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БИТИСЯ МИ НЕ ЗБИРАЛИСЯ!
ЩОБ СЯЯЛИ
«САМОЦВІТИ»
Завтра на хуторі Надія
Кіровоградського району
починається
XX
свято
театрального мистецтва
«Вересневі самоцвіти». А
минулої
суботи
пред
ставники Кіровоградської
організації Руху прове
ли на хуторі-заповіднину суботник. Як він про
ходив — про це розпо
відає
молодий
робіт
ник «ГІдросили» Сергій
ГВОЗДЬ:

— Нас працювало ві
сім чоловік. Було б біль
ше, якби мали чим до
їхати, тобто якби пред
ставники
краєзнавчого
музею пішли назустріч
проханням
директора
хутора Надії М. В. Хомандюка про -виділення
транспорту. А ми доби
ралися автобусом ляль
кового театру, який їхав
виступати десь у село.
На місці позгортали й
попалили скошене сіно,
розчистили разом із са
дівником садок.
Так було і з підготов
кою до відзначення 500річчя козацтва. Рух чує
на свою адресу звинува
чення, що не займається
конкретними
справами,
зокрема, зі сторінок «Кі
ровоградської
правди»,
органу обкому
Компар
тії України, конкретних
справ якого ми ще не
бачили, а тільки відчу
ваємо на собі 72 рони.
Ми б хотіли, щоб суботнини на
хуторі
стали
традиційними, оскільки
це святиня для україн
ців усього світу і вона
потребує практичної до
помоги.
Таких
націо
нальних святинь у рес
публіці багато, але
ос
таннім
часом
замість
уваги до них ми бачимо
мітинги по захисту
па
м’ятників Леніну,
яних
тільки на Україні п’ять
з половиною тисяч.

МУСКАТНА
КАЧКА
яка взагалі-то мускусна,
(мускатне — то
вино),
але на клітці було напи
сано саме тан, як у за
головку, голуби,
фаза
ни, папуги та інші рід
кісні птахи демонструва
лися минулої неділі
в
зеленому театрі
парну
імені
Леніна в Кірово
граді.
Деякі пернаті
здава
лися екзотичними не че
рез те, що їх батьківщи
на — далені краї, Австра
лія, наприклад, а тому,
що їх мало розводять —
узяти хоча б симпатич
них зозулястих цесарок.
Або їм ніде жити на ди
кій природі, як куріп
кам, котрі нолись води
лися в наших степах, а
потім стали гинути
від
комбайнів та
косарок.
Фазани дивина для нас,
а в Угорщині їх
можна
зустріти всюди — в по
лі, а ліску і навіть
на
трасі. ЦІнаві були кури —
з чубчинами, з кучеря
вим пір’ям, цибаті, в ши
карних пухових «шта
нях». А бідний павич чи
то полиняв, чи хтось
йому
вискуб
барвисте
пір’я з хвоста. Голуби —
чорні, зеленнуваті, пля
мисті, білі, з фіолетовим
полиском... Цих
птахів
виставили місцеві нолекЦІПИ''’-....... 1
дорослим.

Мене дуже стурбувала стат
тя «Не вміємо чи не хоче
мо?» у «Кіровоградській прав
ді» за 11 вересня ц. р., де
йшлося про зустріч других
секретарів міськкомів і рай
комів комсомолу з представ
никами різних політичних те
чій. Я обурений тим, що вона
написана однобічно. Людина,
яка писала, не знала, з якою
метою /ли збиралися. Автор
дорікає комсомольським пра
цівникам, що ми не дали політбій нашим співрозмовникам.
Але ж ми їх запросили не для
того, щоб затіяти політбій, а
щоб лише познайомитися з їх
програмними цілями, ставлен
ням їх до молоді, щоб взнати,
які шляхи виходу республіки
з економічної кризи еони ба
чать. Адже ніхто з них не
заявив про те, що вони хочуть
бути монополістами, говори
лося тільки про парламентську
діяльність партій і перехід
КПРС на цю діяльність, щоб
усі партії були в однакових
умовах. А яка партія матиме
більшість у парламенті — ви
рішувати народу. Мабуть, та,
яка ближча до нього. Голов
ним завданням зустрічі було
знайти спільну думку, а не йти
на конфронтацію. Які вони
нам вороги, якщо ми живемо
на одній землі І їмо один хліб?

А якщо мій брат симпатизу
ватиме іншій, ніж я, партії, то
що, він мій ворог? Чи не при
веде це до повторення сум
них моментів нашої історії?
Сьогодні ми повинні всі разом
шукати вихід з кризи.
цій
То, що відбувалося на
такої
зустрічі, не заслуговує
критики, яка була в «Кірово
градській правді». Адже в на
шій програмі, яна затвердже
на XXVI з’їздом ЛКСМУ(МДС),
записано: «На основі взаємної
поваги поглядів,
компромісів
та доброї волі
наша
Спілка
співробітничає з усіма прогре
сивними організаціями та руха
ми. ЛКСМУ(МДС) за ненасиль
ницьке суперництво різних по
літичних сил».
Якщо взяти програми
тих
партій, які працювали з нами
за «круглим столом'* (респуб
ліканська,
соціал-демократична, демократична), а також і
рух, I нашу програму, то в нас
є багато спільного. Хіба висту
пає хоч одна з цих організа
цій проти проголошених нами
на з’їзді цінностей — свободи,
справедливості,
солідарності,
гуманізму? Хіба
вони
проти
відродження й розвитку укра
їнської національної культури
й мови, відродження народних
свят, символіки,
відновлення
достовірної
історії
України,
зміцнення зв’язків із прогре
сивною
українською
діаспо
рою, що наш з’їзд
поставив
першорядними завданнями?
Не треба нас, молодих, зви
нувачувати В тому, Б чому МИ
не винні. Це старше покоління
винне перед нами, що ми жи
вемо на краю бідності. А за-

раз дозвольте нам
мати і робити так, щоб мово
дим було краще.
Ми хочемо
вирішувати самі
за себе
вназівон.

Дуже добре, що ми позна
йомилися, і, як на мій погляд,
дружелюбно поговорили з кеале
рівнинами нових партій,
дуже погано, що на Ц>и зустрічі не було керівників Комуністичної парти. I■ не
_ тільки
на зустрічі, а й за есе тижне
ве навчання других секрета
рів міськкомів і райкомів ком
сомолу. А нам було про ЩО
поговорити. Чи, І^о-же, че
у
Му
що програма
ЛКСМУ
(МДС) в основному грунтує
ться на пріоритету загальнолюдських цінностей, а з про
грамі КПРС поки
ЩЄ_ явно
прозирають риси теорії
кла
сової боротьби?
Може, досить
плин з одним,
страйкувати »
мітингувати, відстоювати _ «ОІ
особисті
інтереси в ПОЛІТИЦІ.
ЛзйЯЙТе подивимося,
я
У
мпашим життя
життя
Р-ом , зробитид кращим
нашій республіці. СЕрЕДАг

другий секретар Світловодського міськкому ком
сомолу,
делегат
з’їзду комсомолу України,
голоза комісії у справах
молоді Світловодської мі
ської Ради народних де
путатів.

ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК?
Міську владу критикують, а якщо вдатися до
просторіччя, — лають. І що, мовляв, вони, оті
депутати роблять. Думни деяких городян ви на
віть у цьому номері прочитаєте. А редакція ви
рішила послати свого кореспондента на засідан
ня Президії міської Ради.
На засіданні Президії розглядалося
питання
про стан міських бібліотен. (До речі, кілька не
діль тому про це ж писала наша газета, але сто
совно бібліотен області). Секретар комісії
по
культурі, фізичному
вихованню і збереженню
історичної спадщини депутат П. В. Босий свою
увагу зосередив на низькій заробітній платі біб
ліотечних працівників, справедливо Ебачаючи в
цьому один з головних
мінусів у бібліотечній
роботі. Після обговорення
питання
Президія
прийняла рішення рекомендувати міськвикон
кому підвищити заробітну плату бібліотечним
працівникам вже з 1 жовтня цього року.
Жваво велося обговорення Президією проблем
педагогічної політики міста. Своїми думками з
приводу необхідності створення мережі
нових
навчальних закладів поділився заступник голо
ви комісії по освіті, науці та впровадженню За
кону про мови депутат Аленсандров В. Я. Пре
зидія прийняла до відома сказане ним І дору
чила комісіям допрацювати питання з тим, щоб
винести його на чергову сесію міськради.
Досить бурхливо реагували депутати на інфор
мацію заступника голови комісії по соціальній
справедливості, охороні
державного і громад
ського порядку В. В. Доленка стосовно підписки
на лімітовані видання. Не вдаючись до подро
биць, треба сказати, що
депутати
міськради
проявили достатньо рішучості і волі для того,
щоб підписка була справедливою. Бо якщо рані
ше
сумнозвісним
командно-адміністративним
методом ннижкові дефіцити розподілялись між
підприємствами І установами, то зрозуміло, хто
швидше придбає підписку на Олександра Дюма,
скажімо, директор заводу чи робітник ливарно-

_л ..nvv і хоч як не
подобається
секретарю
міському партії А. О. КошелевІЙ і
дільниці «Союздруну» головпошти 8 Емоційно
ненко «оетивість» депутатів, про що емоційно
Говорив В. В. Долонно, а все-таки доведеться і
їм І ссім іншим купувати лотерейні квитки, мож
ливої повезе придбати рідкісне видання. На
пропозицію голови міськради В. Г. Мухіна оуд
запроваджено 100 тисяч
лотерейних
нвитнів
вартістю по 1 карбованцю. Виручені кошти від
дадуть дітям. Правда, 8. В. Доленко і деякі де
путати вважали необхідним, щоб гроші залити,
лись дітям міста. Василь Георгіиосич мислить
більш широко: діти є діти і непогано, якщо ло
терея відбудеться 23 вересня, коли проходити
ме обласна акція «Наші діти». Депутати І го
лова міськради шоидмо знайшли, як тепер го
ворять, консенсус. А мені сподобалась ділова
атмосфера засідання, хоч не так легко кому
ністу Мухіну консолідуватися з демблоком.
На засіданні були присутні не лише
члени
Президії, а й просто депутати. Обговорювалися
питання роботи «Вечірньої газети» — □ цілому
депутати непоганої думки про цю роботу, але
серйозні зауваження вислоеив голова мандатно»,
з депутатської етики та вивчення громадської
думни комісії міськради В. В. Поліщун.
Розглядали депутати питання
фінансування
молодіжної політини. графік виступів народних
депутатів по телебаченню, тощо...
І ще цікавий момент, на якому мені хочеться
зупинитися. Присутність на засіданні Президії
першого секретаря міськкому КПУ Г. Т. Костроміна раніше викликала б слова: в роботі Прези
дії взяв участь і т. д. Сьогодні ж Гсннадій Тимофійоеич просто депутат міськради, якому Мухін
навіть знайшов можливість зробити зауважен
ня: «З Президією розмовляють стоячи». Не знаю,
як хто, а я в цьому епізоді побачила підвищен
ня ставок... міськради.

Наш кор.

ЗАКРИТА ЗОНА?
Завершується «студентська осінь». Понад
600 студентів Кіровоградського
інституту
сільськогосподарського
машинобудуванню
виїхали в села області для того щоб дог!о.
могти селянам зібрати урожай Із 3 верес
ня цього року в селі Березівка Устинівсьного район/ працювали
третього
курсу КіСМу, групи ТМ-88-1. ТМ-88-2, Та іх
працю було раптом перервано через втру,
чання секретаря районного комітету партії
О. К. Кравченка. Що ж сталося?

Уже з першого тижня нашого приїзду
по селу пішли чутки, що приїхали не прос
то студенти, не просто викладач, а якісь
«демократи та рухівці». Вони, мовляв, чи
тають і розповсюджують незвичайну для
села пресу: «Думна», «За вільну Україну»
«Вечірня газета» тощо. Та ще мають благ
китно-жовті прапори і співають пісні українських січових стрільців.
Чутки чутками, а робота роботою. Стух
денти збирали буряки з 8 до 16 години.
Не все було гаразд. То тракторів не виста
чало, то пального, то дощі заважали, а іно
ді і самоорганізація не була на висоті. Та
як не як зібрано 111 тонн буряків при нор
мі 10 тонн на добу.
Може, студенти працювали б і далі, якби
не події 14 вересня. Ще до початку цих по
дій я запропонував завідуючому відділом
РК КПУ Д. М. Криштопу та секретарю Рк
КПУ О. К. Кравченку
провести у будинну
культури політичний диспут для місцевого
населення. Звичайно, у вільний від роботи
час. Та конкретної відповіді ми не почули,
бо місцевих парткерівників дуже злякали
такі заходи.
13 вересня увечері дізналися, що наступного ранку о восьмій годині має відбутися
сход села.
Представники
соціал-демократичної партії України та місцевої організа
ції СНУМу, яка формується (із числа сту
дентів), вирішили в неробочий час. до 8-ї
ранку, виставити інформаційного стенда з
програмами різних партій і зі зверненнями
до робітників і комуністів, виставити націо.
кального прапора,
розповсюджувати
не
формальну пресу. То не мітинг і юридично
го дозволу така агітація не вимагає.

Не встигли наші хлопці розташуватися
біля будинку культури, зведеного на місці
зруйнованої церкви, як з’явилась секретар
парторганізації колгоспу Т. I. Обод із пред
ставниками сільської адміністрації. Виник-ла дискусія. Почали збиратися люди. Спо- ’
чатку боязко, а потім усе сміливіше стали
брати неформальну пресу, читати стенди.
Одні сприймали ідеї неформалів, інші за
перечували. То і є плюралізм ідей та ду
мок а нашому демократичному суспільстві.
Але по-іншому поставились до цього
секретар РК КПУ Кравченко та заступник
голови райвиконкому Будяк.
Була спроба, як нам повідомили меш
канці гуртожитку,
зібрати
ккомпромат»
проти нас за місцем тимчасового прожи
вання, та більшість сусідів відмовилася ста-.
вити свої підписи у сфабрикованому про
токолі.
Потім з’явився витяг із так званого про
токолу Мз 3 сходу села (протокол нам не по- !
казали) з рішенням: «За проведення несанк
ціонованого мітингу викладача та студентка
із села еиселити». По-перше, це не був мі
тинг і хай такі закиди будуть на совісті ду
же освічених керівників району. По-друге
де ж та культура політичної боротьби?
То пану Кравченну Оуряни вже не треба,
як і той робочий час, який партократи зай
няли у трударів на швидко організованих
зборах. А що треба? На нашу думку, таким
людям перш за все потрібна
необмежена
влада над селянами та зона, закрита
лід
усяких інших політичних думок, які супекпЧуТтЛ,Х.л1М* Отак <<місмееа ідеологія» РК
КИУ ще раз перемогла економіку. Спроба
^огоАУмТб^л^ЄМч0иРаТИМНИЙ рух - свідками
чого ми оули. Чи не нагадує нам тлн: пі
Місцевих партократів часи 37-го року’
В
Прикро було понидати село Бо до
нас
потягнулися люди із своїми думками ппо
перебудову села, просили надсилати несЬоп-

В. БУРКОВ,
викладач Кіровоградського інститугои;йпЛЛоГ^ПМаиіИН06удування' член
соціал-демократичної партії.
тільки одного учасника "1ДЄ-УКуОапи
ініціативи по свіжих
Котрии зі
мітку до газети. Оскільки ситот>,ДГ°Ту8а.п за’
на. то. звичайно, існують тіі^ - н°нФлінтподії, зокрема, як им
,нші оцінки
лег автора. З технічних'пі15аЛИСЯ’ соРед к0'
му номері вмістити пегалки11* У нннішньопро інцидент у Березівці^НАШУ
Р°ЗПОСІДЬ
сторін), немає змо%. Тому йи «ам« Р,зних
п ЗГОДОМ.
І ому ми опублікуємо

«А А А О!
Був час, коли міліція щільно зачиня
ла двері перед сторонніми. Сьогодні
позиція правоохоронних органів зміни
лася. їхні представники не тільки йдуть
у редакцію, щоб «проштовхнути» ту чи
іншу статтю з проблем своєї важкої
служби, а и запрошують журналістів до
себе, розповідають, радяться, просять
допомоги. Недавно черговий брифінг
а'Дбувся у приміщенні Ленінського
гвВС (кіровоградська Петровка,
38).
Організований він прес-центром УВС
і присвячувався проблемам боротьби Із
побутовою злочинністю. Перед пред*
ставниками «МК», «Ритму» (в/о «Друкмаш»), «Червоної зірки», «Кіровоград
ських новин», обласного радіо (праців
ники «Кіровоградської правди» і «Ве
чірньої газети» запрошення чомусь
проігнорували) виступили
заступники
начальників Ленінського і Кіровського
РВВС 8. В. Поліщук і О, А. Кобець, на-

чальник відділення профілактики зло
чинності Кіровського РВВС Путря О. Ф.
Втім, були це не просто виступи, а роз
мова «за круглим столом» (який на
справді квадратний). Журналісти ста
вили питання, міліцейські
працівники
відповідали.
Побутова злочинність — що
що ж
ж це тане? Зрозуміло, злочини в побуті,
Найчастіше вони трапляються
на
грунті
пияцтва чи, як рапортують
правоохоронці з «02», «зловживання спиртними
напоями». Ось деяні приклади, наведені
майором Поліщуком з Ленінського РВВС;
Яремов А. В., 1958 року народження
проживає по вулиці
Володарського 2*
кв. 48, працює на заводі «Червона зір!
на» — зварник. Влаштував бешкет
за
місцем прожиоання. Постановою народ
ного суду попереджений на місці роботи.
Треба сказати, повідомив В. В. Полі
щук, що за 8 місяців нинішнього року
фактів побутових бешкетів Із тяжкими
наслідками на території Ленінського ра-

иаз®^ти всього чотири. Це
рокиН° мени,е’ н ш траплялося у минулі

Однак, перевести подих, сказати, що
сварки, бешкети, прояви різних хуліган
ських дій ідуть на спад, ні Кобець ні
Поліщук не відважились. Бо серед" тої
кількості злочинів, які зареєстровані у
нинішньому році, питома вага злочиніз
на побутовому грунті досить велика.
Можна сказати про деякий спад цього
виду злочинності з прийняттям антиал
когольного закону. Але дуже скоро асе
стало на свої місця. Не замовкають м^
ліцейські телефони у чергових части
нах: «Алло, міліція?.,». Міліції залишає
ться лише одне: «Диктуйте адресу..»

Хоч, говорячи відверто, не дивлячись
на деяку практичну допомогу міліції п
становище залишається
всо тим же-від
бенз^нУимНеА<;с^:
ча міліцейських працівників, та й мало
нваліф.кованість кадрів.
Однак
щодо
останнього можна сказати ще й тане,

■г

БРИФІНГ
працТонин захоче витрн"лчва лі*ік.о8аний
ту лайку і образи оІ?И ув тн тои бР*ялю опергрупи mA
випадаюгь на дохулігана.
Щ «заспокоює» п’яного

ПОРІВНЯЛЬНА СТАТИСТИКА
ЗЛОЧИННОСТІ ЗА З МІСЯЦІВ
Убивства
Хуліганство
Згвалтування

Злочини у стані алкогольного СП ЯНІННЯ
Підпалення
Точки самогоноваріння

Ж9
54
269
67
104
103

1990
51
254
75
100
109

441
29
2221

630
35
2214

Наш кор.

V

І

І

Є. В. МАРМАЗОВ
Євгене Васильовичу, — вигукнула я майже з пороВ
— дякуючи вам, я ще раз переконалася, що Пушкін
н був генієм.
к
Мармазов подивився на мене здивовано і з деякою
І цікавістю:

?
і

І

І

— А чому!
—...сказавши: «Чем меньше женщину мы любим, тем
легче нрави.мся мы ей». Зрозуміло, маю на увазі зов
сім? інше, тобто, чим більше ви від мене відбивалися,
тим впертіше я прагнула цієї розмови.
— А-а! Он воно що, — щиро розсміявся секретар
обкому.
Там почалася наша зустріч з Євгеном Васильовичем
Мармазовим. Погодьтеся, дещо несподівано, як для
секретаря. Але... демократія так демократія. Видно І
мені слава естонського тележурналіста не дає спокою.
А якщо серйозно, то вже з першої зустрічі Мармазов
настроює на таку хвилю. В глибині душі я розумію, яка
це наївність дивуватися простоті і відкритості нерівної
особи чи взагалі помітної людини. Які ще ми темні для
цивілізованого суспільства!
...І ось нарешті за рахунок свого вільного часу пер»
ший секретар запросив м?ене. Ми проговорили з Євгеном Васильовичем чотири години і незчулися як вони
минули. Нижче пропоную читачам деякі фрагменти цієї
розмови. (Викласти її повністю просто неможливо).
Є. В. МАРМАЗОВ: «Чем меньше женщину мы лю

бим...». Але по-вірте, я не хотів примушувати вас, як ей
сказали, «вперто шукати зустрічі». Я люблю зустріча
тися з журналістами. Не обов’язково для інтерв’ю і бе
сід. Мене цікавлять мислячі люди. Час нині такий на
пружений і відповідальний для партії. Конференції,
ззітно-виборчі збори, проблеми... Мене в кабінеті прак
тично не застати. До того ж і першим обраний недав' но. Та й участь у роботі сесії Верховної Ради... Скоро
розпочинається друга сесія. Треба багато встигнути
вдома. Втім, не про те я говорю. Ви, представник мо
лодіжної преси, і «вас, очевидно, цікавлять специфічномолодіжні питання. Адже так?
;
КОР.: Не тільки. Але почнемо з цього. Євгене Васи! льовичу, що вам не подобєється в житті сьогоднішньо
го комсомолу!

