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Орган

Кіровоградського обкому ЛКСМУ

■
СОЦІОЛОГІЧНА АНКЕТА

Перед початком робо
ти з’їзду львівська деле
гація.
вірна традиціям
XXI з’їзду 0ЛКСМ, у за
лі пустила по руках ве
личенький надувний м’яч
синьо-жовтого кольору.
Підстрибував м’яч по за
лу до тих пір, поки не
потрапив до рук делега
тів чи то Житомирщини,
чи то Миколаївщини,
Еони його приголуби
ли. Лагідно погладили,
покрутили в руках... і ви
пустили з нього повіт
ря. Не знаємо, навіщо
так вони вчинили. Мож
ливо, хотіли собі його
тихенько прихопити, а,
можливо...

РУНА
«ПРИКРИТТЯ»
Ми сподівалися, що в
день відкриття з’їзду бі
ля Палацу культури «Ук
раїна» буде веселіше.
Думали, прийдуть «не
формали» зі своїми ло
зунгами, відбудуться ди
скусії... Однак чи то дощ
став завадою, чи байду
жість, а чи ще щось ста
ло причиною тиші на ву
лиці.
Ото неслодіванкаї Аж
дивно, що так трапило
ся і що без роботи за
лишилася так звана гру
па «прикриття». Знаете,
що то за група? Звісно,
ні. А ми знаємо. Правда,
з напівофіційних дже
рел довідалися, що ЦК
ЛКСМ України створив
отаку групу. До неї уві
йшли науковці, котрі і
потрапили під «крило»
комсомолу. їхнє завдан
ня було вести дискусії,
давати «комсомольські»
відповіді неформалам І
формулам, які (так ду
малося) збиратимуться
на вулиці біля Палацу
культури «Україна» під
час роботи з’їзду. Одним
словом, комсомол «під
страхувався».
Хоча виявилося в пер
ший і в наступні дні ро
боти з’їзду, що дарем
но,
Підготував Ю. ЯРОВИЙ.

«ТВОЯ ДУМКА^
ДЕЛЕГАТЕ»
і. ЯК БИ БАЧИТЕ МАЙБУТНЄ ЛКСМ УКРАЇНИ?
Кількість

%

137

25,14

80

14,68

59

10,83

253
27

46,42
4,95'

1 — як громадсько-політичної організації, для
якої характерна єдність комуністичних і со
ціалістичних програмних цілей
2 — як широкого громадського руху, що об’єд
нує за інтересами різні прошарки молоді
З — як молодіжної профспілки, головною метою
якої є захист специфічних інтересів молоді
в органах єлади і сфері виробництва та на
вчання
4 — як організації, яка є одночасно громадськополітичною організацією, профспілковою та
об’єднанням за інтересами
5 — ваше бачення

II. ЯКА ІДЕЙНА ПЛАТФОРМА ПОВИННА БУТИ ОСНОВОЮ

НАШОЇ СПІЛКИ?

1 — комуністична, марксистсько-ленінська ідео
логія
2 — соціально-демократична ідеологія
3 — соціалістична реформістська ідеологія
4 — ідеологія загальнолюдських цінностей
5 — національно-демократичні традиції та ідеї

119
130
20
268
40

21,83
23,85
3.67
49,17
7,34

НІ. НОВІ СУСПІЛЬНІ УМОВИ СТАЛИ ПРИВОДОМ ДИСКУСІЇ
СТОСОВНО ЗМІНИ НАЗВИ НАШОЇ МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЯКА З НИХ, НА ВАШУ ДУМКУ, НАЙБІЛЬШ ВІДПОВІДАЄ МЕТІ
Й ЗАВДАННЯМ КОМСОМОЛУ В НОВИХ УМОВАХ?

1
2
3
4
5
6

—
—
—
—
—
—

Ленінська Комуністична Спілка МолодіУкраїни
комуністична спілка молоді України
соціалістична спілка молоді України
соціал-демократична спілка молоді України
спілка молоді України*)
молодіжна спілка за демократичний соціалі^л

121
31
26
52

22,2
5,69
4.77
9,54

22

4,04

' — справа не в назві організації а в її роботі

153

28,07

37

6,79

8 — інше

Даних не було.

IV. ЯКІ ВЗАЄМИНИ В НОВИХ УМОВАХ ПОВИННІ БУТИ
МІЖ КОМСОМОЛОМ 8 КОМУНІСТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ
В УМОВАХ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ?

1 — повна ідейна і організаційна єдність
2 — ідейно-близькі, партнерські
3 — ідейна єдність у головних питаннях при пев
ній самостійності в тактичних і організацій
них питаннях
4 — можливість тимчасових коаліцій, спільних
ініціатив, як і з іншими політичними партіями
соціалістичного напряму
5 — молодіжна організація повинна бути поза
партійною і позаполітичною організацією

22
102

4,04
19,72

214

39,27

170

31,19

40

7,34

V. ЯКИМИ ПОВИННІ БУТИ СТОСУНКИ з ВЛКСМ?

1 — зберігатися в теперішньому вигляді
2 — регулювати на договірних, конфедеративних
засадах
3 — розглядати як міжнародні стосунки нашої
Спілки
4 — інше

62

11.38

377

68,81

79

14,50

15

2,75

VI. НАПЕРЕДОДНІ XXVIII З’ЇЗДУ КПРС В ПАРТІЇ ІДЕ ДИСКУСІЯ
Р РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИБІЧНИКІВ РІЗНИХ ПОЛІТИЧНИХ
ПЛАТФОРМ, ВИНИКАЄ ЗАГРОЗА РОЗКОЛУ ПАРТІЇ.
ЯК ВИ ВЧИНЕТЕ В РАЗІ РОЗКОЛУ КПРС ЧИ ВИДІЛЕННЯ
З НЕЇ ІНШИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ?

