

На цьому наша зустріч у туристичному клу
бі «Інгул» завершилась. Олександр Колотуха 
залишився готувати команду до наступних по
ходів і змагань, а я пішов. З однією тільки 
настирною думкою: «Чи загине туризм?».

Мабуть, все ж ні. Поки є такі ентузіасти... 
От тільки б спонсори були.

А. ВОЙНИЯ, 
позаштатний кореспондент.

ЗАГУБИТИСЯ Б ОЦЕ
У СТАЛАГМІТАХ к в •

УКРАЇНИ З

ТАЕ4Ш0й=1@

Для тих, хто бажає від
правитись у недорогу 
(навіть при старих ці
нах) подорож, ТСС про
понує такі маршрути:

1) «На конях по доли
ні р. Псьол» (Полтав
щина)
Кількість — 15 чол. 
Тривалість: 4—8 діб.

2) «По Кримських пе
черах»
Кількість: ЗО чол. 
Тривалість: 4—6 діб.

відві-

3) «По Молдавських 
Кодрах»
Кількість: ЗО чол. 
Тривалість: 4—6 діб.

4) «По печерах Тер
нопільщини» (з
дуванням найбільших 
печер у світі — Криш
талевої та Млинки) 
Кількість: ЗО чол. 
Тривалість: 4—6 діб.

5) «Кримська верши
на». (Сходження на г. 
Чатирдаг і г. Демірд- 
жі).

Кількість: ЗО чол. 
Тривалість: 4—6 діб.

6) «Говерляна». (По
дорож по Карпатах із 
сходженням на найви
щу точку України г. 
верлу) 
Кількість: ЗО чол. 
Тривалість: 6 діб.

7) Сплав по 
Південний Буг,
ха, Інгул на катамара
нах і байдарках (на ви
бір).

Го

річках 
Синю-

Кількість: 10 чол. 
Тривалість: 2—8 діб.

8) «По світловодсь- 
ких плавнях».
Кількість: ЗО чол. 
Тривалість: 2—3 доби.

Звертатися за адре
сою: 316050, м. Кірово
град, вул. К. Маркса, 
76^80; телефон 24-07-36. 
Для спонсорів наш ра
хунок 002700406 в Обл. 
Дирекції Укрсоцбанку 
(МФО 323293).

Відбувся у Миколаєві 
напередодні Дня неза
лежності України, 13—14 
липня 1991 року. Ембле
мою змагань стало со
нячне коло, в якому за
носить ногу та кулак для 
удару вусатий козак з 
оселедцем, вдягнутий у 
традиційне кімоно.

Змагання проводилися 
з трьох видів: масогі 
(спаринг-поєдимки), тиль 
(формальфні вправи) та 
кикпа (розбивання пред
метів у стрибку). У по
казових виступах взяли 
участь майстри з Північ
ної Кореї. Перші місця 
у своїх вагових категорі
ях вибороли харків’яни 

і В. Цуканов, О. Бондарев, 
І М. Могун та О. Козлов з 
і Сімферополя.

Як розповів голова фе
дерації тае-квон-до Ук
раїни І. Пай; ця організа
ція — наймолодша се
ред федерацій східних 
единоборств — була 
створена 25 серпня ми
нулого року при Держ- 
комспорті УРСР. Батьків
щина тае-квон-до — Ко
рея. Саме тут, у п'ят
десятих роках, була ви- 

| роблена ця система з 
метою підготовки війсь
кових спеціалістів. Це 
синтез національних ви
дів боротьби, до якогр 
увійшли численні прийо
ми ударів, захватів, за
щемлень ногами та рука
ми. В нашій країні спе
ціалісти з тае-кзон-до 
почали працювати лише 
декілька років тому, але, 
незважаючи на такі ко
роткі строки, радянська 
збірна привезла з остан
нього чемпіонату Євро- 
пи у Англії дві золотих, 

‘ дві срібних та п’ять брон
зових медалей. На Ук- 

' раїні, у Харкові, працює 
І зараз майстер Лі Кэон 

Хек (V дан), який широко 
відомий як популяриза
тор і блискучий знавець 
тае-квон-до в Австралії, 
Австрії, Італії, Угорщині, 
Сингапурі. Секції, де пра
цюють підготовлені май
стром Хек інструктори, 
вже є в Харкові, Сімфе
рополі, Києві, Дніпро
петровську, Миколаєві. 
Займатися у них можуть 
усі бажаючі — тае-квон- 
до, як і інші, більш ві
домі нам системи схід
них бойових мистецтв 
(карате, ушу), ставить 
своєю метою фізичне то 

духовне загартування лю
дини, її спрямування до 
самовдосконалення. Са
ме тому для занять тут 
немає ніяких вікових та 
статевих обмежень. Що 
до залікових спортивних 
змагань, то в них лрий- 
мають участь юніори (до 
У років) та дорослі (до 
36 років).

1. ЛЕОНІДОМ. 
(Спеціально для «МК»|.

м. Миколаїв.
Реклам^ И Оголошення

СІМЕЙНЕ ЩАСТЯ-У ВАШИХ РУКАХ
V лтГААФ постійно йде набір до груп

______ МІКПТКИОЯАР
За 10 днів ви матимете ие лише свідому чуття власної гідності, запрошуємо відвідати 

тверезість, але й упевненість у завтрашньому 
дні. ; <■ • (г

Усіх, кому ще дорогі сімейне вогнище і по-

У ДТСААФ постійно йде набір до груп по
збавлення від алкогольної та нікотинової- за
лежності. Застосовується найефективнішій і 
найнадійніших метод Г. А. Шичка (м. Черка- 

і

наші заняття. Бажаємо успіху!
Звертатися: м. > Кіровоград, вул. К. Маркса, 

84, щодня о 18 годині. Телефон 24*33-51.
Українська асоціація «Відродження».