Є. М.: Так — відразу і не подобається? Ну що ж. Ме
ні справді не подобається відсутність активності молоді,
Згоден, епоха ентузіазму минулася, але ж молодій лю
дині у всі часи були властиві рішучість, діловитість,
творче піднесення, прагнення «здивувати світ» своїми
8 діями. Я сам людина комсомольського гарту, тобто маю
деякий досвід роботи першим секретарем райкому
І комсомолу. Хоч взагалі я шахтар.
КОР.: А я чула — футболіст...
Є. М.: Було. Все було. Та про це потім... Пам’ятаю, як

прагнули ми, комсомольці, зробити щось корисне. Був
у Кіро-вському районі Донецька старий, забутий ста
діон. Вирішили ми його «реставрувати». Зібралися пред
ставники всіх первинних. Як працювали! Чому ж ниніш
ній комсомол «скис»? Хороші ж хлопці там працюють,
а «в комсомолі затишшя. Не скажу, що зовсім немає у
молоді бажання чи можливостей щось робити. Он бу* динок по вулиці Леніна, що афганці будують. Ви там

«Я ЗАХИЩАТИМУ
ЛЕНІНА»

бували? Ні? А я навідувався. Унікально. З якою лю
бов ю, шаною все робиться. І в нас бажання виникає у
всьому допомогти. А в цілому комсомол не дуже ра
дує. Був якось на звітно-виборчій конференції. Атмо
сфера якась неприємна, не комсомольська. Угрупування з’являються. Хтось першого хоче скинути. І все це
стиха, «підпільно». Ну навіщо? Не подобається, скажи
відкрито, дій. Ти ж комсомолець. Кращий представник
молоді.

становить небезпеки. Я був в уранових копальнях, спус
кався навіть. Якщо діяти з розумом, все нормально.
Небезпека в нас самих. Ви пам’ятаєте ситуацію із ще
бенем. Немає гарантії, що вона не повториться. Як зупи
нити отого дядька, котрий тягне все, що не так лежить?

КОР.: Ну не будемо удавальниками, Євгене Васильо
вичу. Кому невідомо, що за «кращі представники» у
комсомолі.
Є. М.: Це правда. По команді приймали. Значною

мірою від такої ганебної політики ми тепер і страждаємо. Звідси пасивність, байдужість, безвідповідаль
кість.
КОР.: Можливо, вожаки не ті!
Є. М.: І вожаки. Знаете, я не поважаю, коли рухаю-

ться від столу до столу. З меншого
Толку від таких «лідерів» не буде.

крісла у більше.

КОР.: Євгене Васильовичу, як партія будуватиме свої
стосунки з комсомолом!
Є. М.: Тільки на основі партнерства. Ми не повинні

втратити комсомол. Щоб там не було, а доля у нас од
на. Хоч скажу вам, ми підтримуватимемо гарні стосун
ки з усіма молодіжними організаціями, що стоять на
соціалістичному виборі. Будемо з ними співробітнича
ти. Але повторюю, наш найближчий партнер — комсо
мол. Плануємо провести спільний пленум обкому пар
тії і обкому комсомолу. А також створити комісію об
кому партії по роботі з молоддю.
КОР.: Тоді вмеловіть, будь ласка, свою Думку про до
лю нашої газети. Якщо ви бачите у комсомолі партне
ра, Еам не байдуже, що буде з нами, коли ми станемо
газетою обкому комсомолу. ...Який не дуже твердо
стоїть на ногах.
Є. М.: Доля «Молодого комунара» залежить від об

кому комсомолу і від «вас самих. Якщо обком хоче збе
регти свою трибуну, він повинен подбати про вас, під
тримати.
КОР.: Комсомолу підтримка партії потрібна, але й
партії також. Євгене Васильовичу, що чекає партію!
Є. М.: Можу висловити лише свою особисту думку.

Прогнозувати сам Кашпіровський не візьметься. Я пе
реконаний, розколу у партії не буде. Відсів — так. Ба
гатопартійність. Я її прихильник. Але зараз у нас ще
немає багатопартійності. В організацій, що виникають,
як гриби після дощу, ніяких програм немає. Тобто у них
одна програма — антикомунізм. Це, вибачте, пародія
на багатопартійність. А хороші партії у нас ще з яв*
ляться.
КОР.: Яку роль відводите ви комуністичній партії.
коли з’яляться «хороші партії»! Чому вас лякає партія
парламентського типу!
Є. М.: Вона нас не лякає. Комуністична партія не мо

же бути «каліфом на годину». Яка роль їй належатиме?
Вона стає політичною організацією, яка своєю прак
тичною діяльністю, конструктивним підходом до вирі
шення проблем розвитку суспільства буде відстоювати
право на політичне лідерство у вільному змаганні з ін
шими суспільно-політичними силами.
Вона бореться на виборах за мандати в органах вла
ди усіх рівнів, веде парламентську діяльність, -виконує
свою передвиборну програму. Участь у вирішенні абсо
лютно всіх соціально-економічних проблем через ко
муністів у Радах: такою мені — по суті, це програмні
документи XXVIII з’їзду — бачиться роль Комуністичної партії.
КОР.: Хочете ви того чи ні, а існування різних громадсько-політичних сил у суспільстві не заперечити,
Нехай це ще не партії, але ігнорувати їх не можна.
Вже сьогодні необхідний консенсус.
Є. М.: Вибачте, а хто цього консенсусу прагне? У всіх

суспільно-політичних сил мета одна — досягти деполі
тизації, а це означає всього лиш переполітизацію. Де
монтують пам’ятник Леніну, поставлять Бандері,
КОР.: Євгене Васильовичу, а коли б у Кіровограді тра
пилось щось подібне по відношенню до наших святинь,
як би повелися ви! Не секретар обкому, можливо, на
віть не комуніст, а просто людина, громадянин.
€. М.; Я -вже говорив неодноразово, скільки виста

чить сил, я захищатиму Леніна. Не йому це потрібно,
нам з вами, нашим нащадкам, які повинні жити у розум
ному світі.
КОР.: У розумному і здоровому, однак, екологія
Землі під загрозою. Я б хотіла запитати, правда, партія
нині не займається соціально-економічним* питання
ми...
Є. М. (перебиває): Якщо партія ними не буде займа

тися, тоді вона перестане бути партією. Так що запитуй*
те. Як я думаю, вас турбує екологія Кіровограда. Мене

вона теж турбує.
КОР.: Так. Питання моє адресується насамперед де
путату Верховної Ради України, чому ніхто з депутаті»
не порушив проблему високої радіації у Кіровограді!
Взагалі кіровоградці від своїх обранців чекали біль
шого.

Фото Г. КОШМА,

Є. М.*< Стосовно високої радіації. Дуже прошу вас,
не поширюйте чутки. Вона не вища, ніж була. Просто
раніше заміри робила санепідемстанція у кількох точ
ках і виводила середній показник. Зараз виміри ве
дуться метеорологами я одній точці. Тому й враженняі
таке, що радіація збільшилася з 14 мікрорентген/год.
до 23. Але ми живемо на урані. Само по собі це не

«МОЛОДИЙ КОМУНАР*

о 22 ВЕРЕСНЯ 1990 РОКУ

ГОВОРИМО
ВІДВЕРТО

винен ВЇДГ.О*
КОР.: Не класти «не так». Тобто хтось повинен
відпо с
»ід- 8
відати за безгосподарність, за халатність. Суворо
<
повідати.
Є. М.: Згоден. Ми звикли жити в надії на російське

«авссь». А вже як рубати, то з плеча. Атомні? Псзакриватиі Хімічні підприємства? Що за питання — ліквіду
вати! Тепер голова болить — анальгіну не купиш А чо
му б не замислитися над поліпшенням становища, над
прогресом науки.
КОР.: Прогрес необхідний у різних областях. Ви знасте про становище з продуктами харчування в кірово
градських магазинах! Мені вже набридло слухати, як
депутати всіх рівней проходяться щодо порожніх по
лиць. Але ж вони таки порожні.
Є. М.: Порожні. Я розумію, вас мало потіши.ь заспо

коєння, що у нас ще не найгірше. Це справді га:< Візь
міть м’ясо. Ви знаєте скільки коштує м’ясо на Бесерабці? Я спеціально заходив, цікавився. 17 карбованців В
Одесі — 25 крб. У нас тримається в межах шести—семи
карбованців. Це тому, що воно є в кооперації. /Ми зби
ваємо ціну у приватного торгівця. Те ж саме і з овоча
ми. У цьому році навіть картоплю не завозитимемо з
інших областей. Складностей, однак, багато. Старі зв'яз
ки розірвані, нові ще не виникли.
КОР.: Євгене Васильовичу, звичайно, господарських
проблем у нас набралося достатньо. І все-таки в умо
вах переходу до ринкової економіки, що нас чекає!
Безробіття!
Є. М.: Ні. Я думаю, у місті безробіття не буде. Адже

у нас не вистачає робочих рук. Потрібен лише пере
розподіл робочої сили. А часи нас чекають важкі. Моє
ставлення до ринку »відоме. Я за ринок тільки з відпо
бідними гарантіями. В області багато пенсіонерів мало
забезпечених сімей, велика категорія людей з низькою
заробітною платою. Тому ніякого поспіху у
сі :
цих проблем допустити не можна.

ІІ
дивна І

КОР.:.: Мене здивувала і навіть образила ваша
позиціяя по відношенню до зовнішньої політики, яму і
проводить М. С. Горбачов. Як ви могли звинуватити
його у розвалі соціалістичного табору! Про яку комісію
ви говорили, маючи на увазі тривожні події у Східній t
Європі! Ми тут до. чого! Значить, Горбачов повинен був !;
танки посилати!

Є. М.: Знову танки! Та ні про які танки мови не було
Але те, що трапилося у соціалістичному світі, мені
просто незрозуміло. Чому так — раптом. Ще кілька
років тому я був у Чехослозаччині. Там і натяків на
можливість подібних змін не було. Чому все це трапилось? Що зіграло на руку антикомуністичним силам?
Ось про що я говорив. Я не відмовляюсь від своєї по
зиції.

КОР.: Ви стомились від політики!
Є. М.: Стомився. 1 разом з тим жити цікаво
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Адже

цікаво?
КОР.: Цікаво. Але давайте поговоримо про інше. Наприклад, про книги! Що ви перечитуєте «на сон грядущий»!
Є. М.: Пікуля. Уявіть собі. Багатьом він не подс-
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бається.
КОР.: Мені розповідали, що Мармазов жодної пре* ‘
м’єри у театрі імені Кропивницького не пропускає. Це
правда?
Є. М.: Це дещо перебільшено. Але театр я люблю. ї

Ще з юності. До речі, у нас в інституті накреслювальну
геометрію викладав хто б ви думали? Анатолій Солое’янен.чо. А в Донецьку на той час співав Юрій Гуляєв.
Який голос! Скільки зачарування! Жінки і дівчата Донецька мліли від захоплення, слухаючи його спів. Пам’ятаєтє: «Грає море зелене, тихий день догора...». Ніхто крім Гуляєва так не співав цю ніжну «Пісню про
Київ».

|
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КОР.: Євгене Васильовичу, щю ви цінуєте... в жінці!

|

Є. М.: Жіночність і доброту насамперед. Не люблю, |
коли жінки палять, п’ють.
КОР.: А в людях взагалі, що не подобається!
Є. М.: Цинізм, хамство. Воно зараз просто наступає. |

КОР.: Прошу пробачення за відвертість — говоримо ж
відверто — але серед ваших колег більшість просте
неспроможна вести боротьбу. Послухати їх, так всі мк
екстремісти, бунтівники. А люди просто хочуть йормально жити.
€. М.: «Звикли бути правлячою партією» — це ви хо*

г
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тіли сказати? Але я згоден з вами щодо працівників
апарату, які здають позиції. Все я розумію. Багато лю
дей не на своєму місці, але це ж люди. Не так просто
есе вирішити водночас.
КОР.: Але вирішувати треба, доки віра в партію ще
Існує. А що вона існує, я зрозуміла, посидівши у вас на
прийомі. До першого секретаря ідуть, коли вже всі
можливості вичерпані. Але не виключена тут і інерція.
З являться нові, хороші, як ви сказали, партії, чи підуть
тоді до вас? Втім, один мій улюблений літературний ге
рой радив «ніколи нічого не просити у того, хто силь
ніше». Мрію, щоб такі часи настали. Щоб до першого
секретаря йшли, ям до Пітіріма — полегшити душу.

Є’.
не просити квартиру і машину. Сподіваюсь,
так і буде.
Бесіду вела Валентина ЛЕБОЧКО.

ТРЕТЯ СТОРІНКА

'
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Ульяновської самодіяльної кіностудії
УЧАСНИКИ
«Символ» були приємно здивовані, коли отри

мали листа від старшокласниці Світлани Бондар
з Голованіеська. Вона повідомила, що мріє про
кіно, про режисерську та акторську роботу, про
створення сласної кіностудії. Написала про захоп
лення індійською культурою, про створення самодіяльної групи індійської хореографії.
Заінтриговані члени студії приїхали а Голованівсьн. Вже перше знайомство з Світланою за
свідчило, що повідомлення не було романтичною
вигадкою легковажної мрійної людини.
У домашній бібліотеці Світлани — велика кіль
кість спеціальної літератури про кіномистецтзо.
акторів, з питань режисури, індійської культури.
Має вона і власні записи і спостереження, чима
лу фонотеку, фотоматеріали. В розмові С. Бон
дар виявила неабияку обізнаність щодо
свого
захоплення, продемонструвала індійський костюм

виконала танець, пояснила ележж. з«ж"ихог?акнХор,в’кореогра-

Ф'вНАжасМщо'всІ ці знання зона збирає по крихїід нерозуміючими, а то и глузливими
тах, часто під нерозу
пє,решнодило заа
"?иЛаднодумЦ°вУі створити при школі групу індійсьного танцю «Кришна».
Виилинас здивування, а ^ньоііїлійсьних У' мР
тренування згідно різних давньоіндійських ме.
годин.
„
_
Світлана впевнено іде до своєї мети, побажаємо
Ж їй успіхів!
8 КИЗИМДі

режисер студії «Символ» будинку культури
«Ювілейний» Ульяновського
цукрокомбімату.

І

або РОЗПОВІДЬ ПРО МОЛОДЬ ГОЛОВАНІВЩИНИ, її РОБОТУ, ЗАХОПЛЕННЯ, УПОДОБАННЯ

Пустили
коріння

ПОКИ ГРІМ
НЕ ВДАРИТЬ...
Не знаю як хто, а я думаю, що в Голованівській
СШ № 1 грім таки вдарив, і лише тоді, як у тій по
говірці (мужик перехреститься] азялися за вирішен
ня справи.
...Біля кабінету голови Голованізського райвикон
кому Василя Романовича Чеберяка зграйкою зібра
лося з десять дівчаток СШ № 1. Надто серйозні і
чимось схвильовані, вони домагалися зустрічі саме
з ним. Коли ж посідали на стільцях у кабінеті, навпе
ребій загозорили. Довелося Василю Романовичу
просити, щоб хтось «старший» чітко повідаа про те,
що привело підлітків у цей кабінет.
Людмила Стадницька, староста, повідомила, ще
учні 10-А класу три дні з початку незнання система
тично не мають змоги за браком приміщення (кабі-і
нету) відвідувати уроки.
і
Причина?
Добить проста: у СШ № і думали зрооити два я
десяті класи, а коли ще краще подумали, дійшли?
-висновку, що важко буде школярам (на кожний |
припадало, як говорили дівчата, по 45 учнів).
Всіх десятикласників розділили на три класи. Ка
бінету для 10-А не знайшлося, директор школи
П. Г. Стрельников сказав, що клас буде там, де біб
ліотека. Бібліотекарша не погодилася. Запропонува
ли 10-А ще один кабінет. Тепер уже школярі не по
годилися, надто холодний.
На уроки до 10-Б і 10-В всіх не пускали, не було
місця. Так і гуляли, аж поки не прийшли до голови
райвиконкому.
Василь Романозич, дізнавшись про причину візиту
«делегації», подзвонив завідуючій райвно Аллі Мак
симівні Опалюк. Через декілька хзилин дівчата, до
яких приєдналися хлопці (-зони носили з класу з клас
парти...), були в райвно...
...— Можна і я побуду присутнім, — прошуся, —
Г| відбувається з дітьми щось незрозуміле.
— Що відбувається? — перепитала А. М. Опа
люй, — ви все перекрутите, оно вже кажете «від
бувається».
Зрештою, коли Алла Максимівна дізналася, ще
десятикласники три дні не мають змоги змитися,
пішла з ними з школу і все було вирішеним, про
що сама сказала.
На цьому б можна ставити крапку, хоча напро
шуються запитання: знали ж і до 1 вересня, хай у
останні дні серпня, однак, знали, що учнів багато,
чому не подумали, куди ж помістити один з 10 кла
си? І, звичайно, чому допустили, що учні не мали
змоги систематично відвідувати три дні уроки?
Думаю, що справді, відбулося тут щось «не те».
От цікаво, чому?
Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого комунара».

АНАЛІЗИ
НА НІТРАТИ
Мабуть, кожному з нас
відомо, як гостро нині сто
їть питання про вміст у
продуктах харчування
ні
тратів та нітритів. Спеціаль
на лабораторія Головаиізської сільгоспхімії
веде
контроль овочів, фруктів,
баштанових культур,
щоб
вчасно запобігти лихові, не
допустити споживання не
придатних харчів.
Чимала роль у важливій
справі належить лаборанту*
токсикологу Ользі Без’язи-

Ольга і Олена КРАВЧЕН
КО — сестри. А ще вони—
вчителі образотворчого ми
стецтва. І ще одне: вони
обидві художниці. Є й іще
одне «ще» — на різнома
нітних виставках їхні
по
лотна часто
привертають
увагу жюрі, котре, як і оте,
на районній
конференції
працівників освіти, присуд
жує їм призові місця.

кій. Ось уже третій
рік
спільно з колегами робить
вона потрібні аналізи про
дуктів. До своєї професії
ставиться з повною серйоз
ністю та відповідальністю.

ТАКІ ТУТ
ДІВЧАТА
...Капітанка
одне з
тих сіл, де молодь но по
спішає залишати рідне гніз
до, а з повним бажанням
вживається і успішно тру
диться на різних ділянках
сільськогосподарського ви
робництва. Так було і а

Перший рік після служби
в армії працює Михайло
ДЖУГАН у
сільгоспхімії.
Він — водій. І, як кажуть
друзі по роботі, — хороший
водій...
Фото В. ІЛЛЮХ1НА.

Н. ЧУШКІНА.

житті Людмили
Павлюк.
Не злякались ді-зочі руки
нелегкої праці у полі.
Голованівцям не раз до
водилось чути про високі
врожаї цукристих колгоспу
«Пам’ять Леніна». Це її
ланка
є безпосереднім
творцем районних рекор
дів.

Иа курси приймають осіб,

Бажаючі подають:
заяву на ім’я ректора;
дві фотонартни 3x4 см;
квитанцію про внесення
плати за навчання (за вісім
місяців! 50 крб.

Гроші пересилати пошто
вим переказом на поточ
ний рахунок 000141601 Обл*

А ззечері, після роботи,
вона чимдуж поспішає до
дому, де на неї з нетерпін
ням чекають дві радості _
дві донечки. Ніжна, любля
ча мати встигає впоратись
по господарству, зготувати
смачну вечерю і розповісти
дітям казку
про чарівну
сплячу красуню...

Тї життєвий вибір було
зроблено ще в дитинстві,
коли
босоногою юнкою
поспішала за село, на мо
лочнотоварну ферму. Тут
працювала мати. І Ніна
Тандалатій часта приходи
ла допомагати Любові Вз'
силівні поратися біля корів. Трохи згодом
вже

І

могла замінити свою на
ставницю повністю, та
кіз не вистачало, Тому ко
ли по закінченні школи
прийшла працювати дояр
кою, у колективі зустріли
її як давню свою колегу.
Минулого рону тваринни
ця добилася порівняно непо
ганих показнинів.
Чіткого
ритму роботи дотримується
* нині. За 7 місяців цього
рону надоїла 2225 кілогра
мів молока від ножної ко
рови, Середньодобовий показни« літніх місяців сига»
10 —11 кілограмів.

