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чигайте \1 
в наступних ): 

номерах /І
Сч «Соняшник» вітає зи

моньку! Сторінка красного 
слова.

в) У черговому випуску «Сві
тогляд» — зустріч із Г. А. 
Лрушинською, яка зустріча
лася й спілкувалася із Н. К. 
Крупською. Там же читайте

------—Л—, У------------------------------------л^7> 2^/

полемічний відгук на статтю 
В. Карленко і М. Жихаревича 
з національного питання.

О «їду якось в тролейбусі, 
поряд розмовляють дві жінки 
(із бесіди зрозуміла, що оби
дві працюють виховательками 
в дитсадках). Одна запитує: 
«Ну як у тебе на роботі?». Ін
ша відповідає: «Дуже важко. 
Уявляєш — 35 дітей у групі». 
Подруга «радить»: «Не знаєш, 
що робити? Відкрий кватир
ки — завтра половина буде 
на лікарняних».

ЗИЧНА ШКОЛА ТУЛИТЬСЯ 
Цх«КОЧЕГАРЦІ». <ОБВАЛ» —

стер

стор.

ЧАСОМ У 
ВАЖЧЕ 

ПЕРЕ-

♦ ПОКИ НЕ БУДЕ РОЗПО
РЯДЖЕННЯ З КІРОВОГРА
ДА...». ЗНАЙОМЕ? ТРЕТІЙ 
ТИЖДЕНЬ ДОЛИНСЬКА МУ-

НАМ...
ВСІХ 

ПРОБ-

ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО 
НЕСТОРА МАХНА? «БАН
ДИТ», «КУРКУЛЬСЬКИЙ

ВОЖДЬ», «КОНТРРЕВОЛЮ
ЦІОНЕР» — ТАКИМИ й ПО
ДІБНИМИ ЕПІТЕТАМИ НА
ГОРОДЖУВАЛИ ЙОГО ДО
НЕДАВНА... ЩОДЕННИК 
ДРУЖИНИ МАХНА -
Ь---- 7 стор.

«ОСТАННІМ 
ФРАНЦІЇ СТАЛО 
ЖИТИ. ДУМАЮ, ЩО 
БУДОВА ПОТРІБНА І 
НЕОБХІДНО. ЩОБ У 
НАС БУЛО МЕНШЕ

ЛЕМ»...

«КАПУСНИК» — СТОРІН
КА ДЛЯ ТИХ.ХТО ВЧИТЬСЯ 
8 ВЧИТЬ: ГУМОР, САТИРА, 
МІСТИЧНІ ЧИСЛА..
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діМолодий комунар»

1
І

УВАГА! УВАГА! УВАГА!
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ ТА ПРАВЛІННЯ ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 
ПРОВОДЯТЬ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС НА КРАЩЕ ОБІЙСТЯ МОЛОДОЇ СІМ І.

І'

5

Конкурс «Юність ; 
Кіровоградщини» ; 
Молодіжне об’єднання; 

«Діалог» при Кіровоград-; 
ському обкомі комсомолу 
оголошує конкурс «Юність 
Кіровоградщини».

Усі бажаючі взяти участь 
у конкурсі можуть запро
понувати свою кандида
туру, заповнивши анкету- 
заявку: 
Прізвище, ім’я, по батькові

Вік________ Місце роботи
(навчання)

Домашня адреса

ІІІ 
(?

І

$

Разом з заявкою надси-о 
лаються дві поштові лис-о 
тівки з заповненою до-о 
машиною адресою. о

Після затвердження за-; 
явок кожен учасник кой-; 
курсу буде запрошуватися; 
поштовою листівкою для? 
фотозйомки. Портрет ібу-? 
де конкурсною роботою. ?

У конкурсі можуть ВЗЯ-? 
ти участь юнаки та дівча-? 
та віком від 13 до 28 ро-1 
ків. Конкурс триває з}
I грудня 1988 по 1 червня] 
1989 року. Заявки на пер-₽ 
ший тур приймаються до <
II січня 1989 року і на-<
правляються за адресою: } 
316050, м. Кіровоград, вул.< 
К. Л4аркса, 41, молодіжне 
об’єднання «Діалог», або і 
316050, м. Кіровоград, вул.5 
Луначарського, 36, редак-< 
цін газети «Молодий ко-} 
мунар». <

Кращі з фотопортретів < 
після відбору будуть на-« 
правлені на всесоюзний* 
конкурс. За підсумками« 
конкурсу встановлюються < 
такі премії: за І місце —« 
250 карбованців, II — 125< 
карбованців, III —• 50, за-< 
охочувальїіі — по 25 кар-« 
бованців. Для фотомайст-* 
рів, чиї роботи вийдуть« 
переможцями — дипломи* 
І грамоти обкому комсо-« 
молу. * <

Приймаються заявки- < 
анкети від бажаючих взя- і 
ти участь в оргкомітеті со- ; 
ціологів, педагогів, скульп- < 
торів, художників, мйстец-; 
твознавців, фотографів, < 
які хотіли б виконувати ' 
конкурсні фотопортрети І 
(фотолюбителі, професіо- ' 
пали). Заявка заповнюєть
ся за зразком з поміткою 
на конверті «Оргкомітет».

З додатковою інформа
цією щодо конкурсу мож
на ознайомитися в обкомі 
комсомолу.

ОРГКОМІТЕТ.

Є

З метою підвищення за
цікавленості молодих сі
мей у розвитку особистих 
підсобних господарств, 
підтримання їх зразково
го стану, ліквідації недо
ліків у організаційному і 
матеріально - технічному 
забезпеченні особистих 
обійсть бюро Кіровоград
ського обкому ЛКСМ Ук
раїни і правління облспо
живспілки постановляють:

1. Організувати прове
дення обласного конкурсу 
на краще обійстя молодої 
сім’ї з 1989 по 1990 рік 
включно. Затвердити по
ложення конкурсу, облас
ну конкурсну комісію.

2. Світловодському, Зна- 
м'янському міськкомам 
комсомолу, райкомам ком
сомолу, райспоживспілкам 
організувати на місцях 
проведення міських, ра
йонних конкурсів.

3. Обкому, міськкомам, 
райкомам ЛКСМ України, 
облспоживспілці, райспо
живспілкам вжити заходів 
для масового залучення 
молодих сімей до участі в 
обласному конкурсі.

Надавати молодим сім’ям 
допомогу в укладанні до
говорів на виробництво 
сільськогосподарської про
дукції, організації її своє
часної реалізації. Широко 
використовувати досвід «НІ!»—ВЖЕ ВАГОМЕ і

Вже перші дні після публікації в «Молодому кому- ? 
парі» звернення до Верховної Ради СРСР проти даль- ? 
того будівництва об’єктів атомної енергетики на Ук- { 
раїні засвідчили, що ця проблема гостро турбує бата-? 
тьох кіровоградців. Щодня протягом тижня в редакції? 
не змовкали телефони, люди висловлювали свою під- ? 
трнмку ініціативі оргкомітету «Товариства Бусла».? 
Одержали ми також чимало підписів проти будівництва ? 
АЕС. На ранок 2 грудня таких підписів надійшло вже? 
2556 і вони продовжують надходити. 1

Ми дякуємо тим, хто відгукнувся на наш заклик іт 
посприяв збиранню підписів. Повідомляємо також, що і 
збір підписів триватиме до 12 грудня. Протягом цього | 
часу буде також організовано тимчасово діючі, пункти т 
по збиранню підписів у людних місцях обласного ♦ 
центру. ♦

Оргкомітет «Товариства Бусла». ♦
ПОСТСКРИПТУМ. У зв’язку із велиною кількістю за

питань стосовно збирання підписів уточнюємо; якщо їх 
більше, ніж може поміститися під надрукованим звер
ненням, підписи можна збирати на окремих листках па
перу стандартного формату.

$ ♦ ♦
Оргкомітет «Товариства Бусла» при редакції «Моло

дого номунара» сприймає широкий відгук на публіка
цію проти дальшого будівництва атомних електростан
цій на Україні за ще одне свідчення особливої актуаль
ності проблем екології на території нашої республіки.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Обласне молодіжне екологічне об’єднання «Това

риство Бусла» створюється при редакції «Молодого 
комунара» з метою об’єднання і координації дій усіх, 
кому небайдуже завтра природного середовища рідно- і 
го краю. Пропозиції про напрями і форми роботи май-1 
бутнього екологічного об’єднання «Товариство Бусла»? 
просимо надсилати до редакції у відділ комуністичного ♦ 
виховання. ?

радянських, господарських, 
комсомольських органів 
Білорусії по створенню об
ласних підсобних госпо
дарств молодих сімей.

4. Обкому ЛКСМ Украї
ни:

лінії БММТ 
виготовлення 

проведення

— фінансово-господар
ському відділу для що
річного заохочення пере
можців обласного кон
курсу, починаючи з 1989 
року, передбачити витра
ти для придбання відео- 
магнігофонів, туристичних 
путівок по * *“ 
«Супутник», 
плакатів про 
конкурсу;

— відділу робітничої та 
сільської молоді до 10 
січня 1989 року виготови
ти плакат про проведен
ня конкурсу;

— редакції газети «Мо
лодий комунар» опубліку
вати постанову та умови 
обласного конкурсу, два 
рази в квартал публікува
ти матеріали про прове
дення конкурсу.

5. Управлінню заготівель 
облспоживспілки, почи
наючи з 1990 року, виді
лити 500 карбованців для 
нагороди переможця об
ласного конкурсу серед 
райкоопзаготпромів і 1000 
карбованців для нагороди 
комсомольських, госпо
дарських працівників, кот

$
♦

на

рі внесли найбільший 
вклад в організацію та 
проведення конкурсу.

6. Райкоопзаготпромам, 
райспоживспілкам, почи
наючи з 1 січня 1990 року 
виділити 300 карбованців 
(в рахунок засобів заохо
чення збільшення вироб
ництва і заготівлі продук
тів тваринництва о особис
тих підсобних господар
ствах громадян) для наго
родження молодих сімей 
переможців районних кон
курсів.

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОБЛАСНИМ КОНКУРС 
НА КРАЩЕ ОБІЙСТЯ 
МОЛОДОЇ СІМ’Ї

Обласний конкурс 
краще обійстя молодої 
сім ї проводиться об
комом ЛКСМ України 
та облспоживспілкою з 
1989 по 1990 рік включно 
з метою максимального 
використання потенціалу 
особистих підсобних гос
подарств молодих сімей в 
поліпшенні забезпечення 
населення продуктами 
харчування.

1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
КОНКУРСУ:

— підвищення зацікав
леності молодих сімей у 
співробітництві на ззаємо- 
ВИІІДНІЙ договірній основі 
з організаціями спожив
чої кооперації у виробни
цтві на присадибних ді
лянках овочів, плодів, мо
лока та м’яса, іншої сіль
ськогосподарської про
дукції;

— посилення уваги ра
дянських, господарських 
органів і комсомольських 
організацій до питань роз
витку підсобних госпо
дарств молодих сімей, за
доволення їх потреб в ма
теріально-технічних засо
бах (забезпечення буді
вельними матеріалами, за
собами малої механізації, 
молодняком худоби і пти
ці, кормами, саджанцями 
фруктових та ягідних куль
тур, насінням та добрива
ми),

— широке розповсюд
ження договірних основ 
на виробництво сільсько
господарської 
на присадибних ділянках 
молодих сімей, підвищен
ня двосторонньої відпові
дальності за їх виконання;

— пропаганда кращих 
досягнень молодих влас
ників присадибних діля
нок, кооперативних та ін
ших об’єднань молодих сі
мей по виробництву сіль
ськогосподарської про
дукції, досвіду роботи ра
дянських, господарських 
та комсомольських орга
нів з розвитку особистих 
підсобних господарств 
громадян.

продукції

ДО 
по- 
піз-

пе- 
що

З грудня 1988 року

2. ПОРЯДОК ПРОВЕ
ДЕННЯ КОНКУРСУ»

а| УЧАСНИКИ КОНКУР- 
С* молоді сім’ї віком до 

Зї2 мїькі та районні КОМ- 

райспоживспілок;
61 керівництво конкур

сом здійснюють •«’нкуР‘й. 
комісії при обком , Р 
комах комсомолу з пред
ставників комітетів комсо
молу, заготівельних орга
нізацій епоживкоопераци, 
місцевих Рад народних 
депутатів, первинних ком
сомольських організацій,

в} УМОВИ КОНКУРСУ: 
для участі в обласному 

конкурсі допускаються 
молоді сім’ї, які уклали 
договір на виробництво 
продукції з організаціями 
споживкооперації. _ Кон- 
кретний, мінімальний об єм 
продукції, реалізований 
молодими сім’ями за до
говорами, визначається на 
місцях конкурсними комі
сіями;

г) ПОДАЧА ЗАЯВОК НА 
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ:

молоді сім’ї, які вияви
ли бажання взяти участь в 
обласному конкурсі, за
повнюють конкурсну карт
ку. її перша частина виси
пається 8 конкурсну комі
сію при райкомах комсо
молу, друга частина запов
нюється відповідно 
реалізації договору і 
дається в комісію не 
ніше 25 грудня.

Картка завіряється 
чаткою організації, 
укладає договір.

Комітети комсомолу 
підприємств, організацій, з 
якими молоді сім’ї укла
дають договори, виготов
ляють вивіску (довільної 
форми) для позначення 
обійсть, які беруть участь 
з обласному конкурсі.

д) ПЕРЕМОЖЦЯМИ 
ЛДСНОГО КОНКУРСУ 
ЗНАЮТЬСЯ:

— молоді сім’ї.

ОБ- 
ВИ

які 
отримали найвищі резуль
тати з виробництва в осо
бистих підсобних госпо
дарствах сільськогоспо
дарської продукції і її 
реалізації за договорами 
з організаціями спожив
чої кооперації, і які утри
мують у зразковому стані 
особисте обійстя;

— міські і районні ком
сомольські організації, які 
надавали найбільшу допо
могу організаціям спо
живчої кооперації у вико
нанні планів закупок сіль
ськогосподарської про- 
дукції від населення, а та
кож ті, що досягли масо
вої участі молодих влас
ників присадибних госпо
дарств у виробництві сіль- 
ськ°госп°дарської про
дукції за договорами з по
переднім роком.

Переможця серед МІСЬ-

ких І районних комсомоль
ських організацій, а та
кож краще обійстя облас
ті визначає обласна кой- 
курена комісія на основі 
конкурсних карток і даних 
державної статистики.

ЗАОХОЧЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ 
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ:

— за перше місце а об
ласному конкурсі молода 
сім’я буде нагороджена 
Почесною грамотою обко
му ЛКСМ України та обл- 
споживслілкк, цінним по
дарунком (600 карбован
ців). Сім’ї також буде на
дано право на позачерго
ве придбання легкового 
автомобіля;

— за друге місце в об
ласному конкурсі молода 
сім’я буде нагороджена 
Почесною грамотою обко
му ЛКСМ України та обл
споживспілки, сімейною 
путівкою для відпочинку 
по лінії БММТ «Супутник». 
Також буде надано право 
на позачергове придбан
ня мотоцикла «Урал», 
«Дніпро» або одного з то
варів підвищеного попиту;

— за трете місце моло
да сім’я нагороджується 
Почесною грамотою об
кому ЛКСМ України та 
облспоживспілки, їй буде 
надано право на позачер
гове придбання товарів 
підвищеного политу.

Міська, районна комсо
мольська організація, яка 
зайняла перше місце в 
обласному конкурсі, на
городжується Почесною 
грамотою обкому ЛКСМ 
України та облспоживспіл
ки, відеомагнітофоном.

Райкоолзаготпром, який 
зайняв перше місце в об
ласному конкурсі, наго
роджується Почесною гра
мотою обкому ЛКСМ Ук
раїни та облспоживспілки, 
грошовою премією (500 
карбованців).

За результатами облас
ного конкурсу комсомоль
ські, господарські праців
ники, які внесли найбіль
ший особистий вклад в ор
ганізацію і проведення 
конкурсу, будуть премійо
вані і нагороджені цінни
ми подарунками за рішен
ням обласної конкурсної 
комісії.

Оплату цінних подарун
ків і виплату премій ком
сомольським і господар
ським робітникам здійс
нює управління заготівель 
облспоживспілки за раху
нок засобів фонду заохо
чення за збільшення ви
робництва та закупок про
дуктів тваринництва в осо
бистих підсобних госпо
дарствах громадян.

Молода сім’я, яка зай
няла перше місце в ра
йонному конкурсі, наго
роджується цінним пода
рунком або грошовою пре
мією на суму 300 карбо
ванців.
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/»Молодий комунар»

З грудня 1988 року
V СІ ми вийшли з дитинства. Чим для
* мене була, наприклад, музична 

школа? Пам’ятаю, коли заходив до неї — 
дух перехоплювало, настільки це був ча
рівний і неповторний світ, який дарував 
Натхнення і піднесеність, — ці слова Ми
рон Іванович Стахов вимовляв у стінах 
Долинської музичної школи, однак явно 
не її він мав на увазі. Тим більше, що роз
мовляли ми на другий день після події, яка 
схвилювала багатьох.

Діти ще йшли сюди — хлопчики і дів
чатка з нотними папками в руках, але ви
кладачі вже направляли їх до іншого кор
пусу. Деякі приходили і спеціально — 
взнати про самопочуття хлопців.

...Олегу Мітленкові ще «пощастило»: як
раз зачісувався перед дзеркалом у кабі
неті директора — одночасно й навчально
му класі — і в ту мигь, коли це трапило
ся, саме заніс руку над головою. А от 
Вітя Бадега не встиг ні ухилитись, ні при
критись руками — настільки все трапило
ся блискавично і несподівано. Зараз він 
під наглядом лікарів: є підозра на струс 
мозку. Але останнє слово, звичайно, за 
спеціалістами.

Невже знову трапилось горезвісне «по
ки грім не гряне»! Втім, якщо вже бути 
точним, ніякого грому того понеділ
ка в Долинській не було, накрапав тільки 
маленький дощик. Але цього виявилося 
достатнім, щоб у дитячій музичній школі 
з гуркотом обвалилася стеля, вірніше — 
важка гіпсова штукатурка.

Коли мені пояснювали, як знайти му
зичну школу, здивувався: в тому місці 
вже бував, як міг її не помітити? Вияв
ляється, нічого дивного — аби не таб
личка біля дверей, то б юсь об заклад: 
ніхто б і не вгадав, що в цьому будинку, 
трохи схожому на барак, «вісім на двад
цять метрів з прибудованим в торцевій 
частині тамбуром», і знаходиться школа. 
І не проста — музична...

Тут мова навіть не про естетичні запи
ти, щоб цей навчальний заклад і справді 
став дверима у світ прекрасного. Дово
диться говорити про справи прозаїчніші— 
про звичайні умови для роботи вчителів 
і юних музикантів.

— Звукоізоляції немає, — говорить ви
кладач Віктор Петрович Баришник. — В 
одному класі — баян, в другому — фор
тепіано, в третьому --- СПІВИ, і всі чудово
чують через стіни один одного. Тут не те, 
що розвивати музичний слух у дітей, його 
швидше втратити можна. Клас духових 
Інструментів — в іншому корпусі, тут 
боїмося... — Віктор Петрович опаслиБо 
глянув на стелю і стіни.

Другий так званий «корпус» — це міц
ний будиночок, під яким знаходиться... ко
чегарка. Не може не викликати захоплен
ня кмітливість тих, хто з усіх приміщень 
у Долинській знайшов для музшколи саме 
це. Дим проникає крізь щілини у підлозі, 
від перепаду температур посіупово вихо
дять з ладу фортепіано та інші інструмен
ти. В одній з кімнат побачив закопчений 
знизу стіл.

— А то раз в кочегарці трапилося само
займання, дрова загорілися, — пояснили 
мені. — Дооре, що це було зранку, діти 
ще не прийшли.

А на вікнах — грати, бо ж будинок пла
нувався під музей...

Біди могло б не трапитись — так, здає
ться, кажуть, в подібних випадках? Однак 
цього разу справедливіше і чесніше ска
зати: було 6 дуже дивним, аби її не тра
пилось.

Причому не виключені такі думки: «Ну 
от, знайшли привід для розмови. А впа
ла 6 та штукатурка в кімнаті, коли вона 
була порожня, — не було б про що й го
ворити».

Ну, по-перше, Ганна Сидорівна Бель- 
ська, директор школи, вважає щасливою 
випадковістю те, що з восьми чоловік у 
тісну кімнатку прийшло тільки чотири 
учасники вокального ансамблю і що й во
ни вже почали розходитися, бо заняття 
закінчилися.

А по-друге...
— В цій кімнаті ми якраз біди і не че

кали, — говорить В. П. Баришник і веде 
мене в інший клас, — нас непокоїло ось 
що...

І показав мені на бокову стіну, яка, 
здається, мала досить серйозні наміри 
відокремитися від будови з усіма її буді
вельними конструкціями і зажити цілком 
самостійним життям. «Лінія конфронтації» 
стіни з будинком — щілина, в яку вже 
можна було просунути руку, — опереза
ла стіну по всьому периметру, прихопив
ши ще й трохи стелі...

З висновну експертизи: «Будова, в якій 
Знаходиться дитяча музична школа, спо
руджувалася для тимчасового розміщення 
в ній міськвиконкому. Тому під стіни бу 
дови не обладнано фундамент. Дощата під 
лога без провітрюваного підпілля. Немає 
горизонтальної гідроізоляції стін. Не об
ладнана по периметру отмостка.

Товщина стін не відповідає теплотехніч
ним вимогам. Не виконано вертикального 
планування території, котре має забезпе- 
чувати водовідведення від будови».

Це недоробками і не назвеш, адже ж 
сказано — будувалось не на віки. Але 
все-таки, мабуть, не на такий тривалий 
час, бо, як сказано в експертному виснов
ну: «З північно-східного і південно-захід-

ного боку біля будови застоюються до
щові і снігові води, які дренують у грунт, 
насичуючи підмурки стін. У стінах відбу
вається осідання, від чого в них з’являю
ться тріщини і відхилення по вертикалі. На 
день огляду в подовжній стіні, звернутій 
в бік південного заходу, багато наскріз
них тріщин, котрі в даний час прогресу
ють. Прийшла в повну непридатність до
щата підлога».

Цікаво, чи знають про це депутати і 
працівники міськради, і що б їх чекало, 
аби вісім років тому вони не виселились 
звідси і не вселили замість себе юних му
зикантів? Втім, повернемося до докумен
ту, його основної частини.

«Висновки і пропозиції:
1. Технічний стан стін будови не дозво

ляє його подальшу експлуатацію за при
значенням.

2. Проведення в будові напітального ре
монту, пов’язаного з підведенням фунда
ментів під стіни, перекладанням стін, за
міною підлоги — економічно не виправда
но.

3. Будова підлягає знесенню.
Експерт Кіровоградського обласного від

ділу у справах будівництва і архітектури 
Г. Ф. Харченко».

І дата — 27 серпня.минулого року. 
Так, так — минулого. Відтоді пройшов ці
лий навчальний рік, протягом якого діти 
щодня заповнювали класи і кімнати бу
динку, який, на думку експерта, вже ні на 
що не був придатний, окрім як на зне
сення.

Все-таки цікаво, якими екстреними за
ходами й енергійними діями був напов
нений цей рік, ицобуло зроблено дорос
лими, щоб відвернути біду від дітей (а, 
будемо відверті, цей обвал — далеко не 
найгірший варіант того, що можна було 
чекати)?

Була доповідна на ім'я голови Долин- 
ського райвиконкому П. С. Терещенка від 
зав. відділом культури М. I. Стахова, за 
проханням якого і було проведено експер
тизу. Були щомісяця, якщо не частіше, ві
зити директора училища і зав. відділом 
культури до заступника голови райвикон
кому I. С. Четверика. Були, нарешті, звер
тання занепокоєних батьків.

В результаті створили ще одну комісію, 
тепер місцеву, яка прийняла рішення... 
робити ремонт.

— Ну, про який ремонт може йти мо
ва! — говорить архітектор району Ф. М. 
Попов. — Будова без фундаменте, а вони 
пропонують заново перекривати дах.

щенні колишнього ковбасного цеху — 
5 темних кімнат. I якщо до пліснявими 
якось звикали, то до квакання жаб в муз- 
школі міг призвичаїтися далеко не ко
жен... Одна стіна ще впиралася у сусідню 
хату, а от інша почала підкошуватися, до
велось ставити опори.

Врешті-решт, вже а 74-му році, 
Сидорівна не витримала і поїхала в Ніро- 
воі радський обком партії добиватись но
вого приміщення, бо вже відчаялася зро
бити це в Долинській. Та у відчаї переда
ла нуті меду: заявила, що в аварійному 
приміщенні стіна вже... завалилася.

Десь о восьмій вечора повернулася з 
Кіровограда. Прийшов посильним з райко
му парти: «Йдіть терміново, вас чекають». 
В цей пізній час в райномі зібралось ба
гато зацікавлених осіб і керівників І кіль
ка годип підряд тривала розмова, головною

ВІН ТРАПИВСЯ КІЛЬКА ТИЖНІВ ТОМУ, АЛЕ РУЙНУВАННЯ 
ПОЧАЛОСЯ НАБАГАТО РАНІШЕ...