ОГОЛОШЕННЯ
Міняю МАГАДАН на НІ' 

РОВОГРАД. Двокімнатна 
квартира покращеного 
планування площею 30.5 
не. м, першим лаверж 
(високий), кухня 8 нв. 
санвузол роздільний 
на двокімнатну в м. Кі
ровограді. Дзвонити в Ні' 
ровограді по телефону 
27-17-53, Шапошников'и ! Галині.

і ' ' *

ДЕСЯТА СТОРІНКА ф 27 ЛИПНЯ 1991 РОКУ ф «МОЛОДИЙ КОМУНАР
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29 ЛИПНЯ

Увага! 29 липня профілактика РРЛ. 
Ранкові передачі 1 ЦТ та 2 ЦТ.2 УТ 
транслюватись не будуть.

В УТ (1 програма)
16.00 Новини. 16.10 — 16.50 Сонячне 
коло.(Кіровоград на Республіканське 
телебачення.) 16.50 Документальний« 
телефільм “Азовське море". 17.40 
День за днем. 18.00 "Земле моя". 
Труби Києва. 18.30 “3 народного 
джерела". 19.00 Актуальна камера.
19.30 Вистава Київського російського 
драматичного театру ім. Л.Українки. 
"Сава". 20.45 На добраніч, діти! 21.00 
Продовження вистави "Сава". 22.00 
Вечірній вісник. 22.30 Нічний телезал. 
Художній телефільм "Смерть під 
вітрилами". 1 серія.

В ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.05 Марафон-15. 10.20 
Народні казки і притчі різних країн.
10.25 "Дама з папугою". Художній 
фільм. 12.00 ТСН. 12.15 "Контакт". 
Економічний огляд. 12.30 Футболь
ний огляд. 13.00 "Срібні струни". Му
зична програма. 15.00 ТСН. 15.15 
"Гірська новела". Художній те
лефільм. 16.20 Світ захоплених. 16.35 
Мультфільми. 17.10 Фільм — дітям. 
"Пятнадцятирічний капітан".
18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
18.45 За законами ринку. 19.30 
Мультфільм. 19.40 М.Рощин. "Після

• дуелі". ТелефІльм-вистава. 21.00 ЧАС.
21.40 Продовження телефільму-вис- 
тави “Після дуелі". 22.45 “Канікули по- 
американськи". 23.45 ТСН. 0.00 
Прем’єра науково- популярного те
лефільму “Метаморфози живопису". 
9 серія. 0.35 Мультфільми для 
дорослих. 1.05 "Звучать спогади". 
Кіноконцерт. 1.55 “До вас. сучасники 
мої". Документальний телефільм.Йокументальний телефільм.

І ЦТ (2 програма) 
Я УТ (2 програма) 

8.00 Гімнастика. 8.15 Мультфільм. 8.35 
“Хто ви. докторе Цзян?". Докумен
тальний фільм. 9.00 “Пастка”. Ху
дожній телефільм. 10.00 “Розминка 
для ерудитів”. 10.45 “Музиканти про 
музику". 11.30 — 13.30 Програма ТБ 
Росії. 13.30 Фільм — дітям. “Хабіб — 
повелитель змій". 14.35 “440 герц". 
Концерт для дітей. 17.00 — 19.00 
Програма ТБ Росії. 19.00 Ранкова 
зоря. (Повтор). 20.00 На київській 
хвилі. Інформаційний випуск. 20.15 
Вечірня казка. 20.30 Боротьба дзюдо. 
Чемпіонат світу. 21.00 ЧАС. (З 
сурдоперекладом). 21.40 Телебіржа 
інформує. 22.10 “Екран українського 
кіно . Художній фільм “Самітня жінка 
бажає познайомитися”

і.

зо липня
УТ (1 програма)

7.30 “Ранкова мозаїка”. 9.00 Музич
ний фільм “Кобзо моя". 10.00 Доброго 
вам здоров'я. Відповіді на листи теле- 
глядачів. 10.30 Художній фільм 
"Вавілон-20". 12.05 Для дітей. Канал 
"Д". 16.00 Новини. 16.10 Для дітей. 
"Веселка”. 16.30 Говоримо 
українською. 16.50 Концерт цигансь
кого ансамблю "Навале". 17.30 Доку
ментальний фільм "Прогноз на 
завтра, або Чортове колесо". 18.00 
Музичний фільм "Наче дерево 
гілками”. 1Д.30 Актуальна камера. 
19.00Чемпіонат СРСР з футболу. "Ди
намо” /Москва/ - "Динамо” /Київ/. У 
перерві - 19.45 Реклама. 20.45 На 
добраніч, діти! 21.00 Чемпіонат СРСР 
з футболу. "Дніпро" - "Спартак". 2 
тайм. 21.45 "Все про кіно". 23.00 
Вечірній вісник. 23.30 Нічний телезал. 
Художній фільм "Смерть під 
вітрилами. 2 серія.

И ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.05 Вперше на екрані ЦТ. 
Художній фільм "Напасть." 10.20 Кон
церт Великого симфонічного 
оркестру Держтелерадіо. 11.00 Дитя
ча година. З уроком французької мо
ви. 12.00 ТСН. 12.15 Актуальний 
репортаж. 12.30 Прем’єра докумен 
тального телефільму "До чого готува
ти сина?”. 14.15 Телемікст. 15.00 ТСН.
15.15 “Молодий чоловік з хорошої 
сім’ї”. Художній телефільм. 1 серія.
16.20 Світ захоплених. 16.35 (Фільм - 
дітям. “Макар-слідопит". 1 серія.
17.40 Бісирує Лев Власенко. 18.00 
Наш сад.18.30 ТСН. Міжнародний ви
пуск. 18.45 Мультфільм. 19.00 
“Політичні діалоги". 19.45 Вперше на 
екрані ЦТ. Художній фільм “Напасть". 
21.00 ЧАС. 21.40 Прем'єра 
відеофільму "Монолог у зарубіжному 
антракті". 22.45 “Ікс". Інформаційна 
кінопрограма. 23.45 ТСН. 0.05 Кон
церт Президенського оркестру 
морської піхоти США. 1.05 Вперше на 
екрані ЦТ. Художній фільм “Напасть".
2.20 Прем’єра документального 
лефільму "Без епітафії".

И ЦТ (2 програма)
Я УТ (2 програма)

8.00 Гімнастіка. 8.15 Мультфільми. 
8.50 "Джерела". 9.20 Світ грошей Ада
ма Сміта. 9.55 Ритмічна гімнастика.
10.25 "Далекий голос зозулі". Ху
дожній телефільм для дітей. 1 серія.
11.30 - 13.30 Програма ТБ Росії. 13.30 
Фільм - дітям. "Тихі трієчники". 1 
серія. 14.35 “Дорогу в гору обирав я 
сам...". Документальний телефільм. 
15.35 "Прощавай, зброє”. Радянські 
критики - про актуальні питання 
американської літератури. 17.00 - 
19.00 Програма ТБ Росії. 19.00 
"Міжнародний Чорнобильский 
проект". Ктуглий стіл. 20.30 На 
Київській хвилі. Інформаційний ви
пуск. 20.45 Вечірня казка. 21.00 ЧАС. 
/З сурдоперекладом/. 21.40 "У кон
цертних залах України ”. Концерт.

те-

31 липня
УТ (1 програма)

7.30 "Ранкова мозаїка". 9.00 "Синій 
птах". Фільм - вистава. 10.25 Ху
дожній фільм з субтитрами "Панночки 
із Вільно". 12.15 Все про кіно. 16.00 
Новини. 16.10 Здрастуй, хор! 1б.40Те- 
лефільм “Хранитель". 17.00 Музичний 
фільм "Б.Гмиря”. 18.00 М.Коцюбинсь
кий. “Що записано в книгу життя". Те 
леновела. 18.30 День за днем. 18.50 - 
19.00 Короткометражний фільм “З 
місця пригоди втік . 19.00 Актуальна 
камера. 19.30 Чемпіонат СРСР з фут
болу. "Металіст" - “Динамо" /Мінськ/. 
2 тайм. 20.15 Реклама. 20.25 Роздуми 
біля космічної платформи. 20.45 На 
добраніч, діти! 21.00 Естрадний кон
церт. 21.40 Українська біржа 
повідомляє, пропонує, рекомендує. 
21.55 Вперше на екрані УТ. Художній 
фільм із субтитрами “Полюванняна 
Єдинорога”. 23.10 Вечірній вісник.
23.40 - 01.30 "Два крила". Концерт на 
замовлення жниварів к-пу ім. Щорса 
Маловиськівського р-ну.

И ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.05 "Приватна особа". Ху
дожній телефільм. 1 серія. 10.10 Дитя
чий музичний клуб. 11.00 "Ікс". 
Інформаційна кінопрограма. 12.00 
ТСН. 12.15 Актуальний репортаж.
12.30 Разом з чемпіонами. 12.45 "Мо
нолог у зарубіжному антракті". 15.00 
ТСН. 15.15 "Молодий чоловік з 
хорошої сім’ї". Художній телефільм. 2 
серія. 16.20 Світ захоплених. 16.35 
Фільм - дітям. "Макар - слідопит". 2 
серія. 17.40 "Музична скарбниця". 
А.Вівальді. Пори року. Чотири кон
церти для скрипки і струнного 
оркестру. 18.30 ТСН. Міжнародний 
випуск. 18.45 “Планета". Міжнародна 
програма. 19.30 Прем’єра докумен
тального фільму "Сіль землі". 19.50 
"Приватна особа". Художній те
лефільм. 1 серія. 21.00ЧАС. 21.40 Схо
дини. 23.10 ТСН. 23.30 "Телескоп". 
0.30 "Квота для Жанни д'Арк". 1.15, 
"Приватна особа". Художній те
лефільм. 1 серія. 2.20 “Юрій Завадсь- 
кий". Документальний телефільм.