Н. ЧОРНОВОЛЮКс, Капітанка»

»».нськия ДЕ™4,НИЯ ПЕДДГОГ,ЧНИЙ інс,ит |М п г іичиня

.

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на вечірні зосьмимісячні підготовчі курси для вступу
що мають середню освіту,
а також
—
‘ 10-х класів.
учнів

ці о, а й людей різних ха
рактерів і вподобань, Саме
такою і є рільнича ланка,
яку вона очолює.

Як член ВЛКСМ Людмила
ініціативна щодо вирішен
ня молодіжних питань. Ма
буть, саме тому має бага
то громадських доручень.
Вона депутат районної Ра
ди
народних
депутатів,
член правління колгоспу.
Л. Павлюн доводиться час
Тож і не дивно, що се
то звертатися за порадою
до старших товаришів, але ред нагороджених Указом
робить це тактовно, з по Президента Союзу Радян
чуттям власної гідності. Ця, ських Соціалістичних. Рес
ще зовсім
молода жінка, публік є прізвище Людми
врівноваженістю І душевним
спокоєм вміє згуртувати в ли Пазлюк — ланкової кол
колектиз не лише однодум - госпу «Пам'ять Леніна».

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О. С. ПУШКІНА

Заняття розпочинаються
З 1 жовтня і проводитиму
ться тричі на тиждень з
19.00 за програмою вступ
них екзаменів з таких ди
сциплін: історія, російська
мова і література, україн
ська мова і література, ан
глійська мова, німецька мо
ва,
математика,
фізика,
біологія.

Шепилозе — одне з тихсіл у районі, де на сьо
годнішній день
наміти
лась добра тенденція: за
лишається
тут
МОЛОДЬ.;
пускає, як кажуть, корія-»
ЦЯ, ростить І зиховує ді-’
тей.
Нині живуть і працюютьу місцевому господарстві
подружжя доярки і шо
фера Подолянів, шофера
і
телятниці
Токарчукіз.
бібліотекаря і завідуючо
го гаражем
Закушняків,
вчительки і техніка
по
трудомістких
процесах
Візсяних та інші.
Правління колгоспу іме
ні Затутіна
намагається
забезпечити молоді сім’ї
житлом, допомагають за
будовникам, які виріши
ли звести житло
своїми
силами.
Хлопці відчувають про
себе особливу
турботу.
Під час проводів до лав
Радянської Армії кожно- •
му вручають на
згадку
цінний подарунок. А
з '
поверненням
знову з ■
колгосп, якщо ти водій
або ж тракторист — эру- •
ч*ають ключі від нової
техніки. Звичайно, допо- ’
магають не лише мате- і
ріально, а й доброзичли
вим ставленням до по- і
чатківців.
Залишаються люди ком
сомольського віку жити і
працювати «з Шепиловому ще й тому, що немає
тут проблем з культур
ним дозвіллям. Юнаки і
дівчата після напружено
го трудового дня мають
змогу відпочити у місце
вому будинку
культури,
дзері якого гостинно від
чинені для людей з різ
ними життєвими
уподо
баннями,

у зузи у 19И році.

нситлосоцбанку м. Кірово
града.
Прийом документів що
дня, крім неділі, з 9.00 до
16.00, у суботу — з 9.00 до
14.00 за адресою: 31.6050,
м. Кіровоград, вул. Шев
ченка, 1, аудиторія № 206.

РЕКТОРАТ,

ОГОЛОШУЄ НАБІР

На заочні підготовчі курси для вступу
до інституту на такі факультети:
— підготовки вчителів початкових кла
сів (спеціальності: педагогіка і методика
початкового навчання; педагогіка і мето
дика початкового навчання та музики;
педагогіка і методика початкового на
вчання та образотворче мистецтво)— підготовки вчителів загальнотехнім
них дисциплін і праці (спеціальність* ппа
ця і фізика (профілі трудової під^отБвНг
мехам,заЧ'я сільського господарства
або обслуговуюча праця);

— природничий (спеціальності:

біолр.

побниить?81!' с’льськ°господарсьного з*4
роониц.ва; біологія і географія).
заяву8и/ПУ ,требэ надіслати:
ти
я Рент<>Ра інституту (ока>зЦію пм . ет та сп®Ціальність) і каптанПоштпНиі?ппату ~ 50 «Рб- за навчання.
сьном^1И^ї„Р-аХунон № 000141102 з Унан<
\ у в,ДД«ленні Агропромбанку).

Адреса курсів: 258900. Черкаська обл,
умань, аул. к. Маркса, 2, педінститут
заочні підготовчі курси.
Документи прийматимуться з 1 мо»тнв'
Початок роботи - 3 і листопада.
РЕКТОРАТ.

КIР О В О Г РАД:
живете*можете! Что то в Вась, Лидочка,
какая-то перемена. Вы так похорошели,
иуда девались веснушки, угри, прыщи и
желтые пятна на Вашем лице!

ВСТРЕЧА!
Лидочка! Лидочка! Подождите, куда
>то Вы торопитесь!
А, здравствуйте, милая Маруся! Как

— Разве ужъ, Марусичка, так сильно
заметно, я ведь недавно только
стала

S
9
8

1990
употреблять
пудру
и мыло
«FLORA»
и вот теперь спешу в Аптечный Склад Л.

Бухгалтера купить еще. Рекомендую вам
также. До свидажя.

Предст. П. А. Эйчись.
(«ЕлисаветградскЮ отголоски»).

ЗАЖУРЕНА МЕЛОДІЯ
ДЛЯ МІСТА
БЛІЦ? ІБЛІЦ!

S аа Йі
ео
Є0

£

Ь=.

Привід
гукнула я капі
тану міліції, що самотньо насо
лоджувався терпким ароматом
Бразілії
у
напівпорожньому
кафе (скільки сил витратила
місцева преса, щоб
зберегти
цю найдешевшу і найприємнішу
у місті торговельну точку на
розі вулиць Шевченка і Луначарського, де, як в незабутньо
му телекабачку, «ніколи не за
мовкають жарти»), — Будь лас
ка, чашечку кави, Людмило Ми
хайлівно.
Але завітала я в нафе не тільни випити кави, а й поговорити
з завсідниками Людмили Михай
лівни.
— На яку тему? — запитав
Капітан міліції, між іншим з Ле
ніна, б, роблячи останній ков
ток.
— Що ти думаєш про наше
місто? — не вдаюся до узагаль
нень,
— Пренрасне місто! — впевнено говорить капітан і ледь
сердито додає. — Коли б не від
повідний контингент.
Капітан натякає на відвідува
чів установи в іншому кінці
кварталу під вивіскою «Пивний
бар». О! Товаришам на Леніна, 6
ця установа в печінках, перепро
шую, сидить.
— І все-таки... — наполягаю я.
— В Кіровограді я народився
І виріс, а ти пам’ятаєш, що з
цього приводу говорив Лев
Кассіль, — капітан подивився
на мене з викликом, а ну, мов*
ляв, що пам’ятають журналісти!
— Про твоє народження Лев
Кассіль точно нічого не гово
рив, а про людей, які не люб
лять міста, де народились і ви
росли, автор «Дорогих моїх
хлопчисьок» сказав, що еони
вже ніколи не полюблять міста,
де народились і виросли інші.
Що ж їм тоді любити на зем
лі, — переможно посміхнула
ся я.
— Вірно, — не здавався ка
пітан з Леніна, 6. — А я виріс
у цьому місті, люблю його, хоч
мені не байдуже, яке воно ста
ло незатишне, брудне, сердите.
Не ламай голову, місто у цьо
му не винне. Винні ми, люди.
І ти, і я, і вона, — кивнув капі
тан в бік чергової відвідувачки
кафе.
— Винна влада, яку невідомо
навіщо обирали, — втрутився
до розмови наш сусід, появу
якого ми й не помітили.—Скіль
ки часу минуло, а що вони
зробили. Хоч одну канаву зари
ли? Вода як бігла так і біжить.—

Чоловік говорив голосно, за сусідніми столиками почали прислухатися.
— Добродію, — не втримав
ся капітан міліції, — а чому це
влада буде вам канави зарива
ти?
Схильна до образного мис
лення, я вже побачила голову
міськради з лопатою десь на
міській околиці.
— Надії вони наші зариють,—
розпачливо говорив тим часом
сусід, і, повернувшись до мене,
представився. — Жора, музи
кант. А ви журналістка? Напи
шіть, будь ласка, нехай ото де
путати поменше балакають, бо
ми й без них знаємо, що у нас
погано. Я живу в районі НовоОлексіївки. Наш депутат Алек
сандрович
у
передвиборну
кампанію золоті гори наобіцяв.
— Почекайте, — спробувала
я повернути розмову у потрібне
русло, — а як ви ставитеся до
Ідеї перейменування міста?
— Позитивно, — першою від
гукнулася Ніна Кравченко, мето
дистка ОНМЦ. — Давко час по
вернути нашому місту його іс
торичне ім’я.
— Це дорого коштує! — не по
годився Жора-музикант.
— Мова не лише про тс, щоб
повернути історичну назву.
— Пропонують назвати Кіро
воград Тобілевичами, — сказала
дівчина з червоною стрічкою у
волоссі від сусіднього столика.
Скоро вже все нафе обгово
рювало ідею перейменування.
Навіть Людмила Михайлівна не
витримала:
— Ти хочеш перейменувати
місто, — запитала вона з інто
нацією губернатора у фільмі
«Той самий Мюнхаузен», мов
ляв, «це вже занадто». — А що
від цього зміниться? Більше то
варів з’явиться, проблеми жит
ла вирішимо враз?
— Не хлібом єдиним... — не
сподівано підтримав мене Жорамузикант. Втім, особисто мене
Ідея перейменування не приваб
лює.
— А що поганого вам зробив
Кіров? — запитала дівчина о
червоною стрічкою.
Мене навіть здивувало, як рі*
шуче висловлювали городяни
свої думки. Молодь ладна пе
рейменувати що завгодно і як
завгодно. Солідніші за віком
люди висловлюються майже
одностайно: дайте нам спокій
но вмерти, а там хоч і на голо
ві ходіть! Краще подбали б про
те, щоб у міста було своє об
личчя. А воно не лише в назві,

Чого ти зайшлася?
Сміюся з тих, хто ще не передплатив «МК»...

Валентина ЛЕВОЧКО.

z

ж 15.., 17.... ХТО БІЛЬШЕ?

V? Нічим, знаєте, свято міста в радіаційQ йому плані сьогодні не вирізняється. Як
нам повідомила лікар-лаборант радіологічного відділу обласної санепідемстанції в. А. ЗУБОВНИК, — все ті ж звичні
2; для нас із преси 13 — 19 (в середньому —
17,4) мікрорентген на годину в контроль
ній точці СЕС.

Спеціалісти вважали за потрібне нага
дати, що розходження в рівні гамма-фо*
ну їхньому із даними обласного центру
з гідрометеорології (у бік зростання) по- < U. Ä
яснюється різницею технології замірів: X WO
СЕС вимірює лише природний, а центр — SXW
т. зв. техногенний (сумарний лональний) фон.

ДАНИМИ систематичних спо
стережень лабораторії конт
ролю атмосферного повітря об
ласного іцентру
-------- з гідрометеорології в повітрі міста спостерігається вміст пилу в 1,5 раза,
раза,
сажі — в 1,6
, г
___ формальдегі. ... ___ ___
ду — в 1,2 раза вищий гранично
допустимої концентрації. Вміст
двоокису сірки, окису вуглецю,
двоокису азоту, оксиду
азоту,

ЗА

фтористого водню та сірчаної
кислоти — нижче норми.
Надмірне забруднення повітря
пилом та сажею зафіксоване в
районі Колгоспного ринку. Мак
симальні з разових концентра
цій пилу — 1,2 ГДК та сажі 2 ГДК
— спостерігаються в районі Кол
госпного ринку, олісекстракційного заводу, ремзаводу імені Таратути«

С. МЯЛО.

А ЯК У НИХ?

ЯК БУДЕМО СВЯТКУВАТИ
7 ЛИСТОПАДА?
Як стало відомо, мери Москви
І Ленінграда Г. Попов і А. Собчак звернулися з відкритим лис
том до президій міських Рад Ро
сії «Про святкування 7 листопа
да в 1990 році». В ньому закликано Президента СРСР 7 листопада обмежитись проведенням
військового параду в Москві, а
політичні партії «=» утриматись
від будь-яких політичних акцій
6, 7 і 3 листопада. А те, як в майо
бутньому буде відзначатись річ»
ниця Жовтневої революції, авто,
ри відкритого листа пропону.
ють зафіксувати в новому Со
юзному договорі.

Криза в економіці, труднощі з!
збиранням урожаю, дефіцити І
черги не привертають до весе-

дощів. Краще, на думну Г, Попо
ва і А. Собчака, ці дні присвя
тити підготовці до зими.
«ПОСТФАКТУМ»
ПОВІДОМЛЯЄ
На будинках м. Новий Розділ
Львівської області встановлені
таблички з іменем Степана Бан<
дери. Раніше вулиця носила ім’я
Героя Радянського Союзу
Миноли Кузнецова,
Рішення про перейменування
вулиці прийнято 4 вересня мі
ською Радою народних депута
тів. м. Кузнецов, розвідник Ра
дянської Армії, вбитий на Львів«
щині в 1944 році,
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КІРОВОГРАД:
Тож, крім КПРС, у нас, я Кіровограді є соціал-де
мократи. «Пріоритет людини над державою» — один
з головних аксіом партії. Виступають вони також за
приватизацію невеликих підприємств (зокрема по
бутових), за економічний, і політичний суверенітет
України і людини. Зараз соціал-демократи також
займаються реєстрацією громадян УНР. Цю акцію
започатковано на міжпартійній асамблеї, що відбу
лася «влітку. Акція задумана як своєрідний невели
кий попередній референдум жителів республіки.
На 29 липня мій номер був* 826.
УРП — українська республіканська партія утвори
лась на основі колишньої Української Гельсінської
Спілки. За статутом бажаючі вступити
до
партії
мають проходити кандидатський стаж, тож на сьо
годні в Кіровограді членів УРП всього кілька, це ті
люди, що мали й раніше зв’язок з УГС, всі інші (а
їх кілька десятків) кандидати б члени партії.

Партія ця антикомуністична. Але виступає не про
ти кожного окремого комуніста, а проти комуністич
ної системи. Засоби боротьби — парламентські. УРП
не визнає в політиці фізичного насилля, члени партії,
якщо не віруючі, то, принаймні, підтримують релігію.
Голова партії — народний депутат УРСР, нолишній
багаторічний політичний в’язень Левко Лук’яненко.
Він людина глибоко віруюча.
Зараз республіканці збирають підписи проти со
юзного договору, який, вважають, буде непосильно
тяжким для України.

Зовсім недавно утворився достатутний осередок
тому,

Демократичної партії України. Достатутний

що ще немає ні програми, ні статуту, є тільки Мані
фест, який був опублікований в червні ц. р. в «Лі
тературній Україні», і який підписали відомі діячі
літератури
і мистецтва — І. Драч,
Д. Павличко,
Л. Танюк, інші. Осередок створений для підготовки
установчого з’їзду.
Багато представників названих партій є або чле
нами або -прихильниками Руху. Тепер Рух є ніби
об’єднуючим блоком для цих політичних сил.
Мета Руху і партій —побудова незалежної демокра
тичної держави Україна. Всі вони виступають за пе-

1990

ретворення
КПРС із авангардної в парламентську
партію і є фактично опозиційними до неї.

Крім партій і Руху до неформалів ще донедавна
зараховували і Товариство української мови імені
Т. Г. Шевченка. Створювалось воно кілька років
тому і представники апарату зробили есе, щоб під
порядкувати Товариство своїй опіці. Але час іде.
ТУМ скидає із себе ланцюги стереотипів і все біль
ше й частіше виходить на люди.
Весною цього року відбувалися установчі збори
«Зеленого світу». Ця організація, основна мета
яко? — боротьба за екологію, здавалося б, мала бу

ев е е а е ф ф о

ЬОГОДН! вона у нас тільки-тільки починає змі
нюватись, червоний колір місцями відпадає, крізь
туман стереотипів і страху проступає синій, жовтий,
зелений.

1754

ти найчисельнішою. Роботи для «зелених» непоча
тий край. Але... чи то немає лідера, чи то міські ке
рівники «Зеленого світу» ще оглядаються на високі
кабінети, але діяльності їхньої майже не видно.
Існує е Кіровограді і «Союз «Чорнобиль». Мета
цієї організації — соціальний захист учасників лік
відації Чорнобильської аварії.

в
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С. БОНДАР.
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«КОНВАЛІЯ» НА КОЛЕСАХ

W ВАГЛА

РОЗСЛІДУВАННЯ ВЕДЕ...
У день міста сагіткуоаіиме иой«ем,
вважає Кіровоград
сносю
ма
ленькою батьківщиною. Д д праці»никім МІЛЩІС «И І з.іижди, буде амичлймиА роСоммй
Паки одм«
л

ністрації 4 ф по сівалках
«Червона
зірка- иадійипло поиідомлонип. що у
ід ох у № 12 корпус 91 стався пиОух,
е результаті якого токар Сергій Д..
19&В року ниродткеннп, Суи с*лирт*н».
но
поранений,
СНлнаДцитирінкому-

муть за порядном на прикрашених
площах і вулицях міста, інші займа
тимуться звичними буденними спра
вами. Терпляче стукотітимуть у чер*
г '^их частинах райвідділів телетай
па, видаючи інформацію про
нові
крадіжки, дорожно-транслоргні при
годи, грабежі, згвалтування,
2.09.1990 0 14 ГОДИНІ В К«Р0ВСЬКИИ РВВС звернулась фельдшер
станції швидкої допомоги Людмила X.
із скаргою на те. що 26 серпня ц. р.
приблизно о 10.30 поблизу меблево
го магазину, що по пул. Волкова, на
неї скоїв наїзд невідомий, котрий із
місця події втік. В результаті аварії
жінка одержала чисельні травми черопа. П/слп ужитих заходів праців
никами РВВС встановлено, що наїзд
велосипедом скоїв студент фаиуль-

Сергієві Г., котрий знаходився поряд
з ним. осколки травмували лице.
З'ясовано, що вибух стався при роз
биранні Сергієм Д. невстановленого
вибухонеб Яєчного предмета.
Розслідування веде районна про
куратура.
6.09.1990 0 12.00 У ЛЕНІНСЬКИЙ*
РВВС звернулась офіціантка ресто
рану «Київ» Галина Ц,, заявивши, що
невідомий, погрожуючи їй, вимагає
гроші у сумі 7 тисяч карбованців.
Після вжитих оперативно-пошукових
заходів у момент передавання грошей
затриманий музикант Кіровоградської
обласної філармонії Станіслав Н.
Розслідування веде райвідділ
міЛіцї.
6.09.1990 О 16.15 в обласну лікар
ню з рубаними ранами голоои, рук
міг плгтйплйнп вантажника мага-
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Яким бачиться наш об- так хочуть.
да ласими центр
іноземцям!
— А наша природа вам
$ Щоб про це довідатись, я подобається!
да пішла о
Кіровоградське
— Природа красива, а от
да медучилище імені Мухіна, місто Кіровоград незвично
да де навчаються представни- маленьке. Я живу у вели
да км 18 країн. Молодий чо- кому — економічній столи
да ловік і дівчина детально на ці нашої країни Адені.
да цю тему говорити не захоДзвоните
додому
да тіли: «Скоріше 6 звідси по звідси!
у- Це дуже важко. Хочу
да їхати, — сказали. — Мо$ же, з інших груп хтось вам зз язатися з батьками
—
да відповість». Ще двое Дів- на станції кажуть: «Приходь
Приходиш
іще
& чат тільки репліки зрідка завтра».
да кидали, і лише
Гамаль раз — знову призначають
Й САЛЕХ із Республіки Йемен «на завтра». А потім гбвода погодився поділитися ера- рлть — зв'язку не^ає...
А Як вам занятті» учида жеинями:
да
—• У пес так дорого все,
'Щ черги, талони, надоїть сірни!•// .сів н» купиш
йих. Ми

І й себе не звикли до тако| го життя, у нас немає де-

фіциту, все вільно і ходи| мо, куди хочемо.

І — Побутові умови у вас
II тут якії
да

— Погані. В гуртожитку
гарячої води немає, і хо
да лодна не завжди буває.