Тим не менш постановили ремонтувати. 
Тут слід сказати, що проблема службових 
приміщень — одна з найгостріших для 
Долинської. І як яскраву ілюстрацію цьо
го вам обов’язково наведуть той факт, 
що й сам райвиконком, скажімо, знахо
диться у будові, що споруджувалася під... 
гуртожиток. Що вже, мовляв, тут дума
ти про музичну школу. Щоправда, я не 
питав у юних музикантів, чи чули вони ві
домий лозунг «Все краще — дітям». Ду
мається, усе-таки чули. І, мабуть, не раз...

Отже, робити нічого, вирішили ремон
тувати. Але... кому? З розповіді Мирона 
Івановича Стахова:

— Звертались в комбінат комунальних 
підприємств. Там відповіли, що є телегра
ма з міністерства, де забороняється зай
матися роботами, окрім житла. Направля
ли листа директору гірничо-збагачуваль
ного комбінату окислених руд, що будує
ться. Але товариш Єлізов не відповів, а 
при зустрічі сказав, що немає у них для 
цього ніякої можливості.

Про це ж говорив спочатку і А. П. Кис
тень, керівник «Міжколгоспкомунгоспу», 
поки М. І. Стахов через «свої» організації 
по лінії культури не знайшов можливість 
виготовити крісла для «Міжколгоспкомун
госпу», звичайно, на прохання А. П. Кис
теня...

— Завтра почнемо, — були наступні 
слова Андрія Павловича у вересні.

Почали в листопаді, буквально перед 
самим обвалом. Та й то головний інженер 
заявив, що робитимуть тільки зовнішній 
ремонт.

— А всередині? — запитала збентеже
на Ганна Сидорівна.

— Та воно ще сто років простоїть...
Менше всього хотілось би шукати э чиї

хось діях кримінал, робити когось вину
ватцем. Адже, як не дивно, рано чи пізно 
це повинно було трапитись, до цього діло 
йшло...

Тепер, наприклад, з’ясувалося, що є 
цілком пристойні варіанти, куди прилаш
тувати музичну школу. Але ж знову при
лаштувати... Це вже вкотре?

«Та в наймах, сестри, й помрете», — 
невесело зітхнула, згадавши шевченків
ський рядок, Ганна Сидорівна Бельська.

її можна зрозуміти: в 1965-му році во
на, дипломований спеціаліст, почала пра
цювати в щойно відкритій Долинській 
дитячій музичній школі Дуже скоро за
лишилася сама — колеги порозбігалися в 
пошуках кращих умов для роботи. А вона 
зосталася — хотілось-таки добитися сво
го. Хоч умови й справді були, м’яко ка
жучи, не дуже: школу помістили в примі-

_ Ви вже прямо як поминки справляє 
те, — говорили Мирону Івановичу після 
недавнього виступу на партійних зборах, 
де він поділився своєю тривогою з При
воду тупикового становища, в якому опи
нилася культурна робота в районі, вірні
ше, її матеріальна база.

і справді, які об’єкти культурного при
значення з’явилися у Долинській ПІСЛЯ 
відкриття музичної школи? Будинок піоне
рів. Це все. За чверть століття. До речу 
зараз в цьому будинку розмістилася ще И 
бібліотека, станція юних техніків, райвно, 

І не хотілося б зводити розмову до спро
щеного, споживацького підходу: мовляв, 
підростаючому поколінню треоа десь від
почивати. Зрештою, ці функції непогано 
виконує дискотека. До речі, не так давно 
на танцмайданчику в Долинській трапила
ся масова оійна. Мабуть, тоді вкотре роз
пачливо розводили рунами: «Ну, що з ни
ми робити, ян виховувати?».

«Я сколько себя помню, я всегда 
был глуп.

Я не любил учиться, не люби/; есть суп. 
Учителей я не любил, я им грубил, 

я им хамил.
На уроке только пел, сидел и пел 
Рок-н-ролл».

Тож чи варто вести мову про виховання 
ось таного героя іронічної пісні з репер
туару рок-групи «Аліса», для котрого всі 
цінності і ідеали заключаються в рок-н-рол- 
лі — *1 під час ядерного вибуху, і сидячи 
в метро, і навіть там, де не можна — я бу
ду співати рок-н-ролл».

Войовниче невігластво — ось що найтри- 
вожніше. Коли приказка «це не для серед
ніх умів» стає правилом хорошого тону. 
Сьогодні її вільно може приміряти до себе 
ножен, не помічаючи, що вона давно вже 
втратила свій іронічний зміст і все більше 
відбиває справжній стан справ. Ми може
мо прожити життя, так і не зрозумівши 
тих, хто в захваті слухає оперу, дивиться 
балет чи годинами простоює біля картин 
живописців. І будемо цілком задоволені 
цим. Хоча інколи сповнюватиме сум’яття і 
збентеження, коли, наприклад, в телевік- 
торині «Що? Де? Коли?» оголошують чер
говий приз — квитки в Ленінградський 
театр імені Кірова — мрія багатьох ленін
градців. Ось французькі парфуми були — 
це зрозуміло. Або ще краще путіена в Бол
гарію — ото б снупатись і скупитись мож
на було б!

Невігластво стає нормою життя. Нас уже 
не дивує, що дехто, потрапивши з екскур
сією в Одеський оперний театр і відмучив
шись для порядку перший акт, потім при
їжджає додому і розповідає, що пиоував в 
одному, ян сказав екскурсовод, з найкра
сивіших театрів світу, інколи запитуючи 
сеое: в чому ж, чорт візьми, його красота? 
і не його в цьому вина...

Нас уже не дивує, що на декого у 
«Маленькій Бірі» найбільше вражений 
справляє один лише кільнасекунді-.ии епі
зод, а не головна думка фільму (а вона як
раз про бездуховність, про те, що весь світ 
прекрасного для Віри — це журнальні 
портрети кіноартистів на стінах спальні), 
І, що найстрашніше, дехто вже не зможе 
зрозуміти і осягнути задум авторів філь
му — навіть при всоому своєму бажанні« 
С не їх у цьому вина...

Прогресуюче духовне убозство. Про есе 
це найчастіше із занепокоєнням говорять 
в центральній пресі. Цікаво, які причини 
цього процесу називають читачі «комсо
мольской правды» у своїх відгуках на 
статтю «Всі ми вийшли з народу...». Одні 
вважають, що виною всьому економічне 
становище у країні, коли думки зайняті 
не високими матеріями, а тим, де б його 
купити ковиасу чи колготки. Інш» назива
ють причиною сталінські репресії, коли 
викорчовувалася інтелектуальна і культур
на гордість нації. Треті грішать на нітрати 
і героїциди, систематичне отруєння якими, 
мовляв, призвело до зниження розумових 
здібностей нинішнього покоління.

Не збираюся висувати якихось своїх 
версій, хочу тільки запитати: чи багато ви 
може і о згадати райцентрів, окрасою яких 
є приміщення дитячої музичної, художньої 
школи, будинки піонерів? Що, на пам’ять 
спливають інші будови із скла і бетону — 
райвиконкоми і райкоми, різноманітні контори?

звідси [ починається відлік системи цін
ностей... І поки наші діти будуть вчитиср 
прекрасному на задвірках і ь аварійних 
приміщеннях, марно сподіватись на якісь 
зрушення в цьому тривожному питанні

Звичайно, тут дещо залежить і від 
суб єктивнОго моменту, — від внутріш
нього духовного світу самих керівників, 
бід того, наскільки самі вони розуміють 
користь і необхідність всебічного розвит
ку людини. Думається, невипадково муз- 
школа в Долинській відкрилася завдяки 
активному сприянню тодішнього секрета
ря райкому, котрий, на жаль, пропрацю
вав після того недовго... Тепер, щоправда 
ЦЯ суб єктивність усувається — ми йдемо 
до колегіального і демократичного вирі
шення всіх питань, на різних рівнях.

Зараз в Долинській музичній школі на
вчається не більше 110 дітлахів. А могло б 
бути І більше - немає умов. До того ж, 
за 23 роки жоден(!) педагог не отримав 
квартири. Ось гака увага...

Коли ми з Ганною Сидорівною заговори
ли про здобутки вихованців школи, котрі 
безліч разів виходили переможцями об
ласних і республіканських конкурсів і 
фестивалів, представляючи по суті всю 
художню самодіяльність Долинської во- 
на вимовила:

— На жаль, зараз всі наші нагороди — 
грамоти і дипломи — привалило штука
туркою.

Може, це й краще. Давайте відкладемо 
вбік наші досягнення та рапорти і глянемо 
у ВІЧІ нинішнім молоді — до чого ми до- 
звітувалися?

темою якої було... «Так впала стіна чи ні?» 
І «Ян посміла сказати неправду в обкомі?».

Я запитав Ганну Сидорівну, хто тоді 
брав участь у тій, як вона висловилась, 
«екзекуції». Вона почала було згадувати, 
та потім махнула рукою:

— Яка тепер вже різниця? Як мовиться, 
застійні роки...

Справді, сьогодні таке важко уявити. 
Зате з іншого боку обвал трапився не «по
нарошку».

Вгім, тоді, у 74-му, Бельській все ж 
вдалося вибратися з колишнього ковбас
ного цеху — допомогла санепідемстанція. 
Школу розмістили по трьох приміщеннях, 
а у вісімдесятому році прилаштували ось 
сюди. Куди тепер?

— Будемо розмовляти з працівниками 
«Енергозбуту», у них непогане приміщен
ня, — говорить заступник голови райви
конкому І. С. Четверик, — якщо вмовимо, 
тоді...

— Що ж, залишається надіятись на сві
домість колективу «Енергозбуту», але 
все ж таки, Іване Савелійовичу, якщо у 
нас і насправді — все краще дітям, то 
чим займалися радянські органи протягом 
23-х років, котрі музична школа микала
ся з одного приміщення в інше. Невже за 
цей час неможливо було якщо не збуду
вати постійне, то хоча б знайти більш- 
менш пристойне?

— Справа в тому, що з середини сімде
сятих пішли розмови про будівництво в 
Долинській гірничо-збагачувального ком
бінату окислених руд і передбачалося, 
відповідно, що й створення соціальної 
сфери комбінат візьме на себе. Так, у 
всякому разі, нам говорили у вищестоя
щих інстанціях.

— А взагалі по району становище з 
цим досить непогане, — продовжував Іван 
Савелійович. —• Так, наприклад, у колгос
пі імені Леніна геж є музична школа, при
чому в хорошому приміщенні — правлін
ня колгоспу віддало своє.

— А ви б не бажали наслідувати цей 
приклад і віддати дітлахам, скажімо, хо
ча б один поверх райвиконкому?

Запитання залишилося без відповіді, 
хоча через деякий час Іван Савелійович 
повернувся до нього:

— Ви кажете — віддати. Чого ж, ми 
вже раз так і зробили — у вісімдесятому, 
коли звідси виселилась міськрада.

Ще раз нагадаю, що виселилась міськ
рада з тимчасового приміщення...

Втім, думається, що не в нелюбові до 
дітей витоки такого ставлення до проблем 
музичної школи. А швидше в тому, що 
вона — музична.

Микола МЕДВІДЬ.
КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР; Зв’язавшись з 

Долинсьною, ми Дізналися, що з Віктором 
Бадегою, здається, все обійшлося — зараз 
ВІН знову ходить до школи. А що стосуст“ 
ся приміщення для музичної школи, тс 
незважаючи на рішення райвиконкоме керівництво «Енергозбуту» аж ніяк не поспі 
шас піти назустріч — «поки не буде'роз
порядження з Кіровограда». Третій тине- 
день школа тулиться б «кочегарці».
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над хвилями, білі парасольки статечних 
дам і молоденьких панянок на бульварі 
вздовж узбережжя — такою можна 
уявити собі картину літа 1914 року в Се
вастополі. Десь уже гуркотіла перша 
світова війна, палали заграви, мільйони 
людей, одягнених у військову форму, 
нещадно знищували одне одного. А тут 
панувала мирна тиша. І тільки панцерні 
кораблі, наїжачені гарматами, на зов
нішньому рейді та патрулі на вечірніх 
вулицях міста нагадували про те, що 
головна база Чорноморського флоту 
Російської імперії знаходиться на особ
ливому становищі. Саме таким побачив 
Севастополь прапорщик Донат Дмитро
вич Тіунов, який приїхав сюди в серпні 
для проходження подальшої служби.

З розповіді онуки Д. Д. Тіунова Світ
лани Михайлівни ТЕРЕЩЕНКО, праців
ниці шахти імені Ленінського комсомолу 
виробничого об’єднання «Олександрія- 
вугілля»:

— У родині Тіунових було п’ятеро ді
тей: Ігор, Ізмаїл, Римма, Інна і наймо
лодший — Донат. Мешкала сім’я в Пе
тербурзі. Батько був викладачем, мати— 
домогосподаркою. Діти рамо пізнали 
ігіркоїу сирітства. Під чає якоїсь епіде
мії (а їх у ті роки вистачало навіть у сто
личному місті) батьки померли. Майже 
одночасно. Піклування про долю молод
ших Тіунових взяв на себе один з роди
чів — генерал Селіванов. Відомості про 
Огоря та Ізмаїла — мізерні. Моя мати— 
Зінаїда Донатівна, пригадує, що обидва 
вони мали якусь причетність до малю
вання. Римма та Інна виховувалися в пан
сіоні, одержали середню медичну осві
ту. Загинули з період Великої Вітчизня
ної війни, коли гітлерівська авіація роз
бомбила санітарний поїзд, на якому во
ни служили медсестрами.

Генерал Селіванов дуже хотів віддати 
свого вихованця до юнкерського учили
ща. Але Донаг Дмитрович вже тоді по
казав характер, висловивши бажання 
присвятити себе техніці. І замість юн
керського училища пішов навчатися до 
реального, по закінченні якого почав 
працювати на Миколаївському судно
будівному заводі. Незабаром одружив
ся на Марії Павлівні Плоткіній.

У 1910 році родина Тіунових (вона на 
гой час вже складалася з чотирьох чо
ловік — народилися донька Зіна та син 
Меркурій) переїхала до міста Красног 
борська Архангельської губернії. Тут 
Донат Дмитрович створив і очолив ре
місниче училище. До речі, ВІН був лю
диною різноманітних уподобань. Дуже 
любив музику, грав на багатьох музич
них інструментах.

Через кілька років роботи на Півночі 
доля сім’ї Тіунових зробила новий не
сподіваний поворот. За туманом мину
лого зараз важко розгледіти, що саме 
стало причиною, але Донат Дмитрович 
перекваліфікувався... на авіаційного ме
ханіка. Можливо, відіграли роль потяг 
до нового в техніці і бажання оволодіти 
досі не знайомою справою. В усякому 
разі, архівні документи свідчать, що 
14 серпня 1914 року він прибув до Се
вастопольської школи військових льот

чиків у розпорядження завідуючого 
авіамайстернями.

Російська авіація на початку другого 
десятиліття двадцятого віку тільки пе
реживала період становлення. Від пока
зових польотів аматорів, на які глядачі 
збиралися як на циркову виставу, до 
створення військових авіазагонів, від 
призових повітряних перегонів відчай
душних шибайголов (таких, як одесит 
Сергій Уточкін), до теоретичних розро
бок професора Жуковського і, підтверд
женої точними науковими розрахунка
ми, «мертвої петлі» штабс-капітана Нес
терова.

Тобто, ентузіазм першовідкривачів 
поступався місцем серйозному, так би 
мовити, професійному ставленню до 
справи.

Наша країна тоді не мала власної авіа
ційної промисловості. Навіть те, що 
складалося в напівкустарних, нашвидко- 
руч перепрофільованих майстернях, 
надходило із-за кордону. «Фармани», 
сБлеріо», «Ньюпори» — такими типами 
аеропланів користувалися вітчизняні 
авіатори. Часто-густо через вихід з ладу 
якоїсь деталі літака він місяцями про
стоював в ангарі, не піднімався в повіт
ря. Залишалося тільки чекати, коли ж 
нарешті прибуде поїздом чи паропла
вом жадана посилка із запасною части
ною.

Особливо часто ламалися дерев’яні 
пропелери — деталі, як відомо, одні з 
найважливіших в конструкції літаків тих 
часів. Але якимось чином зарадити цьо
му лихові було важко — виготовлення 
й обробка пропелерів потребували спе
ціальної технології.

«Невже на місці не можна виготовити 
цю деталь? — міркував Донат Дмитро
вич. — Адже ж якось роблять її в да
лекій Франції, в інших країнах?..».

Ця ідея захопила його повністю. Піс
ля робочого дня, ночами вивчав Д. Д. 
Тіунов різні типи повітряних гвинтів, їх
ню конфігурацію. Чимало уваги приді
ляв фізико-механічним властивостям де
ревини, з якої вони виготовлялися. І 
йому вдалося вирішити проблему. Че
рез кілька місяців за кресленням Дона
та Дмитровича і за його особистої учас
ті робітники майстерень зробили відпо
відний верстат.

Уже перші випробувальні польоти по
казали, що пропелери, виготовлені за 
технологією Тіунова, ні в чому не посту
паються зарубіжним аналогам. А через 
певний час було доведено — вироби ці 
в експлуатації навіть довговічніші.

З розповіді Світлани Михайлівни ТЕ
РЕЩЕНКО:

— Мати казаха, що в їхній домівці 
часто гостювали авіатори. Особливо за
приятелювала родина з відомим льотчи
ком, одним з фундаторів вітчизняної 
авіації М. Н. Єфімопим. Мабуть, так вже 
ведеться, що люди непересічні тягнуть
ся одне до одного. Михайло Никифоро
вич завжди підтримував всі починання 
діда. А в того виникла ще одна цікава 
ідея — поєднати колеса з вітрилом.

Одного дня на Качинське поле під 
Севастополем, що використовувалося як 
аеродром, виїхала дивна споруда — ві
зок під полотняними крилами. Керував 
ним чоловік у шкіряній куртці. Сухопут
ний човен досить-таки жваво маневру
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вав, набирав велику швидкість від по
диху чорноморського вітерця.

Таким чином, Донат Дмитрович Тіунов 
став одним з перших вітчизняних буєрис
тів, а буєр, сконструйований ним, мож
ливо, відіграв і свою роль у популяриза
ції ще одного цікавого виду спорту.

Практичну роботу авіатехнік поєднував 
із теоретичними розробками. Важко за
раз сказати, над якою темою він працю
вав, але, за даними архіву Міністерства 
оборони СРСР, Д. Д. Тіунов читав лекції 
на тему: «Матеріали в аеропланобудів- 
ництві та їхня обробка». Можливо, він 
готував якусь наукову працю? Якщо це 
так, немає сумнівів, що добився б плід
них результатів. Адже характеру і ціле
спрямованості йому було не позичати. 
В усякому разі, коли справу з виготов
ленням вітчизняних пропелерів чинов
ники поклали в довгий ящик, він не зля
кався написати доповідну на ім’я самого 
царя. І Микола Другий поставив на ній 
позитивну резолюцію. Та ще й нагоро
див винахідника грамотою і золотим го
динником.

У квітні 1916 року Доната Дмитровича 
Тіунова призначили завідуючим авіацій
ними майстернями, а через рік він тра
гічно загинув.

Лютнева буржуазна революція 1917 
року розколола країну на кілька табо
рів. 8 одному були прихильники скину
того монарха, в другому — прибічники 
новонародженого капіталістичного уря
ду, в третьому — більшовики і ті, хто ЇМ 
співчував. Д. Д. Тіунов належав саме до 
них.

Обставини його загибелі точно не ві
домі. 15 березня 1917 року Донат Дмит
рович відбув до Москви в розпоряд-

Де ти, 
Надю?

Мій фронтовий ЩО; 
денник зберігає такий 
запис: «Познайомився в 
дівчиною Волковой) На- 
дьою, учешшею хКомиа- 
ніївської школи. Вона 
нам. розвідникам, допо
магала: розповідала, де 
німці рили траншеї, які 
вони...».

Запис зроблено під Кі
ровоградом 28 січня 1944 
року. Наша 53-я стрі
лецька дивізія стояла в 
обороні, йшли бої місце
вого значення, але за
пам’яталися вони надов
го. Стояли люті морози. 
Варто доторкнутися до 
гілочки—страшний тріск 
_  і ворог вже -насторо
жі. Хто був на фронті, 
знає, шо не таке.

І все ж наша розвідка 
діяла. Одного разу нам 
допомогла школярка Па- 
дя Волкова.

Влаштувавшись на го
рищі крайньої хати, ми 
спостерігали за німець
кою передовою: вона 
проходила повз гай. пе
ред яким біліло снігом 
скошене кукурудзяне по
ле.

— Ось, бачите, доро
га. — сказала Надя, — 
вона замінована. Звідки 
знаю? Партизан, мін од
нокласник, сказав. Там 
н а п исан о по - я і мсл іьки: 
«Мінні».

— Куди ця дорога? — 
запитав Іван Сирснєв, 
паш командир.

— На Компановку.
— А що ти ще знаєш 

про то місцевість?
— Знаю, де пагорки, 

ярочки... все знаю.
— Але німці тут усе 

перерили...
— Неправда, — запе

речила* Надя. — Ось і ні. 
Хочете покажу. — Вона 
протерла очі. взяла бі

нокль. —- Ось там. за до
рогою, у німців немає 
траншей. Правду гово
рю. Подивіться.

Надя мала рацію. Але 
фашисти (і це кожен з 
нас знав) свої стики між 
позиціями мінують.

Наступного дня ми в 
цьому переконалися: нім
ці все замінували і були 
за цю ділянку оборони 
спокійні.

Командир вирішив дія
ти: треба «язика».

Вночі хурделило. Ра
кети погано освічували 
землю. Це було нам на 
руку: можна було ти
хенько і непомітно під
повзти до мети--- МІННО
ГО поля. Саперам мороз 
і хуртовина не заважа
ли, вони зробили прохід, 
і ми один за одним ру
шили вперед.

Я повз за Сиреневим, 
але він раптово зупи
нився. Протираю віл сні
гу очі — німці! В касках 
і маси-халатах, щось 
роблять Придивилися — 
риють сніг.

— Знімають міни, — 
шепнув Сиренєв. коли я 
підповз до нього. — Гли
боко, видно, під снігом.

Німці ревно викопува
ли міни і знову їх ста
вили, щоб вони на випа
док раптового нападу 
наших, зразу спрацю
вали.

— Чудово, —. сказав 
командир, — будемо бра
ти «язика».

Без шуму не обійшлось, 
схопились ~ урукопашну. 
Добре, що їх було тільки 
троє, а нас. дванадцять.

Через півгодини один 
гітлерівець був у штабі 
дивізії...

.. Пройшло сорок чо
тири роки. А пам’ять до
сі береже бої під Кіро
воградом, імена друзів- 
розвідпиків. По різному 
склалися їхні долі. Не 
знаю тільки про долю 
Дівчини Наді Волкової. 
Якщо ти, Надю, живеш 
на Кіровоградщияі — 
відгукнися! Буду радий 
отримати від тебе вісточ
ку!

Моя адреса: 153008. 
1 • ’ Іваново, ул. Колеса но
ва, 7, кв. 53.

в. ПіПЧУК, 
ветеран війни, член 
СРСР** журналістів
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ження Центрального військово-промио 
лового комітету. Додому так і не повер
нувся. За чутками, десь по дорозі втру, 
тився у суперечку з монархічно настрое» 
ними офіцерами. Ті його і вбили.

Діти і онуки Д. Д. Тіунова неначе 
естафету перейняли від нього любов до 
техніки. Син, Меркурій Донатович, пе
ред Великою Вітчизняною війною пра
цював під Кіровоградом завідуючим 
авіаційними майстернями. З 1941 по 1945 
рік був начальником авіаремонтного 
ешелону. Помер відразу по закінченні 
війни.

Син Меркурія Донатовича — Віктор 
Меркурійович трудиться в Кіровограді 
директором ремонтно-механічного за« 
воду «Укрремтресту». Його дочка за
кінчила Київський інститут інженерів ци
вільної авіації.

Правнук Д. Д. Тіунова, син Світлани 
Михайлівни Терещенко, — Юрій служить 
у Військово-Повітряних силах авіатехні
ком.

А дізналися про всі ці давні і не дуже 
давні події червоні слідопити олек
сандрійського загону імені Борі Белого, 
який діє при міському краєзнавчому л»у- 
зеї. Ось уже чимало років піонери і 
комсомольці, очолювані своїм незмін
ним керівником І. А. Шульгою, поверта
ють з небуття імена людей, чиє життя 
було присвячено Вітчизні, а справи, не
наче маяки, освітлюють шлях прийдеш
нім поколінням.

В. ДЕРУСОВ, 
член Спілки журналістів СРСР.

На знімках: прапорщик Д. Д.
ТІУНОВ; Донат Дмитрович ТІУНОВ біля 
буєра власної нонструнції.

Фото із сімейного архіву онуки 
авіаконструктора С. М. ТЕРЕЩЕНКО.

