
Niii. Лт

J, k.U..it kjk* ' *■ • 3

ПРОЛЕТАРІ BOX КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Орган Кіровоградського обкому ЯКСМУ (МДС)

> •'•..^Тр^ІЛЬїІІМЙ ^К ЗййІІШШ^-’
- а » » — .. -------------  -------------«'

Виходить.а б грудна 
1939 року

№ 50 (4129). 

СУБОТА

1
ГРУДНЯ 
1990 р .

Ціна 8 non.

*

Ш

т

щшш

ШШі
шшт

шкШ' ■■ ШШ glч ■■' Ш Ж ШЩшйЫЬ ш&Ш

:

|р|

і Р І ч |:>Js|§
“:Щ "

• : >г-; ш ш іЦщк І

І І І:Ш#Ж
Щ Щ :
А р і їшШШ

£&&&&£ Г. - ̂

&
£=■

С

1 CO ! І* о й 5
& л іЄ© <1,1

m
іо на

Я # ї  •  *

S t | l |
5 * . 3sv  . х и ж
£ х * «>
з* « 3 .t ct
■£ ф я- w І
® ^ X г«1 . ю *•* а, 2 w ж J в S °
!* «* •с

о<
ї |Ш C5U
з : 11-< aaas ®— ©
6 1

чп *> >*lfi 3‘ « >* ж
a g  О  C . ”  i= <e 5r © >r * а © fc ж

J I  ®S №
i . g  *  e  в
і  f ;3 §
А  яі fit Cl *“Г' 7 fi) X _ _.

* с; го * • J  s j ^ n S S



І

ПРОПО
НУЄМО!

Робота з молоддю, а про 
це ми не раз пересвідчу
валися, завжди відсувалася 
на задній план, кошти на 
неї виділялися за залиш
ковим принципом.

Молодь — одна з най- 
нозахищених категорій на
селення. Однак, стан справ 
з роками змінюється, але 
відчутно не покращується. 
Тому в нашому місті, випе
реджаючи республікан
ський уряд рівно на півро
ку, Кіровоградська міськ
рада І її виконком створю
ють комітет 
поді. Один 
Україні.

Поступово 
життя і 
молодіжної політики: міськ
рада і міськвиконком ви
рішують, що вперше в пла
ні соціально-економічного 
розвитку міста на 1991 рік 
буде закладено самостій
ний розділ «Про міську мо
лодіжну політику». В осно
ві розділу — програма 
«Молодь», над якою вже 
проводиться робота, і на
укову базу для неї готує 
Київський Інститут проб
лем МОЛОДІ.

у справах мо» 
з перших на

втілюються в 
основи міської

У зв'язку з цим виникає 
необхідність конкретних ДІ
ЛОВИХ пропозицій для вне
сення їх у програму. їх мо
жуть 
МІСЬКІ 
ти міської І районних Рад 
і, зрозуміло, сама молодь.

Що ж повинно входити в 
програму? Спершу, певно, 
пропозиції по зміцненню 
матеріальної бази для роз
витку дозвілля, спорту, мі- 
ні-програми: «Економіч
ний інтерес І професійне 
становище молоді», «Духов
ний І фізичний розвиток 
молоді», «Побут, милосер
дя, молода сім’я, здоров’я».

Стосовно фінансової під
тримки 
цим зараз 
виконком, 
пропозицій і 
молодіжних 
підприємств, 
які б взяли як держзамов
лення впровадження кон
кретних пунктів програми 
при фінансуванні міськви
конкомом.

пропозицій для вне-

внести зацікавлені 
організації, депута-

програми — над 
працює міськ- 
Ми чекаємо 

від організацій, 
центрів, малих 

, кооперативів,

Комітет у справах молоді 
готовий стати засновником 
малих підприємств і фінан
сово підтримати тих, хто 
безпосередньо працювати
ме на програму. Комітет 
готовий вирішувати не ли
ше проблеми більшості мо
лоді, але й стати захисни
ком інтересів окремих 
лодих людей.

мо-

Ми надіємося, що 
кому небайдужа доля 
лоді, відгукнуться на наші 
пропозиції, внесуть свої.

Наша адреса: м. Кірово
град, вул. Леніна, 26. Тел.: 
4-06-93. Комітет у справах 
молоді Кіровоградського 
міськвиконкому.

ВСІ, 
мо-

*

ШАНОВНІ ТОВАРИШІІ
У наш час охорона навколишнь- 

го середовища — одна з найакту
альніших проблем сьогодення. З 
біллю і тривогою у наших серцях 
відлунюють екологічні трагедії 
Чорнобиля та Байкалу, Чорного 
моря і Аралу.