□ ЦТ (2 програма) 
Я УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8 15 "Кримській 
ескізи" Документальний телефільм.
8.45 Мультфільми. 9.25 "Портрет без 
ретуші". Сергій Параджанов. 10.25 
“Далекий голос зозулі". Художній те
лефільм. 2 серія. 11.30 - 13.40 
Програма ТБ Росії. 13.40 Фільм - 
дітям. "Тихі трієчники". 2 серія. 14.45 
“Гра поза правилами, або екс
перимент в Акчі’". Документальний 
фільм. 15.10 "Пісні Луізи Батир-Бул- 
гарі". 17.00 - 19.00 Програма ТБ Росії. 
19.00 Мультфільм. 19.15 Авангард у 
музиці. 20.00 На київській хвилі. 
Інформаційний випуск. 20.15 Вечірня 
казка. 20.30 Колаж. 20.35 
Л.Бернстайн. "Дивертисмент". 21.00 
ЧАС. /З сурдоперекладом/. 21.40 
"Розповідь про неспокій’\ Майк 
Йогансен. 23.00 Українські мелодії.
23.25 Кінопубліцистика союзних 
республік. Прем’єра документально
го телефільму "Живі будемо...".

І

І СЕРПНЯ
УТ (1 програма)

7.30 Ранкова мозаїка.9.00 Концерт 
народної артистки СРСР Є 
Мірошниченко. 10.55 Художній фільм 
“Добрі наміри". 12.15 "Надвечір’я". 
Передача для людей старшого віку. 
/Повтор/. 16.00 Новини 16.10 Для 
дітей. "Веселка".16.40 Телефільм "... 
Тому що люблю".17.15 Концерт ан 
самблю народної музики "Свято- 
вид".18.00 Документальний фільм 
"Перед дверима пекла" 18.30 
Естрадний концерт.19.00 Актуальна 
камера.19.30 Фільм-концерт "Де 
Черемоша хвилі плинуть".20.15 3 му
зичної спадщини М. В. Лисенка. 20.45 
На добраніч, діти! 21.00 Кінопрограма 
"Міста і роки". 21.40 Молодіжна студія 
"Гарт". У перерві — Новини. 23.55 
Нічний телезал. Художній фільм 
"Мільйони Ферфакса".

В ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.05 "Приватна особа". Ху
дожній телефільм. 2 серія. 10.15 
Мультфільм. 10.30 Сходини. 12.00 
ТСН. 12.15 За зведеннями МВС. 12.30 
Дитяча година з уроком англійської 
мови. 13.30 Науково-популярні 
фільми. 14.00 Народні мелодії. 14.15 
Телемікст. 15.00ТСН. 15.15 "Молодий 
чоловік з хорошої сім’ї". Художній те
лефільм. З серія. 16.20 Світ захопле
них. 16.35 Фільм дітям "Макар 
Слідопит". З серія. 17.40 Хвилини по
езії. 17.45 ...До 16 і старші. 18.30 ТСН. 
Міжнародний випуск. 18.45 "Пока 
горит свеча". 19.35 Мультфільм. 19.50 
"Приватна особа". Художній те
лефільм. 2 серія. 21.00 ЧАС. 21.40 За 
зведеннями МВС. 21.55 "Служенье 
муз не терпит суєті". Похвала 
протопопу Авакуму. 23.00 Актуальне 
інтерв’ю. 23.15 ТСН. 23.30 Премьера 
науково-популярного телефільму 
"Метаморфози живопису". 10 серія. 
0.05 Танці, танці, танці" Другий 
міжнародний конкурс бальних танців.
I. 25 "Приватна особа ". Художній те 
лефільм. 2 серія. 2.35 "Да... Де... Ді.. 
До... Ду...". Документальний фільм.

В ЦТ (2 програма)
В УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Прем’єра доку
ментального фільму “Однією глиня
ною буквою". 8.35 Мультфільм. 8.55 
“Ростовська фініфть". 9.45 Ритмічна 
гімнастика. 10.15 "Тепло студеної 
землі". Художній телефільм. 1 серія.
II. 30— 13.30 Програма ТБ Росії. 13.30 
Фільм-дітям. "День паперового 
змія" 14.45 "Дивне покоління". Доку 
ментальний фільм. 15.50 Д. Шостако 
вич. Квартет 3 фа мажор. 17.00 — 19.00 
Програма ТБ Росії. 19.00 “ВІД" 
представляє: "ШОУ-БІРЖА". 20.00 На 
київській хвилі. Інформаційний ви
пуск. 20.15 Вечірня казка. 20.30 Ключ 
до світового ринку. 21.00 ЧАС. /З 
сурдоперекладом/. 21.40 Екран 
українського кіно. Художній те
лефільм “Двоє у пісках”. 22.45 Музич
ний фільм "Подільські гуляночки".
23.15 "Я вам заспіваю". 3-й всесоюз
ний фестиваль авторської пісні у 
Києві

2 СЕРПНЯ
В УТ (1 програма)

7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Музичний 
фільм "Зачерпни з рідного колодя
зя". 9.40 Мультфільм 10.35 Балет 
Ігоря Мойсеева. 11.40 "Золоті 
ворота". У всякого своя доля. /Про 
художника Я. Могучова/. 16.00 Нови
ни. 16.10 Для дітей. “Чиста криниця".
16.40 Телефільм "Місячний глобус".
17.30 Концерт старовинної музики. 
18.00 Науково-популярний фільм “Ан- 
гкор-сос у джунглях". 18.30 Музичний 
фільм "Хай буде". 19.00 Актуальна ка
мера. 19.30 "Вернись із спогадів”. 
Вечір-посвята В. Івасюку. 20.50 На 
добраніч, діти! 21.00 Телефільм 
"Артисти цирку Єрмолаєви”. 21.45 Ху
дожній фільм "Юність Петра". 1 і 2 
серії. У перерві — 22.55 Вечірній 
вісник. 0.30 Нічний телезал. Концерт 
квартету баяністів.

В ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.05 "Приватна особа". Ху
дожній телефільм. З серія. 10.20 
Мультфільми. 10.50 "Граємось в 
оперу". М. Мусоргський. "Дитяча".
11.15 ...До 16і старші. 12.00ТСН. 12.15 
"Ази кар'єри". 12.30 “Маппет-іиоу". 
Ляльковий телефільм-концерт. 11 і 12 
серії. 13.20 Прем’єра документально
го телефільму "Забуті боги. Вербна 
неділя". 15.00 ТСН. 15.15 “Ось такі чу 
деса". Художній телефільм. 16.20 "Як 
що вам після. 17.05 Прем’єра ху
дожнього телефільму для дітей “Е 41 
зірка”. 17.55 “Шукайте жінку". 18.30 
ТСН. Міжнародний випуск. 18.45 Лю 
дина і закон. Правовий відеоканал
19.30 Мультфільм. 19.45 "Приватна 
особа". Художній телефільм. З серія 
21.00 ЧАС. 21.40 "Актуальне 
інтерв'ю". 21.55 "ВІД" представляє. 
"ПОЛЕ ЧУДЕС", "ШОУ-БІРЖА". 
"МІСТЕЧКО". "МУЗИКА-9Г. У 
перерві — 23.40 ТСН. 0.25 Європа 
плюс. Музична програма. 1.30 
"Приватна особа". Художній те
лефільм. З серія. 2.45 "Чарівник слолефільм. З серія. 2.45 "Чарівник 
ва”. Документальний телефільм.

Я ЦТ (2 програма)
Я УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Прем’єра доку
ментального телефільму "Як було 
вбито Дениску...". 8.50 Концерт. 9.05 
Мультфільми. 9.30 "Жива планета". 
Документальний фільм. 9 серія. 10.25 
"Тепло студеної землі". Художній те
лефільм. 2 серія. 11.30 — 13.30 
Програма ТБ Росії. 13.30 Фільм-дітям. 
“Ось прийде серпень". 14.35 "Гамлет 
Гонашвілі’’. Документальний те
лефільм. 15.10 Й.-С. Бах. Сюїта 1. 
17.00— 19.00ПрограмаТБ Росії. 19.00 
“Соло на трьох струнах". Заслужений 
артист РРФСР Б. Феоктистов /Бала
лайка/. 20.00 На київській хвилі. 
Інформаційний випуск. 20.15 Вечірня 
казка. 20.30 X літня спартакіада 
народів СРСР. Велоспорт. 21.00 ЧАС. 
/З сурдоперекладом/. 21.40 “Україна 
театральна". М. Кропивницький. "Дай 
серцю волю, заведе в неволю". Виста
ва Харківського драматичного іеатру 
ім. Т. Г. Шевченка

З СЕРПНЯ
Я УТ (1 програма)

7.30 "На хвилі дружби" Молодий ба
лет Алма-Ати 8.10 Ритмічна
гімнастика. 8.30 Концерт групи Біла 
магія". Кіровоград на
Республіканське телебачення. 9.10 
Новини. 9.25 Фільм-концерт Ранок 
туманний". 10.10 Документальний те
лефільм "І голос наш почує світ . 11.00 
Музичний фільм "Якщо запалають 
зірки...”. 11.55 Доброго вам здоров'я. 
Планування сім і. 12.40 Мультфільм. 
13.20 Новини. 13.30 “Джерело . 
Досвітки. 14.20 Альфа і омега Науко 
во-пізнавальна передача. 15.05 Цирк, 
цирк. цирк... 15.о5 "Живе слово . 
Українська мова на Харківщині. 16.05 
Виступають художні колективи ГРУЗІї.
17.45 Художній фільм "Катруся 19.00 
Актуальна камера. 19.30 Прем єра ху
дожнього телефільму "Іван Миколай
чук. Тризна". 20.30 Реклама. 20.45 На 
добраніч, діти! 21.00 Танцює М. 
Прядченко. 21.40 Художній фільм “На 
початку славетних справ" 1
22.45 Вечірній вісник. 23.15 
леза.

справ". 1 серія. 
___ .................. с. 23.15 Нічний те- 
ілЛЗечір французьких водевілів. 
Я ЦТ (1 програма)

6.30 Документальний телефільм. 7.00 
Мультфільми. 7.30 Ритмічна 
гімнастика. 8.00 Ранкова розважальна 
програма. 8.30 ТСН 8.50 Наш сад. 9.20 
Мультфільми. 9.40 Фестивалі 
народної творчості в Китаї. 10.25 Ми 
йдемо шукати. 11.00 Ранкова зоря. 
12.00 “Це ви можете". 12.45 Виступає 
лауреат телерадіоконкурсу “Голоси 
Росії" ансамбль "Лад”. 13.00 "БУРДА 
МОДЕН" пропонує... 13.30 Прем’єра 
документального телефільму “22 
червня 1941 року". 15.00 ТСН. 15.15 У 
світі казок і пригод. Прем’єра худож 
нього телефільму "Райський сад". 
16.35 “3 сімейного альбому". “Тол- 
стой і Толсті". 17.35 Прем’єра багато
серійного мультфільму "Бджола 
Майя". 9 серія. 18.00 Міжнародна па 
норама. 18.45 "Мамо, я обов’язково 
повернусь". Теленарис. 19.05 “По
дорож до Родоп". Теленарис. 19.20 
"Земля — наш спільний дім". Телефо- 
токонкурс. 19.25 На прохання гля
дачів. Художній телефільм “Корабель 
закоханих". /США/. 21.00 ЧАС. 21.40 
“Демон". Документальний фільм. 
22.00 Четвертий гелеконкурс моло
дих виконавців естрадної пісні “Ялта- 
91". 0.30ТСН. 0.45Прем’єра докумен
тального фільму "Великий 
транссибірський". 1.30 "Шалений 
день інженера Баркасова". Художній 
телефільм. 1 і 2 серії.