Відгук-
НІТЬСЯ,
ветерани

З ініціативи молоді І 
трудящих Благовещен-* 
ська в місті буде спо
руджено пам’ятник вої
нам - інтернаціоналістам 
Амурської області і му-* 
зей бойової та інтерна
ціональної слави. При 
обкомі ВЛКСМ створено 
військово - патріотичне 
об’єднання «Інтернаціо
наліст», пошукова група, 
відкритий рахунок
№ 609919 в Амурському 
обласному управлінні 
житлосоцбанку м. Благо
вєщенська . Па м’ятник 
створюється и а кошти 
трудящих.

Пам'ятник буде спо
руджений воїна.м-а мур» 
Цям, які віддали своє 
життя, викопуючи ін
тернаціональний обов'я- 
зок в Афганістані, Іспа
нії, на Халхін-Голі та-ін
ших місцях.

Рада об’єднання, ШЬ £ 
шукова група звертаєть
ся до усіх воїнів-інтерна- 
ціопалістів з проханням? 
відгукніться. товариші 
ветерани! Відгукніться» 
родичі воїнів, які заги
нули!

Пришліть нам листи, 
спогади про бої, будні і 
подвиги ваших амур* 
ських побратимів, ко
мандирів і політпраців- 
ннків, комуністів І КОМ
СОМОЛЬЦІВ.

Пишіть нам за адре
сою:

675023, Амурская об
ласть, г. Благовещенск, 
ул. 50 лет Октября. \ < 
обком ВЛКСМ. Военно- 
патриотическому объеди
нению «Интернациона
лист».



«Молодий комунар»

З грудня 1988 року
• е

«В душі я українка,
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___Р -Е, ГОЛУБОНЬКО, яка ж ти .мсдпч- 

ка? Це ти тут, у Щура, сестрою-жаліб- 
ницею прикинулася, а тоді, у Махна, пам'я
таєш ким була — вчителькою, так? Ну, ми 
розберемося, хто ти насправді!

Насправді Марія Фортус була чекісткою. 
Приятелька отамана Махна запідозрила не, 
і бандити повели розвідницю па розстріл. 
Куля влучила в гудзик, Марія Олександрівна 
Фортус залишилася живою. Вона була дру
жиною іспанського комуніста, син її загинув 
у Іспанії. І па похороні свого чоловіка вона 
не подала вигляду, що прощається з найдо
рожчою людиною. У неї стало па це сили, бо 
так було треба для її країни...

Ось вона, ця жінка незвичайної долі, про 
яку знято фільм «Салют, Маріє!», дивиться 
на нас із фотопортрета в Кіровоградському

музеї чекістської слави при обласному управ
лінні Комітету держбезпеки. Виявляється, 
М’. О. Фортус у 1920—1921 роках працювала в 
Єлисаветградській ЧК, лікувалася тут після 
поранення...

Однією з найважливіших заповідей радян
ських чекістів у захисті завоювань Великого 
Жовтня був тісний зв’язок з масами. Опора 
па трудящих була і буде головною лінією у 
практичній діяльності органів державної без
пеки Цей партійний принцип роботи чекіст
ських підрозділів, висунутий В. І. Леніним у 
перші дні функціонування органів ВЧК, по
слідовно проводили в життя багато поколінь 
ра д я 11 с ьк н х ч е к іс ті в.

Музейна експозиція повідомляє і про при
четність до епохальних Історичних моментів 
наших земляків. Є тут відоме фото В. І. Ле
ніна і Я. М. Свердлова серед народу. А по
ряд із ними — комендант Московського Крем
ля, уродженець Добровеличківського району 
Я А. Стрижак.

З розповіді в розповідь, з книги в книгу пе
реходять імена героїв Радянського Союзу 
О. С. Єгорова, Г. О. Куроп’ятникова, Д. М. 
Медведева. Розвідник, прикордонник, парти
зан... Вони в різний час жили й працювали в 
Кіровограді; завдяки Д. М. Медведеву у міс
ті є стадіон «Зірка». А он на стенді ніж, він 
належить Кіровоградові О. Т. Шаповалову. 
Бачили фільм «Майор Вихор», герої якого 
врятували від*знищення фашистами Краків? 
Шаповалов — з тієї групи підпільників.

Е. Л. Ельяшевпч, В. А. Олійник, В. Є. Бре
усов, О. О. Євсєєв, І. І. Лісовепко, О. С. Тер- 
лецький, Г. І. Самохвалов, А. А. Гуп, М. Д. 
Хижпяк, Г. М. Синельников, В. С. Красиль
ников, М. В. Дичков, О. А. Свсєєва... Різні 
роки, різні часи, різні долі цих людей, але всі 
вони були причетні до захисту безпеки нашої 
держави. Одні живуть і працюють, інші за
гинули в поєдинках з бандами, на війні, при 
виконанні завдань, а деякі..,

Паші недруги роблять наполегливі спроби 
представити історію КДБ як суцільний лан
цюг репресій і беззаконня, щоб у кінцевому 
підсумку скомпрометувати органи держбезпе
ки в очах людей. Особлива старанність в цьо
му спостерігається останнім часом. Наші 
ідеологічні противники вважають, що зараз 
для них настав найбільш вдалий час, оскіль
ки засобами масової Інформації вельми до
кладно висвітлюються беззаконня, піо твори
лися в часи культу. Противник, мабуть, ні
коли не зможе зрозуміти, що процес очищен
ня нашого суспільства, початий партією, щи

ро підтримали всі радянські люди, .в тому 
числі і чекісти. Чекісти такою ж мірою заці
кавлені в цьому очищенні, оскільки беззакон
ня і тяжкі репресії в минулому торкнулись і 
самих органів держбезпеки. В ті часи було 
знищено багато тисяч чесних чекістів, які не 
піддавалися нав’язаному клікою Єжова—Бе
рн переродженню органів держбезпеки, на
магалися протистояти лавині беззаконня, що 
насувалося. Ось деякі приклади по нашому 
краю. В 1937—1938 роках «За кбнтрреволю 
цінну діяльність як «вороги народу» були 
арештовані і страчені начальники Єлпсавет- 
градського відділення ДНУ М. Р. Аккерман. 
О. П. Абаиі, Л. П. Пейзнер, В. І. Окруй та 
інші.

В. І. Чинчепко, ветеран органів держбезпе
ки, екскурсовод музею, показує екіпіровку 

д© їда
чекістів минулих часів. «Знаєте, піде пе мог
ли знайти справжніх петлиць. Писали на 
кіностудії, щоб вислали — безрезультатно 
Тоді за малюнками виготовили самі».

Відвідувачу цікаво буде дізнатися, що ко
лись ЧК знаходилася на розі вулиць Карлз 
Маркса і Шевченка (поряд із «Рубіном») 
потім по вулиці Леніна, де зараз аптека. А в 
тому приміщенні, де тепер музей, колись був 
готель... Та, звичайно, найбільший інтерес у 
такому музеї до питання: а чим же займаю 
ться органи, яким присвячена експозиція, які 
результати їх роботи?

...Ці знімки страшні. Як у «Звичайному фа
шизмі» М. Ромма. Як у Бабиному Яру. В 
житті це було ще страшніше. Точніше, в 
смерті — бо тут черепи, трупи закатованих 
і розстріляних. До цих смертей доклав за
кривавлену руку фашистський поплічник 
Журавльов, котрий після війни пробрався
аж. .. у Болгарську компартію,, був розшука
ний, викритий контррозвідкою і засуджений 
1960 року в Кіровограді до розстрілу... На 
фото видно, як сотні людей, котрі не поміс
тилися в залі суду в Будинку культури імені 
Каліпіпа, стоять довкола нього і слухають 
через гучномовці хід пронесу.

Під склом — гроші та папери із характер
ним тризубцем — символом українських бур
жуазних націоналістів, банди яких у західних 
областях нейтралізували в повоєнні роки 
працівники держбезпеки. А в кінці експози
ції — наочність із сучасного арсеналу дивер
сійної роботи проти СРСР — заслана з-за 
кордону підривна література, порнографія... 
Є навіть дитячі кннжкн-загадки з картинка
ми, що мають давати релігійну «освіту»: де 
шукати Єрусалим, хто такі філістимляни І
т. д.

А скільки ще з того, що не ввійшло в екс 
позицію, зберегла пам’ять В. І. Чнпченка...

Десятикласники середньої ніколи № 6 міс
та Кіровограда у музейній книзі відгуків на
писали: «Спасибі за зустріч з історією, за 
пам’ять. Як важливо не забути героїчні сто
рінки минулого, пам’ятати героїв, рівнятися 
па них»,

Працівники міського фінансового відділу 
відзначили: «Ознайомившись з документами 
та експонатами кімнатп-музею історії органів 
державної безпеки області, висловлюємо ве
лику вдячність організаторам цього музею 
Ми гордимося історією органів держбезпеки, 
людьми надзвичайної долі, їхньою мужністю 
і героїзмом».

Наш нор

і всім про це відомо...»
У даному випадку хай читач ви

бачить Валентині Баслер таке уза
гальнення — вона мала на увазі 
скоріше «всіх» із свого оточення.

КОР.: Валентино Луківно, а чо
му в такому випадку ви більше 
розмовляєте російською мовою!

В. Б.: Так в житті обставини скла
лися... 1943 року мене разом з ба
гатьма іншими хлопцями і дівча
тами вивезли до Німеччини на 
примусові роботи. Довелося пра
цювати в різних місцях. Останнім 
місцем роботи був один із віден
ських ресторанів. Вважаю, що в 
ньому мені було найкраще, ос
кільки, працюючи на кухні, мала 
змогу хоч якось харчуватися. Тут- 
таки зустрілася зі своїм майбут
нім чоловіком. Багато іноземців 
обідали в цьому ресторані по та
лонах, Росіянам і українцям такі 
талони не видавалися. (Тут моя 
співбесідниця на деякий час за
мислюється. Можливо, про те, що 
могла вийти заміж за співвітчиз
ника, і тоді не довелося б жити 
на чужині).

Коли закінчилася війна і радян
ські війська нас визволили, Полю, 
так зовуть мого чоловіна, не дозво
лили їхати в Радянський Союз. 
А оскільки ми кохали один одно
го, то вирішили їхати до Франції. 
Там уже й одружилися. Свекруха 
мене любила, казала, що не промі
няє на сто француженок. Почина
ли своє подружнє життя важко. 
Нічого не було. Батьки дали дві 
виделки, стілець. Оце й усі пожит
ки. Зняли мебльовану кімнату. 
Влітку переходили до батьків, ос
кільки в цей час домовласник зда 
вав німнату за плату, втричі вищу 
від звичайного. Коли Поль почав 
лопомагати йому по господарству, 
тоді вже він змилостивився над 
нами. Чоловік працював І вчився. 
Грошей катастрофічно не вистача
ло. Та й зараз у нас їх немає. Бу
вало, перед нами стояла дилема — 
піти в кіно чи купити шматочок 

, ■'’’яса. Молоді ж були, вибирали кі
но 3 кінотеатру йшли пішки, бо 
не було грошей для квитка на 
тоанспоот. І раптом я знайшла 
вузлик із грішми. їх було небагато, 
але їх бог послав, щоб нам легше 
б'ло. Я почала давати уроки ро- 
с:“/*м<ої мови.

Звичайно, диплома в мене не 
б'/ло Особливо важко було з гра
матикою і методикою: все-таки я 
уиоаїнка I знань із російської до 
в»йни отримала не так багато. Але 
нічого, накупили різних книжок, 
вчила інших і вчилася сама. Ось 
так і перебивалися з хліба на во
ду Трохи легше стало, коли Поль 
захистив диплом і почав працюва
ти інженером на шинному заводі. 
Ми отримали квартиру Але пішли 
діти (у мене •— дочки), треба було 
їх учити, одягати. Я з самого по
чатку хотіла двох дітей. Так воно 
й вийшло. В пологовому будинку 
жартували: «Оскільки для Франції 
ви не працювали, то хлопчиків 
п’м не дісталося».
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/\ V гості, господиня за кілька хви- 

лин стіл накриє — чого там тільки 
немає! Люди стали високоосвіче
ними, культурними Останні роки 
пити стали менше Бо раніше, са
ма пам’ятаю, уже на чотирьох 
папках повзаю, а мене ще застав-

ляють. Ось це, думаю, негативним 
момент — коли ми силуємо пити. 
Людина не хоче, не може пити, 6 
ми все-таки примушуємо.

Загалом же я заздрю своїм зем
лякам. Ми, наприклад, і мріяти не 
можемо про свій будинок. За квар
тиру доводиться платити 2 тисячі 
франків щомісяця. Це третина сі
мейного бюджету. Навіть якби ЦІ 
гроші за роки, що живемо в дер
жавній квартирі, зібрати, І то я не 
впевнена, що їх вистачило б на 
придбання хоч якого-небудь ма
ленького будиночка.

Ось я дивлюся, як живе мій брат. 
Він працює трактористом у кол
госпі, його дружина, та й інші жінч
ин в селі, працюють у рільничій 
бригаді. Такі здорові та гарні. Хіба 
є хоч одна така, як я? (Однак тре
ба віддати належне зовнішньому 
виглядові гості. її ровесниці з тієї 
ж таки Йосипівни чи Ульяновки 
мають вигляд бабусь. Про неї цьо
го не скажеш).

Часто мені кажуть, що я мало 
їм, треба більше. А я до цього нб 
звикла.

Валентино Луківно, ви в 
згадували бога. Ви вірую»

Чоловік мій католик, я 
ми 
що

КОР.: 
розмові 
ча!

В. Б.:
православна християнка. Але 
не віримо в бога. Думаємо, 
його немає. Може, якась сила і є 
(коли він все-таки є, то хай мені 
пробачить), але що є там якийсь 
дід з бородою — не віримо. Па
м’ятаю, тільки-но ми одружилися, 
то повинні були священикові від
нести смажену курку. А в нас у 
самих нічого було їсти. Ми знає
мо, що є служителі культу і вони 
змушені проповідувати для 
щоб мати засоби для 
Коли 
мене 
ного 
тись.
чого 
знайти не вдалося. В нашому міс
ті не було.

того, 
існування, 

мама була у Франції, вона 
просила знайти православ- 

священика, щоб висповідав 
Знаєте, стара людина. Та Й 
не зробиш для матері?.. Але

КОР.: Як часто ви буваєте в 
Упьяновці, на батьківщині!

В. Б.: Загалом ми рідко куди- 
небудь їздимо, для поїздок по
трібні гроші. Однак хоч я вже й 
офранцузилася, але сюди при
їжджаю щороку. Інколи бувала по 
два—три місяці. Колись була за
брала у Францію свою матір, то 
кілька років не їздила. Але мати 
бути довго там не змогла, каже: 
«Хочу померти на своїй землі». І 
я змушена була привезти її назад. 
Тепер, коли вже її немає, я при
їжджаю в Йосипівну до брата. Хоч 
часто траплялося, що на зворотну 
дорогу не було грошей, тим біль
ше, що гроші потрібні були фран
цузькі. Доводилося викручуватися: 
оешо продаси. Інкппи позичиш.

КОР.: Оскільки ви тут бували 
часто, то маєте можливість порів
нювати. Як би ви оцінили життя 
людей у сьогоднішній Ульяновці!

В Б.: Я його оцінила б як пре
красне Хоча доводиться розмов
ляти з багатьма людьми І мені ка
жуть,, що ге не так та це не так,.. 
А я їх запитую: не як? Не як?!. Буг 
динки он такі збудовані, робота у 
кожного є, земля родюча, жив
ність всіляка в дворах... Прийдеш

А

КОР.: Чи достатньо у вас едем» 
інформації про Радянський Союзі 
Є у вас наші газети, журнали!

В. Б.: Так. Мені надсилають уже 
багато років кореспонденцію з 
Московського центрального пош
тамту По телевізору часто 
показують. Я тоді покидаю 
дивлюся. Особливо тепер. Дуже 
цікавий час. Перебудова, глазність. 
До речі, я хотіла вас запитати, ще 
таке глазність? Чи може, непра
вильно я вимовляю?

КОР.: Гласність. Від слова глае, 
голос Коли можна про все гово
рити вголос.

В. Б.: Ага-га. А я все не збагну. 
Так, я пам’ятаю, показували події 
у Єревані, про хабарництво у Се
редній Азії... зараз пригадаю... в 
Узбекистані.

Знову хочу повернутися до роз
мови із тутешніми людьми. Всі ЧО
ГОСЬ хочуть, щоб змінилося все 
відразу. Але ж кожному зрозуміло, 
що за один день всього не зміниш. 
Потрібен час. Треба зважити все, 
врахувати, влаштувати. Ремонт у 
квартирі ! то швидко не зробиш. 8 
не ж країна, та ше й така велика. 
Головне, я так розумію. шоб ба
жання працювати ішло від серця, 
тоді буде ефективною практика 
перебудови.

Ми ось Із Поліною Максимівною 
(це моя ще довоєнна подруга} 
ходили по магазинах. Є багато хо
роших товарів. Я собі купила шуб
ку, костюмчик. Здається, там не
писано: «Ворошиловгоад» Приве
зу ліпому

КОР.: Ви 
вас водили 
ДУ?

В. Б.. ?... Як це? Хто міг водити? 
З якого входу? Ні, звичайно самі. 
Ось через кілька днів сказали, 
мають підвезти ще товари. Піду, 
хочу ще щось купити. Знаєте, у 

ранці і «ганчірки», як кажуть, є. 
парфуми. Але те, що гарне й 

модне, коштує дуже дорого. Еко
номна хазяйка має неабияк кру- 
титиея, щоб вести господарство, 
останнім часом у Фоаниі” стало 
важче жити. Думаю, що перебу- 
дова необхідна і нам. .видно що 
ваші справи накладають відбиток 
' на наше життя боно уніфікує
ться. Необхідно, щоб у всіх нас 
пуло менше проблем Хай вам І 
нам у всьому щастить

КОР Дякуємо на доброму сло
ві і ч» імтяов’ю

Бесіду вів В. АФАНАСІЄНКО,

СРСР 
все і

хай подивляться 
самі ходили чи, може, 
з якогось іншого вхо»
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< Бандит», «куркульський вождь», «контрре
волюціонер», — такими й подібними епітетами 
нагороджували його донедавна як у політич
ній літературі, так і в журналістиці, художній 
літературі, у кінофільмах. Тим часом, не все 
в його діяльності було так просто й однознач
но. Тавруючи махновщину як вияв контррево
люції, більшість авторів не спромоглися пояс
нити ні її масовості, ні популярності Махна се
ред селянства — адже за «головорізом» ішли 
не одиниці, не сотні, а, на деяких етапах гро
мадянської війни, — десятки тисяч чоловік.

У 20-х роках махновщина привертала увагу 
багатьох дослідників, але й тоді серйозних 
праць, які б з’ясували її корені, з’являлося 
вкрай мало. А за сталінської доби в історичній 
науці взагалі запанував повний «інтелектуаль
ний штиль». Від 1933 року, коли з’явилася дру
ком книжка С. Чорномордика «Махно і махнов
щина», аж до 1966 року, коли журнал «Вопросы 
истории» надрукував чималу статтю С. Семако
ва «Махновщина та її нрах», у нашій історіогра
фії це складне явище або зовсім замовчувало
ся, або згадувалося вряди годи, виключно з не
гативною оцінною.

Перебудова внесла корективи І в ставлення 
до махновщини. Нещодавно журнал «Україна» 
надрукував уривок спогадів Н. Махна (зустріч 
з В. І. Леніним у 1918 році) з передмовою канди
дата історичних наук В. Волковинського, де, зо
крема, наголошується: «Феномен Махна та мах
новщини потребує глибокого і всебічного ви
вчення із залученням нових джерел,..». Такої ж 
думки й історик Р. Медведев: «.„Україна у піс
ляреволюційні роки взагалі була конгломера
том найрізноманітніших течій, аж до анархіч
ного комунізму, пов’язаного з рухом Н. Махна. 
Це був, кінець кінцем, народний рух, а не прос
то «банда» (див. «Молодь України» за 10 листо
пада ц. р.).

Уважне, неупереджене вивчення документів 
і свідчення ще живих сучасників тих подій да
ють підстави говорити про махновщину, надто 

в науковому аспекті, саме як про масовий се
лянський рух, який мав цілком об’єктивні при
чини для свого виникнення, розвитку й зане
паду.

Нам, кіровоградцям, махновщина цікава ще 
Їй безпосереднім зв’язком з нашим краєм. Мах

новці побували у нас тричі: у липні-—вересні 
1’919 року; наприкінці 1920-го, перетнувши об
ласть із півдня на північ; і в серпні 1921-го, ко
ли розбитий у безкінечних боях і безперервно 
переслідуваний червоними військами невеликий 
махновський загін пройшов через наш край від 
дніпровської переправи вище Мишуриного Ро
гу до дністровської переправи на кордоні з Ру
мунією.

1, нарешті, Галина Андріївна, наша землячка, 
вчителька за фахом, учасниця махновського 
руху, дружина Нестора Махна.

На жаль, відомо про неї дуже малНе вда
лося, зокрема, встановити навіть рік и народ- 

1 ження — в архіві обласного ЗАГСу відсутні 
метричні книги села Піщаний Брід (тепер Доб- 
ровеличківського району) за 90-і рони минуло
го століття — ноли, найімовірніше, і народи 
пася Г. Кузьменко.

Ще мілька років тому в Піщаному Броді на 
«Дарєловці», як називають цей куток гііщано- 
брідці (очевидно, назва села пішла від якогось 
спотвореного молдавського імені) по вулиці Са
довій стояла хата, де жила родина Кузьменків. 
Саме тут улітну 1919-го зупинявся Н. Махно. 
І ще років зо два тому був жиеий мало не сто
літній Кузьменко Іван Мартинович (чи не Гали
нин родич?), котрий грав на скрипці на Махно- 
вому весіллі, яке справляли тут же, у Піщаному 
Броді, в 1919 році.

Теперішні сусіди колишньої Кузьменкове? са
диби переповідають почуте від батьків: Махно, 
мовляв, був малий на зріст, «поганий» на вро
ду, надто в порівнянні з красунею Галиною. 
Пам’ятають також, що зруйнована нині Кузь
менкова хата мала звичайний, селянський ви
гляд, —- що свідчить про низький майновий 

І ценз Андрія Кузъменна, Галининого батька.

Тим не менш, батьки спромоглися віддати її 
до Добровеличківської семінарії, а потім і в ін
ститут благородних дівиць, і Галина стала вчи
телькою в Гуляйполі.

И. Махно познайомився з нею в 1917 році, 
повернувшись з каторги, яку відбував у Мос
ковській Бутирській в’язниці. Непоказний на 
вигляд, дійсно, невисокий, Махно справив на 
молоду вчительку враження скоріше своєю не
звичайною біографією, своєю рішучістю та пе
реконаністю в анархістських ідеалах.і У романі О. Гончара «Собор» читаємо: «Мах- 

& нова Галина, з лицем, змореним від безсонних І ночей та пиятик, та сама Галина, що гола прн- 
| бігла до Махна уночі, вирвавшись із рук його 
б гвалтівників, — злегка торкнулась Махнового 

ліктя: не спіши, мовляв, батьку, за шаблю 
емірську хапатись, ти ж сам старому дозво
лив...». Галина тут — художній образ, створе
ний письменницькою уявою. Ототожнювати його 
з конкретною людиною ми не маємо права. І Але цілком може бути, що саме Г. Кузьменко 
стала прототипом цієї героїні Гончаревого ро
ману.

З 1918 року, як свідчить П. Аршинов, учас
ник і літописець махновського руху, Галина 
Кузьменко — Махнова дружина (весілля, як 
уже зазначалося, було згодом, у 1919-му).

Якою була Галина Кузьменко як людина? Во
на, хоч би почасти, але поділяла погляди свого 
чоловіка. Зокрема деякий час входила до скла
ду комісії, яка вирішувала долю полонених, 
котрі потрапляли до махновців; не раз супро
воджувала Махна в численних, тривалих і не
безпечних рейдах по Україні, а не тільки по 
Гуляйпільщині. Газета «Наша жизнь», яка ви
давалася за де ні кін ці в у Єлисаветграді, писала 
у <919 році: «Був такий випадок. Один з мах
новців згвалтугілн жінку. Дружина Махна, ді
знавшись про це, власноруч розстріляла гвал

тівника. Правда, її передали товариському су
дові, але.той її виправдав».

У 1921 році Г. Кузьменко разом з Н. Махно 
опинилася у Франції. В. Волковинський пише: 
«1922 року в них народилася донька Олена. Жи
ла тоді родина скромно, постійно зазнаючи ма
теріальних нестатків. Махно написав кілька 
листів своїм родичам до Гуляйполя, навіть мав 
намір повернутися на батьківщину. Помер Нес
тор Махно 6 червня 1934 року в Парижі. Після 
кремації його тлін поховали на відомому кла
довищі Пер-ля-Шез, біля стіни Комунарів».

До останнього часу подальша доля Г. Кузь
менко та н доньки Олени Несторівни вважала
ся невідомою. У Піщаному Броді старі люди 
ще пам’ятають, як після війни родичці Кузь
менків, яка в 20-х роках жила в Кузьменковій 
хаті разом з «бабою Жандаркою» (Галинина ма
ти?), надходили з Франції якісь посилки. Потім 
цей зв’язок урвався, а родичка виїхала з села.