(ВІДПОВІДАЮТЬ ЛИШЕ ЧЛЕНИ КПРС)

<1 — залишусь э КПРС на платформі демократич
ного і гуманного соціалізму
2 — підтримаю прихильників Демократичної плат
форми КПРС і приєднаюсь до їх партії
3 — вийду з КПРС і ввійду до іншої партії
4 — вийду з КПРС і стану безпартійним
5 — важко сказати

153

29,91

72
11
17
114

13,21
2,01
3.11
20,91

У середу на вечірньому засіданні з’їзду в результаті таєм
ного голосування було змінено назву
спілки — на ЛКСМУ
(МДС) (молодь за демократичний соціалізм)

ТОН ЗАДАЄ
На з’їзді був день, коли делегати ра*
зом із запрошеними обговорювали про
екти резолюцій. Наш земляк — Воло*
димир Ільющенков, перший секретар
Олександрійського райкому комсомолу,
висловився, що на сьогодні дані проек
ти — це реальні напрями, більш-менш
конкретні.
— Будуть уточнення, вноситимуться
пропозиції, але вважаю, — розміркову
вав Володимир, — що ЦК ЛКСМУ, ро
бочі групи зуміли визначити головне а
нашому комсомольському житті.
Дещо інакше відгукнувся про це Вік
тор Громовий, учитель з Кіровоград
ського району. Він ще до початку робо
ти з’їзду відбув до ЦК і працював над
резолюцією, яка стосувалася кадрової
роботи. Віктор казав таке: робоча гру
па працює, працює, вносить пропозиції,
а потім працівники ЦК підходять і... за
лишають свій варіант.

Кіровоград
Від себе зазначу — я чув це лише від
В. Громового.
Коли вже ми згадали Віктора, варто
розповісти й про його виступ на з’їзді.
Хто уважно читає «Молодий комунар»,
той пам’ятає його публікацію за 9.06.
Шматки з цього матеріалу звучали й із
трибуни з’їзду.
Виступ мені не сподобався. Непере
конлива вимова, багатослів’я спричини
ло його несприйняття. Та це, так би мо
вити, півбіди. Біда в тому, що кірово
градські делегати більшістю засудили
виступ Віктора Громового, який від іме
ні кіровоградців і як їхній представник
висловив думку, яка не співпадає з дум
кою делегатів. Говорили, що 'це просто
непорядно: перед товаришами казати
одне, а з трибуни — інше. Віктор відпо
вів мені, що це його особиста думка.
Приємним було таке: увечері в готелі,
де розмістилися кіровоградці, більшість

зібралася в номері Сергія Снопкоза,
першого секретаря нашого обкому ком
сомолу. Обговорювалися підсумки ро
боти дня. Та так дружньо обговорюва
лися, виробляли свій «стратегічний» на*
прям з багатьох питань, що нашим пред
ставникам можуть позаздрити інші де
легати.
Що від цього є користь, можна про
слідкувати на прикладі роботи секції
над проектом резолюції з економічної
діяльності ЛКСМУ. Як сказав Другий
секретар обкому комсомолу Віктор іюпа, пропозиції кіровоградців були до
повнені до проекту. Більше того — аб
солютно всі пропозиції! І це при тому,
що секція була найчисельнішою — в за
лі знаходилося понад 400 чоловік, котрі
брали участь в обговоренні.
Коли обговорювався проект резолюції
з економічних питань, у роботі цієї сек
ції брав участь частий гість нашої газе
ти делегат Олександр Возний. Його
пропозиції теж жваво сприймалися ко
легами — делегатами з інших областей.

Наші кореспонденти Юрій
ЯРОВИЙ та Василь ГРИБ
передають із XXVI з їзду
ЛКСМ України
А що було про що сказати жителю Кіровограда — ми знаємо із власного са
мопочуття; така ось наша екологія в об-

ласному центрі...
І ще про одне хочу сказати. Не знаю,
чи буде цікаво нашим читачам, але де
легати підтримали оплесками реплнсу
одного з виступаючих, який сказав майже наказовим тоном
якщо засо и
масово, інформації ТАК висвітлювати
муть роботу з'їзду, ми попросимо ,х
вийти. Бачте, не подобається
декому
хід висвітлення. Можливо тому, що не
все подається а парадному стилі, а,
можливо, й ми, журналісти, не праві...

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
«УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ: ПОГЛЯД

Серед респондентів (255
чол.) 75% школярі, 25%—
учні ПТУ; 27% учасників
опитування проживають в
обласних центрах в тому
числі м. Києві), 55% — в
містах, райцентрах, 18%—
з сільській місцевості. Всі
вони члени ВЛКСМ.
Майже половина опиту
ваних стверджують, що
педагогічний колектив і
окремі вчителі лише іно
ді допомагають комсо
мольській
організації,
схвалюють її діяльність.
2% опитуваних вказують
на байдужість педагогів
до комсомолу, кожен сьо
мий учасник — на їх про
тидію діяльності комсо

молу, а 2% — про «різко
негативне» ставлення до
організації.
Найбільш вагомими при
чинами слабкої дієвості
к/о, закладів учні вважа
ють: бюрократизм (57%);
неналежним чином орга
нізоване дозвілля (44%);
пережитки
минулого у
свідомості і поведінці лю
дей рх%). Поряд із цим
названі
«безкарність»
(52%), «порушення прин
ципів соціальної справед
ливості» (хУ%), «нерівні
можливості для розвитку
кожного» (21%).
Більше половини опита
них (54%) бачать комсо
мол «як союз самостій

До програми роботи делегатів увійшли зустрічі в най
різноманітніших міністерствах. У багатьох побували де
легати нашої області.

ВІДВІДИНИ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Заступник міністра внутрішніх справ України, генералмайор В. Г. Барташевич і начальник політуправління
МВС, генерал-майор О. І. Боровик прийшли на зустріч
із делегатами, серед яких здебільшого були працівни
ки органів внутрішніх справ. «Народ одурманений і до
кінця в усьому ще не розібрався», — сказав заступник
міністра після роздумів про екстремістів і націоналіс
тів. Далі він зупинився на причинах шаленого росту
злочинності; навів багато конкретних цифр, відповів на
запитання. Чимало делегатів-правоохоронців звертали
ся до генера-майора з конкретними проханнями щодо
виділення автомашин та радіостанцій. У відповідь на це
керівництво міністерства внутрішніх справ запевнило,
що спробує виділити для делегатів, котрі працюють в
міліції. Завершилася зустріч традиційним фотографу
ванням делегатів поряд з генерал-майором О. І. Боро
виком.