ІЗ РУМУНИ ПОВЕРНУВСЯ НАРОДНИЙ САМОДІЯЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ
БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» БУДИНКУ КУЛЬТУРИ КІРОВОГРАДСЬКОГО
ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «РАДІЙ»
«Конвалія» за 20 років існування була у НДР, Польщі, Чехо-Словаччині,
Угорщині, Болгарії. А тепер ось — Румунія.
Всім запам’ятався вечір дружби в національному фольклорному ресторані
«Сатурн» в м. Мангалії. Сподобалися мелодійні пісні й темпераментні танці,
національні обряди й звичаї румунського народу. «Конвалія» показала танці
народів СРСР, європейські, латиноамериканські та сучасні бальні танці. Не
можна забути й прощальний вечір дружби, на якому були присутні туристи
з різних республік СРСР та ряду зарубіжних країн.
В успіхах «Конвалії» — заслуга балетмейстера, заслуженої працівниці
культури УРСР, відмінниці народної освіти УРСР Б. А. Стрельбицької.
Приємні враження залишились у танцюристів од перебування в Бухарес
ті, Констанці, Мангалії, від знайомства з визначними місцями, пам’ятками
історії, культури і архітектури.
За дорученням колективу вінки з живих квітів до монументів, де похова
ні радянські воїни, поклали Наталія Лебединець і Микола Кирилов.
У столиці Румунії — Бухаресті иіровоградці бачили сліди осколків і куль
на стінах адміністративних будинків, зруйновані споруди чи окремі квартири.
Це зосталося після грудневого збройного повстання та інших сутичок урп-•
дових військ з демонстрантами. Можна було спостерігати мітинги, антиуря- ;
дові лозунги на центральних площах столиці. В магазинах — дефіцит товарів ’
широкого вжитку. Все ж становище в країні нормалізується, і ми віримо в !І
зміцнення радянсько-румунської дружби на всіх рівнях.

г.-Лці ?
— Заняття подобаються,
»икггнАКмї хороші.

там дорого, а в нас стипен
дія 90 карбованців.
Але
мусимо
купувати
і готу
вати.

— Гамаль, ви на початку
розмови сказали, що в се
бе вдома вільно можете
бувати всюди. А в Кірово
граді не так!

Драиінс^кого

АВДАННЯ було просте, як
бо
жий день;
змінити
професію.
Легко сказати! Якщо взагалі те, що
мені випадало, можна назвати про
фесією! Але робити нічого — по
трібно
викручуватися.
Передусім,
треба вдягнутися у фірменну фор
му — варена куртка, джинси «Піра
міда», «кльові» кросовки. Але... На
зарплату кореспондента не дуже-то
й пошикуєш. Сяц-т^к вдягнувся, пі
шов. Куди? У ре- орзк «Київ». Втім,
стоп. Чорт, доаодоться повернутися.
Здбуп Найголовнішу річ
для тгткої
_ _;
вг-ЛДАЛМ-г
щ лдллм. .

З

«

Ж

правда, іноземці мають сто- ж » презервативи. Адже есе може бути.
— З харчуванням с проб Дімння, ЩО вдома вони| | сНЩ-віи не розбирає, простий ти

леми!

не знатимуть н&сштв
® СЄкС0Шукач чи журналіст при «викогрубощів, а чи а дпя ні.
» наннЬ) п Йшой,лиджу Такий собі
таке місце, про яке могли Ота | невинний жевжик, романтичний шукотлетки.
із надією сказати: «Скорі-<| $
н;чних (,офЄЛій». Чекаю, поки
— А в місті можна смач ше б туди!».
клюне вечірня звабна «рибина». I хоно поїсти!
Н. ПЕРСЬКА. І % ча вмостився біля самого крайнього
• У їдальні училищній
ло їсти. Одна Апиба і

— Ні.

на

|
І;

А

— Не
так.
Наприклад,
щоб мені поїхати до Зна
м’янки, треба дуже багато
документів оформити. А ту
ди ж усього ЗО кілометрів!
От хіба що » Знам’янку
наша молодь може вільно
з’їздити, а по всіх
інших
пунктах відповіла 6, певн
майже так, як і прибулець >6
ІЗ

Р. ДАЙДАКУЛОВ,

громадський кореспондент «МИ».

$ столика, за сусіднім одразу ж запри№
мітив красиву, з модною зачіскою
$ яскраву блондинку. Вона сиділа доЙ сить-таки розкуто, вільно переки» ну-вши ногу на ногу, демонструючи
$ свої «итончені стрункі ніжки і не
$ зводячи з мене очей.

то

громадянина Країни Рад. — 3 Єгип- ?
ту чи з Індії?
Незнайомка посміхнулася:
— А втім, це не має ніякого зна- да
чення. Але можу сказати одно: ти ме; да
ні дуже подобаєшся. Твої гарні чорні
очі все перевернули у мені, я сход- да
жу з глузду... Та й взагалі ти хлопець да
не поганий і не дурний.
Даоай-но, да
нрасавчику. цю ніч проведемо
ра- да
зом, я тебе бажаю. — ніжно npduic .
потіла вона мені на сухо. -- Я ніяко J
но стенув плечима; — М можна,
<
га л!.
ЯиУя
__ То у чому ж слраваї Пішли до,
мене на коаргиру, музику
послухас/ио...
\
ieJ 'A tW, Нотеглко, далеко
звтдсргдг

живеш?

W

— Та ніс майже поряд( на Ново-|
миколаївці.
— А, може, есе жлаки краще до&
мене у общагуі ¥ кімнаті зараз» ні-ss
кого, я сам мешкаю. Є чого випити у
й закусити. І музика теж знайдеться. |

Тільки я не один, а з товаришем,аін 'да
мене на вулиці чекає, — спала мені^,
на думку рятівна ідея.
х
— От і добре. Немає проблем. У ме- да
не є шикарна подруга. Без номплен- %
су незайманості, А якщо все буде да
окей, то взагалі можемо запровади-у)
ти групову сексуху. Гадаю, вас їз да
приятелем вчити не треба, самі все Ц
знаєте. Але... якщо все буде в ажурі,
то кинете по четвертаку...

місто піроеоград незвично
маленьке. Я живу у вели
кому — економічній СТОЛИ
ЦІ нашої країни Адені.
—
Дзвоните
додому
звідси!
— Це дуже важко. Хочу
зв’язатися з батьками —
ВІДПОВІСТЬ». Ще двое
ДІВна станції кажуть: «Приходь
Приходиш
іще
«чат тільки репліки зрідка завтра».
1 кидали, і лише
Гамаль раз — знову призначають
І САЛЕХ із Республіки Йемен «на завтра». А потім гбВоІ погодився поділитися ара» р*ТЬ — зв'язку НЄ^З€и.
Як вам занят в умиІ шинами:
‘ І—
так дорого
І
ці? Уневаскупиш
без нихвсе,Ми ПиДі!

<;
§
&
$

медучилище імені мухіна,
де навчаюіься представимки 18 країн. Молодий чо*
ловік і дівчина детально на
цю тему говорити не захо
І тіли: «Скоріше б звідси по*
т* їхати, — сказали. — Мо^
$ же, з інших груп хтось вам

РОЗСЛІДУВАННЯ ВЕДЕ...
ністрацн
по сівапнах «Червона
зфна» надійшло повідомлення, що у
цеху
12. корпус 91 стався вибух,
в результаті якого токар Сергій Д.»
1968 року народження, був смертель
но поранений. Сімнадцятирічному

Я день міста Святкуватиме коїНем,
х-їо вважає Кіровоград своєю малвнвкою батьківщиною. А в праців*
нинів мінщн» як і завжди, буде зви
чайний робочий день. Поки одні з
Я»

с
і ., по з рип знаходнпся поряд
з ним.
оснални
траомуооли
лице.
З'ясооано. що омбух стався при роз
биранні Сергісм Д. ноистаноолоної о
£>нбуХОНСбл.|ПЄЧНОГО предмета.

площах і аулнцях мії.та, інші эайматимутьсл лжчннми буденними спраГорплпчс стумоті гмму ть у чер{ -мх частинах райиідділЩ телетай
пи, цидаючи інформацію про
нові
крадіжки, дорожно-транслортні при
годи, грабежі, згвалтування,
2.09.1990 О 14 ГОДИНІ
В КІРОВ-

4

СЬКИИ РВВС звернулась фельдшер
станції швидкої допомоги Людмила X.
із скаргою на те, що 26 серпня ц. р.
приблизно о 10.30 поблизу меблево
го магазину, що по вул. Волкова, на
неї скоїв наїзд невідомий, котрий із
місця події втік. В результаті аварії
жінка одержала чисельні травми че
репа. Після ежитих заходів праців
никами РВВС встановлено, що наїзд
велосипедом скоїв
студент факуль
тету фізвиховання Кіровоградського
держпедінституту вісімнадцятирічний
Анатолій А,
Розслідування веде райвідділ
мі
ліції»
4.09.1990 У ЛЕНІНСЬКИЙ РВВС із
заявою звернувся Юрій К„ повідо
мивши, що 2 вересня близьно пер
шої години дня пішла з дому і не по
вернулась його дочка Оксана, семи
класниця СШ №11.
її прикмети:
середньої
повноти,
лице бліде, очі зелені, великі, на лі
вій щоці поблизу рота родимка, во
лосся чорного кольору, зібране на
потилиці у хвіст.
Була
одягнена у білі
спортивні
штани, зелену сорочку в оранжеву
клітинку і білі туфлі 38-го розміру,
без шнурків.
Розшук і розслідування веде рай
відділ міліції,
4.09.1990 О 18.00
У КІРОВСЬНИЙ
РВВС
звернувся
слюсар-наладчик
ЗО «Друкмаш» Микола К. із скаргою
на те. що в період між 14.00 І 15.30
цього дня Ь
платної
автостоянки
№ 9, що поблизу ВО «Друкмаш», викрадено його
мотоцинл
«Ява-350».
Після вжитих заходів затримані і ви
криті в крадіжці дев'ятнадцятирічні
Олександр О. та Андрій С. Перший із
них працює приймальником платної
автостоянни Н? 9, другий ніде не пра.
цює.
Розслідування веде
райвідділ мі
ліції.
5.09.1990 О ДРУГІЙ ГОДИНІ НОЧІ
поблизу будинну № 24, корпус 1, що
по оул. Попова у залишеному
там
автомобілі ЗАЗ-968, котрий належить
слюсарю АТП-13501 Леоніду М„ став
ся вибух у двигуні, в результаті яко
го пошкоджено картер
автомобіля.
Причина вибуху встановлюється.
Розслідування
веде
Ніровсьний
райвідділ міліції.
5.09.1990 О 9 ГОД. 22 ХВ. від адмі-

Розслідування веде районна про
куратура.
6.09.1990 О 12.00
У ЛЕНІНСЬКИЙ »
РВВС звернулась офіціантка ресто
рану «Київ» Галина Ц„ заявивши, що
неоідомим, погрожуючи їй, вимагає
гроші у сумі 7 тисяч
карбованців.
Після вжитих оперативно-пошукових
заходів у момент передавання грошей
затриманий музикант Кіровоградської
обласної філармонії Станіслав Н.
Розслідування веде райвідділ
міліцї.
6.09.1990 О 16.15 в обласну
лікар
ню з рубаними ранами голови,
рук
та ніг доставлено вантажника мага
зину № 11 Григорія Б. Після виїзду
на місце події встановлено, що
ті
лесні пошкодження нанесла йому со
кирою (під час сімейної сварки) дру
жина, котра знаходилась у нетвере
зому стані. Жінка затримана.
Розслідування веде Кіровсьиий рай
відділ міліції.
6.09.1990 О 16.50
В КІРОВСЬИИЙ
РВВС звернулась санітарка обласної
лінарні Євгенія К., повідомивши, що
5 вересня пішла з дому і не повер
нулась її дочка сімнадцятирічна Єв
генія — учениця СПТУ № 2. До цьо
го часу із дому не зникала.
Розслідування веде райвідділ
мі
ліції.
8.09.1990 О 7.30 у Кіровсьиий РВВС
по телефону надійшло повідомлення,
що на стіні будинку № 14 по пр. Пе
ремоги з’явилися написи націоналіс
тичної спрямованості. Після
виїзду
на місце події встановлено, що
на
будинну
каліграфічними
літерами
розміром до ЗО см білою фарбою на
писано українською мовою
«Клята
помста москалям». «Хай живе Степан
Бандера», «Росіяни, геть з України».
Під цими
написами
намальований
колючий дріт і стоять абревіатури
УНР та ОУН. Внизу під ними зобра
жено тризубець.
На місці події знайдена металева
нришна від банни і щітка із слідами
білої фарби.
Після огляду написи зафарбовані...
Із часу, коли
взята
інформація
з'явилася на сторінках газети, про
йшло два тижні. Безмовні телетайпи
відстунали за цей час не одну три
вожну новину. Десятки людей наби
рають щодня «02» і просять: «Допо
можіть...». їм нема діла до того, що
у міліції теж проблеми, проблеми...
Із транспортом, бензином, особовим
складом... Люди просять допомоги і
їм зобов’язані допомогти...

Мо’, далекі пращури цих чорногузів колись підкинули батькам міста
чку один із районів назвати Лелеківкою?..

черги, талони, навіть сірки-

— Заняття подобаються,
викладач. хороші.

а себе не звикли до тако
го життя, у нас немає де
фіциту, есе вільно і ходи
мо, куди хочемо.

— З харчуванням є проб*
леми!

• У їдальні училищній
^..^го їсти. Одна < ?иба і
котлетки.
- А в місті можна смач
но поїсти!
на

розмови сказали, що в се- ?
бо вдома вільно можете $
'ЗАВДАННЯ було просте, як бо*
Ф жий день: змінити професію.
бувати всюди. А в Кірово- і?
граді не так!
|
Легко сказати! Якщо взагалі те, що
мені випадало, можна назвати про
— Не так. Наприклад, |
фесією! Але робити нічого — по
щоб мені поїхати до Зна* <5
трібно
викручуватися. Передусім,
м’янки, треба дуже багато |
треба вдягнутися у фірменну фор
документів оформити. Ату-|
му — 'Варена куртка, джинси «Піра
ди ж усього ЗО кілометрі«! $
міда», «кльові» кросовий, Але... На
От хіба що а Знам’янку^
наша молодь може вільно а
< р зарплату кореспондента не дуже-то
й пошикуєш. Сяк-так вдягнувся, піз’їздити, а по всіх інших«
Р шов. Куди? У ре^оран «Київ». Втім,
пунктах відповіла б, леви
майже та«; як і прибулец«
і стоп. Чорт, доведеться повернутися.
ЇЇ? |
% ;Забув
річ,
із Аравійського Півострова. |
,.е Уповнайголовнішу
; льН0?/) СІірдВИ

для
такої
ВіаАат:

Праода, ІНОЗЕМЦІ мають СПО-І
діванмя. що
вдома
аон”|
не знатимуть
нестаткїв

& презервативи. Адже осо може бути,
СНІД — він не розгбирає, простий ти
>» сексошукач чи журналіст при «вико-

грубощів, а чи є для

<•? нанні». Прийшов, х/иджу. Такий

собі

таке місце, про яке могли
л невинни^ жевжик, романтичний шузз надією сказати. «Скорін,чних «Офелій». Чекаю, поки
ше б туди!».
<5
клюне вечірня звабна «рибина». І хоН ПЕРСЬКА.
4 4 ма -вмостився біля самого крайнього

■

— Побутові умови у вас
Цей реалістичний цінник ми помітили в гастроно*
тут які!
мі по проспекті «Правды», що біля АС-2.
— Погані. В гуртожитку
гарячої води немає, і хо
лодна не завжди буває.
— Куди ви в двісті може
те сходити ВІДПОЧИТИ — в
кіно, бар, кафе!
— В барах і кафе страш
Такого в найбільшому кіровоградському кінотеатрі «Комсомолець» не пригадую
ко дуже. Багато хуліганів,
з часі« показу фільму «Москва сльозам не «вірить». Черга спускається аж на схо
над
цами
насміхаються^
динки, На -відміну від магазинного дефіциту, цього товару — польської еротичної
Якось у ресторан
«Київ»
комедії — має вистачити всім бажаючим, хоча б і на бокових місцях у першому
зайшли,
ряду. і раптом незрозу
міло чому
руські
Не так
давно почали
посвячені в таїни кінодубляжу обурювалися перейменуванням у
битися
між собою...
радянському
прокаті польської стрічки «Секс-місія» в «Нові амазонки». Черговий
—Фільм
Маєтетеждрузів
серед В оригіналі було «Порно», а до нас дійшов «Мужчина в
переназваний.
місцевих
ровесників!
пошуках
любові». Знову цнотливо прибрана реклама плотських утіх — але прокат
—наНі.
Якщо
назва,
хочз і руськими,
не схвалюю подібного співавторства, здається мені точнішою. «Я хо
чу любити
фібрами душі! І щоб мене любили».
дружити,
то всіма
обов’язково
Хлопці,
ну як
треба —
щось
із речей
їм вам
да- фільм!
Ого, суцільна
постіль!
с: вати чи— продавати
— вони
— Там один усе життя одну забути не може...
У «суцільній постелі», хоч і зрозуміло, що робиться, одначе біблейські місця
фактично не викадровуються. Одяг — відсутній до пояса (дами в цих місцях чо
мусь виявляють дивовижну схожість), отож первозданна назва, мабуть, трохи за
гинає. Один епізод (із біноклем) може слугувати хорошою ілюстрацією до під
ручника сексопатології; дві-три комічні сцени виконані на рівні «тортом в облич
чя»— приміром, коров’ячий «корж» на плащі дівчини, котра щойної побувала з
хлопцем на траві, — та в цілому стрічка видалася мені майже мелодрамою.
Фільм підкреслено асоціальний, ми, вважай, не бачимо нашого плейбоя в яки
хось інших обставинах, крім вечоринок, вулиці та обіймів. Сплетіння рук і ніг що
разу нове, а працює есе на одну й ту ж тезу — не відмовляйтеся від кохання!
Інакше опинитеся там, де герой фільму — почергово в пивниці, чиємусь ліжку, в
кабінеті венеролога і врешті-решт біля розбитого корита. Дружина — найнезугарнішс з колишніх подружок, котра сопе під вухом, безсонні ночі і спогади, спогади,
від яких коли смішно, а
частіше хоч кричи, та вже нічого не допоможе. Залишив
колись кохану сам, боячись, щоб не покинула його, і далі від кожної нової чекав
не новизни, а повтору того, що було колись... Кількість — не якість, і що тут зро
биш?
Для нашого кінематографу психологічне дослідження цієї теми нетрадиційне
(виняток, можливо, «Без свідків» Микити Михалкова). Ми давно перестали хвалити
твори мистецтва за повчальність, і молодим вона нестерпна. От і вчимося на своїх
помилках, а не на чужих. Любов може згодом розтанути і життя перетвориться в
пекло чи нудну сірятину, але коли любові немає і спочатку, то безрадісність га
рантована без усяких «може». Це основне, що я під хорошу екранну музику за
своїла, спостерігаючи сюжети в екранних простирадлах.
Із цих міркувань вважаю, що фільм слід подивитися тим, хто збирається одру
жуватися.
Сумна мораль, однак, не заступила окремих нереалістмчностей, які складно ви
правдати навіть деякою умовністю жанру. Наприклад, більшість партнерок героя
«е нарікає на прямо-таки космічні швидкості у пікантні моменти. Крім поспіху, він
подеколи грішив ще й одноманітністю, і таку кількість невибагливих жінок біля
одного чоловіка може зібрати хіба що уява сценариста. У житті хлопець за по
дібну поведінку скоріше всього дістав би і в хвіст, і в гриву.
Із цих міркувань вважаю, що тим, хто збирається одружуватися, не слід сприй
мати все у фільмі на віру чи як* приклад для наслідування, аби потім не ламати
собі голови: «Чого вона від мене відвертається?».

СПЛЕТІННЯ РУК, СПЛЕТІННЯ НІГ

столика, за сусіднім одразу ж запримітив красиву, з модною зачіскою
яскраву блондинку. Вона сиділа досить-таки розкуто, вільно
перекинувши ногу на ногу, демонструючи
свої витончені стрункі
НІЖКИ і
не
зводячи з мене очей.
— Мабуть, клює, — трохи розгублено подумав я і нервово засовав
! ногами попід столом.

7
>
■З
$
>
}
ї
>

Біля «рашен гёл» сиділи дві такі ж
самі примітні дівчини у коротеньких
спідничках із розрізами.
На
столі
стояла напівпорожня пляшна
шам
панського «мадмуазелі» весело пере
мовлялись поміж собою, називаючи
один одного виключно на прізвись
ка. Кожна з них тримала по цигарці
«Космосу». Блондинка повсякчас ози
ралася на всі боки — нібито чимось
була стурбована. Десь хвилин через
двадцять до них підсіли двоє хлоп
ців. «Оргія» продовжувалась з новою
силою, у хід пішла «водяра». Поява
кавалерів, втім, не змінила блондинкової поведінки — II погляд знов і
знов ковзав по моєму обличчю.
Після другої нави я вийшов поку
рити. Слідом за мною попрямувала і
«королева» «Києва». Без зайвої дипло
матії представилася: — Наталка, — і
після невеличкої паузи: — Пригости
даму сигаретою.
Я ніяково вийняв свою нещасну
«Ватру» і простягнув дівчині. Нічого,
взяла... •

— Щось мені нудно сьогодні, на
серці тоскно, — грайливо мовила
моя випадкова знайома. — Може
трохи розвіємося? — Вона поклала
мені на плече руку і продовжила: —
Слухай, а ти з якої країни до «нас у
Кіровоград приїхав? Студент, чи що?
— А т-ти вважаєш, з якої я країми? — трохи розгубився я від того,
що мене вперто не визнавали
за

Н. ДАНИЛЕНКО.