У Дніпропетровську мені вдалося розшукати 
племінницю Галини Кузьменко. З огляду на 
гіркий досвід свого 67-річного життя, вона про
сила не згадувати її імені, і я, хоч привид ста- 
лінщини, здається, назавжди поринає в небут
тя, мушу виконати її прохання.

«Баба Жандарка», справді, — Галинина ма
ти. Звали її Домною Михайлівною. У двадця
тих роках вона померла від голоду і похована 
десь у власному дворі.

На початку п’ятдесятих років племінниці ви
пало вперше і востаннє зустрітися зі своєю тіт
кою. Виявляється, на той час Галина Кузьмен
ко вже повернулася (коли, за яких обставин?) 
у Радянський Союз і жила з дочкою десь у Ка
захстані. На Україні вона була проїздом, дала 
телеграму і племінниця разом з покійним нині 
дядьком зустріли н на станції Помічній.

Струнка, худорлява ,внще середнього зрос
ту, — так описує племінниця Галину Кузьмен
ко, — «не мала зморщок на лиці» (на такі де
талі жіноцтво особливо пам’ятливе). Приїздила 
вона, щоб зібрати документи про вчителювання 
в Гуляйполі — для оформлення пенсії. Дочку 
вона називала наче не Оленою, а Люсею; та 
дочка закінчила технікум і мала прізвище 
Махненко...

Близько двох годин розмовляли вони у скве
рику біля вокзалу. Коли жінки на якусь хвилю 
лишилися удвох, Галина гірко розплакалася, 
нарікаючи на свою самотність... Але вона так і 
лишилася самотньою і потім жодного разу не 
нагадувала про себе...

Щоденний, датований провесною 1920 року, 
знайдено 29 березня того ж року під Гуляйпо- 
лем після сутички з махновцями і вперше опуб
ліковано відомим радянським воєначальником 
часів громадянської війни (ЗГОДОМ РЕПРЕСО
ВАНИМ) Р. Ейдеманом у журналі «Армия и ре
волюция» в 1923 році.

З цього щоденника постає мрійлива і водно
час перенонана у своїх поглядах схильна до 
споглядальності й жіночої меланхолії натура, 
інколи крізь рядки проглядає душевна втома__
чи то наслідок похідного, невлаштованого жит
тя, чи то — не завжди ідилічних стосунків з 
чоловіком (чи те й інше разом?). Принаймні, де
які негаразди в подружньому житті засвідчують 
такі записи в щоденнику: «Нестор підпив і вів
ся по відношенню до мене дуже нахабно». Або: 
«...Нестор сказав зопалу: «Якщо залишишся, то 
не вважай більше мене своїм чоловіком».

У щоденнику згадується чимало місцевих то
понімів та різних імен. Це і Сава — один з Мах- 
новнх братів; і Кожин та Каретник — відомі 
махновські командири; і Лашкевич — теж ко
мандир, розстріляний махновцями за розтрату 
громадських грошей.

Щоденник написано російською мовою, але 
ні-ні та й проривається крізь неї рідна, україн
ська: «застукал пулемет», «нучер Сашко» 
тощо.

Галина Кузьменко під час громадянської була 
ще зовсім молодою, і, як кожна жінка, любила 
квіти. Тож і пише вона про перші весняні квіти, 
які, згадується їй, «у нас», тобто в Піщаному 
Броді, називають ще брандушанами (проліски? 

І ряст?).
Мабуть, згодом у розпрекрасній, але чу

жій Франції, старіючи, вона ле раз зга
дувала і рідну землю, і «брандушани, квіти — 
вісники скорого тепла і сонця». Але вороття 
вже не було«.

І ЛЮТОГО (СТ. СТ.| 1920 РО-
■ КУ. Сьогодні вранці виїха

ли з с. Гусарки. Годині об 11 
ранку приїхали в с. Кінські 
Роздори. З цього села до на
шого загону приєдналося кіль
ка чоловік. Стояли тут недов-
го, години 3, після чого пере
їхали у Федорівну.

20-21 ЛЮТОГО. Переночува
ли у Федорізці на старій квар
тирі. Вранці послали розвідку в 
Гуляй-Поле. Після обіду виїхали 
з Федорівни. По дорозі зустріли 
свого посланця, котрий повідо
мив, що в Гуляй-Лолі стоїть 
чол. 200 — 300 червоноармійців. 
Наші вирішили вночі зробити 
наліт і обеззброїти червоних. 
Увечері ми прибули в село Ша- 
гарове, де зупинилися на кіль
ка годин. Звідси знову було по
слано розвідку, яна мала б з’я
сувати розташування як ко
мандного складу, так і війська. 
Годині о 12, уночі виїхали з Ша- 
гарового на Гуляй-Поле. На до 
розі нас повідомили про розта
шування противника. Ми швид 
ко в’їхали в Гуляй-Поле і роз
ташувалися на околиці, а всі 
здатні до бою відразу рушили 
пішки в центр.

Череокоарміиці не дуже они 
ралися. Командири ж захища
лися до останньої хвилини, по
ки їх не вбивали на місці. До 
ранку було обеззброєно близько 
трьох чвертей 6-го полку. На 
ші дуже змерзли й потомилися, 
поки закінчили цю справу. Але 
нагородою за цю роботу і муки 
в кожного повстанця була сві- 

----- неве-

духом, 
великою

в кожного повстанця 
домість того, що навіть -------
личка група людей, слабка фі
зично, сильна лихом,
натхнеикв однією 
ідеєю, може зробити велику 
справу. В даному разі і наші за 
кілька год. знищили 450 — 500 
м к нвпрнліеліи, перебили май- «сіх иомлнаиріо. обпали 
багато рушниць, патронів, дво- 
колон, коней тощо. Покінчивши 
з цією справою, наші розійшли
ся хто нуди. Ми з Нестором по
їхали в центр. Дещо купили, де
кого провідали і вернулися иа 
свою нг' ітиру. Збиралися вже 
обідати, Ноля раптом у хату 
вбіг Гаврюша і сказав, щоб за
прягали коней, з гори по шля
ху від Пологів спускається 
ворожа кавалерія. Швидко всі 
вибралися І виїхали. У центрі 
лишилися Савелій і Махно, Во- 
робйоп І Скромний. Коли ВИЇЗ
ДИЛИ о села, у центрі його була 
дуже сильна стрілянина. Годи 
ни через дві ми були вже у 
СанжарівцІ Тут пробули годи 
ни 3 й увечері переїхали у 
Вмсьговну, де Й заночували.

П ГО ЛЮТОГО. Встали, за
кусили І поїхали через Усне- 
ніоку на Добройку. Успеніаські 
хлопці обіцяли приїхати до 
мас у Доброаку. В Добровці 
зустрілися з тон. Петренком, 

- г-алїми

увірвалося в село з бону Успе- 
нівки і почали стріляти а на
ших. В одну мить всі наші під
нялися і відкрили стрілянину 
по них з нулеметіа, а чоловік 
10 кавалерії погналися за ни
ми. Червоні поскакали нагору 
і незабаром сховалися за гре
бенем. Через кілька хвилин на 
гребені показався стрілецький 
цеп, а серед піхоти __ навале
рія. Незабаром на горизонті по
казалося все більше й більше 
війська, яке розсипалося в цеп 
і почало рухатися на Турненів- 
ку. Чоловік ЗО кавалерії відо
кремились і рушили в обхід лі
вого флангу. Наші, побачивши 
це, швидко вернулися. Ми сто
яли години півтори і спостері
гали за цепом противника. Він 
спочатку йшов, потім зупинив
ся, постояв, і піхота почала 
збиратися в купу. Було видно, 
що не було великого бажання 
наступати на село. Неприятеля 
було значно більше, та й у на
ші плани не входило поки да
вати бій червоним, оскільки в 
цьому не було особливої потре
би. Ми виїхали з села. Увечері 
приїхали в Шагароес, нагоду
вали коней і вночі виїхали че
рез Гуляй-Поле у Езрварівну на 
Башзул. Дуже потомили коней 
і стомилися самі. Дорога дуже 
важна — сніг мокрий і майже 
половина його вже розтала. Не 
можна їхати ні на санях, ні на 
тачанці.

28- ГО ЛЮТОГО. Сьогодні 
встали пізно, тому що вчора 
лягли пізно і втомлені. Вчора 
повернулися наші, які лишили
ся раніше в Ґуляй-Полі. Сьогод
ні приїхали до нас Данилов, 
Зеленський і ще кіль^' наших 
старих хлопців. Ночуємо в 
Башаулі.

29- ГО ЛЮТОГО. Надворі не
года, тане сніг. грязюка, ту- 

ман. їхати буде дуже важко; 
поки стоїмо на місці. Посніда
ли і виїхали на Воздвиженку. 
Провідала Рибанських.

1-ГО БЕРЕЗНЯ. О де/ кали ві
домості про те, що в Рожде- 
ственці (5 верст) стоїть черво
на кавалерія і обоз; уночі туди 
їздила розвідка і побила одно
го селянина за те, що той на 
запитання «хто і скільки на се
лі» дав відповідь «не знаю». 
Після сніданку виїхали на Вар- 
варівку. Коли виїжджали з се
ла, побачили старого з карабі
ном, котрий вийшов для того, 
щоб убити Кольченкооу жінку, 
котра їхала з загоном. Цей 
старий буе Кольченків батько. 
У нього живе перша жінка, яка 
лишилася з 3-ма дітьми. Під 
впливом синового вчинку ста- 

но чоловік шість кавалеристів, 
які попросили приготувати 50 
пудів ячменю і кілька печених 
хлібів, а також сказали, «щоб 
федорівці ждали сьогодні Мах
на».

Зупинилися тут ночувати. 
Надворі негода. Встали при 
рушничій стрілянині. Швидко 
зібралися і приготувалися. Вно
чі з Пологів прийшли червоні і 
почали наступати вдосвіта. Ще 
вночі неприятель захопив двох 
наших кавалеристів і арешту
вав чоловік 20 місцевих пов
станців. Тов. Середа з кулеме
том на своїй тачанці в’їхав у 
неприятельське розташування. 
Від нього не відставав і другим 
кулеметник тов. Литвиненко. 
Наша кавалерія ще не встигла 
підскочити, як сильний вогонь 
червоних з нулеметів і рушниць 
обсипав махновців, які вилеті
ли вперед. Цього разу нашим 
героям не повезло: ворожа ку
ля попала Литвинєнкоеі прямо 
в лоба, друга важко поранила 
Середу, третя вбила коня в та
чанці, 4-а пробила плече куче
рові. Тут лише підскочила на
ша кавалерія, наспіла на до
помогу піхота і змусила воро
га показати п’яти. Багатьох по
ранили і також відбили ареш
тованих махновців. За ворога
ми далеко не гналися. Незаба
ром всі зібралися разом, про
стояли ще години дві і виїхали 
у Федорівну. З нами виїхало 
чоловік 25 роздорців.

Щоденник *
Галини Кузьменко

На багатьох смерть т. Литви- 
ненка справила тяжке вражен
ня — давно вже наш загін не 
зазнавав таких втрат, як сьо
годні.

5-ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні все 
тихо і спокійно. Світить сонце 
і дуже сушить разом з вітром. 
Сніг майже вже розтав — ли
шився тільки в балках і видо
линках, а на пагорбах уже ви
сохло і пробивається з землі 
молода травиця. У полі почи
нає зеленіти озимина. Вчора 
бачила в полі мишу, яка почу- 

приїхав Тарановський. Приїха
ли сюди ще чоловік 35 хлопців 
з кіньми, тільки сідла не у всіх. 
10-го березня надвечір на по- 
логівському шляху показалася 
кавалерія. Вийшли їм назустріч 
і обстріляли, з їхнього боку не 
пролунало жодного пострілу. 
З’ясувалося, що це 23 чолові
ка червоних, присланих з Та
ганрога мобілізувати коней. їх 
обеззброїли і відпустили.

11-ГО БЕРЕЗНЯ., увечері, бу
ли збори пам’яті Т. Г. Шевчен
ка. Наших було багато, все 
пройшло добре.

За ці дні багато пили, скан
далили мало. Підпилий «бать
ко» був дуже балакучий і над
то про чистоту і святість по
встанського руху.

Сьогодні переїхали в Успе- 
нівку.

13-ГО БЕРЕЗНЯ. Стоїмо е Ус- 
пенівці. «Батько» і сьогодні ви
пив. І оворить дуже багато, хо
дить п який по вулиці з гар
мошкою, танцює. Вельми при
ваблива картина. На кожному 
слові неподобний вираз. Наба
лакавшись і натанцювавшись, 
заснув. Один успенівський се

лянин поскаржився у штаб на 
повстанця, який побив дівчи
ну — його племінницю І його 
сина. Справа в тому, що ця ді
виця мала любовні фіглі-міглі з 
повстанцем. Але за час його 
відсутності покохала іншого, 
на котрому тепер і зупинила
ся. Повстанець, вернувшися 
додому, знову адресувався до 
дівиці. А коли вона йому від
мовила ,то він її побив, а крім 
того також і її двоюрідного 
брата. Потім через якийсь час, 
пізно ввечері, повстанець ні 
дійшов до хати побитого і ви- 

звернулася на нас. Ми підійшли 
до човнів. Тут я часто їздила 
на другу сторону і не давала 
воді замерзнути. І в той же час 
по обидва бони вузької доріжки 
була крига. Ми сіли в човен і 
переїхали на ту сторону. По
стоявши там недовго, облили 
Декого водою і пішли додому. 
Тут ми дізналися, що верст 
за 20 від нас, у селі Андріївці 
Бахмутсьного повіту, перебуває 
каральний загін; вирішили 
завтра помірятися з ним си
лами.

Вранці виїхали в Богатир і да
лі до Андріївни. Справді, там 
була 3-я рота 22-го полку. Ко
ли, виїхавши з Богатиря, пере
їздили річку Вовчу, то на тій 
стороні, біля млина, на гребені 
помітили двох кавалеристів, 
які, помітивши нас, дуже швид
ко помчали до Андріївни. На
ша кавалерія на чолі з батьком 
помчалася вперед. Коли ми пі
дійшли до села, зразу підняла
ся стрілянина. Застукав і куле
мет. Кавалерія кинулася в село, 
піхота лишилася далеко поза
ду. Скоро нам сказали, що на
ші взяли в полон чоловік 40. 
Ми в їхали в село і побачили 
на дорозі гурт людей, які си
діли на землі, а деякі стояли і 
лежали. На них обрушилася 

наша кавалерія і піхота, і еони 
були взяті в полон їх готува
лися розстріляти. Коли вони 
розляглися й роззулися, ЇМ ве
ліли зв’язати один одному ру. 
ки. Всі вони були великороси, 
МОЛОДІ здорові люди. Трохи 
від'їхавши, ми зупинилися: на 
дооозі лежав труп. Трохи далі, 
у дворі лікарні лежав ще один 
труп. Тут стояв селянин з брич
кою, запряженою четвериком; 
на бричці знаходився взятий у 
червоних кулемет. Тут же 
стояла ще одна підвода з гвин
тівками. Доокола юрмилися 

лягла набік, давши нам можли
вість видряпатися з-під неї, не 
попадавши у воду. Чемодани ж, 
один з білизною, другий з гро
шима, шубою, новдрою та інше 
барахло попливло. Зіскочивши 
з тачанки, я негайно вибігла 
на місток і стала дивитися під 
нього. Сашко зовсім мокрий 
ухопився за стовп під мостом і 
простягає РУНУ Д° хлопців, щоб 
його рятували, вони підбігли і 
його витягли. Коні ж у воді, за
плутавшись у віжках і посто
ронках, ніяк не можуть звіль
нитися. Кінь упав на спину до
гори ногами, а кобила стала 
йому поперек на живіт, і він 
ніяк не може з-під неї ЗВІЛЬНИ
ТИСЯ, а вона не може з нього 
зійти: вода прибила їх під са
мий міст до настилу, а полама
не дишло, посторонки і віжки 
їх сплутали. Як не старалися 
довкола наші, їм не вдалося пе
рерізати ременів. Кінь з голо
вою у воді під кобилою відразу 
сконав. Стали рятувати хоч би 
кобилу. Довго коло неї вовту
зилися. Стягнули її з коня, під
тягнули під берег, а вона чо
гось лежить боком, голова вид
ніє над водою, інноли дригає 
ногами. Жалібно стогне як лю
дина і з жахом косує очима, яні 
наче наливаються кров’ю і на
че благають про допомогу. По
лежала трохи тихо, перестала 
битися н замовкла. Знову поча
ли її тягнути за ноги. Вона за
стогнала, стріпнулася, стала 
підніматися і знову упала. Че
рез півхвилини знов засовала 
ногами, зробила сильний рух, 
встала на ноги і, глибоко в’яз- 
нучи в мулі, шаидко попряму
вала до протилежного берега, 
під яким була крига. Ми стали 
кликати її сюди, вона зробила 
гго річці півколо і швидко ви 
наїла на цей берег. Ї7 ір.чзу ж 
стали ганггги. щоб розігріти ТИ 
крос, витяти і Сашка, відвез
ли в хату переодягнутися й обі
грітися. Витягли чемодани, шу
би й ковдру. Тільки Фенині ре
чі намокли й пішли на дно.

Ми сіли з Фенею на другу 
підводу, а Нестор на тачанку і 
поїхали в центр шукати квар
тиру. Цілий вечір, ніч і наступ
ний день сушили білизну, гро
ші тощо.

18 ГО БЕРЕЗНЯ. Провели тут 
мітинг. За доносом арештува
ли 3-х чоловік, але греки стали 
їх палко відстоювати і ми їх 
звільнили. Залишили тут тов. 
Агаркіна для організації і ви
їхали у Вс-ликий Янісаль Тут 
зустріли тов. Лашкевича. Зу
стріч була дужо радісною. Всі 
з ним цілувалися, обнімалися, 
розпитували. Розповідали йому, 
як нам жилося, розпитували, як 
він утік від комуністів. Перша 
радість зустрічі минула. Поча-

півгодини буде розстріляна. 
Відійшовши від нас, він попря
мував додому. Тут Василевський 
покликав його, взяв під руку і 
повів; його арештували і при
ставили варту. Незабаром при
їхали батько та інші. В центрі 
зібралися люди. Лашневмчу 
зв’язали руки і повели на Май
дан розстрілювати. Гаврик ска
зав йому за віщо його розстрі
люють, прицілився і звів курок. 
Осічка. Другий раз. Теж осічка. 
Лашкевич кинувся бігти. По
встанці, які тут же стояли, да
ли по ньому залп, другий, __
він біжить. Тоді погнався за ’ 
ним Лепетченко і убив його з 
нагана. Коли він упав, а тов. Ле
петченко підійшов пустити йо
му останню кулю в голову, він 
повів очима на нього і сказав: 
«зате пожив...».

За кілька хвилин привели ще 
одного повстанця, який теж гу
ляв на спільні гроші і тут же 
на вулиці його розстріляли. 
Після цього був проведений 
мітинг, де й пояснили вбивство 
цих двох. Селяни лишилися за
доволені. Деякі говорили: 
«Видно, що тут законно, чу
жого не чіпай».

Увечері я попрощалася з на
шими і переїхала в с. Врем’їв- 
ку, де я думаю лишитися на 
деякий час.

20- ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні я 
на новій квартирі. Починаємо 
з Фенею осідле життя. Чисти
мось Умиємося. Перед обідом 
в' » погуляти. Пішли до 
; і Страшенно потягнуло до 
і ьіл. Ду.мллося, що пом^. идо о 
Янісалі; нп душі хтало якось

і с?*'пно й важко... Вернулися
, >му, бачимо, з-під засохло
го листя показалася голубень
ка кр ка, а далі друга і третя... 
Ми почали збирати ці перші 
весняні квіти. У нас їх назива
ють брандушани, квіти — віс
ники скорого тепла й сонця. 
Зразу стало на душі легше і 
веселіше. Нарвавши квітів, вер
нулися додому. Від селян ді
зналися, що в Юзівці Будьон- 
ний з військом, а наші сьогод
ні вранці виїхали в Керменчик. 

Сьогоднішній день здався 
дуже довгим.

21- ГО БЕРЕЗНЯ. Встали пізно. 
Надворі негода: вітер і дощ 
цілий день. Трохи читали, тро
хи писали, а почасти провели 
час у розмовах з господаря 
ми. З цих розмов я зрозуміла, 
що селяни знають, що я тут
іЛПІ.ІІІІ.ГІЛГ І)

І як тільки ми замовкали, він 
обов’язково чим-небудь розсмі
шить знову. Коло самого хуто
ра Широкого ми зустріли Піду, 
яка їхала в Успенівку. Вона пе
рейшла на нашу підводу і ми 
приїхали в школу. На квартирі 
в неї ми застали страшенний 
безлад і холод. Одразу ми всі 
троє почали наводити порядок. 
Одна мете, та миє, та пічку то
пить, мені стало дуже добре, 
весело, і я почала стрибати як 
дитина.

Увечері Ліда випросила в се- 
лянон подушок, ложок, ми пове
черяли, постелили ДОЛІ м лягли. 
Балакали години до 12-ї ночі. 
Дехто вже почав дрімати коли 
Феня підвелася і рішуче заяви
ла, що в хаті чад і що в неї ду
же болить голова. Я теж пого
дилася, що з моєю головою не 
все гаразд. Ми всі підвелися, 
відчинили двері, а самі вийшли 
надвір. Погулявши надворі 
близько години й освіживши 
кімнату, знову вляглися.

25-ГО БЕРЕЗНЯ. Встали годи
ні о 10. Всі здорові. Тільки в 
нашій кімнаті було дуже хо
лодно. Ліда поїхала в Успенів
ку, а ми з Фенею почали гос
подарювати. Після обіду при
їхала Ліда. В Успенівці гово
рять, що в Гуляй-Полі махнов
ці, що в Жеребці комуністи 
вигнали селян копати окопи. 
Цілий вечір ждали до себе 
Павлушу Лепетченка, котрий 
обіцяв увечері приїхати, 
його ке було.

26-ГО БЕРЕЗНЯ. Вчора роз
мовляли до пізнього вечора • 
надворі хмарно, накрапає дощ,
вставати не хочеться. Проваля
лась у постелі години до 10-Т, 
після обіду пішов дощ, ми з 
Фенею поприбирали в хаті а 
Ліда асе бігає по хутору та 
просить у селян то хліба, то 
молока, то циберко для води, 
то солому. Увечері читали, те
ревенили.

27-ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні тож 
встали пізно. Розподілили між 
собою домашню роботу. Ліда 
у кас голова у продовольчих
справах, Фон я прибирає о кім
натах, а я топлю малоньку піч
ку. Поснідавши, ми з Лідою 
пішли погуляти. Вийшли на ву
лицю і побачили на горі еко
номію. Пішли ми туди. При
йшли, облазили, наламали в 
садку зелених гілок, найшли в
старому хліву пару голубиних 
ЯЄЧОК flßfivhJinb МА г>. ік. __
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на годин. Звідси знову було по 
сипи? розвідку, яка мала б зп 
судити розташування як но 
млндиого складу, гак » Годині о 12, уночі виїхалиіз ша 
гарового на Гуляй Пиле. Н.і до 
розі нас повідомили про Р°3»з 
шуваннл проіионина. Ми шлид 
по в'їхали о Гуляй-Поле» » роз
ташувалися на околиц», а всі ід., ні до бон» відразу рушили і
пішки в центр. ’

ЧерионсармійцІ не дуже они і
радная. Командири ж злхища* і
лися до останньої хвилини, по і
кн їх ке вбивали на місці. До 
рамну було обеззброєно близько 
трьох чвертей 6-го полку. На
ші дуже змерзли Й ПОТОМИЛИСЯ, 
поки закінчили цю справу. Але 
нагородою за цю роботу і муки 
с кожного повстанця була сві
домість того, що навіть неве
личка гр*па людей, слабка фі
зично, але сильна духом, 
натхненНй однією великою 
ідеєю, може зробити велику 
справу. В даному разі і наші за 
кілька год. знищили 450 — 500 
ч к неприлтелів, перебили май
же всіх командирів, забрали 
Оаг.чго патронів, дао-
нолон, нонам тощо. Понінчноши 
.< цією справою, наші розіни/лн- 
сл хто нуди. Мн з Пастором поїхали D центр. Дещо цупили, до- І 
ноі о прауідалн і вернулися на / 
СПОЮ »<«- лтнру. Збиралися ИЛСС / 
обідати, ічолн раптом у хату 
вбіг Гаврюша і сказав, щоб за
прягали коней, з горн по шля
ху від Пологів спускається 
ворожа кавалерія. Швидко всі 
вибралися і виїхали. У центрі 
лишилися Савелій І Махно, Во- 
робйов і Скромний. Коли виїз
дили з села, у центрі його була 
дуже сильна стрілянина. Годи
ни через дві ми були вже у 
Сзнжарівці. Тут пробули годи
ни 3 и увечері переїхали у 
Висьговку. де й заночували.

22-ГО ЛЮТОГО. Встали, за
кусили і поїхали через Успе- 
нівку на Добровку. Успенівські 
хлопці обіцяли приїхати до 
нас у Добровку. В Добровці 
зустрілися з тов. Петренком, 
котрий уже почав зі своїми 
людьми роботу і почав хапати 
комісарів та обеззброювати 
невеликі частини, які заїжджа
ли у Велику Михайлівну. Зу
стріч була дуже радісною. 
Петренко зразу заявив, що 
йде з нами.