ЗВЕРНЕННЯ
ТА РАДГОСПІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ І УСТАНОВ .

звірів, квітів і дерев, звернені 
людини: .. живеш—

«Збережи, де стоїш, де ж“аеи\ 
на відстані погляду і ГОЛ°СУ' 
ча б на відстані витягнутої |ру

Збережіть природу зарад ^^ 
ров я дітей та онуків, 
для прийдешніх ПОКОЛІНЬ.

Бездумне, споживацьке ставлен
ня до матері-природи підвело її 
до критичної межі, межі, коли 
природа втрачає компенсаційні 
можливості самовідтворення.

До вас наше слово: розумом і 
душею відчуйте благання птахів і 

—іпк——»яеяаииіи, иі. кчіпіпів»*—юа—

ЯК НАЗВЕМО СПІЛКУ?
Незабаром будуть відомі результати референ

думу по зміні назви комсомолу України в нашій 
області. Ми вже повідомляли про попередні ре
зультати. Крім основних труднощів є в комсомолі 
ще одна — пасивність. Частина молоді взагалі 
відмовляється від участі в референдумі.

Як сназали в Кіровоградському міськкомі ЛКСМУ 
(МДС), СШ № 28 це питання не хвилює, мовляв, 
їхня школа з позначкою народною «спец» (мате
матичний нахил) і тут старшокласники цікавля
ться, ян I куди у вуз вступити, а не громадсько- 
політичним життям.

Подібне почули й про КВЛУЦА, де українців не 
тан і багато, а інших доля комсомолу республіки 
теж мало хвилює.

Про школи Кіровограда можна сказати, що тут 
ситуація така: п’ятдесят процентів за зміну, п’ят- 
детят - проти (СШ № 8 - 50 на 50). У СШ № 18 
проти зміни 98 опитаних, за — 15. Учні СПТУ №1 
майже всі висловилися за збереження старої наз
ви Спілни, а в СПТУ Кз 18 проти зміни — 98, за — 
15: в СПТУ Мз 9 проти зміни 84, за — 59.

Яні будуть остаточні результати — передбачи
ти неможливо

Наш кор.
$ * #

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕФЕРЕНДУМУ, 
ЯКІ НАДІЙШЛИ З РАЙОНІВ ОБЛАСТІ 

МИНУЛОГО ТИЖНЯ:
Висловились
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Комітети 
комсомолу
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Знам’янський МК 4098 2979 24 2479 36
Кіровоградський МК 31200 1325 907 395 23
Олександрійський МК 10000 452 230 1Ї0 72
Світловодський МК 6461 1190 938 252 —
Бобринецький РК 3050 1530 417 1015 98
Вільшанський РК 1590 328 12 316 —
Гайворонський РК 3608 2765 438 2184 143
Голованівський РК 2896 1833 963 838 32
Добровеличківський РК 2973 664 56 605 3
Долинський РК 2707 2381 719 1505 157
Кіровоградський РК 2034 400 210 161 29
Компаніївський РК 1447 692 25 659 8
Маловисківський РК 2827 2054 145 1812 97
Новоархангельський РК 2530 1421 498 793 130
Новгородківський РК 1670 1638 722 882 34
Новомиргородський РК 3092 2164 — 2164 —
Новбукраїнський РК 2918 316 4 307 5
Олександрівський РК 2299 640 — 640 —•
Олександрійський РК 3007 2120 808 1231 81
Петрівський РК 1718 1521 1034 389 98
Ульяновський РК

Устинівський РК 1531 489 128 300 61

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА
25 листопада 1990 року до чергової частини 

РВВС надійшло повідомлення про те, що по вулиц 
знайдено труп громадянина Кужеєва, 1969 року нар ’
Як встановлено, смерть трапилася в результат! аласн^дНн°_ 
зробленої ін’єкції. Слідством кваліфікується, як «злов 
ня немедичним прийняттям наркотичних засо іа», а 
роді кажуть: біла смерть.