у МАЙБУТНЄ» (РЕСПУБЛІКАНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ, м, ОДЕСА,

них молодіжних асоціа
цій, клубів, інших органі
зацій», кожен п ятий(і8%)
впевнений, що комсомол
збереже принципи орга
нізаційної пооудови, але
з прийняттям Програми
ЛКСМУ рішуче зміниться
характер його діяльності.
14% опитаних вважає,
що комсомол розділиться
на кілька самостійних ор
ганізацій.
Прихильників
ідей переорієнтації ком
сомолу на іншу ідеологіч
ну платформу 7%.
Результати анкетування
свідчать, що 9/10 делега
тів конференції —- за
оновлення комсомолу в
різних варіантах, і лише

1/10 не вірить у можли
вість радикальних прогре
сивних змін комсомолу
республіки.
Рішуче
за створення
Спілки учнівської МОЛОД)
(СУМ) висловилося лише
дві п ятик анкетованих,
з% — не бачить у цьому
необхідності. Категорично
проти такого формуван
ня — 3%. Частина респондентів не визначились у
цьому питанні, але й не
заперечують доцільності
СУМу. ЬіДцначено також
в
основному
байдуже
ставлення
педагогів до
цієї проблеми.
Майже половина учнів
вважають, що фінансова

ДЕРЖПОСТАЧУ УРСР
На зустріч із керівництвом Держпостачу УРСР при
їхали люди серйозні — так звані «штовхачі» від комсо
молу. Зауважимо, що нічого образливого у слові, яке
в лапках, немає. Адже ні для кого не секрет, що сьо
годні комсомольська економіка — молодіжні підприєм
ства, госпрозрахункові об'єднання, МЖК тощо — від
чуває великі труднощі із забезпеченням необхідними
для подальшого існування матеріалами, сировиною. Зу
стріч проводив (при допомозі секретаря об'єднаного
парткому та керуючого справами) заступник голови
Держпостачу УРСР Віктор Макарович Шраманко. Він
почав було розповідати про структуру відомства, деякі
«таємниці» його діяльності... Але закінчити делегати
з’їзду йому не дали — делікатно перервали. І почалося:
«Допоможіть із металом», «Підкиньте цементу», «Дай
те паперу», «Збільшіть постачання палива»... Ясна річ,
що задовольнити всі ці «незначні» вимоги Віктор Мака
рович зразу ж не міг. Якщо зможе взагалі. Одних про
сив залишити всі необхідні документи у приймальні, ін
ших відсилав на адресу Агропостачу, комусь щось і обі
цяв. Як от секретарю Тернопільського обкому комсо
молу Володимиру Мариновському — 80 тонн труб. Зро
зуміти працівників Держпостачу можна — не асе зале

ТРАВЕНЬ

1990 Р.),

база, членство, структура
СУМу повинні бути неза
лежними від комсомолу,
а ідемно-поллична плат
форма — «незалежною
від інших
організацій».
Більше 40% опитуваних
висловилися, що фінансо
во-економічну
основу
СУМу складатимуть: а) за
соби
госпрозрахункових
організацій молиді; о] за
соби від видавничої діяль
ності; в) членські внески.
найбільш популярними
проблемами учні бачать:
а) самоуправління в на
чальних колективах; б) ор.
ганізацію дозвілля; в) реа
лізацію політичних інтере
сів; г) працевлаштування;
д) соціальне забезпечен

ня учнів; е) створенню
клубів за інтересами.
Найменше прихильників
знайшлося у: а) організа
ції художньої самодіяль
ності (2,7%); 6) технічно
творчості (1,9%).
Аналіз анкет
покмуо,
що
політизація нашого
життя негайно знайшла
своє відображення у се
редовищі підлітків.
Анкета складається з 12
розділів, які
охоплюють
значне коло «непомітних»
на першим погляд проб
лем. З повним обсягом
аналізу дослідження мож
на ознайомитись, звер
нувшись у науково-вироб
ниче
об єднання
ЦК
ЛКСМУ.

жить від них. Найбільше іурбує інше; хіба можна на
звати економічно розвинутою країну, в якій делегати
молодіжного з’їзду своїми мандатами
намагаються
врятувати від банкрутства свої «рідні» заводи, фабрики,
колгоспи?

МІНІСТЕРСТВА МІСЦЕВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
На зустріч до виконуючого обов'язки міністра місце
вої промисловості Юрія Олександровича Бондаря при
йшло аж три делегати (якщо не рахувати журналіста і
керівника оцих трьох). Та ті, хто не прийшов, нічого не
втратили: розмова відбулася в ознайомлюючому плані
Спочатку Юрій Олександрович, як у старі «добрі»
часи, розповів про досягнення підприємств його галузі
похвалився успіхами. Пізніше мова пішла про проблеми
найрізноманітніші біди підпорядкованих
міністерству
виробництв. Постійно наводилися красномовні факти
типу: олівці виготовляються на обладнанні, яке вста
новлювалося ще в 1913 році. Бідкався виконуючий обов язки міністра і про оббирання Москви — валюти за
лишається на підприємствах всього двадцять процентів...
Завершувалася розмова відповіддю на загальні запиННЯ, ЯКІ можна було й не задавати, так як і зустріч—
можна було б і не проводити

лудо«. И ► .
Г«. СГсгуїіиорстопа. 21.40 — ЕнранііЛціп таоріи
М. Гоголгі. «Ніс». 23.15 — Коплж.

/

І

І

вівторок19 ЧЕРВНЯ

А ЦТ (І програма)

18 ЧЕРВНЯ

Д ЦГ (І програма)
б.ЗО — 120 хвилин. 8.30 — «Вій
на». Художній телефільм. 1 серія.
9.45 — Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна Бельгії — збірна Уругваю.
2 тайм. 12.30 — Час. Телевізійна
служба новин. 16.45 — ТСН. Теле
візійна служба новин. 17.00 — Ди
тяча година. З уроком французь
кої мови. 18.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 18.30 — Зупинися,
мить! 19.00 — Пульс-90. Ми і еко
номіка. 19.50 — «Війна. Художній
телефільм. 2 серія. 21.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 21.40 —
Колаж. 21.45 — Актуальне інтерв’ю.
21.55 — на IX Міжнародному нонкурсі ім. П. Чайковського. 22.15 —
Терези. Знову про Маяховського.
22.35 — Мультфільми
дорос
лих. 22.45 — Футбол.
Чемпіонат
світу. Збірна Камеруну — збірна
СРСР.
1.00 — ТСН.
Телевізійна
служба новин. 1.15 — Футбол. Чем
піонат світу. Збірна Аргентіни —
збірна Румунії. 2 тайм. 2.15 — «Ма
ленькі трагедії». Телефільм. 1 і 2
серії. 4.54 — «Часи не вибирають».
Фільм-концерт за участю Т. і С. Нікітіних.