У Добровці переночували.
23-ГО ЛЮТОГО. Вночі я вча

діла й почувала себе цілий 
день погано. Уранці годин у 
10 наші схопили двох більшо- 
вистських агентів, які були роз
стріляні.

Після обіду виїхали в Гаври
лівну. Там схопили двох аген
тів, які забирали худобу, а та- 
ко>к одного інженера, котрий 
приїхав організовувати Рев
ком і Виконком. Тут ми пере
ночували (був мітинг).

24-ГО ЛЮТОГО. Здається, 
сьогодні поїдемо звідси. Тут 
залишається Феня.

З Гуляй-Поля приїхали члени 
Культпроскомісії, які не встиг
ли виїхати одночасно з нами, і 
розповіли, що була перестріл
ка між Савкою, Тихоном та ін
шими нашими з більшовиками. 
Є чутки, що Савка вбитий.

Після обіду виїхали з Гаври
лівни через Андріївну в Комар. 
Тут був мітинг. Греки дуже хо
тіли бачити батька, але він від- : 

І мовився вийти. Вони постояли
І коло квартири і розійшлися.
І Тут на квартирі вчительки й
І переночували.
І 25-ГО ЛЮТОГО. Виїхали з
І Комара у Великий Янісаль. Тут
■ зустріли наших. Постояли не-
■ довго, оскільки одержали віст-
■ ку, що туди у великій кількості
В йдуть комуністи. Після обіду
В поїхали в Майорське. Тут спій-
В мали 3-х агентів по збиранню

хліба. їх розстріляли.
Сьогодні проїжджий житель

■ Гуляй-Поля підтвердив чутки, 
що Савка та другий, що був з

■ ним, убиті.
В Янісалі дізналися про те, 

що Дашкеєич і Кожин арешто- 
I вані червоними.

котрий уже почав

26- ГО ЛЮТОГО, Перемочу- 
зали в Майорському. Стоїмо 
поки що тут. Після обіду ви
їхали через Керменчик у Свято- 
духівку.

27- ГО ЛЮТОГО. Ночували у 
Святодухівці. Вранці годині о 
10 виїхали в Туркенівку. Зупи
нилися в школі. Приймали ду
же радісно. Тільки пообідали, 
як у селі пролунала стрілянина. 
Вискочили надвір. З’ясувалося, 
що чоловік 250 навалеристів

ЩО не оу«п иоликого оажаннл 

було значно більше, то н у н- 
ші плани не сходило поки 
П'ия бій червоним. ОСКІЛЬКИ ь 
цьому не було осеблжюї потре
би. Ми виїхали з села. Увечері 
приїхали :■ Шагарове. міігоДУ- 
взлн коней і ВНОЧІ виїхали че- 
оез Гуляй-Поле у Варварівку на 
Башаул. Дуже потомили но ней 
і стомилися самі. Дорога дуже 
лажна —- сніг мокрий І майже 
половина його вже розтала. Не 
можна їхати ні на санях, ні на 
таоарні.

28-ГО ЛЮТОГО. Сьогодні 
встали пізно, тому що вчора 
лягли пізно і втомлені. Вчора 
повернулися наші, які лишили
ся раніше в Гуляй-Полі. Сьогод
ні приїхали до нас »Данилов, 
Зеленський і ще кільїп« наших 
старих хлопців. Ночуємо 
Башаулі.

29-ГО ЛЮТОГО. Надворі 
\ года, іане сніг, грязюка, 

/*<зн. їхати буде душо вл>кко; 
поки стоїмо на місці. Посніда

ли і виїхали на Воздвиженку. 
Провідала Рибанських.

1-ГО БЕРЕЗНЯ. Оде{ ^али ві
домості про те, що ь Рожде- 
стеенці (5 верст) стоїть черво
на кавалерія і обоз; уночі туди 
їздила розвідка і побила одно
го селянина за те, що тон на 
запитання «хто і скільки на се
лі» дав відповідь «не знаю». 
Після сніданку виїхали на Вар- 
варівку. Коли виїжджали з се
ла, побачили старого з карабі
ном, котрий вийшов для того, J < 
щоб убити Кольченкову жінку, І | 
котра їхала з загоном. Цей 
старий був Кольченків батько. 
У нього живе перша жінка, яка 
лишилася з 3-ма дітьми. Під 
впливом синового вчинку ста
рий батько разом зі своєю об
раженою невісткою швидко 
вирішили, що всьому виною 
«вона», і що нехай скоріше за
гине «вона», ніж мусять заги
нути четверо. Наші під’їхали 
до старого і кажуть, «віддай, 
діду, карабін». А він сказав: 
«беріть, а я її, падлюку, і без 
карабіна вб’ю» Наші, проїхали, 
розреготавшись, а іншим про
вулком проїхали син з кавале
рією і «вона», а старий постояв, 
потупцював на місці, подивив
ся услід і поплентався назад у 
село.

У Варварівці дізналися, що в 
Гуляй-Полі червоні.

Коли я їхала попереду, зу
стріла Стефанового батька 
який розповів, що комуністами 
в Гуляй-Полі командує коман
дир того полну, який був нами 
недавно обеззброєний. Постоя
ли у Варварівці з годину і ру
шили на Гуляй-Поле. Наблизив
шись до села, дізналися, що 
червоні роблять обшуки і деко
го арештують. Потім дізналися, 
що вони незабаром виїжджа
ють. Вперед було послано 2 ку
лемети і чоловік 10 —12 кавале
ристів. які й погналися за чер
воними. Ми всі в’їхали в село і 
розташувалися у своєму «кут
ку». Невдовзі прибули наші з 
погоні і повідомили, що поране
ний і взятий командир Федю- 
тін, поранено багато червоно- 
армійців, багато розбіглося. 
Батькові захотілося побачити 
командира і він послав по ньо
го, але посланець незабаром 
вернувся і повідомив, що наш» 
не мали можливості з ним во
зитися і на мого прохання його 
пристрелили.

У Гуляй-Полі постояли годи
ни дві і ввечері виїхали в Но
воселку.

2-ГО БЕРЕЗНЯ. Після нічлігу 
цілий день простояли в Ново- 
селці. Трохи відпочили і коні, 
і люди. Комуністів поблизу не 
чути. Годині о 10 ранку сьо
годні схопилися було всі на но
ги, тому що раптом піднялася 
стрілянина. Як потім з’ясува
лося, наші необережно просу
вали кулемет, так що кулі по
трапили до нас у двір.

Вчора з Гуляй-Пільсьного ла
зарету вийшло чоловік 8 і по
їхали з нами. Сестри-жалібниці 
теж залишили лазарет, де ли
шилися одні червоні.

Сьогодні вночі наші забрали 
до двох мільйонів грошей і 
сьогодні всім видали по 1000 
карбованців.

Ночуємо тут.
3-ГО БЕРЕЗНЯ. Після снідан

ку виїхали е Кінські Роздори. 
Проїжджаючи через Федорів
ну, дізналися, що сьогодні бу-

ЧОрЕРНИХ а нулетиі ш » иушпици 
обсипав махновців, які вилеті
ли вперед» Цього разу нашим 
героям не повезло: ворожа ну 
ля попала Литойнбнкові прямо 
и лоба, Друга сажко поранила 
Середу, третя вбмлчі коня в та 
манці. 4 а пробила плече куче
рові. Тут лише підскочила на
ша навалерія, наспіла на до
помогу піхота і змусила воро
га показати п’яти. Багатьох по
ранили І також відбили ареш
тованих махновців. За ворога
ми далеко не гналися. Незаба
ром всі зібралися разом, про
стояли ще години дві І виїхали 
у Федорівну. З нами виїхало 
чоловік 25 роздорців.

ко» був дуже балакучий і над
то про чистоту І святість по
встанського руху.

Сьогодні переїхали а Успе- 
нГвку.

13 ГО БЕРЕЗНЯ. Стоїмо в Ус- 
пенівці. «Батько» і сьогодні ви
пив. Говорить дуже багато, хо
дить п'яний по вулиці з гар
мошкою, танцює. Вельми при
ваблива картина. На кожному 
слові неподобний вираз. Наба
лакавшись і натанцювавшись, 
заснув» Один успенівський се

ЯКІ, ПОМІТИВШИ нас, дуже ШВИД
КО помчали до Андріївни. На 
ша кавалерія на чолі з батьком 
псмчалася вперед. Коли ми пі
дійшли до села, зразу підняла
ся стрілянина. Застукав і куле
мет. К"ПАПАОЇЯ кинулася в село, 
піхота ——
ду. Скоро нам сказали, що на
ші взяли в полон чоловік 40. 
Ми в'їхали в село і побачили 
на дорозі гурт людей, які си
діли на землі, а деякі стояли і 
лежали. На них обрущилася

......... Кавалерія кинулася в село, 
лишилася далеко поза-

- чоловік 40.
в село і побачили

Галини Кузьменло
На багатьох смерть т» Литви- і 

ненка справила тяжке вражен- і 
ня — давно вже наш загін не і 
зазнавав таких втрат, як сьо
годні.

5-ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні все 
тихо і спокійно. Світить сонце 
і. дуже сушить разом з вітром. 
Сніг майже вже розтав — ли
шився тільки в балках і видо
линках, а на пагорбах уже ви
сохло і пробивається з землі 
молода травиця. У полі почи
нає зеленіти озимина. Вчора 
бачила в полі мишу, яка почу
ла весну, вийшла з нори...

Провідали пораненого Се
реду. Він одужує. Тільки йому 
потрібен спокій. Ми залишає
мо тут його і кучера. Іваненко, 
який прийшов до нас, повідо
мив про те, що Канемгород- 
ський арештований.

З Гуляй-Поля приїхав Гомик, 
з закликом до селян і робітни
ків. У Гуляй-Полі і в околицях 
зараз немає нікого.

6- ГО БЕРЕЗНЯ. Після снідан
ку виїхали на Новоселку. Зу
пинилися на старій квартирі. 
Господар тут дуже симпатич
ний чоловік. Сьогодні він на- ' 
гнав самогону і пригостив нас. 
Нестор підпив і поводився по 
відношенню до мене дуже 
нахабно.

7- ГО БЕРЕЗНЯ. Годині о 8 ран
ку виїхали на Шагарове. а звід
ти на« Гуляй-Поле. Дорога не
можлива: 6 коней не в змозі 
тягнути одну тачанку. Ще з Но
воселки «батько» почав пити. 
У Варварівці зовсім напився і 
він, і його помічник Каретник. 
Ще в Шагаровці «батько» вже 
почав дуріти і лаявся неподоб
но на всю вулицю. Лементував 
як божевільний, лаявся в хаті 
при малих дітях і при жінках. 
Нарешті сів верхи на коня і по
їхав у Гуляй-Поле. По дорозі 
мало не впав у грязюку. Карет
ник став дуріти по-своєму — 
пішов до кулеметів І почав

І стріляти то з одного, то з дру
гого.

Кулі засвистали низько над 
* хатами. Піднялася паніка. Але 

швидко виявилося, що цю стрі
лянину підняв здуру п’яний Ка
ретний.

Приїхали в Гуляй-Поле. Тут 
, під п’яною командою «батька», 

почали творити щось неймовір
не: кавалеристи почали бити 
нагайками і прикладами всіх 
колишніх партизанів, янмх тіль
ки заставали на вулиці.

Сьогодні неділя, день ясний, 
теплий, людей на вулиці бага
то. Всі вийшли з домівок, див
ляться на прибулих, а ті, наче 
божевільна, дика орда, несуться 
на конях, налітають на безвин
них людей і ні з того ні з сього 
починають їх бити, примовляю
чи: «це тобі за те, що не беріг 
гвинтівки...». Двом хлопцям роз
били голову й загнали одного в 
річку, де він плаває і крячить. 
Люди перелякалися і розбіг
лися.

Гуляйпольці стали обурюва
тися потихеньку по кутках, а 
відверто бояться висловити своє 
незадоволення проти ■—~— 
ців — такий напав 
страх... Та й справді, як 
забитим, заляканим, з: 
ним всілякими владами 
нам протестувати проти сваво
лі п’яних махновців — зараз 
їхня сила, їхня воля.

і 12-ГО БЕРЕЗНЯ. Ці дні ми 
■ простояли в Гуляй-Полі. Сюди

махнов- 
на них 

t було 
знесиле- 

селя-

зараз

лянин поскаржився у штаб на 
повстанця, який побив діачи- і 
ну — його племінницю і його 
сина. Справа в тому, що ця ді
виця мала любовні фіглі-міглі з 
повстанцем. Але за час його 
відсутності покохала іншого, 
на котрому тепер і зупинила
ся. Повстанець, вернувшися 
додому, знову адресувався до 
дівиці. А коли вона йому від
мовила ,то він її побив, а крім 
того також і її двоюрідного 
брата. Потім через якийсь час, 
пізно ввечері, повстанець пі
дійшов до хати побитого і ви
кликав його надвір, щоб «по
миритися». З дому ніхто не 
вийшов, і йому запропонували 
прийти миритися вдень. По
встанець наполягав і обіцяв 
кинути у вікно бомбу. їоді 
батько побитого вистрелив у 
нього і поранив. Тепер повста
нець погрожує, як одужає, 
вбити того, хто стріляв.

Наші, вислухавши, відіслали 
всіх додому, застерігши по
встанця, що якщо він буде 
мститися, то з ним іншим ра
зом розправляться.

Нестор, із задоволенням роз
повідаючи про це, виправдо
вував повстанця.

14- ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні пе
реїхали у Велику Михайлівну. 
Тут убили одного комуніста. 
Переїхали в Гаврилівну.

15- ГО БЕРЕЗНЯ. Наші вбили 
у лісі михайловського повстан
ця за грабіж і насильство, вчи
нені ним у своєму селі.

В Гаврилівці взяли з собою 
Феню і поїхали в Андріївну, де 
й заночували.

16- ГО БЕРЕЗНЯ. Вранці ви
їхали в Комар. Як тільки виїха
ли з села, одержали повідом
лення, що в Марієнталі є загін 
кадетів, якими вбитий один з 
наших.

Наші вирішили негайно йти 
на цей хутір і побити кадетів. 
Кінні негайно відокремилися, а 
п лишилася з пішими. Під’їжд
жаючи до хутора, ми побачили, 
як звідти вискочило нільна чо
ловік нінних і піших і кинулося 
тікати. Швидно увійшли на ху
тір і почали обстрілювати дім. 
Втікачів доганяли і вбивали на 
місці. Хтось скраю підпалив со
лому, у кілька будинків були 
кинуті бомби. Невдовзі було 
зовсім покінчено. З’ясувалося, 
що загону тут ніякого не було, 
а була місцева самооборона, яка 

і й убила нашого козана. За це 
необдумане вбивство Марієн- 

, таль дорого заплатив — майже 
всі жителі, за винятком дуже 
старих і дуже молодих, були 
перебиті; кажуть, що с вбиті 
жінки. З годину часу наші по
чувалися господарями на хуто
рі, взяли багато коней та іншо
го. Виїхавши з хутора в степи, 
знайшли в бур’яні двох чоло
вік, які там сховалися з гвин
тівками. їх зарубали. Приїхали 
в Комар. Тут греки видали нам 
одного німця, який, утікши з 
Маріснталя, перейшов через 
річку й сховався у них. Його 
теж убили.

Погода була сонячна: тепла й 
суха. Після обіду всі пішли гу
ляти до річки. На березі лежав 
убитий. Коло нього зібралося 
багато людей. Коли ми поязи- 
лися на березі, увага людей

наша кавалерія і піхота, і вони 
були взяті в полон. їх готува
лися розстріляти. Коли вони 
роздягнися й роззулися, ім ве
ліли зв’язати один одному ру
ки. Всі вони були великороси, 
молоді здорові люди. Трохи 
від’їхавши, ми зупинилися: на 
дорозі лежав труп. Трохи далі, 
у дворі лікарні лежав ще один 
труп. Тут стояв селянин з брич
кою, запряженою четвериком; 

бричці знаходився взятий у 
червоних кулемет. Тут же 
стояла ще одна підвода з гвин
тівками. Довкола юрмилися 
наші і зібралося багато селян. 
Вони дивилися, як спершу роз
дягали полонених, а потім ста
ли виводити по одному й роз
стрілювали. Розстрілявши та
ким побитом кількох, решту 
поставили в ряд і чесонули в 
них з кулемета. Один кинувся 
бігти, його догнали і зарубали. 

Селяни стояли і дивилися.
Дивилися і раділи. Пробувши 
тут недовго, ми поїхали в 

; Ц^нтр; тут було багато селян.
Роздали їм листівки і прове
ли мітинг. Зупинилися по дво
рах на годину чи дві погодува
ти дуже втомлених коней. 
Тільки-но ми трохи закусили, 
дивимося, — наші ведуть до 
нас у двір маленького сірого 
стригуна. Це повернулися ті, 
які погналися за втікачами, пе
ребили їх, вбили і командира, 
а його коня привели нам пока
зати. Пробувши тут недовго і 
нагодувавши коней, рушили І 
ночувати в Богатир. Під Бога
тирем при переїзді через річ
ку Вовчу з нами, особливо з 
нашою тачанкою, сталося ли
хо. В цьому місці грунт дуже 
в’язкий. Четвериком проїхати 
не можна, а в нас четверик. 
Завжди, коли ми переїжджає
мо невеликі мостр, наші при- 
стяжні коні починають сильно 
скакати, дуже напирають на 
корінних і перешкоджають їм. 
Знаючи це, ми вирішили на 
цьому переїзді випрягти лівого 
коня, як найлякливішого. Ви
прягли. їде/ло. Позаду хтось 
жартує: «Ой, та й скупаєтеся 
ви зараз». На тачанці нас чет
веро: я, Нестор, Феня і кучер 
Сашко. Як тільки в’їхали у най- 
в’язкіше місце, права пристяж- 
на як надавить на правого ко
рінного, а той у свою чергу на 
кобилу — так коней начебто й 
не було на мосту. Лише та при- 
стяжна, яка їх зіпхнула, стоїть 
на мосту з перерваними віж
ками і щосили тягне посторон
ки.

Разом з кіньми полетів у во 
ду кучер і перекинулася тачан
ка. Позаду тачанки була при
в’язана «Галка», верхова лоши
ця, вона уперлася і натягнула 
повід, і тут же підбіг Баня Ле- 
петченко і вхопив за задні но- 
леса тачанки. Побіля води над 

і мостом була забита жердина, 
за яку зачепилася перекинута 
тачанка, завдяки чому тачанка 

і нас не накрила собою у воді, а

довкола наші, їм не вдалося пе 
рерізатн ременів. Кінь з голо
ного у воді під кобилою відразу 
сконав. Стали рятувати хоч би 
кобилу. Довго коло неї вовту
зилися. Стягнули Ті з коня, під 
тягнули під берег, а вона чо
гось лежить боком, голова вид 
ніс над водою, інколи дригає 
ногами. Жалібно стогне як лю
дина і з жахом косує очима, які 
нач© наливаються кров’ю і на
че благають про допомогу. По
лежала трохи тихо, перестала 
битися й замовкла. Знову поча
ли її тягнути за ноги. Зона за
стогнала, стріпнулася, стала 
підніматися і знову упала. Че
рез півхвилини зное засовала 
ногами, зробила сильний рух, 
встала на ноги і, глибоко в’яз- 
нучи в мулі, швидко попряму
вала до протилежного берега, 
під яким була крига. Ми стали 
нлинати Ті сюди, вона зробила 
по річці півколо і швидко ви
йшла на цей берег. її зразу ж 
стали ганяти, щоб розігріти їй 
Кров. Витягли І Сашка, відоез- 
ли u хату переодягнутися й обі
грітися. Витягли чемодани, шу
би й ковдру. Тільки ФенинІ ре
чі намокли й пішли на дно.

Ми сіли з Фенею на Другу 
підводу, а Нестор на тачанку і 
поїхали в центр шукати квар
тиру. Цілий вечір, ніч і наступ
ний день сушили білизну, гро
ші тощо.

18“Г0 БЕРЕЗНЯ, Провели тут 
мітинг. За доносом арештува
ли 3-х чоловік, але греки стали 
їх палко відстоювати і ми їх 
звільнили. Залишили тут 
Агаркіна для організації і 
їхали у Великий Янісаль. 
зустріли тов. Лашкевича. 
стріч була дуже радісною. Всі 
з ним цілувалися, обнімалися, 
розпитували. Розповідали йому, 
як нам жилося, розпитували, як 
він утік від комуністів. Перша 
радість зустрічі минула. Поча
ли говорити про діло. Справа 
в тому, що, залишаючи на 
різдво Гуляй-Поле, тов. Лашке- 
вич завіз з собою 4 з полови
ною мільйона спільних грошей. 
Його про них спитали. Він 
збентежився і каже, я вам роз
повім, куди я їх подів. А в цей 
час у штаб стали підходити ко
лишні партизани-греки і з обу
ренням розповідали, яке роз
гульне життя вів Лашкевич, 
смітив грошима як хотів, влаш
товував бали, вечорниці, ро
бив багаті подарунки жінкам, 
платив їм по двісті тисяч за ві
зит тощо.

Вони заявляють, як легно й 
безсоромно витрачаються гро
ші, добуті життям, каліцтвом 
багатьох повстанців і що вини 
тепер з такими командирами 
воювати не будуть, а раніше 
переб’ють усіх, хто за спиною 
чесних повстанців нажився і 

і тепер розбагатів, а вже потім 
підуть на фронт.

Була виділена комісія, яна 
розглянула цю справу і зажа
дала від Пашкевича звіт. Слід
ство виявило, що у Лашневича 
з 4-х з половиною мільйона за
лишилось тільки 105 тисяч кар
бованців.

Відзвітувавши, тов. Лашкевич 
попросив нас усіх до себе обі
дати і приготував нам грецьну 
страву чебуреки. Я й Феня 
пішли. Нестор рано ліг спати і 
відмовився. Наші хлопці теж 
відмовилися. Ми прийшли і за
стали там старого грена і Бу
данова. Познайомилися з госпо
дарем. дуже симпатичним гре
ком. Випили по чарці, поїли че- 

I буреків, які нам дуже сподоба
лися. Лашкевич провів нас до
дому, захопив тарілку з чебу
реками для батька. Пограли ще 
вдома ц дурника і розійшлися.

19-ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні на
ші пішли до Лашкевича по 
решту грошей і тут же хотіли 
його арештувати, але він здав
ся їм таким жалюгідним, що 
вони вирішили поки що його 
не чіпати.

Нестор, Буданов, Петренко та 
інші поїхали в село Врем’ївку, 
яке недалеко звідси, провести 
мітинг. Надворі було ясно й теп
ло. Ми всі вийшли на вулицю. 
Незабаром підійшов і Лашкевич. 
Хлопці холодно з ним поздо
ровкалися і неохоче, як видно, 
відповідали на його запитання. 
Він перейшов до нас на цей бік 
вулиці. Поздоровкавшись, спи
тав, «де хлопці?». Пообіцяв мені 
дістати документи і помогти 
мені влаштуватися з кварти
рою в. Янісалі. Я погодилася і 
дала йому доручення, знаючи 

І що ця людина через яні-небудь

і їх 
тов.
ви-
Тут
Зу-

одного повстанця, який тож гу
ляв не спільні гроші і тут же 
на вулиці його розстріляли. 
Після цього був проведений 
мітинг, до й пояснили вбивство 
цих двох. Селяни лишилися за
доволені. Деякі говорили: 
«Видно, що тут законно, чу
жого не чіпай».

Увечері я попрощалася з на
шими і переїхала в с. Врем'їв- 
ку, де я думаю лишитися на 
деякий час.

20 ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні я 
на новій квартирі. Починаємо 
з Феиею осідле життя. Чисти
мось ' миємося. Перед обідом І 
В' 'їфМй погуляти. Пішли до 
{ і. Страшенно потягнуло до і

Думалося, що еон* ще в І 

Янісалі: на душі ст^ло якось і 
С'-'ПГНО й важко... Вернулися 
, >му, бачимо, з-під засохло- 
го л^їстя показалася голубень
ка к^ка, а далі друга і третя... 
Ми почали збирати ці перші 
весняні квіти. У нас їх назива
ють брандушани, квіти — віс
ники скорого тепла й сонця. 
Зразу стало на душі легше і 
веселіше. Нарвавши квітів, вер
нулися додому. Від селян ді
зналися, що в Юзівці Будьон- 
ний з військом, а наші сьогод
ні вранці виїхали в Керменчик.

Сьогоднішній день здався 
дуже довгим.

21-ГО БЕРЕЗНЯ. Встали пізно. 
Надворі негода: вітер і дощ 
цілий день. Трохи читали, тро
хи писали, а почасти провели 
час у розмовах з господаря
ми. З цих розмов я зрозуміла, 
що селяни знають, що я тут 
залишилася.

22 ГО БЕРЕЗНЯ. Негода, в ду
ші порожньо й сумно. Настали 
для мене тихі, сірі, одноманіт
ні дні. Повний покій душі й ті
ла. Я давно чекала цього.