Я ЦТ (2 програма) 
В УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Російська мова.
8.45 “Пори року”. Серпень. 9.30 
Відеоканал Співдружність". 12.00 
Відеоканал "Плюс одинадцять". 14.00 
Мультфільм. 14.10 "Розповідь бувало
го пілота". Художній телефільм. 15.15 
Спорт для всіх. 15.30 "У світі тварин”. 
/З сурдоперекладом/. 17.00 — 19.00 
Програма 1 Б Росії. 19.00 Педагогіка 
для всіх. 19.45 Виступає "Російське 
тріо". 20.00 На київській хвилі. 
Інформаційний випуск. 20.15 Вечірня 
казка. 20.30 “Вертикаль". Прем’єра 
документального телефільму ‘А вікна 
були тоді різблені...". 21.00 ЧАС. /З 
сурдоперекладом/. 21.40 Київська па
норама. 22.40 Музичний фільм "Под 
олянчик". 23.15 Десята жертва”. Ху
дожній фільм А ІІІА/

4 СЕРПНЯ
УТ (1 програма)

7.30 Ритмічна гімнастика. 7.50 Співає 
Ауріка Ротару. 8.20 Телефільм “Після
фінішу". 8.40 "У неділю вранці". 
Інформаційно-музична програма. 9.40 
Новини. 9.55 Для дітей. "Сонячне ко
ло". 10.25 Художній фільм з суб
титрами "Недоладні канікули". 11.30 
В. Козак. "Чистка". Вистава 
Криворізького театру драми та музич
ної комедії. 12.55 Новини. 13.05 Для 
дітей. “Канал "Д". 14.30 Село І люди.
15.15 "Ви нам писали" Музична 
передача за листами глядачів. 16.00 
Служба солдатська. 17.00 “Кукурік і 
ко. Розважальна передача для дітей. 
18.00 Телеспортарена. 18.45 Ка
мерний концерт. 19.00 Актуальна ка
мера. 19.35 Співають Джон Амато та 
Гаррі Паск /США/. 20.30 Українська 
біржа повідомляє, пропонує, 
рекомендує. 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 Музичний фільм "Ритми по
лум’яної душі". 21.50 Художній фільм 
"На початку славетних справ" 2 серія. 
22.55 Вечірній вісник. 23.25 Нічний те- 
леза/тФільмопера "Комедіанти".

Я ЦТ (1 програма)
8.00 Ритмічна гімнастика. 8.30 ТСН.
8.45 Тираж "Спортлото". 9.00 "З ранку 
раненько". 10.00 На службі Вітчизні. 
11.00 Ранкова розважальна програма.
11.30 “У світі тварин". 13 00 Музичний 
кіоск. 13.30 Здоров'я. 14.00 Р. Шу
ман ‘‘Арабески ’ 14.10 Прем єра до 
кументальното фільму "Живі 
паровози". 15.00ТСН. 15.15 "Нове по 
коління вибирає". 16.30 Народні каз 
ки і притчі різних країн. 16.35 
Мультфільми. 17.00 Сільська година. 
18.00 "Уолт Дісней представляє" 
18.50 .Східний Сибір. Кіножурнал 
19.00 Чудовий вечір з Ренцо Арборе і 
Херрі Конніком. 19.40 Вперше на 
екрані ЦТ. Художній фільм “Де знахо
диться нофелет?”. 21.00 ЧАС. 21.40 
Футбольний огляд. 22.10 “Що значать 
ваші імена?". Випуск 2. У перерві 
ТСН. 0.35 Джазові портрети. 1.25 "Мій 
ніжно любимий детектив". Художній 
телефільм.

Я ЦТ (2 програма) 
Я УТ (2 програма) 

8.00 На зарядку ставай. 8.15 "Три 
стерляді у блакитному полі". Доку
ментальний телефільм з циклу "Земля 
тривоги нашої". 8.50 Концерт 
Ленінградської капели імені М. І. 
Глінки. 9.30 Відеоканал 
“Співдружність" 12.00 — 14.00 
Програма ТБ Росії. 14.00 Фі^ьм-дітям. 
"Ведмежа”. Художній телефільм. 
15.10 Народні мелодії. 15.20 Світ, в 
якому ми живемо. Фільми режисера 
М. Дохматської. 16.20 "А в хорі мій 
голос чутніший”. 17.00 — 19.00 
Програма ТБ Росії. 19.00 Мультфільм.
19.25 “Переможці". Про ставлення 
молоді до учасників Великої 
Вітчизняної війни. 20.00 “На київській 
хвилі". Інформаційний випуск: 20.15 
Вечірня казка. 20.30 Телебіржа 
інформує. 21.00 ЧАС. /З 
сурдоперекладом/. 21.40 “Бо 
жевільні солдати". Художній фільм. 
/Франція/. 23.00 Херсонський калей ДПСКОП
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НА ДОЗВІЛЛІ

ПРИЩИК
Одного разу ввечері Семен

ченко збирався 
Подивившись у 
раптом виявив, 
кочив прищ, 
можна навіть сказати — при- 
щичок, а есе одно неприємно.