▲ У 'і
16.00 — Новини. іблО — Для ді
тей. Пісенний віночок.
16.40 —
«День за днем». (Кіровоград). 17.00
— Кармен-сюїта. Балетна вистава.
17.50 — Виступає хор хлопчиків з
штату Арізона. 19.00 — Усім ми
ром. Громадсько-політична
про
грама. 19.30 — Музичний
фільм
«0. Петрусенко». 20.00 — Актуаль
на номера. 20.30 — На добраніч,
діти! 20.45 — «Природа і ми». Ра
діаційний фон у Кіровограді ’ об
ласті. Ведучий
публіцист В. По
грібний.
(Кіровоград).
21.25
—
«Щасливої дороги». Реклама. (Кі
ровоград). 21.40 — Все про кіно.
22.50 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Пів
денної
Кореї — збірна
Іспанії.
2 тайм. 9.15 — Прем’єра докумен
тального телефільму «По той бік
цирну...». 9.45 — Фільми — дітям.
^•Прийміть телеграму в борг». 11,00
— Життя, віддане пісні. Народна
артистка Туркменської РСР М. Фаоаджева. Фільм-концерт. 18.00 —
Час. Телевізійна служба новин (з
сурдоперекладом).
18.30 — Теле
студії міст РРФСР.
(Челябінськ).
19.00 — На IX Міжнародному кон
курсі ім. П. Чайковського. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Програма
Чурасьмого телебачення. 21.00 —

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Вій
на». Художній телефільм. 2 серія.
9.35 — «В країні веселій дитинст
ва». Мультфільм. 9.55 — Відкриття
Російської партійної конференції.
По закінченні — Футбол. Чемпіо
нат світу.
Збірна
Камеруну
—
збірна СРСР. 2 тайм. 12.30 - Час.
Телевізійна служба новин. 13.00 —
Колаж. 16.45 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 17.00 —■ «Жар-пти
ця». Мультфільм. 17.10 — Прем’єра
документального телефільму «Коли
у дім постукала війна». 18.00 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
18.30 — Рух без небезпеки. 19.00
— Виступ хору ветеранів Великої
Вітчизняної війни. 19.45 — «Вій
на». Художній телефільм. З серія.
21.00 — Час. Телевізійна служба
новин. 21.40-—Актуальне інтерв’ю.
21.50 — На IX Міжнародному кон
курсі ім. П. Чайковсьмого. 22.15 —
Антиміст
Москва — Брюссель.
22.45 — Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна Італії — збірна Чехо-Словаччини. 1.00 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 1.25 — «Маленькі
трагедії». Телефільм. З серія. 2.35
— Спортивна програма. 3.35
—
Концерт С. Ріхтера. 4.40 — Це бу
ло... було...

9.00 — Новини. в.20 — Доброго
вам здоров’я. 9.50 — Село і люди.
Оренда. Що далі? 16.00 — Новини.
16.10 — Прем’єра документально
го фільму «Батюшка».
16.40 —
Шляхом оновлення. Вхід вільний
17.15 — Обережно на воді! (Кірово
град). 17.35 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.00 — На XXVIII з’їзді
Компартії України. 20.00 — Акту
альна камера. 20.30 — На добра
ніч, діти! 20.50 — На XXVIII з’їзді
Компартії України.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Юго
славії — збірна Об’єднаних Араб
ських Еміратів. 2 тайм. 9.15
—•
«Сибірський
маневр».
Докумен
тальний телефільм. 9.45 — Фільм
— дітям. «Ми — хлопці живучі».
11.00 — Футбол, Чемпіонат світу.
Збірна Італії — збірна Чехо-Словаччнни. 2 тайм. 18.00 — Час. Те
левізійна служба новин (з сурдоперенладом).
18.30 — Телестудії
міст РРФСР. (м. Кіров). 18.55 —Ко
лаж. 19.00 — На IX Міжнародному
коннурсі ім. П. Чайковського.
У
перерві — 20.00 — Вечірня назка.
21.00 — На Російській партійній
конференції.

9.00 — Новини.
9.20 — Теле
фільм. 9.30 — Грає Державний орнестр українських народних
ін
струментів УРСР. 9.55 — Відкрит
тя XXVIII з’їзду Компартії України
(пряма трансляція). 16.00 — Нови
ни. 16.45 — Для дітей.
«Кощей
безсмертний».
17.50 — Науковопопулярний
фільм «Найноротша
дорога». 18.00 — На XXVIII з’їзді
Компартії України. 20.00 — Акту
альна камера. 20.30 — На добра
ніч, діти! 20.45 — На XXVIII з’їзді
Компартії України.

четвер

А ЦТ (II програма)

20 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Вій
на». Художній телефільм. З серія
9.45 — Футбол. Чемпіонат
світу.

21 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)

>

?

6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Вій
на». Художній телефільм. 4 серія.
9.45 — Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна Бразілії — збірна Шотлан
дії. 2 тайм. 10.45 — Колаж. 12.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
16.30 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 16.45 — Науковий віснин.
17.30 — 50x50. Додаток до переда.
чі «...До . шістнадцяти і старші».
18.00 — Час. Телевізійна служба
новин. 18.30 — Продовження пе
редачі 50x50. 19.35 — Мультфільм.
19.45 — «Війна». Художній теле
фільм. 5 серія. 21.00 — Час. Теле
візійна служба новин. 21.40 — Ак
туальне інтерв’ю. 21.50 — На IX
Міжнародному конкурсі ім. П. Чайновського. 22.10 — Весна у Відні.
Я. Штраус. 22.45 — Футбол. Чем
піонат світу. Збірна
Ірландії
—
збірна Голландії. 1.00 — ТСН. Те
левізійна служба новин. 1.25 —
«Довгі версти війни». Телефільм.
2 серія. 2.31 — «І пам’ять серця
говорить». Кіноконцерт.
3.21
—
Зустрічі на ваше прохання. Н. Са
зонова.

УХ

9.00 — Новини,
9.20 — У КОЛІ
друзіїз. Музична програма. 9.45 —

Художній
фільм
із субтитрами.
«Фаталі|Аі помилка». 16.00 — Но
вини. 1 6.І5 — Для дітей. «Весел
ка». 16.45 — Говоримо українською.
17.05 — Заради істини.
17.40 —
Концерт. 18.00 — На XXVIII з’їзді
Компартії України. 20.00 — Акту
альна камера. 20.30 — На добра
ніч, діти! 20.45 — На XXVIII з’їзді
Компартії України.