23- ГО БЕРЕЗНЯ. Гарна пого
да. Світить сонце. Уже трохи 
гріє. Було б зовсім тепло, як
би не було страшного вітру. 
Перед обідом пішли, побігали 
на березі, погуляли. Знову на
рвали квітів. Господар, у якого 
ми живемо, дуже стривоже
ний — сьогодні він дізнався, 
що в Павлівці комуністи, які 
забирають у селян хліб. Яні- 
сальці й врем’ївці дуже наля
кані цими вістками. Не сьогод
ні-завтра треба до себе чекати. 
Павлівці послали двох мужич
ків навздогін за батьком Мах-

I ном, щоб прийшов зі своїм за
гоном і поміг селянам прогна
ти російських грабіжників і 
гвалтівників. Господар пора
див з огляду на те, що Янісаль, 
Врем’ївка і Нескучна знають 
про те, що я тут залишилася і 
що скоро можуть сюди появи
тися комуністи, нам звідси ви
їхати. Від’їзд ми призначили на 
завтрашній ранок.

24- 1 О БЕРЕЗНЯ. Сьогодні вран
ці виїхали на Керменчик. Але 
дорогою вирішили їхати в Ус- 
пенівку, а потім на хутір Широ
кий до вчительки Піди. Так і 
зробили. В підводу було запря
жено двоє коней і ті худі, мі
зерні як лошата. Вони насилу 
нас везли, а дорога була важка 
й неблизька — верст 40 буде. 
Наш візник заїхав до одного 
хуторянина, свого знайомого, 
припряг 3-го коня. Так поїхали 
швидше.

Було хмарно. І діло йшло 
майже до доща. Дув прохолод
ний вітерець. їхали годин п’ять 
з лишном. Ми закуталися в 
хустки і в білі сільські кожу
шанки і нам було дорогою ве
село. Весело було й від того, що 
ми позбулися свого господаря, 
який боявся за нас і нагнав на 
нас тану паніку, що сон зовсім 
відлітав і ніч перетворилася в 
довгі безкінечні тортури, тор
тури страху перед приходом 
комуністів; було весело й від 
того, що ми так добре сховали 
сліди в тому напрямку, куди 
поїхали, весело було й від того, 
що наші коні біжать не так і 
кепсько, і від того, що посторо
нок пристяжної обірвався, і від 
того, що у своїх кожушанках 
ми були так схожі на сільських 
тіток, що, напевне, і свої нас 
не впізнали б; одне слово, від 
усього нам було весело, і ми 
сміялися майже всю дорогу. 
Та к візник був у нас веселии,

відчинили якорі, а самі оийшли 
надпір. Погуллиніи надворі 
близько години й ОСВІЖИВШИ 
кімнату, знову вляглися.

25- ГО БЕРЕЗНЯ. Встели годи- 
ні о 10. всі здорові. Тільки в 
нашій кімнаті було дуже хо
лодно. Ліда поїхала в Успсніо- 
ку, а ми з Фенею почали гос
подарювати. Після обіду при
їхала Ліда. В Успенівці гово
рять, що в Гуляй-Полі махнов
цю Що в Жеребці комуністи

І вигнали селян копати окопи. 
Цілий вечір ждали до себе 
Павлушу Лепетченка, котрий 
обіцяв увечері приїхати, й > 
ного не було.

26- ГО ЕЄР£ЗНЯ. вчора роз
мовляли до пізнього вечора і 
Прокинулися годині 0 8 ранку. 
Надворі хмарно, накрапає дощ, 
вставати не хочеться. Прооаля- 
лась у постелі години до 10-ї 
теля обіду ПІШОВ дощ, ми З 
Фенею поприбирали в хагіьз 
Ліда все бігає по хутору % 
просить у селян то хліба, то 
молока, то циберко для води, то солому. Увечері читали, т^ 
ревенили. '

27- ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні теж 
встали п.зно. Розподілили між
ї ^Мйшню Р°б°гу. Ліда

У нас голова у продовольчих 
ФЄНЯ прибиР™ в кім

натах, а я топлю маленьку піч
ку. Поснідавши, ми з ЛІдою 
пішли погуляти. Вийшли на ву
лицю І побачили на горі еко
номно. Пішли ми туди. При
йшли, облазили, наламали в 
садку зелених гілок, найшли в 
старому хліву пару голубиних 
яєчок, побували на всіх гори- 
Щвх, оглянули всі кімнати, 
льохи, садки, одне слово все, 
ЩО тільки там було. Додому 
прийшли втомлені й голодні. 
Застали з Фенею 3-х молодих 
ж^нок, розмовляли про те-се. 
Ми 3 ними трошки посміялися, 
одній я погадала на картах, по- 
передивши що буду брехати, 
^як-так пообідали. Після обіду 
в мене дуже боліла голова. 
Пролежала до вечора. Увечері 
коло школи збиралися дівиці й 
парубки. Дуже жалкувала, що 
не могла до них вийти.

28- ГО БЕРЕЗНЯ. Сьогодні не
діля. Ми ще були в постелі, як 
уже якийсь хлопчик приніс нам 
поснідати. Ми встали. Всі ху
торяни їдять пісне, нам же, 
знаючи, що ми їмо скоромне, 
якась господиня напекла ско
ромних з яйцями млинців, на
варила яєць і прислала. Сіли 
ми снідати, і тут одна молоди
ця принесла нам свіжих бубли
ків. Через півгодини якась дів
чина принесла нам мисочку на
сіння. Поснідавши і все при- 
оравши, вийшли ми до воріт. 
До нас підійшли підлітки й до
рослі. Поговорили з ними про 
те-се. Один чоловік їхав в Ус- 
пенівку, З ним сіла І Ліда, ми 
пробули з~ селянами години дві,

І змерзли й ПІШЛИ додому.
ы^-ОГОЛН* Феня нас залишила.* 
местор сказав: «Ось Феня чя. лишила нас, шкода» Але д^я 

краи1е- я розуміла, що 
вона була потрібна тільни мені 
і то не завжди, а втім, вона бу- 
ста^йім?^М ‘ ЗДе^’льшсго 
ставилися до неї вороже. У та- 
кому становищі я „є хотіла б 
МУТ*Й ЩОС була В НЬ°-
Ї’У и вона. Залишила нас _
добре зробила. А я? А Я Лумлпд 

ЯЄ-НЄбуАь З 
нею. Думала... а чому ж я не лишилася? Хіба я й справді зля! 

малася того, що мене уже » 
Й^7Им’ВЦІіЛЮДИ бачили • зна- 

бути хіба тог°, 
що Нестор сказав зопалу: «Як
що залишишся, то не вважай 
більше мене своїм чоловіком», 
іеж ні. У таному разі я тут би 
неодмінно залишилася б... Хіба 
того, що Нестор обіцяв мені змі
нити обстановку. Все не тйн. 
Що ж, що? А ось що: апатія. 
Байдужість до всього на світі, 
Фізичне і духовне безсилля... 
фу. яка нудотність, яка гидота. 
Не вистачило духу довести дум
ну до діла.

* Урнвок за шшередні дні.



«Я ТВІЙ син, 
ТАТ У...»

ВОНА лежала на білосніжному лікарняному ліжку, 

втупившись очима у стелю. Знала, що дні її пора

ховані, хоч лікарі не обмовились про це й словом, а 

завжди привітно посміхались, підбадьорювали. Проте 

серце не обманеш. Вона відчула ще вчора, що смерть 

підступає невблаганно, а тому й зважилась наказувати 

сестрі, як розпорядитись її дітками. У сестри тремтіли 

губи, вона заспокоювала Любу, що все ще буде добре, 

що хай не видумує нічого...

За лікарняним вікном сіявся мокрий сніг із дощем, 
чорне гілля голих акацій вкривалось слизьким льодком, 
і те галуззя постукувало в шибку, наче кликало когось 
до когось.

«Наталочка зостанеться з Гришею, він догляне її, він 
добрий... Не дай бог тільки Сергійка віддати Василеві. 
Чуєш, Любо?».

Таке коротке життя, така нагла смерть. Ось вона 
стоїть страшна в очах, манить її пальцем. А вона ж мо- 
лода-молода. І такі дрібні дітки. Як їм без мами буде? 
Тільки б Сергійка не віддали отому, бо пропаде. Воно ж 
таке кволеньке, без здоров’я... Дівчата, чуєте! Як прийде 
ще хто провідувати мене, то перекажіть моє прохання: 
аби и Сергійка Василеві не віддавали, дарма, що він 
батько Чуєте, дівчата!./

...Не знала тоді Валя, що не мине й півмісяця ,після 
її смерті, як Василь приїде з Кременчука у Знам янку, 
аби забрати сина з собою. А ще через два місяці по
дасть у суд заяву на сестру, подружжя Бандурків, у яких 
після смерті матері залишився Сергійко, з єдиною ме
тою: «Щоб син не виріс круглим сиротою, хочу забра
ти його до себе». Та суд — відмовить.

і І. ПОНОМАРЕНКО, учитель історії Іванківецької се
редньої школи Знам’янського району, батько покійної:

— Ми, батьки, робили все, щоб тільки вони жили 
мирно. Але яке життя могло бути, коли він пиячив, доч
ка жалілась, що знущається... Через це й заяву подала 
на розлучення. По-моєму, він, зять, не дуже и переи 
мався, бо трохи більше як через півроку оженився 
вдруге.

Не склалось у Валентини й Василя Гніденків життя. 
Народили дитину, розлучились. Утворили нові сім’ї. 
З’явилися ще діти в повторних шлюбах. У всіх були та
ти й мами. Сергійко, правда, татом називав не Василя 
Гніденка, а Григорія Федоренка, другого чоловіка Ва
лентини, та ще Віктора Бандурка, чоловіка Валентининої 
сестри, в яких йому доводилось часто бувати. Хлопчик 
ще не знає, що тато може бути один. Але справжній 
батько не приїжджав. Аж поки не вмерла мама. «Щоб не 
виріс круглим сиротою...».

Благородні наміри у батька? Але чому супроти такого 
благородства стали подружжя Бандурків, батько й мати 
покійної І. І. і М. Г. Пономаренки, працівники дитячого 
садка «Сонечко» у Знам’янці, куди ходить Сергійко, су
сіди Бандурків і Пономаренків. Чому? Чи серця у них 
кам’яні, адже й самі дітей мають? Чи якийсь інший, ма
теріальний інтерес змусив їх протидіяти цьому благо
родству? .

Блюзнірством видаються балачки про якісь матері
альні переваги (насамперед — гроші!), коли йдеться 
про такі почуття, як батьківські і синівські, але раз ео
ни були, ті балачки, то змовчати про них було б непов
ною правдою.

Покійна заповіла грошову спадщину на сина: до ти
сячі карбованців. А ще до повноліття Сергійкові з утра
тою годувальниці виплачуватиметься пенсія 46 карбо
ванців на місяць. Досі їх, правда, отримує Василь Гні-

денко, жодного карбован
ця не запропонувавши си
нові. Та й аліменти після 
смерті Валентини Федорен
ко не доходять до дитини.

Гроші, гроші, гроші...
— Якщо відверто, то не 

вірю я тим «добрим намі
рам» Василя. Якби не мате
ріальний Інтерес, то чи й би 
приїхав він судитися. Не ві
рю йому. Хай забирає ті всі

гроші, ми відмовимось і від аліментів, і від пенсії, аби 
він лиш залишив дитину в супокої. Він же чужий йому. 
На сьогодні — чужий-чужісінький. Хіба можна віддава
ти п’ятирічного хлопчика у фактично чужу сім’ю?

Це слова Віктора Бандурка, чоловіка сестри покійної. 
Для Сергійка він зветься просто — «тато Вітя»...

К А суді В. Гніденко тримався зранку впевнено, аж 
трохи зверхньо. Мовляв, як би справа не йшла — 

не можуть рідному батькові відмовити забрати свою 
дитину. Під вечір (а суд тривав довго, до пізнього ве
чора, з кількома короткими перервами) його певність 
пригасла, і в розмові він уже не був такий категорич
ний, як напочатку. Зрозумів, що правда-таки не на 
його боці? Навряд. Інакше не подавав би касаційну 
скаргу на перегляд рішення суду.

А починалось так. В. ГНІДЕНКО, позивач:
12 грудня 1987 року я звернувся до Бандурків і 

Пономаренків: хочу забрати сина. Домовився з ними: 
буду їздити до них, щоб син хоч трохи до мене звик. 
Але незабаром вони почали мене вмовляти, щоб я дав 
згоду на оформлення Бандурків опікунами мого сина. 
Я не погодився. У лютому подав на суд.

Любов БАНДУРКО, відповідач, сестра покійної:

— Сергійко у нас бував часто ще за життя сестри 
(сестра нову сім’ю створила, труднощі перших місяців...), 
е як захворіла, на початку листопада, то він у нас по
стійно. Після смерті сестри ми влаштували Сергійка в 
дитсадок. Він до нас дуже звик. Справді, ми зразу по
годились, аби Василь їздив до сина, бачився з ним, та 
коли він захотів забрати — відмовили. Окрім того, що 
ми не могли віддати сина в чужу сім’ю — треба зва
жити й те, що Сергійко — хворобливе дитя. На дев’ят
надцятий день після народження він захворів запален
ням легень, ця хвороба дала ускладнення на ще цілий 
ряд... Зараз він хворіє хронічним бронхітом, хронічним 
тонзилітом, дитячим ревматизмом... Одне слово: знахо
диться на обліку в дитячій лікарні з моменту народжен
ня. Ми маємо всі можливості лікувати й виховувати сина 
покійної сестри (наша дочка уже доросла, у вузі на
вчається). Приміром, цього літа возили його в санаторій. 
А чи є такі умови в сім’ї Гніденків?

Матеріально сім’я Бандурків забезпечена краще. Й 
уваги одній дитині, яку вони полюбили, мов рідну, змо
жуть приділити більше, ніж у Гніденків, де двоє малень
ких діток (одне від першого шлюбу, друге спільне) так 
само потребують її. І чи відчувають самі Гніденки, які 
труднощі їх чекають, чи усвідомлюють завтрашній день?

Дружина Василя Людмила, яка на суд приїхала з чо
тиримісячним дитям, на суді змогла сказати лиш одне: 
«У нас йому буде краще». Це запевнення тільки здиву
вало суд, оскільки Людмила навіть не знала, що Сер
гійко серйозно хворіє, що йому прямо необхідний 
спецдогляд. І дарма адвокат Гніденків Козлова Т. М. на
магалась довести судові, що молода мати вміє по-особ
ливому доглядати дітей: ось, мовляв, подивіться, весь 
день чотиримісячне дитя на руках у мами, а лиш кілька 
разів заплакало — видно, мама знає якісь особливі 
секрети виховання й загартування дітей...

Проте, хіба можуть навіть найпереконливіші доводи 
про матеріальні переваги замінити тепло батьківського 
серця? Але тут же виникає й зустрічне питання: чи 
тепле воно, батькове серце?

ЩЕ після першої зустрічі з позивачем і відповідачем 
(суд було перенесено з липня на вересень), після 

кількагодинних розмов мене дивувало, чому Гніденко 
затіяв цей суд. Невже так складно усвідомити істину, 
що справжнім батьком ніхто не допоможе стати? Си
нівську любов не можна прихилити судом. її треба за
воювати. її можна завоювати, якщо без неї, синівської 
прихильності, страждає батькове серце.

Та ось що говорять свідки.

Т. М. ПОЛОЗ, вихователька дитсадка «Сонечко»:
— Я працювала на підміні. Ще добре дітей тоді не 

знала, бо тільки другий чи третій день працювала. Коли 
це рано після обіду зайшли двоє, один з них оцей муж
чина: «Мені треба забрати Сергія Гніденка» — «Хто 
ви?». — «Я його батько». Повторюю, я тоді ще не знала 
батьків своїх вихованців. Привели Сергійка, а він: «Я 
цього дядю не знаю». Тоді мужчина взяв його за руку: 
«Я твій тато. Ти хочеш до мене піти жити?». Хвилин де
сять поговорили. Сергійка я їм не дозволила забрати. 
Вони пішли. Сергійко дуже після цього рознервував, 
плакав, я не могла заспокоїти його до вечора.

— «Його немає сьогодні», — відповідаю.
— «Молодий чоловіче, 

дитсадок». Але не встиг- 
схопив за руку хлопчик« 
та хлопчик почав упирй-

В. В. ЛАНТУХ, учитель-логопед дитсадка «Сонечко»:
— Це недаено було, 15 червня. Діти займались у му

зичному залі. Прийшов Гніденко: «Я хочу бачити свого/ 
сина Сергія». • 
«Ви не хочете мені його дати?», 
його сьогодні не приводили в 
ла я докінчити фразу, як він 
і почав тягти його до дверей, 
тись: «Я не Сергійко, дядю!..».

Василь Гніденко цих фактів 
«Було. Я не розгледів у сутінках...».

на суді не заперечував:

Можна лиш поспівчувати такому виправданню. Алф 
хіба можна виправдати той факт, що батько ніяк не від- 
реагував на народження сина (жінка народжувала у 
Знам’янці, а працював Василь у Кременчуці), хоч і дзво
нили на підприємство, телеграми били? Може саме че
рез це так досі й не знає точно дня народження сеого 
сина? А те, що за п’ять років жодного разу навіть лис
тівкою не привітав сина — можна виправдати? Не ка
жучи вже про те, що дитина потребувала догляду, лі
ків, уваги? Зате ось мало не рік одержує щомісяця бать
ко по 46 карбованців пенсії на сина, але так і не спро
мігся бодай якого гостинця купити. Не кажучи вже про 
те, що ці гроші треба перевести на сина чи бодай на 
ощадну книжку покласти... Немає цьому виправдання.

Бо нерідний батько, Григорій Федоренко, знаходить 
час приїхати з Кременчука до Знам’янки, одвідати Сер
гійка, привезти гостинця, привітати з днем народження.., 
І чогось же не заперечували Бандурки й Пономаренки 
другому зятеві виховувати дівчинку-немовля, що зали
шилось на руках Григорія після смерті дружини.

Суддя Знам’янського народного суду Ю. Л. Бевз 
недарма запитував позивача: «Ви хочете забрати до се
бе сина тому, щоб він не виріс сиротою, як записано в 
позові, чи тому, що любите його?». І ще одна пам’ятна 
фраза з уст судді пригадується мені: «Мета сьогодніш
нього суду не стільки шукати винних у цій історії, скіль
ки знайти єдине рішення — де хлопчикові буде зараз 
краще, аби він зміг нормально рости і виховуватись. 
Забудьмо про власні інтереси, думаймо про інтереси 
дитини».

Мабуть, ніхто з учасників того судового процесу 
(окрім, звичайно, позивачів) не сумнівається, що суд 
вчинив правильно, залишивши дитину на виховання Бан
дурків, водночас зобов’язавши їх не перешкоджати 
батькові бачитись із сином, брати його на прогулянки..» 
Врешті, було б бажання.

О ОСТАННЄ я бачився з Гніденком на автовокзалі. Він 
ь* твердо стояв на своєму: суд мав би віддати йому 

сина. А раз не віддав, то треба добиватись вище.
Не зробив правильних висновків для сббе Гніденко.
Однак не буду осуджувати його до кінця. Людина 

може дуже багато. Навіть поміняти свої тверді переко
нання, тим більше, якщо вони продиктовані певним 
розрахунком.

Любов, турбота й увага розчулять і зачеплять струну 
в душі й чужої дитини. Цей метод ніхто не заборонить 
використовувати. І він чи не єдиний тепер для Гніденка. 
Нелегкий метод, клопітний і довготривалий. «Я твій син, 
тату...» — ці слова стануть нагородою. Треба лиш пере
ступити себе, свої амбіції й образи. Треба почати спо
чатку. Заради найвищої мети: вернути собі сина.

Василь БОНДАР, 
спеціальний кореспондент «Молодого комунара». 

Знам’янський район.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Коли матеріал уже був підготовле
ний до друку, ми подзвонили у Знам’янський народи”^ 
суд. Телефонну трубку підняв голова 10. Л. Бевз: ’У’ 

Судова справа Гніденко — Пономаренко — Бан
дурко в касаційному порядку розглянута обласним су
дом: рішення районного суду залишене без змін.



СТУДЕНТСЬКИЙ ХЛІБ
(СЕРЕДНЬОВІЧНА ПІСНЯ)

Господи помилуй, порятуй ти душі наші 
Від професорської пастки, від пісної каші 
Забери хоч в рай, хоч в пекло пастирів-дсканів. 
Господи, врятуй студентство від навчальних планів. 
Ниспошли усім, хто просить, у білетах щастя, 
Все це милістю твоєю кожному придасться. 
Господи, стипендій дай нам до скінчення віку, 
Щоб студентові пожити, яко чоловіку!

Господи, помилуй, порятуй від сесій.
Бо у сесію студентам важче, як під пресом.
Бо від сесії страшніші нам хіба санкоми. 
Господи, дозволь смітити й не скажи нікому. 
Замість чорта, світлий боже, забери собі декана, 
Щоб па наші грішні душі не наставив вій капкана. 
Підкажи нам благочинну до диплома путь-дорогу 
Щоб, одержавши дипломи, ми сказали: слава богу!

І и
Сьогодні у нас «капусник», надзвичайнісінький 

«капусник» з однією різницею — газетний. Але 
все тут є. Навіть пиріг з капустою. І щоб кожен 
відчув себе повноправним і причетним до всіх ту
тешніх проблем (а сторінка в нас гумористично- 
сатирично-серйозна), давайте собі уявимо, що пи
ріг цей — справжній, смачно пахне підсмаженою 
капустою і аж хрумтить^. Ну, що, уявили? Якщо 
так, то див. «МК» за 29 жовтня, стор. 12. Ми вас* 
вітаємо!

ПРОБЛЕМА № 1
ОЧИМА СТУДЕНТІВ

Як показало усне опитування й анкетні відповіді, 
змінити навчальний процес — це найперше, що тре
ба зробити у вузі. На запитання, чи варто щось змі
нити у системі навчання, 
практично всі опитувані 
студенти педінституту 
відповіли, що треба. Крім 
того, до кожної відповіді 
дописувалося: варто біль
ше уваги звертати на 
профілюючі предмети, 
повинна бути система по
глибленого вивчення ос
новних предметів.

Це майбутні педагоги. 
А що ж інженери? У 
КІСМі проблемою № 1 
також є навчальний про
цес.

Студент (прізвища свого не назвав):
— Не тим ми займаємося, чим треба. Колгоспи ви

бивають з колії, потім така штурмівщина, що... Ну 
хіба не парадокс, коли «цивільної оборони» в нас 
більше, ніж пар з предметів по спеціальності?

М. СТОРОЖУ«, студент КІСМу:
— Багато предметів, які я вважаю, зайві. Наприклад, 

АВП (автоматизація виробничих процесів)...
Перед лекцією викладач ще скаже: «А, ви сільгосп- 

ники, вам цього не потрібно», і... читає. А приходимо 
на завод — і мало що знаємо, геть відірвані від ви
робництва.

Інга ЦАРЬКОВА, студентка:
— Рік-півтора у вузі ми «поглиблюємо» те, що 

вчили в школі. Вже з самого початку це розслабляє, 
не налаштовує на навчання. Куди це годиться?

Ігор ЙОВЕНКО, учень Кіровоградського медучи
лища:

— Я вважаю, що варто зменшити кількість годин 
по фізиці, хімії, математиці та деяких інших предме
тах. Віддати ці години на професійні предмети і ду
же важливі сьогодні історію, літературу, суспільство
знавство. Але, на жаль, вирішити ці питання непрос
то, і вони далеко не в компетенції учнів та студентів 
і самих викладачів.

З Ігорем можна посперечатися. Правильно, не в 
компетенції, але чи довго ми будемо чекати з моря 
погоди і сподіватися, що «згори» нам пришлють те, 
що треба. А, може, посперечатися з «горою» і довес
ти. Тепер ніби прислухаються до голосів «знизу».

ПРОБЛЕМА № 1
ОЧИМА ВИКЛАДАЧА

Б. В. КУЧИНСЬКИЙ, проректор педінституту:
Вчитися не хочуть, не дійшло ще до всіх, що го

ловне — це знання. Багато лінивих вступає. За цю 
п’ятирічку ми відсіяли чо
ловік 500 з вузу. На щас
тя, зняли вже отой план: 
скільки прийняли—стіль
ки і випускайте, а на від
сів — проценти 2. Тепер 
«(заслужив» — залиш вуз. 
От приклад: на II курсі 
філологічного факультету 
з 50 студентів залишив
ся 41.

Ми перестали тиснути на 
викладачів за оцінки, і 
маємо зростання якісного 
показника. Але і кількість 

«двієчників» виросла. Зникла «золота середина». Те
пер відбирається той контингент, який хоче вчитися. 
Було б бажання!

А як думаєте ви?
І. Царькова: «Зараз багато говорять про вільне 

відвідування лекцій. Спробували «перенести» те ж 
і на наш вуз. Дехто вважає, що це означає зовсім 
не ходити на пари. Ми морально 
вільного відвідування. І поки 
тільки шкоду».