Усі без винйтку знімки «газети в газеті» виконав і люб’язно запропонував редакції беззмінний патріот Кіровограда

з 1984 року Ігор ДЕМЧУК.

громадянина Країни Рад.
3 Єгил*
ту чи з Індії?
Незнайомка посміхнулася:
<■
— А втім, це не мас ніякого зна
чення. Але можу сказати одне: ти мс- «
ні дуже подобаєшся. Твої гарні чорні
очі все перевернули у мені, я СХОД-с
жу з глузду... Та й взагалі ти хлопець ,,
не поганий і не дурний. Давай-но, <
красавчику, цю ніч проведемо ра- %
зом, я тебе бажаю, — ніжно лрсше*$
потіла вона мені на вухо. — Я ніяко- у
во стенув плечима; — М-можна,
«<
галі.
і
*
у

— То у чому ж справа? Пішли до»
мене на квартиру, музику послу-|
хаємо...
&

А ти. Наталко, далеко
живеш?

звідси &
>

— Та ні, майже пород, на Новомиколаївці.

— А, може, есе ж таки краще чдо %
мене у общагу? У кімнаті зараї нікого, я сам мешкаю. € чого випити $
й закусити. ! музика теж знайдеться.
Тільки я не один, а з товаришем, він
мене на вулиці чекає, — спала меній
на думку рятівна ідея.
$
— От і добре. Немає проблем. У ме- ?<?
не є шикарна подруга. Без комплен- %
су незайманості. А якщо все буде <<<
окей, то взагалі можемо запропадити групову сексуху. Гздаю, вас
із «
приятелем вчити не треба, самі все &
знаєте. Але... якщо все буде в ажурі, ;
то кинете по четвертаку...
У мене пересохло в горлі.
— То що, приєднаємось до моїх
подруг?
"
Я відчув, що тут пахне смаленим... <■/
— Одну хвилинку, я зараз лише до
убиральні.
$
Наталя грайливо обійняла мене за
плечі, притулилася до грудей.
— Давай, тільки пошвидше,
діло &
не чекає...
С
Наче навіжений, я вискочив з ресторану і став ловити таксі. Раптом«
почув ззаду глузливий вигук:
— То що ж таке, злякався, імло-«
тент нещасний?
«
Я озирнувся. До мене підходила ?<?
Наталка. Хоч крізь землю провали-«
ся! У цю мить я злився на капосне«
редакційне завдання і газету разом
із ним. Змінив професію,
назива-«
ється!
.
«
— Та я... та мене... моя дружина«
чекає вдома, — знічено пробелько- $?
ТЛВ я.
Й
— «К-казелІ» — презирливо пирхнула блондинка. — Сказав би одразу, що нездатний, а то дві години $>
тільки голову морочив.
Наче ошпарений, я чкурнув із ресторану. Услід мені неслося: «Ішак!
Каліка! Кастраті» і різна нецензур-<>
щина.

Леонід ЦИГАНКОВ.
м. Кіровоград,

ЧАСОПИС ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
Обьявлейі? 5
ИЩУ АГЕНТОВЪ

для весьма
выгодного
дела. Подробное сооб- /
щение за 7 коп. Мер, \
В. Поляков г. Елисавет- £
градъ. дом. Ф, Келичко, \

Галлерея І;

ПОЛНАЯ

Елисавет-

ЭКОНОМИЯ

Табачная ф-ка С. Б. Дувунча в
1
Кременчуге особенно рекомендуй!

градцевъ

ВСЕГО

Может всякій научив* $
шись (лично и заочно) /
выделывать искусствен- $
ное лампадное масло по /
моему руководству и ф
рецептам. Качество его
не уступаетъ нестояще- /
му деревянному и де- £
шевле его на 50%. Про-/
дукт очень ходкій! Це- {
обучения 10 руб.

ДОСТИГ
.

Нетъ больше седыхъ

волось!!

Первая

«НАТУРАЛИСЪ»

л. Лящова,

Жюль Пеллетьерь,
Париж.
Цена 2 руб,

пріезжая ищетъ место /
кассирши или другихъ {
подходящихъ занятий.
Адрес:
контора
«Южн. отголоски».

Ю.А Кйцъ ГПо*ч«1гль
евРьлгкаи ьога/^Аьни)
Шары А. С

С. Петербург. Адмиралт. {

пр., 10.

против полового безси- 5
ЛИЯ вновь усоеершен- 5
ствованъ золотой при-

5
Ь < индуктивным током,

а

;

*

гві’ЖК

Анна Чилягъ
вырастила свои необычайно
длинные (в 185 см длиною) во
лосы напоминающее
волосы
Лорелей благодаря 14-месяч
ному употреблению
особой,
мною самою изобретенной
помады.

//

а:

СЛУЧАЙ!!!
въ 3000 рублей картина

.тайная
кисти ізвестного худож
ника случайно продает
ся очень дешево. Луч
шее и богатое украше
ние или подарокъ. Раз
меры картины 6 арш.
длины и 2 ширины. Ви
деть можно въ чайном
магазине гг. Братановых
на Дворцовой улице.

Т-

Въ городскую управу
доставлен протоколъ
о /
/ томъ что макароны фаб- /
рики
Фита и Волимова
по химическом
анализе К
ихъ оказались окрашен
ными
каменноугольною
(анилиновою) нраскою.

ЦЕНА БАНКИ 5 РУБ.

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ

ВРАЧА
Сердечное спасибо за еаш

АФЕРИСТъ

Это есть замечательное средство, исцеляетъ;;
очень быстро и успешно: ЭКЗЕМУ, ЛИШАИ,СЫПЬ, ЯЗВЪ, ПРЫЩИ, БОРОДАВКИ,

ОЖОГИ 3

и т. д. Зудъ и боль проходять почти моменталь
но.

Лучшее средство
против насморка

♦/

|;
2/

X *'

♦ /.
/
(

Цена 1 р. 50 коп.

НЕБЫВАЛЫЙ

Ж

5

САГ?СЪ

£

Цена полного прибора

I с наставлениемъ 25 р.

X

*
$
*
Вчера у некого Д. Брусиловского была прове{ дена бомбардировка его
5 квартиры и также бом} бардировка
квартиры
/ И. Липовецкого.
Около
/ 10 ч. вечера когда став- \
/10
/ ни были закрыты неиз- £
/ вестные стали бросать въ /
них каменья. О бомбар- /
; 5 дировке
Брусіловскій /
$ / далъ знать по телефону 4
$/ въ поліцію прося защи-5
"'/ты.
/ ты. Но прибывшая полищя никого изъ бомбар{ дировщиков не
застала
} такъ
какъ
те
успели
5 скрыться.

Вчера по Б. Перспект. /
улице въ вагоне трамвая
Кг
7 сскочилъ мальчикъ
Духи, мыла, одеколонь,
{ летъ Ю повидимому жеПудру, крем и ласьонь.
{ лавшии воспользоваться
• Соборная и Никольская,
5 бесплатным
проездом.
5 Вагонъ былъ на полном
домъ бывш. Гончарова
г
.
ходу.
Кондуктор
Нв 2
ЦЕНТРАЛЬНОЕ
} подкравшись къ «зайцу*
АПТЕКАРСКОЕ ДЕПО.
схватилъ его за голову и
сбросил съ вагона оста
Тел. 696.
вив при себе шапку не
счастного. Мальчик ры
дая бежалъ за вагоном
умоляя кондуктора вер
нуть шапку. Кондуктор
согласился лишь на
ром квартале.
*
*
*
На В-Быковской
це близ местности назыпринимаетъ специально по накожным венерическим / ваемой «Чечорой» промочеполовым и сифилит. болезням. Московская ул. { изошла драка между со
сед..ми. Пострадали главДом Зайенко
} нымъ образомъ вмешав
€ 11—1ч. и 4—8 ч.
/ шиеся аъ драку женщи
ны. Дравшиеся были
нетрезиомъ виде.

$
Применяется с боль- 5»
/ шимъ успехомъ, укреп$ ляетъ мужскую силу безъ /
/ вреда для здоровья.
{

{

•

СЛУЧАЙ /

Вечером какая-то по
жилая женщина желая
очевидно покончить сче
ты с жизнью бросилась

Коннурентовъ быть не можеть,
Ихъ тоска и зависть гложеть,
Всем пора ужъ знать давно,
Что лучший выбор лишь в Депо.
Все новинки получаетъ,
Цену дешевле назначаете
И настоящимъ предлагаем

письмо

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ б
ДЛЯ МУЖЧИН

в

абсо

на для волос

{ ИНТЕЛИГЕНТНАЯ ДАМА$

?>
Я«<

НЕСЧАСТНЫЙ

на из воды и доставле- \
на въ еврейскую боль- £
ницу.

ЦАП-ЦАРАП 90

НУТО!!!

милоподержанное.
Ивановская ул.

«ПАСТОРА»

вновь выпущены© ею папиросы
«АЙ-ЛЮЛИ» И «НАРОДНЫЯ»
Ценой 10 шт 6 коп.

ПОП

ГИом« (Городовой врачъ!»

МАСКА НОВИНОЮ»
Г. ФРИКЬ

местная жизнь

МИРА

лютно безвредная крас-

ПРОДАЕТСЯ
ПО СЛУЧАЮ
ПІАНИНО

КУРЯЩИХЪ

И. ТРИГЕРЪ
экспорт и им
порт заграничных
и
американских
товаров для про
дажи в России
Автомапческ!я
мышеловки

ЖЕЛАНИЕ

ХОРОШІЯ ДЕНЬГИ
ЗАРАБОТАТЬ!

ДЛЯ

СОБАЧИЙ НАЛОГ

6000 руб. тому
кто докажет мне, что существуетъ
исцеляющее быстрее и успешнее

средство

экзему, лишаи, язвы, сыпь, прыщи, ожоги и
т. п. чемъ замечательное средство
ЛАИНЪ-РОСТЕНЪ.

заграницей уже 3 года применяется съ очень большимъ успехомъ. Применение его чрезвычайно
просто. Продается во всехъ аптекахъ.
ЦЕНА КОРОБОЧКИ 25 КОП.

Въ виду неуплаты мно
гими собановладельцами
установленного
налога
городская управа преду
преждает ихъ
что ею
|/ будутъ приняты самые
энергичн. меры.
*
Ж
и*.
«По городу
циркули
руют слухи о том, что на
дняхъ у одного учреж
дения обнаружена пове
шенная
кем-то
собана
довольно крупной поро
ды, у ошейника которой
была найдена записка.
«Прошу никого не ви
нить въ моей смерти. Я
решила покончить съ собой
не
имея средств
уплатить собачьего
лога».

Зудъ и боль проходять почти моментально.
Цена 1 р. 50 коп.

ДАЙТЕ!
Портрет любой
величины и вамъ
изготовить булав
ку. брелокъ, брош
ку и медальонъ
въ какихъ либо
оправахъ и безъ
нихъ.
ЦЕНЫ
НЬ1Е.

Третьего дня къ выхо
дящему изъ театра мо- /
лодому
человеку
К-ъ /
подошелъ какой то при- (
лично одетый господинъ
и попросилъ дать ему за.....
---э неизкурить. г»_
По уходе
вестного К-ъ обнаружилъ
исчезновениез
часов
цепкой.

ДОСТУП-

В обласному держархіві самовіддано працював Олександр БОСИЙ

* *

о/
о}„
< .;/И

/

*
На днях на Б-Пермской
улице какой-то
бандит
------------..... и пи
наскочилъ
на ч,5 летнего
мальчика и пе]
переехалъ
его. На биндюгеэ
было
пиппл
около 70
70 пуд. клади. У .
мальчика помяты ребра
И рука.
/

ЄЛИСАВЕТГРАД: до

і після пашутіна

ПРОДОВЖУЄМО ДРУКУВАТИ СЕРІЮ НАРИСІВ З ІСТОРІЇ
КІРОВОГРАДА. ПЕРША ПУБЛІКАЦІЯ БУЛА В «МК» 13 СІЧНЯ Ц. Р.
Чи є сенс підраховува ня
В. Б. Шкловського
«Каз
ти, скільки разів
наше до парадоксів і гіпербол, но-драм^тичний,
ка», «Ілюзія»), громадське
місто потрапляло на сто дивно, що він у даному
рінки зеликої літератури? уривку недалеко відійшов комерційне училище, при
гімназія
Можливо. Якщо
одразу від дійсності. Порівняйте ватна чоловіча
X. Г. Шалита і М. М. Во
за кількісним
інтересом з його рядками опис із
сгоїть якісний. Тобто не довідкової книги «Єлиса лова, громадське (народ
не) зібрання з концерт
обхідне ви-зчення не тіль ветград», виданої
1887 ним залом і бібліотекою,
ки історичних джерел, а року з місцевій типо-лішість синематографів, чо
•а порівнянні з ними і тих тографії М, Гольденбертири фотосалони (з 1913
художніх свідчень
про га.
році їх у місті було вже
наше місто, які розсипані
«...При
слабкій
течії 11), три друкарні (Фі.чкез творчості Фэта, Достоєз
своїй по брудному дну ля, Гольденберга та Шпоського, Тесленка, Карпен- Інгул не в силах виносити лянського), рдин із кор
ка-Карого, Кропивнйцько- із меж міста тих покидь пусів юнкерського кава
го, Толстого, Слеші, Ми- ків, котрі у великій кіль лерійського училища.
китенка,
ГІаустозського, кості потрапляють у во
Не ідеалізуючи
бурх
Сосюри,
Тарковського, ду з його берегів. Ще ливого розвитку економі
Винниченка,
Єренбурга минулого року «з місько ки та культури Єлисааетта інших. У когось воно му управлінні було пору града початку XX століт
закарбувалося
одним- шено питання про очи тя, наведемо лише деякі
дзома штрихами, у
ко щення цієї ріки, але пи кількісні показники
так
гось відбилося з одному тання не одержало
на любимого нами 1913 ро
рядку, іншим — послу лежного рішення...
ку: пошта, телеграф, те
жило прообразом
або
Піщаний, сухий
грунт лефонна станція,
водо
атмосферою
майбутньо зайнятої
містом землі провід, електростанція з
го твору. Головне
тут, покритий рослинністю з обширною міською елек
здається, не тільки
зна рідких місцях;
великих тромережею, електричні
йти художньо-історичний
зріз минулого міста,
а
пізнати, вдихнути те по
вітря, що ожизляло тоді
простір і час.
У цьому смислі досить
цікавим є уриоон з нниги
талановитого російського
письменника і літературо
знавця 3. Б. Шнл.осського
«Жили-были».1*
«Батько
народився у 1863 році в
Єлисаветграді, місті
не
маленьному, але дуже запил кине йому, поетичному
тільки
навесні,
коли
квітнуть у ньому
високі
білі акації. В місті було
шістдесят тисяч чоловій і
млини, винокурні заводи,
завод
сільськогосподар
ських машин, чотири яр
марки.
Стояв Єлисаветград се
ред пшеничних поліз, бі
ля затоптаних і завалених
покидьками базару
вер
хів’їв ріки Інгул.
Торгу
вав хлібом
та
вовною.
Степ там такий широний
навнруги, що я з XX сто
літті, років тридцять то
му, сам бачив, як у ньому
заблукала колона міжна
родного автопробігу. Сто
яли пшеничні
поля,
на
баштанах стигли кавуни,
дорога встелена соломою,
як Чумацький Шлях зоря
ми, а людей до обрію —
жодного.

Вулиці
Єлисазетграда
запорошені, на них сто
ять дзоповерхові та три
поверхові будинки, але
багато і хат. Вибиті пус
тирі між хатами доводи
ли, що тут місто, а цей
пустир — теж вулиця. На
одній із таких -вулиць жив
мій дід по батькові —
сторож лсо-вого складу.
Чотирнадцять чоловік ді
тей мого діда були роз
ділені бабусею на три
загони: коли одні їли,
інші вчились, треті
гу
ляли.
Пелюстки білої
акації
І тричі на день падали на
' традиційний
оселедець.
І Дівчатка виросли. їх ви
дали заміж у сусідські
сім’ї.
Хлопчаків віддали в ро
сійську школу. Батько за
кінчив реальне училище,
поїхав до
Петербурга,
оступив до Технологічно
го інституту, одружився і
мав сина. Перша ДРУЖИ‘
на пішла від нього з його
товаришем по інституту.
Батько перевізся в Ліс
ний інститут.
хрестився,
перестав писати в Єлиса
ветград, не зустрічався з
першою дружиною та си
ном і дуже нудьгував.
Він дістав кортик, всадив
ного рукояткою в пень й
кинувся на вістря. Кортик
проколов груди наскрізь,
пройшовши мимо серця».
Знзючи певне тяжій-

І
Г

* М., «Советский
писа
тель >1966. С. 34 — 35.

садів у середині міста
зовсім немає, вони зуст
річаються лише на
пе
редмістях, такі: «Альгамб
ра», що належить реміс
ничо-грамотному
учили
щу, та сусідній з нею сад
за межею міста, який належить пивоварному, за
воду п. Лайєра. На Козалівці знаходиться
Інже
нерний парк з великим
квадратним
бульваром
проти двірцевих
буді
вель — найкраще місце
для гулянь. На жаль, за
недбаний, залишений без
догляду, парк цей поміт
но приходить у занепад.
За містом же знаходиться міський сад, що отри
мав назву «казенного»,
існуючий за часів кн. Понадбання
тьомкіна
як
РозкиЄлисаветграда.
просторі
нузшись
на
більш ніж в двадцять де
сятин землі, він схожий
на тінявий молодий ліс.
Вулиці міста, числом 41,
частково замощені
круп
ним каменем, частково шосовані, але значна
кіль
кість їх лишається незабрукованою,
з глибоким
піском і пилом. Найголов
нішими лініями вважають
ся вулиці
Велика
Пер
спективна, що спускаєть
ся до лівого берега Інгу
лу. через який поставле
ний велиний
дерев’яний
міст, та Двірцева, що йде
від Ковалівни до першої.
На цих двох лініях зосе
реджено міський рух
та
головні місця торгівлі».
Тут ми відступимо
ВІД
першоджерела, щоб
про
ілюструвати останні
два
печення з нього. Про те
що
В.
Перспективна
і
Двірцова були дійсно ре
спектабельними
вулиця
ми свідчать реклами то
го часу.

Пізніше, на початку сто
ліття, тут
зосередилися
не тільки готелі та банки,
органи міського са_^о_Уп~
торговельні
равлІння та
в й
заклади
установи,
Бількультури та освіти.
_
Ше всього ЇХ розминало
ся по Двірцезій; три кни
гарні, три театри (музич-

трамваї, понад 100 різних
заводів та фабрик, 7 біб
ліотек, 4 театри, 7 клу
бів, 20 культових споруд,
З лікарні та кілька при
ватних медичних
закла
дів, До цього слід дода
ти, що кількість населен
ня на той час складала
понад 76 000.
Як ми уявляли собі на
родну освіту «за царя»?
Для народу — заборони
та забобони, все інше —
для дворян і капіталістів.
Так, були в Єлисаветграді відверто багаті та від
верто бідні. Проте ніхто
з малоімущих громадян
не позбавлявся
можли
вості навчання дітей. На
впаки. Про це свідчать
цифри і факти з архівних
документів. На 1 січня
1913 р. в Єлисаветград;
нижчих учбових закладів
усіх відомств було 24, з
них міських — 10, відом
ства Се. Синоду — 7 та
приватних — 7. Загальна
кількість викладачів 88
(44 _ 3 міських початко
вих, 16 — в церковноприходських і 28 — в при
ватних школах). Загальна
кількість учнів 3601, з них
з міських початкових на
вчалося 2001, в ЦПШ —
435 та е приватних по
чаткових — 1165. Наступ
ний розряд — 8 середніх
учбових’ закладів; 3 чоло
вічі гімназії, 3 жіночі, 2 змі
шані із загальною кількіс
тю учнів—2875 і викладачів
_ 214. Якщо до цього
додати спеціальні учбові
заклади (4 — торговель
ні класи, педагогічні кур
си при
шестикласному
міському училищі, духов
не та юнкерське навале
рійське училища), то це
зовсім непогано для по
вітового міста.
Тепер заглянемо о жур
нал
засідань
Єлисасетградської
місьної
думи.
Запис від 20 жовтня 1894
року: «Зібрання поставо-

вило; плату за право на
вчання в
Завадівському
народному училищі змен
шити з 4 на 2 карбованці
в рік», А з довідок міської
управи видно, що з часів
встановлення
в міських
народних училищах пла
ти за
навчання
всього
надійшло по цій статті в
прибуток міста 5165 крб.
44 коп. За цей же час бу
ло витрачено містом
на
будівництво
училищних
приміщень на
Завадівці
та при 5-му міському учи
лищі флігеля і приміщень
для слюсарної і токарної
глайсгерень близько 15009 крб., а також асигновано
на
будівництво
Балнівсьного
училища
11733
крб.» всього — 26733 крб.
Таним
чином
заадяни
спільним вимогам і тур
ботам освітян
та
пред
ставників місьної
влади
з 1905 році о місті було
вже 10 народних училищ:
1. Заводське міське учи
лище М. Т. Ельворті ).
2. Коваліаськс їм. О. М.
Пашутіна.
3. Банківське ім. М. В.
Гоголя.
4. Кущіасьне ім. О.
Є. .
Коцебу.
5. Бикозсьне ім.
В. А.
Жуковського.
6. Міське ім. О. С. Пуш
кіна.
7. Міське ім. Г. А. Фірсова.
8. Міське Катранівське .
в пам’ять 25-річчя Єлисаветградського товариства
взаємного
страхування
майна від вогню.
9. Механічно - технічне
училище.
10. Безплатне ремісни
чо-грамотне училище.