А ЦТ (II програма)

▲ УТ

А УТ

8.00 — Гімнастина. 8.15 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Ар
гентіни — збірна Румунії. 2 тайм.
9.15 — За безпену руху. 9.20 — Ро
сійські пісні і романси у виконан
ні Б. Ніколаєва. 9.55 — Відкриття
Російської партійної конференції.
17.00 — На IX Міжнародному ноннурсі ім. П. Чайковського. 18.00 —
Час. Телевізійна служба новин (з
сурдоперекладом). 18.30 — «Кіт Базіліо і мишеня Пік». Мультфільм.
18.40 — Колаж. 18.45 — Футбол.
Чемпіонат світу. Збірна ФРН
—
збірна Колумбії. 21.00 — Вечірня
назка. 21.15 — На Російській пар
тійній конференції. ‘

А

ба новин. 18.30 — Людина і закон.
Правовий відеоканал. 19.45 — «Вій
на». Художній телефільм. 4 серія.
21.00 — Час. Телевізійна служба
новин, 21.45 —Актуальне інтерв’ю.
21.55 — На IX Міжнародному кон
курсі ім. П. Чайковського. 22.15 —
Мюзикли, мюзикли. 22.45 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Бразілії — збірна Шотландії.
1.00
—
ТСН. Телевізійна
служба
новин.
1.25 — «Довгі версти війни». Теле
фільм, 1 серія. 2,40 — Сімейний
портрет на фоні міста.
3.45
—
«Нам
рано жити
спогадами».
Фільм-концерт.

І

понеділок

ЛОїрна
~ иОфН.І
иША.
2 тайм. 12.30 — Час.
Телевізійна
служба новин. 16.45 — ТСН. Телеві
зійна служба носин. 17.00 — Дитяча
година. З уроком англійської мо
им. 18,00 — Час. Телевізійна служ

£
р

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Шве
ції — збірна Коста-Ріки. 2 тайм
9.15 — Дітям про звірят. 9.45
—
Фільм — дітям. «Довга пам’ять».
1 серія. 17.00 - На IX Міжнарод
ному коннурсі ім. П. Чайковського.
18.00 — Час. Телевізійна
служба
новин (з сурдоперекладом). 18.30 —
Спорт для всіх. 18.45 — Футбол.
Чемпіонат світу. Збірна Бельгії —
збірна Іспанії. 21.00 — Вечірня казна. 21.15 — На Російській партій
ній конференції

22 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «Вій
на». Художній телефільм. 5 серія.
9.45 — Футбол. Чемпіонат світу.
Збірна Англії — збірна Єгипту.
2 тайм. 12.30 — Час. Телевізійна
служба новин. 16.45- — ТСН. Теле
візійна служба новин. 17.00 — Пе
реможці. 18.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 18.30 — Мультфільм.
18.45 — Зустріч М. С. ГорСфчова з
ветеранами.
19.30 — Запам’ятай
пісню. Для дорослих і дітей. 19.50
— «Війна». Художній телефільм.
6 серія. 21.00 — Час. Телевізійна
служба новин. 21.40 — На IX Між
народному
конкурсі ім. П. Чай
ковського. 22.00 — Брейн ринг.
Що? Де? Коли? 22.45 — Погляд.
0.30 — ТСН. Телевізійна служба но
вин. 0.55 — «Довгі версти війни».
Телефільм. З серія. 1.59 — Батьків
щина улюблена моя. Фільм-кон
церт за участю О. Покровського.
3.09 — На арені цирку.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — КІнопрограма. «Право на милосердя». «Но
ша». 10.00 — Пісня воєнних років.
Співає
народний артист
УРСР
Г. Гаркуша. 16.00 - Новини. 16.15
— «Дім при дорозі». Фільм-балет.
16.55 — «День за днем». (Кірово
град). 17.15 — «Сонячне коло». (КіI ровоград). 17.35 — Документаль
ний фільм «Соло труби». 18.25 —
Агропром:
проблеми,
пошуки.
«Проблеми овочевого конвейєра».
(Кіровоград). 18.55 — Кубок укра
їнського телебачення з художньої
! гімнастики. 19.25 —- Провінційний
експеримент. 20.00 — Актуальна
камера. 20.30 — На добраніч, діти!
г 20.45 — І танцю мить чудова...
; «Конвалії — 20 років».
(Кірово
град). 21.45 —
Художній фільм
(«Перевірна на дорогах». 23.15 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Фут
бол. Чемпіонат світу. Збірна Пів
денної Кореї — збірна
Уругваю

2 тайм, а.15
„каг/пм., «иігги.-.
Мультфільм. 9.45 — Фільм
ді
тям. «Довга пам’ять». 2 серія. 10.^0
— Футбол. Чемпіонат світу. Збір
на
Ірландії — збірна
Голландії
2 тайм. 18.00 — ^ас.
Телевізійна

служба новин (з фрдоперекладом).
18.30 — Телестудії
міст РРФСР
(м. Свердловськ). 18.55 — Колаж.
19.00 — На IX Міжнародному кон

курсі ім, П. Чайковського.
У пе
рерві _ 20.00 — Вечірня
казна.
20.45 — Наша спадщина. Кольори
стародавнього Пскова. 21.30
—
Фільми студій союзних республік.
«Чужий». («Узбектелефільм»). Пре
м’єра. 22.40 — «Танець героя». Ви
става Великого театру Союзу РСР.

23 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)
6,30 — 120 хвилин. 8.30 — Мама,
тато і я. 9.00 — Грай, гармонь. 9.30
— «Війна». Художній
телефільм.
6 серія. 10.40 — «Бурда моден»
пропонує... 11.10 — Партнер. Ко
мерційний вісник.
11.40 — Стопкадр, Науково-популярний
кіно
огляд. 12.40 — Фільми М. Губенка
«Прийшов солдат з фронту». 14.10
— Інтерв’ю на прохання глядачів.
Письменник С. Залигін. 14.55 —
Щоденник IX Міжнародного кон
курсу ім. П. Чайковського. 15.40 —
Політичні діалоги. 16.40 — Дорос
лі—дітям. Благодійна акція прове
дена у Москві в Міжнародний день
захисту дітей. 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Футбол. Чемпіо
нат світу. 1/8 фіналу. 21.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 21.40 —
КВН-90. 23.40 — До і після опівно
чі. 1.25 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 1,50 — «Поїзд милосердя».
Телефільм. 3.18 — «Ширше коло».
Естрадна програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.50 — На хвилі друж
би. 10.05
—
Солдатські
листи.
10.50 — Прекрасне далеке. 11.50—Скрипка Ацуко. Музична програ
ма. 12.35 — Доброго вам здоров’я.
13.15 — Новини. 13.25 — Театр і
час, 14.35 — Для дітей. Художній
<фИльм «Калоші щастя». 15.50 — «З