що
не готові до 

воно приносить

* * *
В педінституті вважають, 

врядування у їхньому вузі 
вається (

що 
нема і 

(так говорять відповіді па
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ніякого само- 
пс відчу- 

анкети). 
А от при живій розмові з кісмівцями напрошував
ся такий висновок, що нині самоврядування 
практично і не потрібне.

— Зараз гласність і демократія, ми можемо го
ворити все, вирішувати все, що треба. То нащо 
тоді ця назва — «самоврядування»?
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Колись і тепер студен
ти складають іспити за 
екзаменаційними білета
ми. Витягуєш білет і від
повідаєш. Білетів багато, 
і перед екзаменами си
диш над ними дні і ночі. 
А мій дядя зробив інак
ше. Він вивчив відповідь 
тільки на один, 13 білет. 
Прийшов на екзамен. За 
столом комісія, а перед 
нею ящик з білетами. 
Дядя взяв білет ніби 86, 
закрив обличчя руками, 
швиденько кинув білет 
назад в ящик і закричав:

— Так і знав! 13 білет! 
13, 13! Фатальне число! 
Воно завжди мені при
носить біду.

Тут члени комісії схо
пилися зі своїх місць.

— Як вам не соромно, 
Сту- 

якісь
молодий чоловіче? 
дент — і вірите в 
забобони.

І члени комісії 
йшли 13 білет, Е 
його дяді, і він 
іспит на «5».

В дяді є син, 
студент. Недавно він го
тувався до екзаменів. 
Багато разів чув цю істо
рію і розсудив так:

— Якщо ще в ті часи 
ніхто не рахувався з за
бобонами, то в наші дні 
цей спосіб буде діяти 
стопроцентно.

зна- 
вручили 
і склав

також

8ін прийшов на екза
мен, витягнув якийсь бі
лет і крикнув:

— Так і знав!.. 13! Фа
тальне число, я «завалю
ся»!

Але один з членів ко
місії, такий собі солід
ний професор з білою 
борідкою, сказав:

— Заспокойтесь, мо
лодий чоловіче. Якщо ви 
такі забобонні і не хоче
те відповідати по 13 бі
лету, візьміть інший. Хто- 
хто, а особисто я розу
мію забобонних людей, 
бо сам користувався цим 
методом ще в 1913 ро
ці. — І простягнув бід
ному студенту інший бі
лет (здається 86)...

КИМ БУЛА 
САПФО’
На екзамені з антич

ної літератури.
— Розкажіть мені про 

Сапфо, — просить ви
кладач.

— Ну, Сапфо... Сап
фо... Він... — мимлить 
студент. Другий студент 
підказує:

— Ти що? Сапфо — 
це вона.

— А! — зрадів той, що 
відповідав, — Сапфо 
жінкою була.

Я. ЗІСКІНД.

ВИПУСК 
№ 1
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("злочинець бензину не позичить!

І.

Лист цей народився стихійно, на звіт
но-виборних комсомольських зборах під
розділу патрульно-постової служби УВС 
Кіровоградського облвиконкому.

Скільки ж нагромадилося болю і образ, 
скільки наболіло в душі від брутальних 
слів хуліганів, некомпетентності окремих 
журналістів, котрі відображають лише 
негативне в роботі органів внутрішніх 
справ, непорозуміння, а інколи і відкри
тий тиск з боку прокуратури і народно
го суду і т. п.

Ці та інші причини послужили осно
вою для написання цього листа. Так да
лі бути не може!..

Охорона громадського порядку, як ві
домо, — завдапня не тільки міліції. Це 
спільне завдання всіх чесних громадян 
нашої країни. Однак частими стали ви
падки, коли дружинники залишають на
ряд міліції в критичних ситуаціях, хоча 
всім відомо, що зараз, усупереч діючому 
адміністративному законодавству (ст. 256 
АК УРСР), місцеві суди не розглядають 
адміністративні матеріали без пояснень 
свідків. Але навіть чергуючі члени ДІ1Д 
закінчують роботу о 22.45, тоді як 
основна наша робота в період закриття 
ресторанів, барів і інших «розважаль
них» закладів, а також після нього про
водиться без участі дружинників. Та як 
же можна після цього домагатися від 
міліціонера затримання і припинення дій 
хуліганів?

Формула невідворотності покаранняза 
скоєний злочин чи правопорушення в да
ному випадку не спрацьовує.

Деякі опорні пункти охорбни громад
ського порядку працюють із вихідними 
днями або тільки но парних числах мі
сяця, як, наприклад, опорний пункт №8, 
за яким закріплена територія центру

і зло- 
немає.

міста Кіровограда. А в хуліганів 
чниців, на жаль, вихідних днів 
От і залишаються міліцейські патрулі без 
підтримки народних дружинників і 
ефективність їх роботи різко падає.

Громадяни, присутні при затриманні 
правопорушників, відмовляються писати 
пояснення. І причини цьому різні. Одні 
бояться помсти з боку затриманих, ін
ші — за відсутністю часу тощо. А тих, 
які погодилися бути свідком, не завжди 
гостинно зустрічають в чергових части
нах райвідділів, наприклад, у Ленінсько
му. Так, пояснення люди пишуть в ко
ридорі, па стільцях, де завгодно.

Інколи розгнузданий хуліган починає 
громити стільці і вікна, погрожувати 
розправою. В таких умовах свідки часто 
відмовляються від своїх перших заяв. І 
знову хуліган виходить на вулицю без
карним.

У жодній країні світу немає настільки 
соціально беззахисного поліцейського чіі 
міліціонера, як у нас. Тільки за цей рік 
ряд наших працівників отримав тілесні 
пошкодження. Серед них міліціонери 
ГІПС Д. В. Довженко та ГІ. Д. Яковен- 
ко. Один з таких випадків стався 7 ве
ресня ц. р. біля пивного бару, шо на 
Критому ринкові Опір законним вимо
гам працівників міліції перетворився в 
демонстративне биття міліціонерів, один 
із яких отримав струс головного мозку, 
другому вибили зуби.

Хто зможе захистити паш труд, нашу 
безпеку, якщо в народних судах до мі
ліцейських рапортів ставляться з недо
вір’ям, а міліціопера-потерпілого підво
дять під риску «того, що спровокував 
конфлікт»?

Слабке правове інформування грома
дян часто призводить до нерозуміння дій 

працівників міліції і до негативної реак
ції оточуючих. Громадяни не знають 
прав і обов’язків працівників міліції що
до затримання, застосування при цьому 
прийомів самбо, зв’язування чи зброї. 
На вулицях міста тисячі людей прямують 
у своїх справах, проходячи мимо міліціо
нера, котрий затримує порушника. Вони і 
уявлення не мають, за яке порушення 
проводиться затримання. Чи то за вбив
ство, чи за адміністративне порушення, 
чи по підозрінню в здійсненні злочину за 
деякими прикметами... Але достатньо 
кому-небудь крикнути «За що?» (як 
правило, цим «крикуном» виявляється 
сам затриманий і його друзі), як потім і 
всі інші, не беручи уваги пояснень мі
ліціонера, вдаються до о?Граз міліціоне
ра і «визволення» правопорушника.

Чому ж не розповісти про не всім?
Останнім часом по країні пройшла 

хвиля групових хуліганських проявів. 
Необхідно пам’ятати, то винуватцями їх 
виникнення є не працівники міліції, а як 
правило, неправильне розуміння з боку 
громадян того, шо відбувається.

«Куди ж дивиться міліція?».
Давайте будемо принциповими і чес

ними до кінця. Давайте дивитися правді 
в очі; і будемо інформувати кожного дня 
населення міста про всі здійснені злочи
ни, про вбивства і насильства, про кра
діжки, грабежі і хуліганські дії, про тих, 
хто побував в медвитверезнику, а також 
згадаємо про тих, хто загинув, викопую
чи свій обов’язок по охороні громад
ського порядку. Досить, напевно, робити 
то інформацію доступною тільки міліції! 
Треба, щоб усі про це знали.

Міліція — це плоть від плоті народу. 
Але кому потрібна така міліція, яка не

здатна захистити інтереси трудового на
роду? -г

А виходить так: па оперативні маши
ни встановлюються ліміти на пальне (10 
літрів па зміну) і навряд, щоб злочинець 
позичив пального, коли воно у вас за
кінчиться. Виконкоми районних Рад на
родних депутатів повинні глибше вника
ти в проблеми міліції і сприяти забезпе
ченню чергових нарядів пальним для 
автомобілів.

Названі ці та інші причини знижують 
ефективність роботи нарядів міліції, 
Сьогодні міліціонер пройде мимо незнач
ного правопорушення, а завтра...?

У цьому листі ми хотіли звернутися до 
радянських і партійних органів: нам 
незрозуміла позиція Ленінського райви
конкому, який не вживає ніяких заходів 
по перенесенню із центру міста пивбару 
по вулиці Декабристів, який є «розплід 
ником» всякого роду правопорушень, Д&’ 
того ж не відповідає ні санітарним, ні 
протипожежним нормам.

Існуюча там обстановка сама по собі 
породжує правопорушення. В черзі інко
ли втрачають свідомість. Через вузький 
вихід люди скупчуються і не можуть ні 
зайти, пі вийти. Часто це є причиною 
для бійок. Напевно, комбінат громад
ського харчування Ленінського району 
не зацікавлений у підвищенні культури 
обслуговування громадян, а дбає лише 
про грошову виручку.

А ми лише чуємо справедливі нарікан
ня з боку громадян: «Так куди ж ди
виться міліція?».

Поставлене перед органами внутріш
ніх справ завдання по забезпеченню гро
мадського порядку, по охороні прав і за
конних інтересів громадян буде викону
ватися повністю тільки в процесі спіль
них зусиль всіх чесних громадян, всіх 
громадських і державних організацій.

Комсомольці патрульно-постової ' * 
служби УВС облвиконкому (83 чо
ловіка].

й



5 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —
Мультфільми 'Золоте курча», «Бе- 
ленел, Мяунел і поросятко», «Мор
ські пригоди». 9.00 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Неділя, о 
пів на сьому», і серія. 10.15 — Но
вини. 10.25 — Клуб мандрівників.
15.30 — Новини. 15.45 — «Таїланд
ські замальовки». Документальний 
фільм. 16.05 — «Дітям про звірят».
16.35 — Новини. 16.40 - Телеміст 
Москва — Бостон. 17.40 — Курсом 
а їх партконференції. 18.10 __ «Да-
л* —■ тиша». Фільм-вистава Дер
жавного театру ім. Московської Ра
ди. Автор В. Дельмар. У nepepöi — 
Сьогодні у світі. 21.00 — «Час».
21.40 — «Круглий стіл» у Централь
ному будинку Радянської Армії. 
Перебудова і Збройні Сили СРСР. 
22.25 — «Сергій Залигін. На час 
відклавши рукопис». Документаль
ний фільм. 23.25 — Сьогодні у сві
ті. 23.40 — Зустріче пресою.

А УТ
16.30 — Новини. 16.40 — Срібний 

дзвіночок. 17.00 — «Добрим вечір». 
Публіцистична програма за участю 
М. Амосова. Відеоповтор від 25.II. 
18.00 — «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — «Комуністи 80-х». У 
парторганізації Московського ра
йону м. Харкоза. 18.30 — «Народні 
таланти». Струсівська капела бан
дуристів. 19.00 — Актуальна наме- 
ра. 19.30 — Музичний фільм «Ра
йон туманний». 20.15 — Телеспорт- 
арена. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — «Все про 
кіно». 22.50 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

8.00 __ Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. До 175-річчя з 
дня народження. «Подвиг Геннздія 
Невельського». Науково-популяр
ний фільм. 3.35, 9.35 — О. Грибо- 
сдов. «Лихо з розуму». 8 нл. 9.05 — 
Італійська мова. 10.05 — Учням 
СПТУ. Основи інформатики і об
числювальної техніки. Алгоритми 
обчислення функцій. 10.35. 11.35 — 
Біологія. 6 кл. Хвойні. 10.55 — Ху
дожники революції. 11.55 — «Діти 
як діти». Художній телефільм. 13.05 
— «Світ твоїх захоплень». Доку
ментальні фільми. 13.45 __ Новини.
13.50 — «Якщо ворог не здається». 
Художній фільм із субтитрами. 
18.00 —• Новини. 18.10 — «Служу 
Радянському Союзу!». 19.10 —
Мультфільм. 19.20 — Екран зару
біжного фільму. «Вісім дзеркал». 
ТБ Фінляндії. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Міжнародна панорама. 
21.00 __ «Час». 21.40 — Фільми
студій союзних республік. Прем’єра 
художнього телефільму «Буває 
ж...». 22.45 — Новини. 22.50 — Му
зична передача «Ранкова пошта» 
(повтор).

ВІВТОРОК
6 ГРУДНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —Пре

м’єра художнього телефільму «Не
діля, о пів на сьому». 1 і 2 серії. 
11.00 — Новини. 15.30 — Новини.
15.45 — «Спорт і особистість».
16.15 — Прем’єра документального 
телефільму «Навруз». 16.35 — Но
вини. 16.40 — Прем’єра докумен
тального фільму «Олі Мустонен — 
піаніст і композитор». 17.40 —
«Експедиція у XXI століття». 18.40 
— Сьогодні у світі. 18.55 — «Книга 
і суспільство». Телеконференція 
СРСР — США. 19.45 __ Прем’єра
художнього телефільму «Неділя, о 
пів на сьому». 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — До національного 
свята Фінляндії. Програма телеба
чення Фінляндії. 22.50 — «Одно
думці. Відкрите серце». Докумен
тальний телефільм про хірурга 
М. Амосова. 23.20 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

12.10 — «Доброго вам здо
ров’я». Обережно: грип/ВСК. 12.55 
—. Новини. 13.10 — «Стосується 
кожного». Телеглядачам відповідає 
голова номісії Верховної Ради 
УРСР з питань патріотичного та 
інтернаціонального виховання ЦК 
Компартії України Л. М. Кравчук.
16.30 — Новини. 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — Фільм-концерт 
«Концертіно». 17.15 — Для шноля- 
різ. «Варіант». Проблеми праце
влаштування школярів. 18.00 —
Розмова в обідню перерву. ВО по 
сівалках «Червона зірка». (Кірово
град). 18.50 — Телефільм «Театр з 
вулиці Макаренка». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна намера. 19.30__
«По совісті», що з Лебединим озе
ром?». 20.00 — Слідами виступів 
«Суботніх зустрічей». (Український 
фонд культури). 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 —
Художній телефільм «Покровські 
ворота». 1 серія. 22.50 — Вечірній 
вісник.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 __ На
вчальна програма. «У морях твоя 
дорога». 8.35. 9.35 — Фізика. 10 кл. 
Хвильові і квантові властивості 
світла. 9.05 — Французька мова. 
1 рік навчання. 10.05 — Учням 
СПТУ. Основи інформатики і об
числювальної техніки. 10.35, 11.35 
у- Історія. 6 нл. Жанна Д’Арк. 11.05 
4- Французька мова. 2 рік навчан
ня. 12.05 — «Далі __тиша». Фільм-
вистава Державного театру ім. Мо
сковської Ради. Автор В. Дельмар.
14.35 — Новини. 14.40 — Співає 
Сахалінський російський народний 
хор. 18.00 — Новини. 18.15 — Му
зичний кіоск. 18.45 — Ритмічна 
гімнастика. 19.15 — За безпеку пу
ху. 19.20 __ Баскетбол. Кубок во
лодарів кубків. Чоловіки. «Жаль- 
гіріс» — «АЕК» (Греція). 2-й тайм. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
Концерти фестивалю «Братиславські 
музичні торжества». 21.00— «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — Екран документального 
фільму. «Не можу інакше». Доку- 

• ментальний телефільм. 22.40 —Но
вини. 22.45 __ «Всі зірки». Кінонон-

' церт.

7 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 —Пре
м’єра художнього телефільму «Не
діля, о піа на сьому». 2 і 3 серії. 
11.00 — Новини. 15.30 — Новини.
15.40 — «П’ятирічка: діла і люди». 
Прем’єра документального теле
фільму «Лише три рядки». 16.10 — 
«Здрастуй, музико!». 16.55 — Но
вини. 17.00 __ Наука: теорія, експе
римент, практина. 17.30 — Пісня-88.
17.45 — Прем’єра документального 
телефільму про Міжнародну транс
арктичну енспедицію СРСР — Пів
нічний Полюс — Канада. Фільм 1 
«До полюсу». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — «Дійові особи». Про 
сімейний дитячий будинок. 19.45— 
Прем’єра художнього телефільму 
«Неділя, о пів на сьому». 2 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Будемо зна
йомі, Лерр!». Про творчість амери
канського співака Л. Лонга. 23.00 
— Сьогодні у світі. 23.15 — С. Про- 
ксф’єв. Сюїта з музики до кіно
фільму «Поручик Кіже».

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Музичні 

зустрічі. 10.10 __ «Темп». Телера-
дюпереклик з проблем науково- 
технічного прогресу у «Новий сорт 
цукрових буряків». 11.10 — Село і 
люди. 11.40 — «Шкільний екран». 
9 клас. Українська література. І. Я. 
Франно. «З вершин і низин». 12.10 
— Новини. 16.30 — Новини. 16.40
— «Срібний дзвіночок». 17.00 —

і «Час рішень — час дій». 17.45 — 
j Естрадні ритми. 18.00 — Прем’єра 
І науково-популярного фільму «По 
і сторінках червоної книги». 18.30 —

«День за днем». (Кіровоград). 18.50 
— Телефільм «Дзеркала Ермітажу». 
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Шляхом оновлен
ня». 20.00 — Баскетбол. Кубок Ко- 
рача. «Будівельник» (Київ) — «Ди- 
рекбанн». (Голландія). 20.45 __ На
добраніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови. 21.50 — 
Художній телефільм «Покровські 
ворота». 2 серія. 23.00 — Вечірній 
вісник.
Л ЦТ (II програма)

8.35, 9.35 — Фізика. 8 кл.. Неваго
мість і перевантаження. 9.05 — Ні
мецька мова. 1 рік навчання. 10.05 
— Російська мова. 10.35, 11.35 —
Історія. 9 кл. Грудневе збройне 
повстання у Москві. 11.05 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання. 12.05
— «Міста і роки». Документальні
фільми. 13.15 — Концерт радян
сько-американського молодіжного 
симфонічного оркестру. 14.15 —
Новини. 14.20 __ Денний сеанс по
вторного телефільму «Трест, який

| лопнув». Художній телефільм. 1 се- 
I рія. 18.00 — Новини. 18.10 — «...До 
! шістнадцяти і старші». 19.00 —
І Реклама. 19.05 — Лауреати Міжна- 
■ родного конкурсу ім. П. Чайков- 
і ського. М. Федотов (скрипка). 20.90 
І — Вечірня назка. 20.15 — «Запо-
• бідними стежками». Донументаль-
• ний телефільм. 20.25 — «Для всіх,
• і для ножного». 21.00 __ «Час».
• 21.40 — Прожектор перебудови.

21.50 — «Поезії належу». Докумен
тальний фільм про поета М. Луко- 
ніна. 22.10 — Кіноафіша. 23.15 — 

1 Новини.

0КП2ЖЕ)
8 ГРУДНЯ

д ЦТ (І програма)
6.30 — *120 хвилин» 8.35 —пре

м’єра художнього телефільму «Не
діля, о ПІВ на сьому», з і 4 серії.
10.55 — Новини. 15.30 __ Новини.
15.45 — Прем’єра документального 
телефільму «Після свята». 16.15 — 
«Музична скарбниця». А. Хачату
рян. Концерт для скрипни з ор
кестром ре мінор. 16.50 — Новини.
16.55 — «...До шістнадцяти і стар
ші». 17.45 — Мультфільм. 17.55 — 
Прем’єра документального теле
фільму про Міжнародну трансарк
тичну експедицію СРСР __ Північ
ний полюс — Канада. Фільм 2 
«Вниз по меридіану». 18.45 — Сьо
годні у світі- 19.05 — «Вчимося де
мократії». Про роботу парткому 
НДІ медичної радіології. 19.35 —
Прем’єра мультфільму «Ми з Шер
локом Холмсом». 19.45 __ Прем’єра 
художнього телефільму «Неділя, о 
пів на сьому». З серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Зустріч з кінорежи
сером С. Ростоцьким у Концертній 
студії Останкино. 23.25 — Сьогодні 
у світі.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Твори су

часних українських композиторів.
9.45 — Художній фільм «Голова
Горгони». 11.10 — «Наука і сучас
ний світ», інтерв’ю президента АН 
УРСР академіка Б. Е. Патона. 11.40 
— «ІІІнільнии екран». 8 нлас. Ук
раїнська література, у. р. Шевчен
ко. «Кобзар». (1840 р.). 12.10__Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40__ —
«Срібний дзвіночон». 17.00 — Рес
публіканська фізико-математична 
школа. Математична олімпіада.
17.30 — Концерт камерної музики. 
18.00 — «Природа і ми». (Кірово
град). 18.30 — «Грають юні музи
канти». 19.00 — Актуальна намера.
19.30 __ «Живе слово». До 125-річ-
чя з дня народження українського 
письменника В. Д. Грінченка. 20.15 
— Концерт хору Українського те
лебачення і радіо. 20.45 — На доб-

Каніч, діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
рожектор перебудови. 21.50 —

Молодіжна студія «Гарт». 23.20 — 
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — На

вчальна програма. «Ходіння Єро- 
фія Хабарова». Науково-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 — Природо
знавство. 4 кл. Погода і її прогно
зування. 8.55 — «Без страху і до
нору». Науково-популярний фільм 
про життя і діяльність російського 
революціонера-народника Г. Лопа- 
тіна. 9.05 — Іспанська мова. 1 рік 
навчання. 9.55 — «Госпрозрахунок 
і екологія». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням СПТУ. Біоло- 

! гія. Ч. Дарвін. Штучний відбір. 
10.35, 11.35 — Біологія. 7 кл. Амфі
бії. Хто вони? 11.05 — Іспанська 
мова. 2 рік навчання. 12.05 —
«Осіння історія». Художній теле
фільм. 1 серія. 13.15 — «Дорослі і 
діти». Документальний телефільм.
13.55 — Новини. 14.00 — Денний 
сеанс повторного телефільму. 
«Трест, який лопнув». 2 серія.
17.45 — Новини. 18.00 — Сільська 
година. 19.00 — Баскетбол. Кубок 
європейських чемпіонів. Чоловіки. ! 
ЦСКА — «Снасоліні» (Італія). В пе- [ 
рерві — 19.40 — Вечірня казна.
20.40 — Концерт ансамблю «Лалі- 

і Бадахшан». 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 __
«Осіння історія». Художній теле
фільм. 1 серія. 23.00 — Новини. 
23.05 — Концерт гітариста Л. Бра- 
уора (Куба).

9 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — Пре
м’єра художнього телефільму «Не
діля, о пів на сьому». 4 серія. 9.40
— Грає квартет арф. 10.00 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 11.00 — Но
вини. 15.30 — Новини. 15.45 — Про
грама Грузинського телебачення.
16.40 — Новини. 16.45 — «Чого і 
чому?». Передача для дітей. 17.15 — 
Пісня-88. 17.25 — «Об’єктив». 18.00
— Прогрес. Інформація. Реклама.
18.45   Сьогодні у світі. 19.05 —
Мультфільми студії «Союзмульт- 
фільм» «Метаморфоза», «Старий 
дім». 19.20 — «Гавана чекає на 
вас». Музичний телефільм. 19.50 — 
Прем’єра художнього телефільму 
«Неділя, о пів на сьому». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — «Той куточок 
землі». Народні пісні в запису 
О. Пушкіна. 23.00 — «Погляд».
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — Музичний 
фільм «Військова музика». 9.40 — 
Художній телефільм «Покровські 
ворота». 1 і 2 серії. 11.55 — Нови
ни. 12.10 — Молодіжна студія 
«Гарт». 16.30 — Новини. 16.40 —
«Срібний дзвіночок». 17.00 — «Еко
номіка плюс наука». Рецепт для 
кооперативів. 17.35 — Телефільм 
«Юнга». 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.20 — Наші довідки. 
(Кіровоград). 18.30 — Любителям 
вокальної музики. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
Телеміст Київ — Кишинів. Еколо
гія Дністра. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 __ «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — Впер
ше на екрані УГ. Художній фільм 
«Таємна прогулянка». 23.10 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
вчальна програма. «Андрій Тимофі- 
йович Болотов, або Листи з XVIII 
століття». Науково-популярний
фільм. 3.35, 9.40 — М. Лєрмонтов. 
«Бородіно». 4 нл. 9.00 — Англійська 
мова. І рік навчання. 9.30 — «Зима 
сибірська». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням СПТУ. Астро
номія. Зірки. 10.35, 11.35 — «Світ, 
що нас оточує». 1 кл. Школа і мої 
товариші. 10.55 — «Світильники 
Ермітажа». Науково-популярний 
фільм. 11.05 __ Англійська мова.
2 рік навчання. 11.55 — «Осіння 
історія». Художній телефільм. 2 се
рія. 13.15 — «Спортина арена». До
кументальні фільми «Наодинці з 
висотою», «Валізка». 13.45 — Грає 
ансамбль енрипалів Великого теат
ру Союзу РСР. 14.05 — Новини.
14.10 — Денний сеанс повторного 
телефільму «Трест, який лопнув».
3 серія. 18.00 — Новини. 18.10 —
«Дядечко Ау». Мультфільм. 18.30__
Прем’єра документального теле
фільму «Дзвоник у вечірній шко
лі». 19.00 — Клуб мандрівників. 
20.00 — Вечірня назка. 20.15 —
Ренлама. 20.20 — Голоси народних 
інструментів. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови. 21.50 — 
«Осіння Історія». Художній теле
фільм. 2 серія. 23.10 — Новини.