варто також замисли
тись над тим, що для
здійснення загального на
вчання міська дума е лис
топаді 1912 р. змінила
план, вироблений у 1909
році. Згідно цього ново
го плану загальне
на
вчання
передбачалося
здійснити до 1 січня 1917
року.
Дещо детальніше роз
глянемо навчання на при
кладі чоловічої класичної
гімназії, яка була збудо
вана на Петрівській ву
лиці-) 1886 року і обій
шлася місту в 10000 крб.
В класах гімназисти мали
поступово засвоїти закон
Божиі^ російську мову,
філософську
пропедев
тику, законоведения, ла
тинську мову,
грецьку
мову, арифметику, алгеб
ру, геометрію, тригоно
метрію, фізику, космогра
фію, історію, географію,
німецьку мову, французь
ку мозу, природознав
ство, малювання, чистопис.
Відомі прізвища і деяких
перших викладачів: Крижанівський (рос. мова та
словесність),
Дубняков
(лат. мова), Панащатенко
(гр. мова), Неклеєвич (матем. та фізика), Юльдрі
(фр. мова),
Ясковський
(нім. мова), Красавченко
(чистопис та малюз.), Добровольський (кл. настав
ник приготовчого класу),
Дубозський, Кошиць, Екк
(помічники кл. наставни
ків), Шорштейн (лікар),
Єленевський (законовчи
тель), Григоров (інспек
*
тор), Прокеш (директор).
Причому . цікаво, що для
гімназистів
іудейського
віросповідуаання був до
пущений приватним обра
зом викладати єврейський
закон Мойсей Іофе.
Безперечно,
більшість
тих, хто навчався в гім
назії, були вихідцями з
більш-менш заможних сі
мей. Однак рада попеми’) Марія, дочка молод
шого брата
Роберта
Ельворті Томаса,
за
снувала училище для
дітей робітників
за
воду, де сама і викла
дала.
’) Зараз Будинок офіце
рів по вул. Шеоченка.

теліз могла за об’єктив
них причин взяти плату
за навчання певного гім
назиста на себе. З 1887
по 1918 рік в Єлисаветградській чоловічій гім
назії існували також сти
пендії та різні благодійні
пожертви, які признана'
лися малоімущим («недо
статнім», як тоді казали)
учням православного віроспозідування. В активі
ради попечителів а різні
роки було: 10 стипендій
ім. О. М. Пашутіна, 6 сти
пендій ім. П. П. Терлецького, 2 — ім. дворян М. І.
Кризоносової та С. О.
Кривоносова, 1 — ім. «На
дії» (пожертвувана
гу
бернським
секретарем
І. І. Дахноаим), 1—ім. П. О.
Александрозської,
1 —
Георгіївська (видавалася
дітям військових, Георгі
ївських кавалері-з), 1 —
ім. В. П. Нікітіна (колиш
нього керуючого єлисаветградським
відділен
ням Держбанку). Були й
інші меценати освіти. На
приклад, на кошти, запо
*
відані дворянином С. К.
Остроуховим, у 1893—94
роках в різних вузах Ро
сії навчалося 29 студентів-єлисааетградців із сти
пендіями зід 50 до 160
карбованців.
У квитку учня чоловічо?
гімназії було всього два
аркуші. Перший (номер
кзитка, назза
учбового
закладу, клас, прізвище,
ім’я, по батькові, печат
ка, дата) формально за' лишився таким і понині.
А от. другий не завади
ло б порівняти зз ступе
нем морально-психологіч
ного підходу з «Прави
лами для учнів» сучасної
школи. На ньому записа
но: «Дорожа своею че
стью, ученики не могут
не дорожить честью сво
его заведения, а потому
обязаны воздерживаться
сами и воздерживать сво
их товарищей от всякого
рода поступков, несов
местимых с честью бла
говоспитанных детей и
юношей, стремящихся к
высшему научному обра
зованию, и должны есячески предупреждать та
кие поступки, которые
могут бросить тень на
учебное заведение».
Звичайно, звертання до
честі І совісті не завжди
могло
утримати малого
бешкетника чи юного па
ливоду від порушень. В
такому разі вплив на їх
ню свідомість посилював
ся покараннями, ямі
за
носне у журнал, а також
у кондуїтний аркуш учня
класний
настаанин
або
інспентор. Наприклад, ві
сімдесят роніп тому учні
Кочмарик та Мепчамський
на упоці німецької мови
тупотіли ногами, за
що
на них був
накладений
арешт на 4 години у не
ділю.
Тоді ж за непри
стойну поведінку на
ву
лиці гімназист
Корейко
Микола
одержав арешт
на 2 години. Таке ж понараняя одержав 21 січ
ня 1913 р. за постійні за
пізнення на молитву май
бутній конструктор реак
тивної техніки
Георгій
Лангемак. Ще гірше
по
страждав гімназист
3-го
класу Геоогій Нікітін. На
пооепві він разом з Іполітом Бошнянпм, Михайлом
Хопомансьним,
Андрієм
ТобІлевйчем та Миколою
Станіславським
змовив
ся
вигукнути
«Городо
вой?», пн тільки в клас
увійде вчитель історії. В
останню
хвилину
друзі
відмовились від небезпеч
ної витівки, але Георгія
не
попередили. За
цю
провину Ніиітін був
синлючений з гімназії. Але
за клопотанням
батька,
піллмого л місті
юписта

В. О. Нікітіна, 17 жовтня
1918 р. був переведений
а приватну чоловічу гім
назію
М. Н.
Крижанівсьного.

Попри асе, єлисазетградські класичні гімназії
мали високу репутацію
серед інших учбових за
кладів цього регіону Ук
раїни. Про це свідчать
кілька архівних документ
тів. Наведемо витяги з
одного з них — «Прото
кола засідання педагогіч
ної Ради
Єлисаветгрвдської гімназії 14 березня
1897 р.». (Мова за оригі
налом):
«Рассмотрение
работ,
исполненных воспитанни
ками гимназии, привели
г-на рецензента, заслу
женного
ординаторного
профессора А. А, Кочубинского к заключению,
что курс истории отече
ственной литературы и
теории словесности про
ходится внимательно, что
учениками
некоторых
гимназий
обнаружена
иззестная
начитанность;
з гимназиях, преимущест
венно удаленных, замеча
ется большая любовь к
литературным интересам
и у писазших большая
строгость к себе; что э
работах немалого числа
гимназий, как-то: Елисаветградской, Бердянской,
Херсонской,
Симферопольской, Феодосийской
обнаруживается относительная правильность изложения, последователь
*
ность в развитии мыслей; что прочная грамотНОСТЬ

ПОЧТИ

общее

ЯВЛЄ-

ние; что внешняя опрят
ность з исполнении Громадного
большинства
гимназий, особенно Єлисазетградской и Одесской,
Относительно
лучшие
работы, по мнению г-на
профессора, ’ принадле
жат гимназиям Елисазетградской,
Херсонской,
Феодосийской,
Бердян
ской и Одесской 4-й, от
части Павлоградской и
Симферопольской».
У різні часи в Єлисаветградській
чоловічій
класичній гімназії назчалися видатний український
письменник В. К, Винни
ченко, талановитий опер
ний співак і актор В, А.
Канделакі,
знаменитий
алгебраїст і член-корес
*
пондент АН СРСР М. Г. Чеботарьов, вчений-біолог І
академік ВАСГНІЛ Б. М,
Зазадовський, Герой Со
ціалістичної Праці, лауре
ат Нобелівської та Держа8ної премій і Золотої
медалі ім. М. В. Ломоно
сова І. Є. Тамм, лауреат
Державної премії е галу
зі літератури поет А. О
Таркозський та інші.
Питання увічнення па
м’яті
наших
славетних
земляків хоча б списком
на меморіальній дошці Бу
динку офіцерів зараз тур
бує багатьох нпаєзнавціп
та мешканців міста. Спо
діваємося, це не розходи
ться з планами обласного
товариства охорони
па
м’яток історії та культу
ри? Та чомусь справа ду
же попільно рухається о
конструктивному напрям
ну,
Хотілося б
почути
думки з приводу
збере
ження і увічнення наших
історико-культурних
ра
ритетів
заступника го
лови президії товариства
Є. М. Чабаненко.
Адже
створюється
враження,
що ті пам’ятни історії та
архітектури, котрі встиг
ли нолись узяти на облік,
не
Зако
охороняються
ном. а лише табличками
на них...

4Й.
Роман ЛЮБАРСЬКИЙ.
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ВІТЧИЗНА

НА 1002-й РІК ПІСЛЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ...
Недавно
в обласному
центрі
збиралися
духо
венство і церковний актив
області для
обговорення
законопроекту про свобо
ду совісті. Тут і зустрівся
наш кореспондент із за
ступником правлячого єпар
хіального архієрея Всево
лодом Михайловичем ЗАТОВСЬКИМ і попросив його
відповісти на кілька запи
тань.
— Отець Всеволод, які
ваші враженая від зборів!
— Найприємніші. Особли
во треба відзначити орга
нізаційний бік. В зв'язку з
тим, що правлячий єпархі
альний архієрей
владика
Василій у відпустці,
від
криття зборів було доручено
мені як обласному благо
чинному і постійному чле
ну єпархіальної ради.
Вів збори управсправами
облвиконкому В. І. Богонос. Виступив уповноваже
ний ради у справах релігії
по Кіровоградській області
В. І. Левицький. Він оха
рактеризував
дворічний
період життя і діяльності
православної церкви після
святкування 1000-ліття хре
щення Русі в 1988 році. Бу
ло сказано, що в Кірово
градській області за цей
період відкрито 31 новий
приход, в тому числі 10 у
цьому році. Уповноваже
ний відзначив отой конфуз
по статті 5, де проект зако
ну передбачає податок на
прибуток у розмірі 35 про
центів. Якщо це нормально
для заводів, то для церкви
недопустимо. Храми, церк
ви, костьоли, мечеті і т. д.—
це ж не підприємства! Хі
ба це так важко зрозумі
ти? Про це треба негайно
поставити до відома наш
депутатський корпус
Ук
раїни, а також Верховну
Раду СРСР. Адже з боку
Мінфіну це найгрубіше і
ніким не виправдане втру
чання органів
державної
влади в наші церковні спра
ви. Правда, були і раніше
в Росії спроби громадян
ської влади втручатися у

справи церкви, наприклад,
при цареві Олексієві Ми
хайловичу І при Імперато
ру Петрові. Це про них у
свій час говорив патріарх
Никон
(сучасник
царя
Олексія): «Яко идеже цер
ковь под мирскую власть
снидет, несть церковь, но
дом человеческий...».
Ці слова актуальні і сьо
годні до Мінфіну СРСР,
який — цитую газету «Из
вестия»; «...Решил подкре
пить свой тощий госбюд
жет налогом с церковного
обряда...».
— Отець Всеволод, свя
щеники в обговоренні теж
висловлювали різні думки!
— Так, звичайно. В атмо
сфері зборів відчувалось,
що від закону наша церк
ва чекає свого правового
положення, права юридич
ного обличчя, права на со
ціальну справедливість, пра
ва на видавництво, шкільну
і господарську діяльність
без втручання і диктату з
боку державних органів як
на місцях, так і у верхах.
Про це і говорили у сво
їх доповідях о. Іоанн із Но
вої Праги, о.. Василій — Покровська церква (м. Кіро
воград),
о. Анатолій
з
Олександрії, о. Лев із Ма
лої Виски, о. Стефан з Пет
рового, о. Василій з Голованівська, о. Андрій з Ка
федрального собору, о. Іван
із села Хмельового, о. Пет
ро — єпархіальне управ' ління, о. Георгій із
Бобринця та інші.
Цікавою була
доповідь
протоєрея Стефана Катри
на з Петрового, який дово
див, що назву «Закон про
свободу совісті» потрібно
замінити на «Закон про
свободу
віросповідання».
Очевидно, в складанні за
конопроекту мали
брати
участь наші духовні акаде
мії: Московська і Ленін
градська, бо не -відчутно у
проекті мудрості
вчених
прсфесорів-богословів.
—- Один із священиків
згадував
про
церковні
школи...

— Про школи для церк ла на Омеляні Ярославсько
ви сказано в статті 6-й за му і Дем’янозі Бедному.
конопроекту. Як відомо, Сьогодні всі впевнені у то
Ленінського декрету 1918 му, що релігія це — не ви
року ніхто поки що не ВІД думка І не обман, не сиву
МІНЯВ, в силу чого освіта у ха, як відзначає атеїзм, в
наших школах носить суто духовні порухи мільйонів!
світський характер. При Це — пласт культури, без
ватним же чином можна, знання якого неможливо
згідно зі ст. 6, викладати вважати себе інтелігентною

віронавчання і одержувати людиною. Я впевнений, що
релігійну освіту. Священо- життя внесе в недалекому
служителі Кіровоградської майбутньому свої попраіобласті, наскільки мені в!- ки і все стане, як кажуть,
домо, з таким трактуван- на круги своя. Турбота про
ням ст. 6 не згодні, у тому це — і всенародна, а не
числі і я. Ми гадаємо, що лише церковної ієрархії, бо
викладання релігійного ві- «Глас народа — глас Бороэчення потрібне у всіх жий» —> як говорили дреїзучбових закладах. А от ви- ні.
кладання атеїзму — свід— Отець Всеволод, що
чення не багатства, а бід- значить «свобода совісті» І
кості духу! На сьогодніш- якою вона має бути!
ній день атеїстична пропа— Совість — це необхідганда, якщо можна так ви- ність людського духу твословитися, просто застряг- рити Добро. Це — внутріш-

танцює і скаче перед ним і жартома говорить все те,
що їй спаде на думку, зморщуючи брови й кокетливо
водячи очима.
Отакими є забави й змагання коханців під час поці
лунків. Більш пожадливі у коханні чинять так само під
час інших пестощів, про які трохи згодом.

(Продовження. Поч. у №№ 29—36).
ЛЮБОЩІ І ПЕСТОЩІ, ЯКІ
ПЕРЕДУЮТЬ
АКТУ. АБО СУПРОВОДЖУЮТЬ ЙОГО

СТАТЕВОМУ

РОЗДІЛ І. ПОЦІЛУНКИ

Радять під час перших зустрічей
не захоплюватися
поцілунками, обіймами та іншими додатковими прийо
мами. що доповнюють тілесне злягання. Натомість при
подальших зустрічах скупитися не варто.
Цілують чоло, очі, щоки, шию, груди, лоно, уста і їх
внутрішню частину. Мешканці Сходу цілують також жі
нок у з’єднання стегон, у слину і в пупок.

З молодою дівчиною вживають три види поцілуннів:
символічний, рухомий і дотичний.
Символічним є звичайний поцілунок В уста, коли зу
стрічаються губи обох коханців.
У поцілункові рухомому дівчина хапає устами нижню
губу коханця і втягує її до середини, виконуючи
рух
ссання.
У поцілунку дотичному торкається язином губи ко
ханця, прикривши очі і тримаючи свої долоні в його до
лонях.

Автори розрізняють ще чотири види інших поцілунків:
прямий, схилений, повертаючий і відтиснутий.
Під час прямого поцілунку уста двох стикаються пря
мо — губи коханця на губах коханки.

Під час схиленого поцілунку коханці зі схиленими до
себе головами простягають одне до одного уста для по
цілунку.
Під час повертаючого поцілунку один із коханців по
вертає рукою до себе голову партнера, а другою бере
його підборіддя.
Поцілунок називається відтиснутим, коли один із ко
ханців відтискає поцілунок устами на нижній губі ін
шого. Він вважається сильно відтиснутим, коли, узявши
губу двома пальцями, її торкають язином і відтискають
сильний поцілунок.
Коханці змагаються, хто
першим схопить устами
нижню губу партнера. Якщо жінна програє — має кри
чати. відпихаючи коханця ударами рук. сперечатися і
вимагати нового закладу. Якщо знову програє, має гала
сувати ще більше і використати момент, коли коханець
не звертає увагу або навіть спить, щоби схопити зуба
ми його нижню губу і стиснути її так сильно, щоб той
не спромігся вивільнитись. Як тільки це вдасться, вона
починає сміятися, робить багато галасу, кепкує з нього,

Коли мужчина цілує верхню губу жінки у той час, як
та цілує його нижню, це називається поцілунком верх
ньої губи.

Коли один із коханців хапає губами уста Іншого,
називається стягуючим поцілунком.

це

Коли під час поцілуннів язином торкають зуби чи під
небіння, то зветься боротьбою язиків.

Поцілунок має бути стриманим, відтисненим, прони
каючим, лагідним залежно від частини тіла, якої тор
кається.
Можна також віднести до поцілунків ссання сосків
грудей, про що в піснях баядерок із півдня індії зга
дується як про один із засобів, що передують зляганню.
Коли
цілунок
Коли
ний чи
таючий

жінка цілує обличчя сплячого коханця, це по
збуджуючий.
жінна цілує коханця, котрий чимось стурбова
зайьятий, або ж лає її, це — поцілунок відвер
увагу.

Коли, запізнившись, коханець застає нохану в ліжку
сплячою і цілує її під- час сну, виявляючи свою жагу,
це називається розбуджуючим поцілунком. У подібному
випадну, моли приходить коханець, жінна може вдавати
із себе сплячу, щоб спровокувати його до такого поцілунку.
Коли цілується зображення особи, відбите у люстрі
або у воді, або ж її тінь на стіні, це зраджує любовний
поцілунок.
Коли цілують дитину, яна сидить на колінах, або її
зображення чи статуетну у присутності коханої
осо
би, — це перенесений поцілунок.
Коли вночі у театрі або на зібранні осіб з касти муж
чина наближається до жінки І цілує палець на її руці,
якщо вона стоїть, або палець на нозі (якщо сидить), або
коли жінка, масуючи тіло коханця, кладе обличчя
на
його стегно, ніби прагнучи з того зробити подушку для
сну, так, щоб розбудити його хіть, і цілує його у стегно
або великий палець на нозі, — це провокуючий поцілу
нок.
На тему цих поцілунків наводяться такі вірші:

«Що б не чинив один із ноханців, інший має відезаємнити: поцілунок за поцілунон, любощі за любощі, удар —
за удар».
АПЕНДИКС ДО РОЗДІЛУ І.
Бхартріхарі, «Станс 26»:
«Щасливі ті, що спивають мед з уст молодих дівчат,
котрі відпочивають в їхніх обіймах з розпущеним волос
сям, з видовженими напіввідкритими очима І щоками,
зрошеними потом від насичення любовною розкішшю».