ОотиІ зустрічі. Комсомол: роздуми
після
з’їзду.
18.30 — Реклама.
18.45 — Сонячні кларнети 20.00 —
Актуальна
камора.
20.30 — На
добраніч, діти! 20.45 —
авто

шляхах республіки. 21.00^— Ку
бок українського телебачення
з

художньої гімнастики. 21.30 — Ре
зерв. 21.40 — Художній фільм «Са
мотнім
надається
гуртожиток».
23.05 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15 — «Ка
русель». Художній
телефільм
з
субтитрами. 9.25 — Кінопубліцистина союзних республік. Прем’єра
документального фільму
«Крик».
9.55 — Колаж. 10.00 — Чемпіонат
США з баскетболу серед профе
сіоналів НБА. 11.00 — Відеоканал
«Співдружність». 14.30 — Відеока
нал «Радянська Росія». 17.00
—
Світ, в якому ми живемо.
Доку
ментальні
фільми
режисера
М. Литвякова. «Важкі хлопці», «До
побачення, мамо», «Є такі приво
ди». 18.00 — М. Ворфоломєєв. «Ле
тів птах рожевий».
Телевистава.
Прем’єра. 19.00 — На
IX Міжна
родному конкурсі ім. П. Чайков
ського. У перерві — 20.00 — Ве
чірня казка. 21.00 — Час. Телеві
зійна служба новин (з сурдопере
кладом). 21.40 — Програма корот
кометражних художніх
телефіль
мів «Суботнього вечора», «Термо
метр», «Три карбованці». 22.45 —
Футбол. Чемпіонат світу. 1/8 фіна
лу. 1.00 — Нічний сеанс. «Ревю за
шість крон». Художній фільм. (Чехо-Словаччина).

«Неслухняна мама».
Мультфільм,
«Чортик під лобовим склом». Художній фільм. Вперше.
18.45

футбол. Чемпіонат світу. 1/8 фіна- 1
лу 21.00 — Час. Телевізійна служ- .
ба
новин.
21.40 — Думки
про
вічне. Недільна моральна
пропо
відь. 21.55 — На ЇХ Міжнародному
конкурсі ім. П. Чайковського. 22.15
_ Романси П. Чайковського вико
нує д. Хворостовсьний. 22.45
—
футбол. Чемпіонат світу. 1/8 фіна
лу і 00 — «Прийміть виклик, сень
йори»
Телефільм.
2.59 — «На
біс...». Кіноконцепт.

А УТ
9 00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастина. 9.50 - У неділю вран
ці інформаційно-музична програ
ма. 10Ї50 — В українському фонді
культури. 11.45 — Рок-билина «Іл
ля». 12.10 — Снарбниця
пам’яті.
Віктор Некрасов в пам’яті Києва.
12.55 — Новини.
13.10
—
Грає
М.
Логинов.
13.40 — В
нраіні
мультляндії. 14.45 — Село і люди.
1515 _ Ви нам писали. Музична
програма
за
листами
глядачів.
16.00 — Служба солдатська. 17.00
— Прем’єра телефільму
«Худайберди, посланий богом». 17.20
—
Зустрічі в провінції Дзянсу. 17.50
— Майстри гумору. Коннурс само
діяльних гумористів. 18.50 — Спор
тивна програма:
телеспортарена:
кубок українського
телебачення
із спортивної гімнастики. 20.00 —
Актуальна камера. 20.40 — На доб
раніч, діти! 20.55 — Реклама. 21.00
— Молодіжна студія «Гарт». 22.25
— Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

24 ЧЕРВНЯ
А ЦТ (І програма)
8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —
Ритмічна гімнастина. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — 3 ранку
раненьно.
Передача
для
дітей.
10.00 — На службі Вітчизні. 11.00
— Ранкова розважальна
програ
ма. 11.30 — Навколо світу. Альма
нах. 12.30 — Здоров’я.
13.15
—
Педагогіка для всіх. 14.45 — «Ме
ридіани дружби». Танцює ансамбль
«Іво Лола Рібар». 15.20 — «Бабуси
на
парасолька».
Мультфільм.

8.00 — На зарядку, ставай! 8.15
— Футбол. Чемпіонат світу. 1/8 фі
налу. 10.15 — «Доля людини». Ху
дожній фільм з субтитрами. 11.50
-— Фонд «Реформа». 12.35 — Ро
сійська мова.
13,05 — Співаюча
Росія. Заключний концерт Всеро
сійського конкурсу любительських
хорів у м. Калініні. 14.30 — Відео
канал «Радянська Росія». 17.00 —
Планета.
Міжнародна
програма.
18.00 — Земля тривоги нашої. Пре
м’єра документального телефіль
му «Репортаж на краю безодні».
Про екологічну ситуацію в Брат
ську. 19.00 — На IX Міжнародному
конкурсі ім. П. Чайковського.
У
перерві —- 20.00 — Вечірня казка.
21.00 — Час. Телевізійна служба
новин (з сурдоперенладом). 21.40
— «Сонце світить
усім». Худож
ній фільм.