Прокуратурою Кіровського району ведеться розслідув

«РОЗРАХУНОК
БЕЗ КУПОНІВ»

Ця фраза, де б вона не була написана, притягує, мов 
магніт. Ось і мене привабив паркан, афіша на якому о і- 
цяла без вирізок із картки споживача придбати знадливу 
річ — «портативну машинку». Не друкарську, а пральну 
«Зірочка». Придбати, правда, не за номінал, а за невідомо 
на скільки більшу від нього суму — залежно від того, ко
ли молоточок стукне. Аукціоні І де б ви думали? В драм- 
театрі імені Кропивницького. У тому самому, який ке так 
давно здивував місто, пустивши в свої кулуари виставку 
котів. А тепер ось — дефіцитний товар. Ну що ж, скажете 
ви, люди здають приміщення, коли воно вільне од спек
таклів, аукціоністам у оренду і мають за це гроші а 
чом би й ні? Гм, але ж читаймо афішу далі: «Право на 
участь в аукціоні дають квитки на вистави». Тобто якщо 
хочеш прати зі зручностями, то не тільки розкошелюйся, 
а й із сценічним мистецтвом спілкуйся. Або й не дивися 
вистав — тільки квиток оплати.

Я не засуджую театр за знахідки на поприщі латання 
фінансових дірок. І не буду закликати згадати стару за
повідь: «Не пускайте торговців у храм». У ниніші часи 
якось не до муз. Та після цієї реклами мені захотілося з 
театр. Піду, коли розшириться асортимент речей, які про
даються з молотка. Мені, наприклад, потрібні зимове 
пальто, теплий светр, дорожча сумка, босоніжки («готуй 
воза взимку»). Мене також цікавлять косметичні креми, 
рибні консерви, розчинна кава, спідня білизна (і що там ще 
є в нас на базах). А скільки таких, як я? Виставте на про
даж такі речі, то й квитка на спектакль куплю. А скільки 
таких, як я?

УСІ ЗАСОБИ ХОРОШІ?
Про конфлікт між фінансовим 

відділом міськвиконкому і творчим 
об’єднанням молоді кіровоградці 
вже знають. Протестуючи проти 
дій завідуючого цим відділом 
М. М. Крижаноаа, який наклав 
арешт на кошти ТОМу у зв’язку з 
порушенням 
ни, керівник 
нання О. В. 
голодування, 
шись із листом до 
жетної комісії міськради з прохан
ням встановити справедливість.

По-різному можна її розуміти, 
цю справедливість — до такого 
висновку могла прийти «людина зі 
сторони», побувавши на спільному 
засіданні чотирьох комісій міськ
ради (у справах молоді, з питань 
соцзаконності, культури І планово- 
бюджетної), де розглядалася скар
га Третьякова. «Чому з нас знято 
35 процентів податку, якщо ми 
державна організація, а не гро
мадська?», — це основний аргу
мент керівника ТОМу. Однак із 
відповідей Олега Вікторовича 
запитання депутатів, із' 
завідуючого фінансовим

фінансової дисциплі- 
молодіжного об’єд- 
Третьяков оголосив 
одночасно звернув- 

планово-бюд-

на 
пояснень 

відді

лом М. М. Крижанова само собою 
випливало, що ТОМ, як сказав де
путат Гордовий, «чистої води ко
оператив». Але у ТОМу є статус, 
він створювався не на кооператив
них засадах І тому депутатські емо
ції одне, а закон — зовсім Інше. 
Депутат В. М. Мартинюк першим 
запропонував створити відповідну 
комісю, яка розбереться у всій 
складності ситуації навколо ТОМу. 
Депутати підтримали цю пропози
цію, але лише після досить бурхли
вого діалогу з Третьяковим і з Кри- 
жановим. Утворена з трьох депу
татів комісія після детального ви
вчення цього питання доповість 
про наслідки президії міської Ра
ди. Це було соломонове рішення, 
тому, що ситуація потребує аналі
зу. Вже під час засідання стало 
зрозумілим, що у діяльності ТОМу 
так само мало творчості, як і мо
лодіжних якостей. Творче об єд
нання молоді — це лише назва. 
Особисто мене, як 1 представника 
комісії по культурі П. Босого, тур
бує історія з музеєм Шиманоасько- 
го. Як відомо, основну функцію по 
реставрації будинку Кароля Ши- 
манозського брав на себе ТОМ.

15 РОКІВ НОВОГО ЖИТТЯ
Почалося нове життя для Лаоса справді 15 

років тому — 2 грудня 1975 року в цій країні 
відбулася національно-демократична рево
люція, після якої і була проголошена ЛНДР, 
Революція ліквідувала феодальне імперіаліс
тичне поневолення, відкрила шлях до неза
лежності, свободи і процвітання.