ній у душі людини голос
правди божої. До цього ж
голосу і слід з увагою при
слухатися. Адже коли лю
дина замислить будь-що
погане і прагне зробити це
зло, то яким би не був би
зловмисник, а в його душі
чути застерігаючий голос
совісті: «Зачекай, не роби
цього, так недобре..». Інша
справа, як він ставиться до
попередження совісті. За
кон про свободу совісті
відновить право церкви бу
ти повноправною частиною
нашого суспільства, відно
вить право мати можли
вість впливати благотворно
на суспільство... Пригадай
мо монолог царя Бориса
Годунова
(по
Пушкіну):
«...но если в совести еди
ное пятно, единое случай
но заведется, тогда беда:
как язвой моровой душа
нальется ядом, и все тош
нит и голова кружится, и
мальчики кровавые в гла
зах, и рад бежать, да не
куда, ужасно... Да, жалок
тот, у кого совесть не чис
та!». Совість — це найви
ща чеснота душі людської!
— Один з виступаючих
відзначив, що с керівні осо
би, котрі забороняють від
відувати церкву своїм ді
тям. Звучали заклики
до
людської свідомості,
до
розуміння, що церкви не
перешкода в житті люди
ни, а навпаки...
— Давайте будемо від
вертими. Це — застарілі
бюрократи-апаратчики, кот
рі не бажають вникнути в
процес перебудови в на
шій країні. Це — те галь
мо, що заважає істинному
прогресу.
— На вашу думку, хто
зобов’язаний відстоювати і
захищати права церкви і її
служителів!
— По церковній лінії —
Патріарх, священний Си
нод, в єпархії — правлячий
архієрей. По громадській—
це існуючий при Раді /Мі
ністрів республіки орган
уповноважених у справах

релігій. Без них поки щл
не можна. В цьому впєвнений. На місцеву громед.
ську владу у церковним
справах поки спиратися ні*
як не можна.
— Ваш погляд у завтраш
ній день?..
— По натурі я — спти*
міст
і слова Спасителя;
«...Я создам церковь мою,
и врата ада не одолеют
ея» (Мт. 16, 18) не Г.ідлягають сумніву і обговорен
ню. «Я вам даю радостье
которую никто не может
отнять», — говорить Хрис
тос. Цією радістю я й »ни
ву.
:
— Отець Всеволод,
не
лише на зборах, а й у церк
ві, соборі я бачу немело
молодих священнослужите
лів, с навіть ще зовсім юні
за віком. Вони що — 7ут
навчаються? Це діти свя
щеників.
— Тут є випускники Оде
ської духовної семінарії,
наприклад, Дмитрій Р ’
греску з Помічної.
Рч__ ;
та — вихідці із західних
областей України, які одер
жали з дитинства основи
християнського
віровчен
ня у своїх сім’ях. Після
всього цього еони зобов’я
зані заочно одержати ду
ховну освіту при семінарії.
Вихідців із сім’ї священи
ків я знаю лише кількох
чоловік, решта всі — з ро
дин віруючих.
— Будь ласка, кілька слів
щодо ваших проблем...
— У моєму віці (а вже
скоро сімдесят один) (Хиб
ливих проблем не іс.Іує.
«Дум спіро сперо» — поки
живу — надіюсь..
— І останнє запитанням
Ваші задуми!
— «...Пою Богу
моєму
дондеже есмь» (слова
із
псалма). Переклад україн
ською мовою: — Буду уя
вити Господа Бога, '
\
живий...
інтерв’ю взяв
Леонід САВИЦЬКИЙ.
На знімну: отець Все
волод ЗАТОВСЬКИЙ.
Фото В. БОГОМОЛЬЦЯ.

І пестощі, описані вище, вважаються індійськими і рим
ськими поетами, як і багатьма сучасними за найнращі
засоби духовної любові.
У той же час доктор Гарньє вважає інакше: мужчина
має впливати скоріше на серце і уяву, ніж на почуття,
щоб приготувати жінку до злягання або розбудити в ній
любов. Він, поза всяким сумнівом, має
рацію,
якщо
йдеться про жінок сором’язливих; у всякому разі краще
не сягати по фізичні засоби, якщо ще не вичерпано всьо
го, що не ранить почуття сором'язливості й делікат
ності.
Отець Гуру, «Моральна теологія«:
«Ст. 413. — Поцілунки й дотики пристойних І не ЗОВ
СІМ пристойних частин є смертельним гріхом, якщо в
цьому шукають тілесної
розкоші;
буденним — лнщо
йдеться про легковажність, жарт, цікавість тощо.
Це не є гріхом, якщо так прийнято або янщо мова
про гречність чи зичливість».

П
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«Ст. 415. — Але треба вважати смертельним гріхом
поцілунки і дотики інших частин тіла, приховування
яких вимагає пристойність і сором’язливість — таких, ,
приміром, як поцілунки грудей, особливо між особами *
протилежної статі, як і тривалі поцілунки в уста, особ- Я
ливо коли в них вкладається язик».
«Ст. 416. — Доторки до сороміцьких частин або сусід- я
ніх із ними, навіть коли це відбувається через
І
вважається переважно тяжким гріхом, хіба що так чи- |
нять через безкарність, жарт або мимоволі.
Отже, тим паче, крім волі вищої, чинять тяжкий гріх
щоразу, коли задля приємності
торкають сороміцькі
частини протилежної статі».

«Ст. 918. — Усе, що потрібне для виконання подруж
нього акту або щоб він був легшим, швидшим і доско
налішим, безсумнівно дозволене подружжю; оскільки
дозволяється сама річ, так І допоміжні речі чи засіб, Що
веде до них.
Усе, що служить продовженню роду, дозволене, все,
що протирічить цьому, — є смертельним гріхом. Усе,
що знаходиться за цими межами, складає буденний гріх
або дозволене».

«Ст. 919. — Немає гріху у поцілунках пристойних або
в дотиках пристойних чи менш пристойних частин, як
що прагнуть виявити подружні почуття або підтримати
любов; бо кожний відповідний і навіть чулий вияв лю
бові дозволений для тих, котрі після' укладання шлюбу
мають бути однією душею й одним тілом.
Немає гріха в принципі у дотинах і в поглядах малопристойних, якщо вони безпосередньо спрямовані до
статевого акту.
Це так само, якщо вони суто непристойні, але необ
хідні чи корисні, щоб розбудити природу, бо тоді є при
готуваннями до акту.
Маємо справу Із буденним гріхом в дотиках, поцілуннах і сороміцьких розмовах, яні не приводять до
по
дружнього анту і не мають на меті підтримання подрі тньої любові поміркованим і розважливим способом».

(Далі буде).

тон Іванович

судиться».

11.50 —

Все про кіно. 13.00 — Кінопрограма. 16.00 — Новими. 16.40 — Спі
ває «Прикарпаття». 17.10 — Гос
подарем на землі. 17.40 — Зустрі
чі на Садовій. (Кіровоград). 18.25 —
Слайдохиилинна. «Квіти». (Кірово
град). 18.30 — «Надвечір’я». Пере
дача для людей
старшого
віку.
19.30 — Актуальна камера. 20.00
— Музичний
глобус.
(Виступає
група «Ласкавий май»), 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — «Ленін
і сучасність». Круглий стіл. Пере
дача II. 21.30 — Вперше на екрані
УТ. Художній фільм із субтитра
ми. «гомункулус». 23.05 — Вечір
ній вісник.
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16.00 — Новини.
16.15 — Для
дітей. «До, мі, соль». 16.40— «День
за днем». (Кіровоград). 17.00 —
Закон і ми. 17.30 — «Народні та
ланти». Ансамбль шумових інстру
ментів Летрокорбівського сільсько
го Будинку культури Новгороднівського району. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
18.00
~ Грані милосердя. (Кіровоград).
18.30 — Актуальна камера, 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу. «Ди
намо»
(Київ) — «Чорноморець».
В перерві — Реклама. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — «Ленін і
сучасність». Передача 1. 21.30 —
Все про кіно.
22.40 — Ренлама.
22.45 — Вечірній вісник.

А ЦТ (І програма)

14.30 — ТСН. 14.45 — Концерт
симфонічного оркестру. 15.35 —
«І голос наш почує світ».
Доку
ментальний телефільм. 16.25
—
Дитяча година. З уроком німець
кої мови. 17.30 — Час. ТСН. 18.00
— Актуальне інтерв’ю. 18.10
—
Ми і енономіка. 18.55 — фотокон
курс «Земля — наш спільний дім».
19.00 — Художній телефільм «Ра
биня ізаура». 11 серія. 20.00
—
Час. ТСН. 20.40 — Колаж. 20.45 —
Прем’єра тслевистави «Лебедина
пісня». 22.10 — «Наша
спадщи
на». Французькі зустрічі. 23.00 —
ТСН. 23.15 — «Події і думки». Теледіалог радянських і англійських
громадських діячів. 23.40 — «Вій
на». Телефільм. 1 серія. 1.00
—
«Який чудовий цей світ». Фільмнонцарт. 2.25 — «Цирк звірів».

5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Ле
бедина пісня». Телевистава. 9.05— |
Це було... було... 9.25 — Камера
дивиться у світ. Радянські німці:
історія і сучасність.
Частина 2,
10.20 — Дитяча година. З уроном
німецької мови.
11.20 — Колаж.
11.30 — Час. ТСН.
14.30 — ТСН.
14.45 — Концерт музичного фоль
клору Молдови. 15.20 — «Таллінн
ський зоопарк». Документальний
телефільм. 15.50 — «Здрастуй, му
зико». 16.30 — Мультфільм. 16.40
— Науковий віснин. 17.30 — Час.
ТСН. 18.00 — Хвилини поезії. 18.05
— Зустріч з редколегією журналу
«Вопросы истории». Беруть участь
член-нореспондент АН СРСР,
го
ловний редактор журналу «Вопро
сы истории» А. А. Існендеров, донтор філософських і історичних на
ук Д. О. Волкогонов, доктор істо
ричних наук Л. М. Гумільов. 18.50
— «Рабиня Ізаура». Художній те
лефільм. 12 серія.
20.00 — Час.
ТСН. 20.40 — «Слово». Літератур
но-художня програма. 22.40 — «Я
вам заспіваю». Про творчість ав
тора і виконавця пісень Олексія
Колосова. 23.30 — «Війна». Теле
фільм. 2 серія. 0.40 — Спортивна
програма. 1.10 — «Навколо
смі
ху». Вечір
гумору в концертній
студії Останкіно.

А ЦТ (II програма)
17.30 — Час (з сурдоперекладом).
18.00 — Мультфільм. 18.10 — Пар
ламентарії в Останкіно. 19.00
—
Вечірня
казка.
19.15 — Колаж.
19.20 — «Висота прийняття
рі
шення». Про
Воронезький об’єд
наний авіазагін. 19.50 — «Вертиналь». Прем’єра документального
телефільму «Ритми душі, що го
рить». 20.40 — На сесії Верховної
Ради СРСР. 21.40 — Щоденник се
сії Верховної Ради РРФСР. 22.40
— «Професія — слідчий». Худож
ній телефільм. 1 серія.

сер^
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9.00 — Новини. 9.20 — «Ретрокінозал». 10.05 — Кінокомедія «Ан-

ПЕРША ЛАСТІВКА
В облполіграфамдав
подана
заявка на реєстрацію незалеж
ної громадсько-політичної га
зети «Сходи». Видавати її зби
рається журналіст із Голованівська С. В. Піддубник.
Це
перша
заявка
па відкриття
незалежної газети.
Прийнято
Чакон про пресу, тож. здава
лося б. від бажаючих видава
ти свою газету чи журнал не
повинно бути відбою. Але пра
во є, та немає паперу.

Наш кор.

9.00 — Новини. 9.20 — Худож
ній фільм «Порожня
нвартира».
10.35 — Шкільний екран. 11 клас.
«Основи інформатики та обчислю-

вальиоі' техніки». 11.05 — Ш. Гу
но. «Вальпуріїсва ніч*.
Балетна
еистаоа. 11.25 — «Село
і люди*.
12.10 — Концерт.
12.45 — Ніно-

програма.

Телефільми.

16.00

А. ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 —Мультфільм. 7.45 — «Здрастуй, музико».
8.25 — «Слово». Літературно-ху
дожня програма.
10.25 — «Клуб
мандрівників». 11.30 — Час. ТСН.
14.30 — ТСН.
14.45 — Музична
скарбниця.
Фортепіанні
твори
Р. Шумана. 15.25 — Прем’єра на
уково-популярного фільму
«Со
нячний бранець».
15.45 — Кон
церт державного ансамблю пісні
і танцю Калмицької АРСР «Тюль
пан». 16.30 — Дитяча година.
З
уроком англійської мови. 17.30 —
Час. ТСН. 18.00 — «Людина і за
кон». Поаеовий відеоканал. 18.55
— «Рабиня Ізаура». Художній те
лефільм. 13 серія.
20.00 — Час.
ТСН. 20.40 — Прем’єра фільму-балету «Поцілунок феї». На музину
І. стравінського.
21.25 — Дайд
жест програми «Прес-клуб». У пе
рерві — 22.25 — Колаж. 23.30 —
ТСН. 23.55 —- «Війна». Телефільм.
З серія. 1.Ю — «На концерті Алли
Боянової».

А ЦТ (II програма)
6.00 — Документальні
фільми.
7.00 — Гімнастика. 7.15 — «Адам
і Мариля». Документальний фільм.
7.35, 8.35 — Основи інформатики
і обчислювальної техніки. 11 кл.
Алгоритми плюс робот. 8.05
—
Німецька мова.
1 рік навчання.
9.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 9.35, 10.35 — Література.
7 нл. М. В. Гоголь. «Тарас
Буль
ба». 10.05 — Бібліофіна. Переда
ча 1. 11.05 — «Професія — слід
чий». Художній телефільм. 2 серія.
12.10 — Концерт академічного ор
кестру
російських народних ін
струментів Держтелерадіо
СРСР.
13.10 — Сеанс повторного
теле
фільму. «Лінія життя».
2 серія.
16,00 — «Далекий Схід». Кіножур
нал. 16.10 — Мультфільм. 16.30 —
Держтелерадіо Білоруської РСР.
«З життя віолончеліста». (Мінськ).
17.30 — Час (з сурдоперекладом).
18.00 — За безпеку руху. 18.05 —
«Світ, в якому ми живемо». Філь
ми режисера В. Трошкіна. Прем’є
ра документального фільму «Без
робітні...». 18.55 — Колаж. 19.00—
Вечірня казна. 19.15 — Телешоу
«50на50». (Повтор
від 8 серпня).
20.45 — На сесії Верховної Ради
СРСР.
21.15 — Щоденник
сесії

А ХЛОПЦІ ГИНУТЬ...
Навесні Геннадій
Ломикін.
колишній
випускник міської
середньої школи № 9. як і всі
хлопці, йшов у армію. А на по.
чатку вересня його, і ще чоти
рьох’хлопців з Кіровоградської
області привезли в цинкових
домовинах. Геннадій загинув у
Б^ку.
Біля пам’ятника
Шевченку
відбулася акція пам’яті, орга
нізована Українською Респуб
ліканською партією та
Комі
тетом
солдатських
матерів.
Отець Анатолій відслужив па
нахиду. після якої звернувся

—

Новини. 16.10 — «Чиста криниця».
Виступ дитячих фольклорних ко
лективів. (Кіровоград на Республі
кансько телебачення).
16.45
—■
Агропром: проблеми, пошуки. (Кі
ровоград). 17.05 — Телефільм «Бі
ла сова». (Кіровоград). 17.25 * —
«День за днем». (Кіровоград). 17.45
— Фільм-концерт. «Спогад». 18.00
— На київській хвилі.
Інформа
ційний випуск. 18.30 — «Позиція».
Відеорепортер програми ЦТ
від
5 вересня. 19.30 — Актуальна ка
мера. 20.00 — «Семеро сміливих».
(Кіровоград). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.05 — Говоримо
україн
ською.
21.25 — Клуб
«Діалог».
22.25 — Вечірній вісник.

із словом Божим до присутніх.
Стоїть біля мене жінка, пла
че: «Що ж робити, не пустиш
а армію — поведуть у наруч
никах, пустиш — то...».
Але
та ж жінка, коли побачила фо
токореспондента, одразу
схо
валася за чиюсь спину — не
дай Бог, хтось побаче на фо
то. Доки в наших душах жи
тиме страх, доти й гинутимуть
наші діти по Баку, та по Да
леких Сходах, доти й не буде
кому вболівати за наш суве
ренітет і нашу долю.

Наш кор.

Ч^рхооної Ради РРФСР. 22.1 5 —
«Професія — слідчий*. Художній
телефільм. 2 серія.

чеківер
27 ВЕРЕСНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Худож
ній фільм «Анна Кареніна». 1 се
рія. 10.35 - Шкільний екран. її
клас. Фізика.
11.05 — Художній
фільм «Анна Кареніна».
2 серія.
12.10 — Гозоримо
українською.
12.30 — Кінопрограма. Докумен
тальний телефільм. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — Для дітей. «Веселка».
16.45 - «Над Інеою терен цвіте».
17.40
—
Кінопрограма. «Еколо
гія — турбота спільна». Докумен
тальний фільм. 18.30 — Портрет
на фоні прем’єри.
19.00 — Час
рішень — час
дій».
19.30
—
Актуальна камера. 20.00 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 20.45 — На
добраніч,
Діти!
21.05 — «Преса
рад» 21.50 — Екран зарубіжного
фільму. Художній фільм «Ангелхранитель». 23.10 — Новини.

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 —Мульт
фільм. 7.55 — «Поцілунок
феї».
Фільм-балет на музику І. Стравінсьмого. 8.40 — «Людина і закон».
Правовий відеоканал. 9.35 — Кон
церт державного ансамблю пісні і
танцю Бурятської АРСР «Байнал».
10.20 — Дитяча година. З уроком
англійської моои. 11.20 — Колаж.
11.30 — Час. ТСН.
14.30 — ТСН.
14.45 — Концерт державного ка
мерного
оркестру
Грузинської
РСР під
керуванням
народної
артистки СРСР Л. Ісанадзе. 15.20
— Фільм — дітям. «Шок і Шер».
16.25 — Мультфільм. 16.35 — Кі
нофестиваль
«Приз
глядацьких
симпатій». Документальний теле
фільм «Ті, що спіаають у хорі».
17.30 — Час. ТСН.
18.00 - ...До
шістнадцяти і старші.
18.45
—
Хвилини поезії. 18.50 — «Рабиня
Ізаура». Художній телефільм. 14
серія. 20.00 — Час. ТСН. 20.50 —
«Браво, Паваротті». 21.50 — Кінопанорама. 23.20 — ТСН. 23.45 —
«Війна». Телефільм. 4 серія. 1.00 —
«Розповіді
про художників»
—
Єдгар Дега. 1.30 — «Пісня-90».

А ЦТ (II програма)
6.00 — Документальні
фільми.
7,00 — Гімнастика. 7.15, 8.25
—
«І. С. Тургенев. Вірші у прозі». На
уково-популярний фільм. 7.35, 8.45
— Природознавство. 5 кл.
Наша
планета — Земля. 7.55 — Іспан
ська мова. 1 рік навчання. 9.05 —
Іспанська
мова. 2 рік навчання.
9.35, 10.35 — Фізика. 8 кл. Тепло
передача у природі і техніці. 10.05
— Бібліофіка. Передача 2. 11.05 —
«Професія — слідчий». Художній
телефільм. З серія. 12.15 — Прем’єоа
документального
фільму
«Терези Феміди». 12.40 — Ритміч
на гімнастика. 13.10 — Сеанс по
вторного телефільму. «Лінія жит
тя». З серія, 16.00 — Грає С. Лукін.
(Домра).
16.15 — Ритмічна

ЗАЙВІ
ЧЕРЕВИКИ
В Олександрівському районі
на околиці села Гутниця, пря
мо в полі знайдена немала
кількість... нового взуття. На
місце події виїжджала міліція.
Знайдені речі передані в тор
гівлю. Ведеться розслідування.
Кому ж вигідно було в часи
тотального дефіциту* викидати
нове взуття?

Олеисандрівський

Наш кор.
район.

гімнастика. Ю.45 —
^Класичним
танець». Концерт дитячих танцю
вальних
нолектиьіи
м. Москии.
17.30 — Час (з сурдоларспладом).
18.00 — Колаж. 18,05 Прем єра

документального фільму «Освіта і
народна творчість». 18.25 — Хокей.
Чемпіонат СРСР. ЦСКА — «Дина
мо» (Москза). У перерві — 19.00 —
Вечірня казка.
20.40 — На сесії
Верховної Ради СРСР,
21.10
—
Щоденник сесії Верховної
Ради
РРФСР.
22.10 — «Професія
—
слідчий’».
Художній
телефільм.
З серія.

19.50 — Копане.
19.55
—
Трас
К. Кулька. (Скрипка). (Т6 Польщі).
20.30 — «Мережива з каменю». До
кументальний телефільм. 20.40 --

На сесії
21 10 —

Верховної
Щоденник

Ради
СРСР.
сесії верхов

ної Ради СРСР. 22.10 — Спорт для
осіх. 22.25 — «Професія — слід
чий». Художній телефільм. 4 серія.

сивоЬіа
29 ВЕРЕСНЯ
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А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Худож
ній фільм «Золотий ланцюг». 10,45
— Грай, бандуро.
11.15 — Теле
фільм «Дедурівка: сторінки провін
ціал ьної педагогіки». 11,40 —Шкіль
ний екран. 8 клас. Історія виник
нення Києва — столиці давньору
ської держави». 12.10 — Кінопро
грама. Телефільм. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — На допомогу
школі.
16.40 — Телефільм «В пошуках бі
лого нречета». (Кіровоград). 17.00
— «День за днем». (Кіровоград).
17.20 — Телефільм
«Паромниці».
17.30 — Джазові ритми. 18.00
—
Профтехосвіті — 50. Перспективи
розвитку і реальність втілення».
(Кіровоград).
18.30 — Актуальна
камера. 19.С0 — Чемпіонат СРСР
з футболу. «Динамо» (Київ) — «Па
мір». В перерві — МВС повідом
ляє. 20.45 — На добраніч,
діти!
21.00 — Вперше
на екрані
УТ.
Художній фільм «Дикун». 22.25 —
Вечірній віснин. 22.55 — Естрад
ний концерт.