ХОЧУ ЛИСТУВАТИСЯ
Добрий день, дорогі читачі «Молодого кому
нарах*. Зважаючи на ваші численні прохання,
рубрика «Хочу листуватися» в газеті існувати
ме. Ми раді, що багато з вас рішуче виступили
на її захист. Дякуємо друзям газети у Світловодську, Олександрії, Знам’янці. Новоукраїнці,
Кіровограді, інших селах і містах області
підтримку.
А зараз нові адреси тих, хто бажає познайо
митися з нашою допомогою. За традицією лис
ти дописувачів групуються за Інтересами. По
даємо адреси тих, хто має найголовнішим сво
їм уподобанням популярну сучасну музику.
Крім того, на початку подаємо кілька адрес
шанувальників популярної групи
«Ласковый
май», хто не може «без неї прожити».
Це Сергій ПИЛИПЕНКО з села Ноаолутківии
Добровеличківського району. Проживає по ву
лиці Вигуляра, 24. Поштовий індекс 317516/
Олексій ГРИНЖОЛА і Оленсандр БІЛОНОЖКО
Обидва
навчаються
в Дмитрівському СПТУ
№ 39. (317070 Знам’янсьний р-н, с. Дмитрівна
гуртожиток N9 2, к. 55).
Ганя БОНДАРЕНКО, йдо проживає V
Новомиргороді,
провулок
Тельмана, Ю/ (Індекс
317410).
Сергій СИДОРЕНКО
теж віддає
перевагх
«Ласковому маю». Йому 12 років. Проживає за
адресою: 317090. Знам’янсьний р-н, с. Трепівка.
Захоплюються музикою 14-річна Вікторія КО
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НОВАЛОВА: 317016, Світловодський р-и, с. Федірки, вул. Леніна, 5.
Подруги Каріна ДВИНЯТІНА, Світлана АЛЕКСЄЄВА з міста Світлооодсьна. Проживають по
провулку Індустріальному, 1/9. (Індекс 317000).
Дівчаткам по 16 років.
Подруги Марія і Світлана захоплюються спор
том. їм цікаво буде листуватися з однодумця
ми. Правда, дівчатка не вказують свого віку.
Пишіть їм на адресу: «317000 м. Світловодськ,
еул. Куйбишева, 6, кв. 5 РОМАНЧЕНКО Марії і
317000 Світловодськ,
вул.
Індустріальна,
1,
кв. 9. ЗАВ’ЯЛОВІЯ Світлані.
Спорт цікавить Таню БІРКО і Галю РИЖИК.
14-річні дівчатка займаються у гуртку ритміч
ної гімнастики. До речі, люблять куховарити,
їхня адреса 317203, Компаніївський р-н, с. Зе
лене.
Пропонуємо кілька адрес юних читачів «Мо
лодого комунара», які захоплюються шиттям,
в’язанням, вишиванням.
*
Чекають листів від товаришів по листуванню
Наталя ГОНЧАРЕНКО
(15 років).
її
адреса:
317151 Новгороднівсьний р-н, с. Спасове. Люба
БАДАН (14 років) (317243
Бобринецький р-н,
с. Чарівне, вул. 70 років Жовтня, 1. 14-річна
Алла ТКАЧЕНКО. 317077
Знам’янсьний
р-н,
с. Цибулів, вул. Б. Хмельницького. 32. 15-річна
ЦИМБАЛ Лариса, vчeниця 10 класу: 317733 Устинівський р-н, с. Седнівка, вул. Радянська, 58.
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П’ЯТА
Після опублікування в «Молодому комунарі» сатиричної посми-пародії
я отримав багато схвальних відгуків від своїх молег-письменнинів і від лю
дей, далеких від літератури. Особливо порадував колективний лист від
старшокласників Піщанобрідсьної шноли Добровеличнівсьногб району, в
якому писалося: «Шановна редакціє, дуже вам велике спасибі за «Кірово
градську енеіду». Написано правильно, правдиво і з веселим гумором. Ми
чекаємо її продовження. Всі учні школи ждуть його».
Продовження вже надруковане в № 6 «МК». А сьогодні я пропоную увазі
читачів заключну частину «Емеїди». Хотів би нагадати, що це — пародія і
тому я нікого в мій не бажав образити. І саме тому раджу всім ніколи не
втрачати почуття гумору.

Фєодосій ЛУЗАН

з ЧУТОК
НАСПРАВДІ

ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА
Еней там бачив щось немало..,
І. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ.

Наука і практика
Дисертацію на тему «Механіза
ція перебирання овочів і фруктів
на овочевій базі» три роки тому
захистив науковий працівник НДІ
Овочфрукт Посинілий І. В, За цей
час кількість працівників
цього
НДІ, які направляються на пере
бирання овочів ручним способом,
збільшилася втричі.

Тверезість
життя

М
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норма

Своєрідна боротьба з пияцтвом
алкоголізмом ведеться в ресто
рані «Плакуча береза». Тут перед
тим, як подати відвідувачеві за
мовлене, міцні напої спершу роз
бавляють, потім не доливають, а
в кінці ще й обраховують.

Новини медицини
Значний вклад у медицину вніс
дільничий лікар Легкоступ С. В.
На підставі багаторічних спосте
режень він довів: якщо лікувати
нежить наявними ліками, вона
проходить за два тижні, коли ж
не лікувати зовсім — за чотир
надцять днів.

Іван Васильович
змінює професію
Заява. Для того, щоб мати
можливість зайнятися індивідуаль
ною трудовою діяльністю, прошу
звільнити мене з роботи за влас
ним бажанням, бо зарплатню, яку
п отримую в нашому управлінні,
зажаю нетрудовим доходом.

Он
ораі
м

Нарешті гучно на майдані
Спинився натовп (не малий!)
В руках тримали громадяни
Плакати (всі нові були!)
, Еней, цікавий до стобіса,
До них уперто протовпився
і жадібно читать почав:

© • • ®
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ДЕЛІКАТНЕ ПРОХАННЯ
Просив Іван в гарячі літні дні
Завгаражєм приятеля Антошу:
— Важку роботу не давай мені,
Бо я не жінка — витримать не зможу.

А Звідки взятися горін
ню, коли тобі постійно на
магаються перекрити ки
сень.
д Доки, вирують паперо
ві ріки, можна не турбуеатнся про майбутнє море
паперів.
д Найкращий спосіб по
збутися склерозу — забути
про нього.
А Йшов у ногу з часом:
почав набивати собі... коопе
ративну ціну.
Михайло СТОЛІН.
А Будувати плани легко.
Діставати будматеріали важно.
А Хіба можна на роботі
весь час думати про футбол? Є ще й інші види спорту.
А Увійшов у роль, а виходити не ХОТІЛОСЬ.
А Чи потрібний спеціаль
ний дозвіл, щоб володіти
зброєю сміху?
Е. КУЛІН.

майже

Сліди свої несун бувалий
Завжди ретельно замітав.
І так свій фах удосконалив,
'Що., двірником невдовзі став.

правдиві

рядки

Л
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Досвідченим вважається монтером
На м’ясокомбінаті наш Кіндрат:
Дає завжди «троячку» він вахтерам,
Виносить же щодня на «п’ятдесят».

11.30 «Поліцейська історія». В головній
ролі Джекі Чен.
13.30, 17.30 «Догідливий богам». США.
1530 «Динар». США.
1930 «Поліція 1991 р.». США. Поліцей

ський бойовик.
21.30 «В ’язниця ідіотів». США. Комедія.
СЕРЕДА, 20 ЧЕРВНЯ
10.00 «Хі Мен — господарі

Всесвіту».