ПЕРЕДПЛАТА «МК» СТАНОМ НА 30.11.88 р.

Міста 1 райони

м. Кіровоград
м. Олександрія 
Олександрійський 
Знам’янський 
Світловодський

о. Олександрійський 1047 — 125
со Бобринецький 1113 — 341

Гайворонський 1797 — 466л
С ~ 72 о ~ Голова нівськмй 588 — 283

öS Добровеличківський 1710 — 16
я rt q, 

<У М Долинський 1094 + 1
£23 Ä н Кіровоградський 1198 — 7

Компаніївський 1162 -U 29
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1664 — 110 Новоархангельс.ький 1035 — 403
2205 — 596 Новомиргородський 1198 — 315
2355 __ 1155 Новоукраїиський 1951 4- 174
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10 ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

6.30 — «120 хвилин». 8.30 — «Чо 
го і чому?». Передача для дітей.. 
9.00 — «Джерела». 9.30 — Рух без 
небезпеки. 10.00 — Концерт сим
фонічного оркестру Московської 
філармонії. 11.00 — «Розмова по 
суті». Про досвід роботи ' Макіїв
ської міської партійної організа
ції. 12.15 — Концерт Державного 
ансамблю пісні і танцю «Тюльпан». 
13.00 — «В країнах соціалізму».
13.30 — «Для всіх і для кожного». 
14.00 — Концерт майстрів мис
тецтв у Центральному концертно
му залі. У перерві — Новини. 16.45
— Очевидне — неймовірне. 17.45
— Міжнародна програма. 18.45 — 
Прем’єра документального теле
фільму «Чінгіз Айтматов». 19.40 — 
«Материнське поле». Художній 
фільм. 21.00 — «Час». 21.40 — Про- 
жентор перебудови. 21.50 — Пре
м’єра мультфільмів для дорослих.
22.10 — «Після конкурсу». Концерт 
лауреатів і дипломантів конкурсу 
«Юрмала-88». 23.30 — Новини.
А УТ
10.15 — «Коломийські враження».
Теленарис про агрофірму «Прут», 
яку очолює Герой Соціалістичної 
Праці В. М. Ткачук. Концерт ан
самблю «Заграва», агрофірма 
«Прут». 11.10 — «Доброго вам здо
ров’я». 11.55__«Свято народної му
зики». 12.50 — Новини. 13.05 —
«Художня панорама». Заслужений 
художник УРСР Б. Можаєва. 13.50
— Художній фільм для дітей. «Мій 
дім на зелених пагорбах». 14.55 — 
Концерт з творів С. Прокоф’єва.
15.40 — Нові комп’ютерні послуги.
(Експрес-інформація). 15.55 — Те
лестудія «Контакт». 17.00 — «Су
ботні зустрічі». Шкільна реформа: 
діалог /напередодні з’їзду праців
ників народної освіти. 18.30 __ Му
зичний фільм «Відлуння». 18.45 — 
«Скарби музеїв України». Л. Тер- 
лецьний. «За карбованим словом 
історії». 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.35 — В. Распутін. «Останній 
строк». Вистава Московського ху
дожнього академічного театру 
ім. Горького. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — Про
довження вистави «Останній 
строк». 23.00 — Вечірній вісник.
А ЦТ (П геограма)
11.15 — «Здоров’я». 12.05 — «У сві
ті тварин». 13.05 — «Новатори і 
консерватори». 13.55 — Педагогіка 
для всіх. 14.10 — «Інститут люди
ни». 15.10 — «Камера дивиться у 
світ». 16.40 __ «Осінь у Раміте». До
кументальний телефільм. 16.50 — 
«Складові аварії». Про причини 
аварій на залізничному транспорті.
17.40 — «Пригоди поросятна Фун
тика». Мультфільм. 18.20 — «Сек
рет великого оповідача». Художній 
фільм із субтитрами. 19.35 — Філь- 
ми-призери фестивалю неігроЕого 
кіно у Свердловську. «Той, хто з 
піснею...». 20.00 — Вечірня назка.
20.15 — Ренлама. 20.20 — «Погляд 
на фестиваль». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебудови.
21.50 — «Дивна жінка». Художній 
фільм. 1 і 2 серії

і

П ГРУДНЯ
А ЦТ (І програма)

8.00 — Новини. 8.15 — РиттТчна 
гімнастика. 9.00 — «Петя і Черво
на Шапочка». Мультфільм. 9.20 — 
Тираж «Спортлото». 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — Служу Радян
ському Союзу!». 11.00 — Музична 
передача «Ранкова пошта». 11.30 — 
«Майстри екрана». Кінорежисер 
В. Туров. 12.25 — Фотоконкурс «Я 
люблю тебе, життя». 12.30 — «Му
зичний кіоск». 13.00 — Сільська 
година. 14.00 — «Здоров’я». 14.4а 
— Фільм — дітям. «Я — ваш ро
дич». 15.50 — Мультфільм. 16.00 — 
Зустріч у Концертній студи 
кіно з народним учителем сгсг 
директором ПТУ № 52 Латвійської 
РСР Е. Кідо. 17.30 — «Найбільший 
музей світу». Лувр. 8 серія. 
веченто і Франціск І». 18.00Між
народна панорама. 18.45 —Пісня-88.
18.55 — Вперше на екрані ЦТ. ху
дожній фільм «Злочин на кораблі». 
1 І 2 серії. 21.00 — «Час». 21.40 — 
«Незабутні мелодії». Співає М. м* 
гомаєз. 23.10 — Новини.

А УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Ритмічна 

гімнастика. 9.45 — Віночок україн
ських мелодій. 10.15 — Художній 
фільм «Почни спочатку». 11.25 
«Азбука добра». «Вонзал для двох 
неповнолітніх». 11.55 — «На шля
хах республіки». Погода. (Експрес- 
інфоомація). 12.00 — Новини. 12.25 
__ М. Зощенко. «Гірко». Вистава 
Ростовського-на-Дону академічно
го театру драми. 14.05 — І тіл£*к 
музика. Обережно на кризі. 15.00
— Село і люди. «Волинські оренда
тори». 15.30 — «Ви нам писали». 
Музична програма за листами гля
дачів». ?6.00 — «Слава солдатська». 
17.00 — Розповідь про неспокій. 
18.05 — Мультфільм на замовлен
ня. 19.00 — Актуальна камера.
19.35 __  «Автограф». Народний ар
тист СРСР, професор А. Авдієв- 
ський. 20.30 — Реклама. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Продовження передачі
«Автограф». 23.05 — Вечірній віс
ник.
А ЦТ (II програма)
11.15 — «Навколо світу». Кіноаль- 
манах. 12.20 — «Життя видатних 
людей». Засновник сучасної кри
сталографії Є. Федоров. 12.40 —
«Домашня академія». 13.10 — Пе
редача для всіх. 13.25 — Бесіди 
про російську культуру. Цикл 1. 
14.00__«До і після опівночі». Ін
формаційно-музична програма (по
втор бід 26 листопада). 15.55 —
«Пісня далека й близька». Пісні 
Г. Пономаренка. 16.30 — Кінопано- 
рама. 18.00 — Телевізійний музич
ний абонемент. И.-С. Бах. Меса сі 
мінор. 19.05 — Мультфільм. 19.20
— Фільми-призери фестивалю не- 
ігроБОго кіно у Свердловську. «Ма
рія». 20.00 — Вечірня назка. 20.15
— «Сибір на екрані». Кіножурнал.
20.25 __ Гандбол. Кубок європей
ських чемпіонів. 1 8 фіналу. Чоло
віки. СКА (Мінськ) — «Металоплас- 
тина» (Югославія). 21.00 — «Час».
21.40 — «Я тебе ненавиджу». Ху
дожній телефільм. 22.55 — Новини.

Вільшанський 828 — 146
Онуфріївський 1111 — 81
Петрівськин 636 — 82
Ульяновський 972 — 70
Устинівський 734 ~ 87

Усього 47759 — 6608

Як повідомили в обласному ви
робничо-технічному управлінні
зв’язну, передплату продовжено до 
20 ГРУДНЯ ц. р. Чекаємо від рай
комів та міськкомів комсомолу по
відомлень про кращих розповсюд
жувачів «МК» до 15 грудня ц. р.



«Молодий комунар»

З грудня 1988 року

м. Знам’янка.

Ц. Р.
1. Та-
3. «Го-

Печеніги. 7. Аз-
10. Ва-

КРОСЧАЙНВОРД-ЗАГАДКА
1. Вид інформаційного бюлетеня. 2. Врода. 3. Пер

ше наунове звання, що присвоюється викладачам 
вузів. 4. Ударний музичний інструмент. 5. Амери
канський страус. 6. Мінеральна фарба. 7. Народ
ний поет-співець у народів Кавказу. 8. Один з ке
рівників Кубинської революції 1959 року. 9. Тро
пічний плід. 10. Футбольна номанда вищої ліги, 
одинадцятиразовий чемпіон країни. 11. Традиційна 
вистава народного театру Південної Індії. 12. Автор 
п’єси-казки «Дванадцять місяців». 13. Четверта час
тина року. 14. Сільськогосподарське знаряддя. 
15. Наука. 16. Податок у Російській державі. 
17. Короткохвостий рак. 18. Обласний центр в 
РРФСР. 19. Жіноча прикраса. 20. Хутровий звір. 
21. Вид місьного транспорту.. 22. Жук. 23. Англій
ський соціаліст-утопіст. 24. Геодезичний прилад.
25. Азербайджанський радянський письменник.
26. Частина радіоустановки.

ЯКЩО ВИ ПРАВИЛЬНО ВПИШИТЕ ВГАДАНІ СЛО
ВА, ТОДІ У ВИДІЛЕНИХ КЛІТИНКАХ ЗА ХОДОМ ГО 
ДИННИКОВОЇ СТРІЛКИ ПРОЧИТАЄТЕ ЗАГАДКУ. 
ВІДГАДАЙТЕ її.

Склав В. НЕЧИПОРЕНКО.

ВІДПОВІДІ 
ВМІЩЕНИЙ в «мк» за 
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. 

Карандаш. 6. Прометей. 
9. Залізобетон. 12. Седан. 

Бунін. 16. Пансіонат. 
Ананас. 18. Тулуза. 
Аншлаг. 20. Нарвал. 
Роксолана. 26. Ласти. 
Школа. ЗО. Гідробіон

ти. 31. Скорпіон. 32. Де 
монріт.

ОДЕСЬКИЙ «КРАТЕР» §
□Ви бачили коли-небудь вивержен

ня вулкана? Скоріше всього, як і 
я — по телевізору у програмі «Клуб 
мандрівників». Хтось може порівня
ти з цим грандіозним видовищем 
вибухи під час військових навчань 
(знайомі по службі в армії).

До процесу викиду лави із жерла 
вулкана наближені і виступи оде
ської групи «Кратер». Недарма в 
1979 році Сергій Кістьоров назвав 
свою групу саме так. Він тоді на
вчався у школі, і, як завжди це бу
ває, захоплювався хард-роком: 
«Лед Зеппелін», «Діп Перпл», «Уайт- 
снек», «Кратер». З 1980 по 1986 рік 
групу, м’яко кажучи, лихоманило: 
змінювалися музиканти, і два роки 
тому, коли група вступила в оде
ський рок-клуб, з початкового скла
ду залишилося лиш два музиканти— 
Сергій Кістьоров та удар’ник Олек
сандр Колкер. Коли ситуація все
редині групи нарешті стабілізувала
ся, відбулася ціла серія концертів- 
вибухів і «Кратер» оживав. Тепер, 
це, мабуть, найпопулярніша група в 
Одесі. В серпні цього року «Кратер» 
грав на днях хард-року в Ризі і мав 
дуже хорошу пресу. Зараз у складі 
«Кратера» п’ятеро музикантів. Двад
цятип’ятирічний Сергій Кістьоров з

дитинства займається музикою. Не
зважаючи на технічну освіту, працює 
професійним музикантом з 1983 ро
ку. Саме він пише для «Кратера» 
більшість композицій.

Ударнику Олександру Иолкеру •— 
24 роки. Він має спеціальну музично- 
художню освіту, як професіонал ви- 
ступає також з 1983 року. НІЯ

Брати Дубинські — Едуард (бас- 
гітара, 27 років) та Ігор (ЗО років, 
гітара). Ігор працює як професій
ний музикант з 1979 року. У складі 
«Кратера» — з 1987 року. Едуард 
прийшов до групи в цьому році. 
Обидва мають технічну освіту — 
друкарі.

Наймолодший музикант у групі— 
це Ігор Болдінов (клавішні, вокал). 
Професіонал з 1984 року, у склад 
«Кратеру» ввійшов у 1986 році. Він, 
як і Сергій, виступає як аранжиров
щик, пише тексти і музику. «Кра
тер» не був би, якщо можна так 
висловитися, «діючим кратером 
«хард-року», якби не зусилля групи 
по світлу та звуку — її очолює Во
лодимир Слєпухін. Великий вклад «у 
підтримання вогню» під час концер
тів Юрія Семенова — аранжиров
щика та світлозвукорежисера.

В. ШИЛО.

□

□
□
О
□

«Цілую
• ЕТИКЕТ

фі Увазі жителів Кіро« 
воградського райцентру 2 
всіх любителів самодіяль
ного мистецтва! 4 грудня 
районний будинок куль
тури проводить огляд ди
тячих колективів худож
ньої самодіяльності. Ната
лочки н Андрійки запро
шують тат і мам (не лише 
своїх) послухати їхні піс
ні, побачити танці. Не за
будьте завітати у неділю 
до клубу. Ного адреса: 
Кіровоград, райцентр. 
лиця Дарвіна, 3. 
огляду о 10 годині раш-^Ь

ф А що принесе грудеМ^ 
любителям вокального спі
ву? Сподіваємося, шану
вальники української пісні 
будуть щиро задоволені, 
відклавши всі нагальні 
справи і завітавши 9 гру
дня до актового залу муз- 
училища, де відбудеться 
вокальний вечір народної 
артистки УРСР Лариси 
Остапенко — першої вико
навиці багатьох пісень но* 
и ул я р и о го у к р а ї н с ьк ого
композитора Олександра 
Білаша. Нагадуємо: поча« 
той абонементного концер« 
ту о 19 годині.

ф Як завжди, у суботу 
запрошує своїх друзів кі- 
локлуб «Екран». Сьогодні, 
З грудня ви можете пере
глянути фільм молодого 
режисера ~ І. Диховичного 
«Чорний монах». «Екран» 
збирає друзів о 18 годині 
40 хвилин у приміиіиЛк 
бібліотеки імені Крупсьі^^

(Э 3—4 грудня у будя
ку культури авіаторів для 
молоді-міста проводяться 
дпекопрограмп, які вже 
давно завоювали її симіщ* 
тії. Отже — о 19 годині 
30 хвилин.

«Мені це ні до чого». Якщо терпіти 
несила, спробуйте раптово відверну
ти її увагу — спіткніться, наприклад, 
і заохайте. Коли ваша дама чуйна і 
вихована, вона вам поспівчуває і пе
рерве нудну балачку.

О Коли ви йдете кудись із дамою 
і зустрічаєте своїх знайомих, не за
тримуйтеся з ними. Якщо потрібна 
довга розмова, домовтеся про зу
стріч чи дзвінок. Не впадайте і в ін
шу крайність — не робіть вигляду, 
що не помітили іншої своєї прия
тельки з остраху, що вашій супутниці 
не сподобається ваш контакт із нею. ь—і 
У такому випадку найдоцільніше ко- “ 
рентно привітатися. Якщо ж вона за- [ )
веде розмову, не рвіться геть — «Я 
спішу!». У присутності вашої дами | | 
перекиньтеся кількома словами. р—

фі Ніколи не вважайте зайвим пе- 
репитати свою знайому про здоров’я, 5—І 
самопочуття, справи. І якщо таке пи- яа 
тання вже поставили, то слухайте від- |„.і 
повідь до кінця. Коли треба, пропо- г—і 
куйте свою допомогу, не наполягайте, |_ у
якщо пропозицію відхиляють. Але 
не кажіть «Не хочеш — як хочеш», К-; І 
це образливо. Краще так: «Коли тобі г—» 
буде потрібна поміч, звертайся». и

ф У житті ножного буває момент. 
коли з якихось причин з дівчиною г—1 
доводиться розлучатися. Якщо у вас ІЕЛ 
бранує духу сказати їй про причини 
цього прямо або ви боїтеся її обра-- ........ .... о

□
о я 
□

О: РУЧКИ...»
5 Тепер їх дамам нечасто цілують, а
♦ якщо і бувають спроби, то дами 
Тнерідно висмикують долоню — не 
Хзвинли у нашому житті не те, що 
І вишуканої поштивості у ставленні 

до жінки, якою і є поцілунок у руку, 
а й елементарної чемності з бону чо- 
ловіцтва. Хлопці, котрі в листах до 
газети бідкаються, що їхні знайомі 
дівчата всі хамуваті, вульгарні й неці
каві, не завжди, очевидно, замислю- 

-фються над тим, що «який їхав, таку 
їй здибав». Добре вихована, розумна І 
♦ витончена дівчина десятою дорогою 
І обійде «кавалера», який починає зна

йомство фразою: «Дівчино, сірничнів 
не знайдеться?». Звичайно, головне в 
людині - вчинни, а не слова чи ма
нери, та все ж «ніщо не цінується так 
дорого і не дістається так дешево, як 

«ввічливість». Спробуйте, джентльмени, 
датра. 18. Гейзери. 20. Мо- |це зовсім неважко: 
пассан. 22. Затон. 24. Карт.
26. Етна. 28. Гонта.

НА КРОСВОРД, 
12 ЛИСТОПАДА

ПО ВЕРТИКАЛІ: 
хометр. 2. Ідеал, 
лод». 4. ~ 
бест. 8. Оберон. . . __ 
лентність. 11. Нумізмати
ка. 13. Сарафанов. 14. 
Матування. 21. Пластина. 
22. Острог. 23. Ілюзія. 24. 
Палеоліт. 28. Хімія. 29. 
Стамо.

о

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД,
ВМІЩЕНИЙ В «мк» ЗА 26 ЛИСТОПАДА Ц. Р.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

Тарту. 3. Джерело.
5. Майор. 7. Діадема. 9. Ко
па. 11. Донг. 13. Полігон,
15. Шпангоут. 17. Шим
панзе. 19. Договір.
21. Азов. 23. Саги. 25. Ате
стат. 27. Копер. 29. Нафта.
ЗО. Тачанка.

Заст. редактора 
А. БЕЗТАКА.

ф< Крепдешин перуть в розчині дитячого мила 
40 —45 С. Полоскати перевареною теплою водою, а 
потім холодною з додаванням оцту (1 столова лож
ку на 1 літр води). Віджати, завернути в чистий 
рушник, прасувати з виворотного боку не дуже 
гарячою праскою. *

фі Вовняний тринотаж добре прати у відварі бі
лої квасолі, оскільки тан вовна не збивається. 
Один кілограм квасолі треба розварити у п’яти — 
шести літрах води, потім відвар процідити і висту
дити до 40 — 45 градусів. Речі перуть без мила. 
Терти не варто, опісля річ слід прополоскати і ви
сушити.

ф> Складки спідниці чи плаття перед пранням 
варто впоперек наметати тонкою ниткою велики
ми вільними стібнами. Після прання складни доб
ре розправити і ніби розтягнути у потрібному на
прямку. Сушити спідницю слід на спеціальній ві
шалці або на плечиках.

ф. Зім’ятий вовняний одяг не завжди потребує 
прасування. Найчастіше він повністю розправляє
ться, якщо його повісити на плечики над тазом з 
гарячою водою.

ф Хочете нову спідницю з старого джемпера? 
Рукави джемпера виверніть всередину і простро
чіть по формі кишень. Плечі і горловину зрізати 
по прямій і призібрати в талії. Еластичний пояс і 
оздоба завершають оригінальну ідею. Спідницю 
варто покласти на підкладку.

До таної спіднички дуже пасуватиме прямий жа- 
нет до талн. його можна зробити, обрізавши ста
рий довгий піджак і внісши декілька доповнень,

Ж-*. Ж Ж Ж Ж-Ч. Ж-Ж. -Ж. М-Ж-Ж.

Завжди пропускайте будь-яку 
жінку попереду в двері, постарай
тесь відчинити і притримати їх.

і ЯМ3 транспорту виходьте навпаки, 
'першим і подайте супутниці руку.

ф Допомагайте жінці одягти паль
цю, плащ чи куртку, а от такі послуги, 

як пов’язати шарф, застібнути гуд- 
зик, поправити волосся залишайте 
для матері, сестри, дружини, коха- 

/ ної — малознайомих дам це може 
£ насторожити.

А Перед тим, як щось розповісти 
супутниці, запитайте, чи цікаво це їй. 

/ Якщо ж вона говорить щось зовсім 
£ вам непотрібне, переривайте:

зити, не вдавайтеся до брехні «По
дзвоню, прийду» — а самі щезаєте.а 
Не затівайте і сварок з тим, щоб во
на сама через це від вас відвернула
ся. Ліпше чиніть так: «У мене зараз 
такий стан, що тобі важко буде зі 
мною спілкуватися, тільки настрій 
псуватимеш. Я розберуся у собі, і то
ді, можливо, ми з тобою зустрінемо
ся». Тим більш, що нерідко саме так 
І буває.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украина.

На украинском языке.

НАША
АДРЕСА:

316050,
МПС,
м. Кіровоград, ;
вул. Луначарського, 26.

• ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ!
1ГЇ ♦ л Останніми десяти-КОНИ В ЯБЛОКАХ І річчями автомобілебу-

-я п ... 4 ♦ дівннки все частіше ні-
Музыка Д. ТУХМАНОВА. Слова М. ТАНИЧА. 1 кавляться новим видом

Эго было в самом деле, а я маленький, ♦ пального — спиртом.
Было в жизни, но в чужой, ниже стремени. І По-перше, він виділяє
дони в яблоках летели, 2 раза. ♦ менше отруйних газів,
Но на^крышам™кварталов, Бубенцы в’ ношюГт'ши, ♦ СКОзапаси° пафї'зїен*

85 її'=ЯГ0’ =■
Но давно, хоть, право, ? па отримувати з при

помню, І родного газу, вугілля, з
Кони в яблоках, копи серые, По степи мечты моей т рослинних відходів
Как мечта моя, кони смелые. Все гоню я к водопою х сільського господарства
Скачут, пока я. Серых в яблоках коней. і і харчової промпсло-
да по времени ПРИПЕВ (2 раза). ♦ вості.

Где кончалась суета, 
Там мечта моя летала, 
В серых яблоках мечта.

ПРИПЕВ:

Французький інститут 
нафти разом з фірмами 
«Рено» та «Гїежо» роз
робили «гнучкий» дви
гун внутрішнього зго
рання, який самостійно 
псрснастроюється в за
лежності від вмісту 
спирту в бепзоспирто- 
вих сумішах, залитих в 
бак.

Випробування двигу
на дали хороші резуль
тати.

Ці Нью-Иоркський му
зей природної історії 
поповнив свою колек
цію мінералів топазом, 
маса якого 4,3 кілогра
ма. Топаз «Бразільська 
принцеса» вважається 
найбільшим у світі кош
товним каменем.

ф Англійські хіміки 
розробили новий плас
тилін, який відрізняєть
ся від звичайного ли
ше одним: він розчи
няється у воді і тому

легко змивається з рук, 
одягу і... килимів.

£»< Серед глиняних 
табличок з Древнього 
Вавілону, які зберігаю
ться в Британському 
музеї, є три документи 
із записами про візити 
комети Галлея в І64 і 
87 роках до нової ери.
Ці таблички дадуть ГП 
можливість вченим-ас- 
троїіомам більше взна
ти про то цікаву ко
мету, про її рух в древ
ні часи.

□

□
оф Законодавчі збори ; 

штату Міссурі (СІНА) 
розглядали білль, згід- і 
но якого особи, які не 1 
повернули взяті З біб- І 
ліотски книги, можуть І 
бути ув’язнені. Так, чи- 1 
тач, який затримає па і__
два місяці після впзиа- гп 
ченого строку книги на * 
суму 150 доларів, може Щ 
отримати до п’яти ро- * 
ків В'язниці і те запла- и 
тити великий штраф. Щ

□
о

Телефони: 
редактора — 
2-54-26; за
ступника ре
дактора — 
2-29-92; від
повідального 
секретаря — 
2-27-65; відді
лів: комуніс

тичного виховання _  4-66-79,
4-64-21; комсомольського життя 
та енономіки — 2-04-84; учнів
ської молоді і соціальних проб
лем—2-59-82; фотолабораторії — 
4-94-94; оголошень — 421ІВ-96; 
коректорської — 3-61-83.
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ростіна, Я. Урсаленко, 
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