За ці роки наш народ подолав багато труд
нощів. З одного боку будівництво нового ладу 
викликало нові проблеми: країна була відста
лою, експлуатувалася колонізаторами І пере
несла ЗО років руйнівної війни. Крім цього, 
молода республіка мала внутрішніх і зовніш
ніх ворогів, які намагалися ослабити і зруши
ти завоювання революції.

Однак, завдяки допомозі братських країн, 
творчій стратегії ми досягли чималих успіхів 
у політиці, економіці, намітили швидко пе
ретворити натуральне господарство в товар
не. Щоб це сталося, держава прийняла зако
ни про землекористування, про іноземні ка
піталовкладення, проголосила політику «від
чинених дверей».

Завдяки саме цій політиці Лаос отримав від
чутну допомогу і кредити від інших країн. Це 
дало змогу відновити народне господарство, 
котре занепало через руйнівну війну. Змінив
ся за останні роки і господарський механізм.

А. ЛАНЧУКОВСЬКА.

У МІСЬКОМУ 
ПАРЛАМЕНТІ

Йому виділялися для цього якісь 
кошти, але, аргументуючи тим, що 
для робіт їх недостатньо, ніякої 
реставрації не проводили. Куди 
тоді ділися кошти?

Одним із головних напрямів своєї 
діяльності ТОМ вважає соціальну 
сферу, тобто роботу з дітьми, до
помогу інвалідам, пенсіонерам. Я 
повністю солідарна з депутатом 
Доленком — якщо господарча ді
яльність ТОМу допомагає розвитку 
соціальної служби, тобто, якщо 
дитячі секції, скажімо, працюють 
за рахунок ремонтних робіт, то всі 
претензії до ТОМу безпідставні. 
Але для цього треба визначитися. 
Що І допоможе зробити комісія 
міськради. Однак справедливий і 
інший висновок депутатських ко
місій. Третьякову треба було оскар
жити рішення м ісь кф І н В І Д Д І л у у су
ді, якщо він переконаний у власній 
справедливості. Чому керівник 
ІОМу не вдався до цивілізованого 
методу, а, віддаючи данину моді чи 
ЩО, оголосив голодування?

В- ЛЕВОЧКО.
м. Кіровоград.

НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ — ЗЕМЛЯ

Внутрішній ринок розширюється і постійно 
зближується з Міжнародним стінно

Розвиваються культура, освіта, охорона зло 
ров я. Якщо в 1976 неграмотні становили 95% 
населення то . 984 році неграмотність в ос
новному була ліквідована. 0

Зрештою, революція міцно захитає^,» > 
посягань ворогів (були провокації Гспооб* 
державного перевороту) і и» Ц •• С.ЛР°^И ливісгь йти шлРяхомР їий X« Ход М°Ж'

ЧАНТХАПХАСУК ПХАНОМСІН 
голова земляцТва лаоських студент^ 
четвертокурсник КІСМу. ст™ентІв,

а Прибалтійські рес
публіки заявили, що не 
підпишуть нового союз
ного договору. Вони за 
розвиток прямих між
республіканських сто
сунків. 
А МИ?

а За новим рішенням 
уряду України виплати 
збільшених розмірів сти
пендій студентам вищих 
І учням середніх спеці
альних навчальних за
кладів (відповідно до 60 
і 45 карбованців на мі
сяць) будуть здійснюва
тися у республіці уже з 
1 січня 1991 року.

КРАЩЕ З СІЧНЯ, НІЖ 
ІЗ ВЕРЕСНЯ.

а Почала виходити но
ва газета Тернопільської 
обласної Ради «Відрод
ження». Замість тради
ційних «Пролетарі всіх 
країн...» — Франнове 
«Щз не вмерла і не 
вмре*.

ТАКІ 5 СЛОВА ТА ДО 
БОГА.

А Польський парла
мент прийняв законо
проект, згідно якого все 
рухоме І нерухоме май
но партії польських ко
муністів (ПОРП), що на
лежало їй станом на 24 ; 
серпня 1989 року, пере • 
ходить на користь дер
жави.

ВІД СВОЇХ НАМ ДІ
СТАВСЯ КУПОН - КО
МУНІСТИ УКРАЇНИ ПРО 
ДОВЖУЮТЬ ОБМАНЮВА
ТИ НАРОД («Литератур
ная газета» 21.11.1990 р., 
2 стор.).