III частина.
11.30 «Давайте врятуємо Гаррі». США.
13.30, 1730 «Сіті зла». США.
1530 «Болотна твар». США. Фантастика.
19.30 «Капітан Пронос — мисливець на
вампірів». США.
2130 «Свині-2». США. Комедія.
ЧЕТВЕР, 21 ЧЕРВНЯ

10.00 «Майті Маус». Мультфільми У. Діснея.
11.30
1330,
1530
1930

«Фортеця». США.
1730 «Горець». США.
«Аллігатор». США
«Втрачені хлопці». США.
2130 «Серцеїди». США. Комедія.
П’ЯТНИЦЯ, 22 ЧЕРВНЯ

медія.
м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71

10.00 «Міккі Маус». Мультфільми У. Діснея.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС.
м. Кіровоград,

вуп Луначарського. 36-
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ЦІКАВА АРИФМЕТИКА

СВІДКИ ЕВОЛЮЦІЇ
Нещодавно
відвідувачі
зоопарку
м. Волкодавська були вкрай здивовані,
На порожній клітці, поряд з табличкою
«Мавпа» висіла об’ява: «Вийшла ю лю
ди».
Ю. БЕРЕЗНІ.

I

15.30 «48 годин». США.
1930 «Пекельний табір». США.
2130 «Графиня і Хитрий Лис». США. Ко-

Нл ''Крамником язык»

я '

Щоб зробити запис
В ннигу скарг,. Мартину
Довелося в черзі
Вистоять годину.

ПОНЕДІЛОК, 18 ЧЕРВНЯ

..............................
«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ППСМ Украины

я
•1

ДОСТОЯБСЯ

10.00 «Хі Мен — господарі Всесвї
ту». І частина. США. Фантастичні
мультфільми.
11.30 «Тигр Варшава». США. Бойовик.
13.30, 17.30 «Помста». США. Бойовик.

ВІВТОРОК, 19 ЧЕРВНЯ
господарі Всесвіту».
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ПЕРЕКВАЛІФІКУВАВСЯ

Набагато перевищив колег Бахін Ф. Ф.,
трубач духового оркестру
Домажорського будинку культури. Він виконує
свої оркестрові партії вже в рахунок
1990 року.

10.00 «Хі мен —
II частина. США.

<з

— Коли це робот працювати
Вам розпочне допомагати?
— Ми його впровадили давно:
Он він зараз грає в доміно.

У СВІТІ ЗВУКІВ

10.00 «Колись, багато років тому».
11.30 «Жовта Борода». США. Пригоди.
13.30, 17.30 «Контакти
кунгфу».
Японія.
15.30 «Уіллоу». США. Фантастика.
19.30 «Індіана Джонс і останній хре
стовий похід». США, Режисер—Спілберг.
21.30 «Божевільний готель». США.
Комедія.
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ВЖЕ ДОПОМАГАЄ

НЕДІЛЯ, 17 ЧЕРВНЯ
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ФРАЗИ

Покуштуйте!
високоякісну ковбасу, що скла
дається з 50 відсотків яловичини
' 50 відсотків дичини, почав ви
пускати кооператив «Смачного!».
До м’яса з однієї туші великої
рогатої худоби домішується м’ясо
одного рябчика.

<
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Еней потилицю почухав,
Побрів знічев’я через парк.
Та вмить його чутливі вуха
Щось уловили. І відтак
Він зупинивсь. Юрба рікою
Пливла кудись і за собою
Його нестримно понесла.
Синок Анхіза упирався,
Та мимоволі далі пхався,
Промовивши: «Оце діла!».
* * *

«Геть апаратників!». А поруч:
«Геть екстремістів!..». Ніби пором
Йому іскрився ув очах.
$ $ *
Були поради, як паради:
«Народі Бери усе до рук!!»
«Жовтоблакитник стяг — це зрада!»
«Куди нас рухає цей Рух?»
«Ганьба партійним бюрократам!»
«Ганьба всім рухівцям!». І раптом
Спокійно хтось у мікрофон
Гукнув: «Наш мітинг починаєм!».
Майдан розцвівсь лунким розмаєм.
Почавсь вітійський марафон.
* * *
Лунало із помосту злісно:
«Брехня уже немає меж.
Еона для бюрократа, звісно,
Надійний щит і гострий мечі».
«Редактор — давнішній лакуза,
Гра роль уміло боягуза,
Тому й газета в нас така!».

Еней також на когось ткжав,
Свистів, кричав, хрипів, тюгунав,
Когось до чогось закликав.
Ф * *
Критикувалось тут начальство,
Що дуже щедре на слова,
Що про людей не дбає часто,
Зате себе не забува.
Велась одверта суперечка,
Чи в магазині буде гречка?
І врешті-решт, в Кіровоград
Прийде уже перебудова
Якогось діла, а не слова?..
Промови сипались, мов град.
<<
Ф ф :?•
Та хоч каскад емоцій лиеся,
Ніхто у бійку все ж не ліз.
Еней здивовано дивився
І тільки пальцем чухав ніс.
«Культурні люди!» — він промовив,
Підняв свої кошлаті брови
І тихо збочив за майдан.
Сказав: «Прощай, Кіровограде,
В тобі пожити був я радий,
Але...». І зник, немов туман...
$ * *
Еней обрав нову дорогу
І більше хай до нас не іде.
...Так закінчилась, слава богу,
Кіровоградська енеїда.
м. Кіровоград.
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В. ПЛЮВАКО.

11.30 «Розлючене королева». Гонконг.
ІЗ.ЗО, 17.30 «Кіготь вбнеці кане сить удари,

США.
1530 «Гремлени». США. Фантастика.
1930 «Двічі вмерлий». США. Бойовик,
2130 «Спліц». США Музична ком^ія.
СУБОТА, 23 ЧЕРЕНЯ

10.00 «пригоди Пулу». США. Повнсмет*
ражний мультфільм.
11.30 «Дочка комети». США. Фантастика.
1330, 17,30 «Дуель з міцними кулаками».
Бойовик.
1530 «Смертельна зброя-1». США. Супербойовик.
1930 «Куен і Тейт». США. Детектив.
2130 «Любов з першого укусу»,

США.

Комедія.
НЕДІЛЯ, 24 ЧЕРВНЯ

10.00 «Том і ДжеррІ». Мультфільми У. Діснея.

1130 «Острів». США. Пригоди.
14.00 «Стіна плачу».
Документальний
фільм. Ізраїль.
1530 «Смертельна зброя-ІІ». США. Су*
пербойовик.
1930 «Бесселер». США. Бойовик.
2130 «Гарячі лазні Голлівуда». США. Ко

медія.
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