— Знав, чортяка, коли виска
кувати! — обурився Семенченко. 
— І, що найголовніше, вискочив 
не де-небудь на руці чи спині а 
на лобі, просто посеред лоба.

Що робити?
Семенченко викроїв з пласти 

ря маленький кружечок і залі
пив ним прища.

Ні, з пластирем ще гірше. 
Вийшло як у казці — «А во лбу 
звезда горит!»

І тут йому прийшла чудова 
ідея...

Рі&но о 19.00 Семенченко сто
яв під годинником.

— Боже! Сергію Івановичу, що 
трапилось? Чому у вас перев’яза
на голова?! — сполошилася Іри
на Петрівна.

— Та так... —' ухилився від від
повіді Семенченко.

— Ні, відповідайте! 8и чуєте, 
розповідайте, що тралилось! — 
не думала здаватись Ірина Пет
рівна.

— Нічого страшного... Хуліга
ни до однієї дівчини причепи
лися...

—І ви заступилися?
— Так! — Семенченко погла

див себе по перебинтованій го
лові.

— Ви справжній мужчина, ви 
джентльмен, ви — лицар, ви — 
герой!..

— Та ні...
— І не сперечайтесь! Сергію 

Івановичу, ви пропонували мені 
вийти за вас заміж, так я згод
на!

Потім було весілля і довгі ро
ки подружнього життя. І весь 
цей час Семенченко з благого
вінням згадував свій прищ.

Як вчасно він, молодчина, 
вискочив! А головне, в найбільш 
підходящому місці.

О. КІРОВОГРАДСЬКИЙ.

Підплічники для

♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Анатолій КУБАНСЬКИЙ

на побачення, 
дзеркало, він 

що на лобі вис- 
Невелмчкий такий, 

сказати

рукавів реглан

Викроюють деталі підплічників: 
зовнішні — з накрохмаленої бязі 
або бортовки, середину — з ва
тину або поролону.

На малюнку у розгорнутому ви
гляді дано викройку підплічника: 
його максимальні розміри — по

СПРОБУЙТЕ 
ЗРОБИТИ САМ!

товки або флизеліну викроюють 
по косій верхні й нижні деталі 
підплічників — трикутники з опук
лими бічними сторонами. Ширина 
знизу — 12—15 см, висота — 10— 
13 см (залежно від необхідної ве
личини підплічника).

вертикалі — 18—20 см, по гори
зонталі — 15—17 см. Після того, 
як виточки будуть застрочені, під
опічних набуває форми плеча (див. 
малюнок). Технологія виготовлен
ня подібна методу пошиття під
плічників для вшитих рукавів. Ос
тання операція — підплічники об
тягують основною або підкладко
вою тканиною, викроєною по ко
сій.

Підплічники для
вшитих рукавів
З основної або 

нини викроюють 
30X30 см для зовнішніх 
підплічників. їх складають по діа
гоналі й на одній половині, почи
наючи від центру, зточують ви
точки глибиною 1—15 см. З бор-

підкладової тка- 
два квадрати 

деталей

З ватину або тонкого поролону 
вирізують— по 3—5 шаріє про
кладки — кожний наступний тро
хи менший, ніж попередній. Дета
лі прокладки накладають одна ни 
одну, суміщаючи нижні сторони 
трикутника, вкладають їх між де 
талями бортовки, надають лідпл?ч 
никам опуклої аркоподібної фор
ми і простьобують так^ як показа
но на малюнку, не натягуючи за
надто нитку,

Підплічники обтягають підкла 
дковою тканиною, роблячи ви
точки на ввігнутому боці: тканин/ 
вирівнюють, прихоплюють шпиль
ками по зрізу підплічника, зріза
ють зайву підкладку> обметують 
зрізи. З виворітного боку ПІДПЛІЧ
НИКИ кріплять до припусків плечо
вих швів і вирізів у трьох кута« 
шпильками, а потім пришивають. 
У моделях із цупких тканин (під
жак, пальто) підплічники мають 
виходити за шов на 1—1,5 см.

м. Кіровоград вуя. Полтавська^ 71.

15.30
17.30
19.30
21.30

НЕДІЛЯ, 28 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Уіллоу». Казка.
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

«Учитель». Бойовик.
«Вони живуть». Фантастика.
«Секрет мого успіху». Комедія. 
«Моніту». Жахи.
«Третього життя не буде». Бойовик.

ПОНЕДІЛОК, 29 ЛИПНЯ 
Мультфільми.
«Сліпа лють». Бойовик.
«Смертельний кулак Джо». Вестерн. 
«Мій науковий експеримент». Фантастика. 
«Буйство духів-2». Жахи.
«Поліцейський на прокат». Детектив, коме-

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30

«Вид на вбивство». Бойовик.
ВІВТОРОК, 30 ЛИПНЯ 

Мультфільми.
«Силач 2». Бойовик. 
«Битва титанів». Пригоди. 
«Батальйон 21». Бойовик. 
«Буйство духів 3». Жахи. 
«Скороход». Детектив. 
«Місячний гонщик». Бойовик.

СЕРЕДА, 31 ЛИПНЯ 
Мультфільми.
«Краще майбутнє». Бойовик. 
«Колесами по закусочній». Комедія.

«МОЛОДОЙ коммунар» — ММ- 
формвцнонио * публицистиче
ский •женедьльник. Учреди
тель — Кировоградским обком 
ЛКСМУ (МДС).