А ЦТ (1 програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.30—Мульт
фільми. 7.40 — Творчість народів
світу. 8.10 — ...До шістнадцяти і
старші. 8.55 — Кінопанорама. 10.25
— «Браво, ПаЕароттІ».
11.30
—
Час. ТСН. 14.30 — ТСН. 14.45
—
«Яищо вам після...». 15.30 — «Те
лебачення — дітям». Про підсум
ки першого Всесоюзного фестива
лю телепрограм для дітей. 16.30 —
«Маньчжурія». Теленарис. 17.25 —
Фотононкурс «Земля — наш спіль
ний дім». 17.30 — «Хто є хто». З
циклу «Політичні діалоги». 18.45 —
«Рабиня Ізаура». Художній теле
фільм. 15 серія. 20.00 — Час. ТСН.
20.40 — Колаж. 20.45 — В уряді
СРСР. 20.55 — Це було...
було..
21.20 — 3 «Золотого фонду» ЦТ.
І. Л. Андроников. «Спогади
про
Великий зал», 22.50 — «Хай жи
вуть люди». Додаток до програми
«Погляд». 23.50 — ТСН. 0.05
—
«Удвох». Виступ артистів зарубіж
ної естради. 0.25 — «Війна». Теле
фільм. 5 серія. 1.40 — Пісні на
вірші поета С. Осіашвілі. 3.10 —
Грає державний квартет ім. Д. Шостановича.

А ЦТ (II програма)

6.00 — Документальні фільми.
7.00 — Гімнастина. 7.35, 8.35
—
Історія. 5 кл. Москва — столиця
Російської держави. 8.05 — Анг
лійська мова. 1 рін навчання. 9.05
— Англійська мова. 2 рін навчан
ня.
9.35,
10.45
—
Література,
5 нл. Життя байки. 10.00 — Роз
минка для ерудитів. 11.10 — «Про
фесія — слідчий». Художній теле
фільм. 4 серія. 13.00 — Прем’єра
документального телефільму «Ми
говоримо російською».
13.20
—
Сеанс повторного телефільму. «Ви
літ затримується». 16 00 — Співає
Марина Капуро. 16.25 — «У мос
ковських реставраторів». В май
стерні I. Грабаря. 16.40 — «Харак
терний танець». Коннурс дитячих
танцювальних когентивіе м. Моск
ви. 17.30 — Час (з сурдопе*енладом>. 18 00 — Футбол. Чемпіонат
СРСР. «Спартак» — «Арарат». У
перерві — 18.45 — Вечірня казка.

9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — Народні та
ланти. 10.15 — «Родинне
коло».
Вистава. 12.15 — «Доброго
вам
здоров’я». 12.55 - Гітари звуки
чарівні. 13.25 —- Новини. 13.40—
Мультфільм.
13.50 — Художній
фільм «Все
перемагає
любов».
16.30 — «Двері у Європу». 17.00 —
Чемпіонат СРСР з хонею. «Сокіл»
— «Динамо» (Рига). В перерві —
Реклама. 19.30 — Актуальна ка
мера. 20.00 — Прем’єри телефіль
мів. 20.30 — Ліричний
концерт.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
Реклама. 21.05 — На замовлення
глядачів. Художній фільм
«Лю
дина з бульвару Капуцинів». 22.40
— Вечірній вісник. 23.20 — Мульт
фільм для дорослих.

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.30 — Ма
ма. тато і я. Дитині другий рік.
8,00 — Мультфільми. 8.30 — «Парт
нер». Комерційний вісник. 9.00 —
«Очевидне — неймовірне». 10.00 —
До дня машинобудівника. Прем’є
ра науково-популярного
фільму
«Прогресивні технологічні проце
си у машинобудуванні». (НВО «Техномаш»). 10.10 — «Охоронна гра
мота», «Ця темно-вишнева шаль».
10.40 — «Бурда моден» пропонує.
11.10 — Зустріч у концертній сту
дії Останкіно з доктором філософ
ських
наук Д. О. Вол котоновим.
(Повтор від 31 липня). 12.50 — Дві
новели з серії «Сім
маленьких
розповідей про перше
нохання».
Телефільм «Весілля», мультфільм
«Шлюб за розрахунком». 14.00 —
Перехід на зимовий час. 14.10 _
Політичні діалоги. «Галерея». 14.40
— Пісня-90. 16.00 — Вечір телеба
чення Великобританії. 17.00 —Між
народна панорама. 17.45 — Вечір
телебачення Великобританії. (Про
довження). 20.00 — Час. ТСН. 20.40
— Вечір телебачення Великобри
танії.
(Продовження).
21.40
—
В.-А. Моцарт. Концерт для скрип
ни з оркестром № 2 ре мажор.
22.05 — ТСН. 22.20 — До і після
опівночі.
0.05 — «Війна». Теле
фільм. 6 серія. 1.15 — «Сходинка
до Парнасу». Міжнародний телефестиваль.

А ЦТ (II програма)
8.05 — Російська мова.
8.35 —
Телестудії міст РРФСР. «Від мате
ринських вікон». (Тюмень). 9.05 —
«ТБ про ТБ». 10.00 — Відеоканал
«Співдружність». 18.00 — Під зна
ком «Пі». Частина 1. 19.00 — Ве
чірня казка. 19.15 — «Якщо вам
після...». 20.00 — Час (з сурдоперенладом). 20.40 — Щоденний се
сії Верховної Ради РРФСР. 21.40 —
Колаж. 21.45 — Під знаком «Пі».
Частини 2 і 3. 0.00 — Нічний се
анс. «Карусель». Художній
теле
фільм з циклу «Телефон
поліції

А УТ

ЗО ВЕРЕСНЯ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «У неділю

1

програма. Ю.5и — Прем'єри документальное, фільму. 11.20
«ПІ-

соиа пісня».
Вистава,
12.45
Фільм-нонцерт «Я з тобою не про
щаюсь». 13.15 — Новими. 13.30 —
Для дітей. «Канал «Д». 15.СЮ
—
У чому сила «Гідросили». (Кірово
град).
16.00 — «Служба
солдат
ська». 17.00 — В країні мультляндії. 18.15 — Село і люди. 18.45 —
«Живе слово». 19.30 — Актуальна
камера. 20.00 — Телеспоргарена.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
Прем’єра фільму-вистази «Сто ти
сяч».
23,15 — Вечірній
вісник.
23.45 — Чемпіонат
СРСР з на
стільного тенісу. Фінал.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Спорт для всіх, 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 8.45 — Ти
рані «Спортлото». 9.00 — 3 ранку
раненько.
Передача
для
дітей.
11.00 — Ранкова розважальна про
грама. 11.30 — ^Клуб мандрівни
ків», 12.30 — «Здоров’я». 13.15 —
Педагогіка для всіх. 14:15 — «Бейс
бол, жирафи, російське кантрі та
багато іншого». Передача 2. 15.15
— «Ігумен». Про ігумена ПсновоПечерсьного монастиря
Олімпія.
15.40 — «У світі казок і пригод».
Художній фільм «Подорож Гуллівера». (США). 16.40 — Сільська го
дина. Панорама. 17.55 — Футбол,
Чемпіонат СРСР. «Динамо» (Моск
ва) — «Спартак». 19.50 — Прем’є
ра художнього телефільму «Філіпп
Траум». 1 серія. 21.00 — Час. ТСН.
21.40 — 2 серія художнього теле
фільму «Філіпп Траум», 22.45
—
Про просте й вічне. 23.00 — «100
романсів П. І. Чайновського». 23.20
— Футбольний огляд. 23.50 —«Два
надцята ніч». Фільм-вистава. 2.25
— «Водоверть». Пісні О. Бариніна
у виконанні автора.

А ЦТ (II програма)

7,00 — Документальні
фільми.
8.00 — На зарядку ставай. 8.15 —
«Алмази Янутії». Про дитячий хо
реографічний ансамбль.
8.45
—
До дня машинобудівника.
Доку
ментальні телефільми. 9.25 — Спіг
ває Б. Туманян. 10.00 — «На екра
ні служба 01». Фільми про пожеж
ну безпеку. 10.20 — «Вам телегра
ма...». Художній телефільм. 11.30
— Клуб мандрівників (з сурдоперекладом). 12.30 — Відеоканал «На
родна творчість». 14.25 —• Колаж.
1430 — Відеоканал
«Радянська
Росія». 17.00 — «Планета».
Між
народна програма. 18.00 — Доку
ментальний фільм з циклу «Зем
ля
тривоги
нашої».
(Ту риме нфільм). 18.30 — «Кіносерпантин».
«Непрегтижний фестиваль». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — «Кіно
серпантин». «Транссибірський екс
прес». 21.00 Час (з сурдоперекла
дом).
21.40 — «Кіносерпантин».
«Вас запрошує Марк Захаров».

ШАНУВАЛЬНИКАМ
ВІКТОРА ЦОЯ
КІРОВОГРАДСЬКИЙ
МК ЛКСМУ (МДС),
КОМІСІЯ у СПРАВАХ
МОЛОДІ міськради
ПРОВОДИТЬ
ПАНАХИДУ ПАМ’ЯТІ
ВІКТОРА ЦОЯ
23 ВЕРЕСНЯ 1990 РОКУ
12.00 — 12.30 — Збір
біля
церкви, відспівування.
13.00 — 14.00. У сквері мо
лоді (біля Будинку політосвіти)
буде посаджено дерево пам’яті.
14.30 — Бібліотека ім. Бой
че нка, клуб «Меломан» — відеокліпи, уривки з життя В. Цоя.
16.15 — Центральний лекто
рій — відеозаписи
концертів
Б. Цоя.
18.00 — Кінотеатр «Мир» —
Фільм «Голка». Виконавець го
ловної ролі — Віктор Цой.
Довідки по телефонах 4-98-71,

В

1

ДОЗВІЛЛІ

и

Олександр КОСЕНКО

* * *
Коли слова народжуються болем.
То хто я є?
То чи я є?
Безумством приколиханої долі
Не знось мене до прірви,
Течіє!
Не холоди останньої жарини
Моїх очей.
Моїх надій...
Чи є в житті хоч що-небудь
Вторинне?
Живи!
Радій!
Та течія страшного потрясіння
Із віку в він відлунює у злі.
І порохом
Проймається насіння
В моїй землі,
І вщент душа виповнюється болем.
Бо хто я є?
Бо чи я с?
Безумством приколисаної долі
Не знось мене до прірви,
Течіє!
м. К;ровоград.

КРОСВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Акт вищих органів державної
влади і управління в СРСР до прийняття Конституції
1936 року. 3. Супутник Урану, б. Курс судна віднос
но вітру. 8. Духовий музичний інструмент. 9. Літера
з двох знаків, які застосовуються в деяких мовах на
позначення одного звуку. Ю. Пристрій на кораблях
для виявлення та знешкодження мін. 13. Вид оборки
жіночого плаття. 14. Півострів, у південній європей
ській частині країни. 15. Хімічний елемент. 18. Встав
ні номери в драматичних оперних та балетних спек
таклях. 21. Риба сімейства манредещу нових. 22. Не
рухома частина електричної машини. 25. Встановле
не статутом розташування військовослужбовців, під
розділів та частим для їхніх спільних дій. 28. Самець
сімейства білкових. 29. Передова частина. ЗО.
По
вторне застосування якої-небудь математичної опе
рації. Зі. Поет-винонавець у народів Середньої Азії.
32. Літальний апарат. 33. Перший унраїнсьний що
місячний
громадсько-політичний і літературно-ху
дожній журнал.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Багатоелентрєдний газорозряд
ний прилад. 2. Іронічно-комічна поема І. Котлярев
ського. 4. Штик. 5. Декабрист, полковник. 6. Україн
ський співак, баритон. 7. Спуск на лижах з гори спе
ціальною трасою. 11. Український народний музич
ний інструмент. 12. Великий вокально-інструменталь
ний твір. 16. Кондитерський виріб. 17. Ріна на Дале
кому Сході. 19. Місто в Кг
-*“-1 20.
лл Геометричне тіло,
ІаЙаді.
23. Довга фраза або окреї
.
__ ___ г___ _ в
ififa ,репліка,
проголошену
піднесеному тоні. 24. Космонавт США. 26. Передуван
ня голосних у складі однієї морфеми. 27. Марна
Марка угор
угор-
ського автобуса.

Склала М. СЬОМІНА.

МО «ДІАЛОГ»

А ТИ ХТО ТАКИЙ?

КРАСУНІ
НАШОГО
МІСТА

У магазині «Добруджа», деяких інших, цигарки поча
ли продавати учасникам, ветеранам і вдовам інтерна
ціоналістів які не одружувалися вдруге.

(Факт).
До аптенарші звертається
юнак,
червоніючи і пе
реминаючись з ноги на ногу.
— Мені той, «плащів»...
— Яких ще плащів, ви прийшли в аптену чи в УТО? —
голосно відповідає та, але так, що всі повертають голо
ви у бік парубка і з цікавістю спостерігають, що буде
Лалі.
— Ну тих. «виробів», — ще тихіше видавлює з себе
хлопець, зіщулившись.
— Яннк — яких виробів?
кричить у відповідь мо
лодиця.
Ну по чотири копійки...
Що що?
Ну презервативів...
— Д-а-а... Немає!’
— Але ж на вітрині є...
— А би читати вмісте? «Для -учасників революції, ве
теранів ЬЕВ, інвалідів».
А БИ ХТО?

Ви не. А.асте гарного сучасного магніто
фона!
У Вас на полиці не стоїть кольоровий
телевізор п’ятого покоління!
Ви не були в Угорщині, Австрії, Італії!
Не гайте часу! Ви зможете стати воло
візьмете
дарками вищезгаданого, якщо
участь у конкурсі

ГГ і.

П. BITTE.

РЕВІЗІЯ В ГАРДЕРОБІ
Тепло, можна сказати, закінчилося, і пора діста*
вати із шаф осінній одяг; Дещо вже матиме немод
ний вигляд. Наприклад, минулих сезонів популярним
був колір морської хвилі, а нині його потіснили яскра
ве салатний у поєднанні з рожевим, цегельний — із
темно-зеленим чи хакі. Неактуальні високі каблуки,
вузькі спідниці та брюки. Одначе не кваптеся придба
ти гостромодні джинсові «гцрамідки», бо завдяки пе
рекосам нашої економіки і постачання їх (однако
вісінькі) носить зараз кожен третій. Краще за цим
фасоном пошийте собі тані штанцята блакитно-сіро
го попелястого або блідо-зеленого кольору, одягніть
де них чорний светр (однотонний чи з малюнком), а
зверху не дуже яскраву куртку — і єсе в порядкуНа холоди дівчата можуть пошити собі плаття з цуп-

кої однотонної тканини із заниженою талією; власне,
відріз проходить майже по лінії стеген, нижня части
на сукні призібрана легкими складками.

Увійшли в моду дрібні пластмасові гудзики; на ва
шій сорочці чи блузці (звичайно, не барвистій) вони
можуть бути дзох-трьох кольорів (пришиваються по
чергово). Гудзики можна почепити і на поясних за
стройках брюк чи внизу холош (по одному два). Гуд
зики повинні бути плоскими. •
Дівчатка, обійдіться навіть в урочистих
випадках
мінімумом рюшинів, оборок, мережив, люрексу, виши
вся — ліпше в цьому сезоні досягати романтичного
образу за рахунок дуже м’яких тканин — трикотину,
штапелю, кашмілону.
Із сумок наймодніші і для хлопців, і для дівчат дво
колірний «мішок» чи рюкзачок Із тканини
болонья.
Дівчатам слід його носити разом із одягом спортивно
го стилю.

•00
Заяви на участь у конкурсі приймаються
за адресою: м. Кіровоград, вуя, К. Маркса,
41 (кІмн. 115}, МО «Діалог», тел. 4-77-03,
4-73-52.
ПОСПІШАЙТЕ! НА ВАС ЧЕКАЄ
ПЕРЕ
МОГА!

Б«№«яв'вяя№’квавс»квияашн а ®вівввв®ввв»в»в®я>®®®*®® ® ввввввв-в
ЧЕТВЕР, 27 ВЕРЕСНЯ

15.30 «Президіє». Бойовик. США.
19.30 «Займаюча поглядом». Фантасти
ка. США.
21.30 «Години відвідання хворих». Детектив. США.
ВІВТОРОК, 25 ВЕРЕСНЯ
ведмедів».
10.00 «Про турботливих

10.00 «Секрет інституту гігієни люди
ни». Мультфільм.
11.30 «Гейм у перехресному вогні».
7—8 частини. Бойовик.
13.30, 17.30 «Острів дракона». Бойовик.
У головній ролі Брюс Лі.
15.30 «Гонконг у часі». Фантастика. .
19.30 «Поліцейська академія». З серія.
Комедія. США.
Фантастика.
21.30 «Муиа», “2 серія.
‘

Мультфільм.
11.30 «Гейм

м. Кіровоград, сул. Полтавська, JU
НЕДІЛЯ, 23 ВЕРЕСНЯ
10.00 «Про турботливих
ведмедів».

Мультфільм.
11.30 «Хто підставив Чарлі Спенсера».
Детектив.
13.30, 17.30 «Смертоносні бійці Шеоліня». Бойовик.
15.30 «Воїни Бронкса». Бойовик.
19.30 «Чорний орел». Бойовик. У гсповній ролі Ж. К. Зан'Дам.
21.30 «Хитрун». Комедія.
ПОНЕДІЛОК, 24 ВЕРЕСНЯ

10.00 «Попелюшка». Мультфільм.
11.30 «Гейм- в перехресному вогні».
1—2 частини. Бойовик.
13.30, 17.30 «Кулак люті». Бойовик. Б
головній ролі Брюс Лі.

З—4 частини.
13.30, 17.30
головній ролі
15.30 «Бонні

На

VI"

япмив.

виходить

Бойовик.
«Великий бос». Бойовик. У

П’ЯТНИЦЯ, 28 ВЕРЕСНЯ

10.00 «Якось, багато років тому». Мульт(Ьільм.
* 11.30 «Останній дракон». Бойовик.
13.30, 17.30 «Гра під нйзеою «смерть».
Бойовик. У головній ролі Брюс Лі.
15.30 «Ризикована справа».
Бойовик.
США.
19.30 «Поліцейська академія». 4 серія.
Комедія. США.

СЕРЕДА, 26 ВЕРЕСНЯ

10.00 «Сила лінз». Фантастичний мультфільм.
ЕОГНІ».
11.30 «Гейм у перехресному
5—6 частини. Бойовик.
13.30, 17.30 «Шлях дракрна». Бойсвик.
У головній. ролі Брюс Лі.
15 30 «Смертельна красуня». Бойовик.
США.
19.30 «Поліцейська академія». 2 серія.

Комедія. США.
21.30 «Муха». 1 серія. Фантастика.

НАША АДРЕСА:
д
( А 316050. МПС.
м. Кіровоград,
вул. Луначгрськото, 36.

Друкарня Імен! Г, М. Димитрова видавництва

Газета

ВОГНІ».

Брюс Лі.
і Кпайд». Комедія. Італія.
Коме19.30 «Поліцейська академія»,
дія. 1 серія. США.
Фільм жахів.
21.30 «Іззовні».
‘

1 вМолодой коммунара —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМУ (МДС).

у перехресному

щосуботи.

21.30 «Індіана

Джонс і Храм

Долі».

Пригоди.
СУБОТА, 29 ВЕРЕСНЯ

10.00 «Майті Маус». Мультфільм.
11.30 «Ревучий вогонь». Бойовик. Япо

І

13.30, 17.30 «Брюс Лі — король нунг-фу»,
Бойовик. Гонконг.
15.30 «Біжи не озираючись». Бойовик.
19.30 «Поліцейська академія». 5 серія«
Комедія. США.
21.30 «У пошуках загубленого ковчега»«
Пригоди.
НЕДІЛЯ, ЗО ВЕРЕСНЯ

10.00 «Дух зоряного крику». Фантастич
ний мультфільм,
11.30 «Сталевий світанок». Фантастика13.30, 17.30 «Брюс Лі, Шаслгнь в кунігфу». Бойовик. Японія.
15.30 «Тиша й благодать». Есйсвин.США.

19.30 «Поліцейська академія». 6 серія.
Комедія. США.
21.30 «Індіана Джонс і останній хресто
вий похід». Пригоди.
Відділ освіти молоді обкому ЛКСМУ
(МДС), секретарі-зав. відділами учнів
ської молоді
райкомів,
міськкомів
комсомолу області висловлюють гли
боке співчуття секретарю-зав. відді
лом учнівської молоді
Кіровоград
ського райкому ЛКСМУ (МДС) СОЛТИС
Валентині
Миколаївні з приводу
смерті її матері
Галини Костянтинівни.
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