На украинском языке.
£

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30 

Жахи.
19.30
21.30

«Діечинка-пілот». Бойовик. 
«П'ятниця 13». Жахи.
«Пляжна лихоманка». Комедія, 
«Людина з золотим пістолетом». Бойовик.

ЧЕТВЕР. 1 СЕРПНЯ
Мультфільм-.
«Танго і Кеш». Бойовик.
«Кривавий спорт». Бойовик. 
«Пожежники». Комедія.
«Капітан Кронос — мисливець за вампірами».

«Смерть не пляжі». Детектив. 
«Ліцензія не вбивство». Бойовик.

П'ЯТНИЦЯ, 2 СЕРПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Бронсон Лі — чемпіон». Бойовик.
13.30 аПомсте боксера». Бойовик.
15.30 «Пригоди поліцейського я Єгипті». Комедія.
17.30 «Директоре. Комедія.
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

«Переможені шовки». 
«Пацюки». Жахи.

СУБОТА, З СЕРПНЯ
Мультфільми.
«Молодий майстер кунг-фу 1». Бойовик. 
«Хто підставив кролика Роджерш». Пригоди. 
«Кіборг-вбиаця». Фантастика.
«Мисливці за злочинцями». Бойовик. 
«Хеловіи». Жахи.
«Дівчатка із стрилтиз-бара». Детектив.

НЕДІЛЯ. 4 СЕРПНЯ
Мультфільми.
«Молодий майстер кунг-фу 2». Бойовик. 
«2019 рік після падіння Нью-Йорка». Фантас

«Тарзан». Пригоди.
«Рим 2033 — центуріони, що борються». Фен

10.00
11.30
13.30

тика.
15.30
17.30

тастика.
19.30 «Сезон відьом». Жахи.
21.30 «Аліс — прекрасне тіло». Комедія. Фільм для 

дорослих.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС, ЛІ
м. Кіровоград, І*
пул. Луиачарського, 36.

ф Кулон з діамантом 
і

допрнгора пройшовсяУ на не було, в Чудова
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ПОВІСТЬ
І Продовження. Поч. у 28|.

— Коли б дівці колеса, вона була б велосипедом. 
- почав Можній, та Підопригора зупинив його ру
хом руки.

— Ми стоїмо перед фактом — кулона немає ц ду. 
маю, не скоро буде. Мене в цім ланцюжку цікавить 
Світлана Гончаренко. Чи зустрічалась вона того дня 
з Чудовим? Саме до того, як він після телефонної 
розмови поїхав на квартиру її матері, забравши в 
Захарівні Вадима. Адже розмовляв Вадим саме з 
Світланою, як твердить Шевчук.

— Вадим і Чудов повернулись до міста близько 
одинадцятої, Гончаренко виїхала , о другій. Врахуй
те. путівку вона взяла за тиждень до від їзду. Пі-

кабінетом. — У Вадима куло
на «С чуни, о - теж. Робити обшук у Гон
чаренко нам нанліберальнішнй прокурор не дозво
лить. Та я впевнений, що Світлана грала в цій істо
рії якусь роль. А яку — не вам і належить вияснити.

— На тобі, небоже, що мені негоже, — криво ус
міхнувся Можній.

— Слухай, Едуард, коли вже у тебе виробиться 
повага до начальства?

— Петре Кнрнловнчу, — приклав Можній руки до 
грудей. — Та я ж — сама покірність. Але не хочу, 
щоб з мене робили дурника.

— А хто з тебе дурника робить?
— Обставини, — ухилився Можній від прямої від

повіді. — Курочка ще в гніздечку... Хіба Гончарен
ко — єдина версія? Чому саме вона повинна мати 
безпосереднє відношення до цього клятого кулона? 
Та Чудов міг де завгодно його сховати. А ми нав
коло Светочки товчнмось, як Іван з писаною торбою.

— Тик, ннчнть... Вумні в мене помічники. Знаєш, 
Едуарде, в часи, коли Хрущов відбирав незаконно 
нажиті котеджі й дачі, я мав розмову з одним типом. 
Його двоповерхова кам’яниця була оцінена в ц’ять* 
сот тисяч, старими, звичайно. Я його запитав, звід
ки така сума? «Мені бабця залишила в спадок сто 
тисяч». — каже. «А решта?» — запитую. «Так, дея
кі збереження», — відповів... Так от, і у мене є деякі 
міркування. Скажу більше. Справа не лише в куло
ні... Вадим від чого загинув? І чи ти знаєш всі куб
ла торгівлі наркотиками?

— Наркотиками займається інша організація, — 
буркнув Можній.

— А краденими коштовностями?
— Ми.

От бачиш. Пора вже розставити псі крапки 
над «і».

— Нам би хоч одну крапку поставити, — зітхнув 
Можній.

— От ви з Коваленком і будете ставити її. Так що 
закачуйте свої безрукавки... Тепер — найголовніше. 
До Приморська ви їдете «відпочивати».

— Що?! — обоє аж з стільців схопились.
(Далі будН

І

Загублене посвід
чення Н» 040, видане 
Кіровсьиим соцзабе
зом м. Кіровограда 
С. О. Солімчун, вва
жати недійсним.

Загублений студент
ський квиток Мр 
6101138, виданий Кі
ровоградським Інсти
тутом сільськогоспо
дарського машинобу
дування Чеберям А. Дм 
вважати недійсним.

КІНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦЬ*.
иінп Гильиргтп г-г,^//?ер зіриа* ^МвримаНСЬИОГО 
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