А Останнім часом, по
відомляє журнал «Шпі
гель», із лав радянських 
збройних сил, дислоко
ваних на території ко
лишньої НДР, дизерти- 
рували понад 200 вій
ськовослужбовців. 53 з 
них попросили політич
ного притулку у німець
ких властей. Більше 150 
чоловік переховуються в 
різних місцях в своїх під
розділах і числяться як 
«знинлі безвісти». За
грозливих розмірів на
була нелегальна торгів
ля зброєю із арсеналів 
РА. Автомат Калашнико
ва коштує на чорному 
ринку 200 марок. ПМ — 
100, ручні гранати йдуть 
по 25 марок.

ЦІКАВО СКІЛЬКИ КОШ
ТУЄ ТАНК?

А Ризька комерційна 
школа пропонує діловим 
людям унікальну можли
вість — вивчити досвід 
Канади у сфері підпри
ємництва, маркетингу, 
реклами і психології уп
равління. Оплата з кон
вертованій валюті,

ЯКЩО НЕМА СВОЄЇ - 
ПОЗИЧТЕ У КПРС. ГАЗЕ
ТА «МЕГАПОЛИС ЭКС 
ПРЕСС» СТВЕРДЖУЄ, ЩО 
В НИХ ВАЛЮТИ КУРИ 
НЕ КЛЮЮТЬ.

А Об’єднання АвтоВАЗ 
заявило, що очікуваний 
багатьма автомобіль
«Ока» буде коштувати 
не три тисячі карбован
ців, а сім. Це тому, шо 
підприємства тепер одер
жали право самостійно 
встановлювати ціни на 
свою продукцію.

НЕ БІДА, ще ОДНУ 
П’ЯТИРІЧНУ ПОЇЗДИМО 
НА СОМ Я ш м ми дх

„А у сорочці народився 
чыЙ°^НИК Аленперов На
зим Мамедалі огли, 20 
с чия ц. р. 8 Вану В0вли 
війська, і його у власно- 
мии О °РОЖЦЬ пвреїхаз 
танк. Водій уцілів. ОбЧД- лп АвтоВАЗ виріши^ 
потЛі5^К°Аувати збитки 
ЛІИЄ?П‘ЛОМУ 3< саО»Х фон
дів і недавно він одер- 
ЦЯ» м?міОГО «За"орож- 
ппы’и М?Н’СТ«РСТВО Обо- 
зообмЛ дос’ чього не 
ний6 п;„хоча
*** пап»Р Військового 
9бям'рора> ЩО *ЗАЗ-

М» розплющила бро
немашина.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ- и а а 5їзпваЙ1ЇЇе *вт” -

(За матеріалами преси).
«ЗАПОРО-



на порозі ■ ■ и

РЕПОРТАЖ

Цього разу в конференцзалі об’єднання зі
бралося багато молоді. Були й старші за віком. 
Рідні, близькі, товариші по роботі прийшли 
привітати 47 юнаків і дівчат з посвяченням їх 
у робітничу родину друкмашівців.

Іі, хто був присутній на урочистій події, ніко
ли не пошкодує, що провів тут вільний час.- 
Працівники відділу кадрів, культпрацівники, 
кондитери їдальні, майстри озвучування залу і, 
звичайно ж, члени заводського комітету ком
сомолу зробили все від них належне, щоб ве
чір виявився святковим, а не заходом для «га
лочки».

Все здорово вдалося. Наприклад, сама атмо
сфера. Осіні квіти. Мелодії духового оркестру... 
Сценарій успішно повела працівник профкому 
Ольга Деркач.

Право для зачитання трудового наказу мо
лодим надається одному із кращих наставників 
об єднання В. А. Черних. Ве/еран праці оброб
ного виробництва наказав молодим допитливо 
запозичувати досвід у старших, працювати са
мовіддано, жити турботами колективу, горди
тись своїм підприємством і примножувати його 
трудову славу.

Ьід імені молодих вийшла на сцену бухгал
тер дитячого садочка № 67 Лариса Скрипни- 
ченко. Дівчина привела з пам’яті крилаті слова 
Л. Толстого: перед тим, як стати людиною, їй 
треба битися, рватися, плутатись, а потім усе 
починати заново.

Перед молодою робітничою зміною виступив 
заступник генерального директора по кадрах 
Г. І. Климентьев. Григорій Іванович розповів про 
давні трудові традиції «Друкмашу», закликав 
молодь дорожити маркою відомого вироб
ництва, радувати багатотисячний колектив но
вими успіхами.

Наступають найприємніші хвилини вечора.
— Буценко Людмила!..
— Гарбуз Оксана!..
— Зіберов Валерій!..
Звучать виклики-запрошення вийти на освіт

лене коло сцени молодих робітників, (м вру
чають трудові книжки, фотоальбоми «Кірово- 
гредщина» з полум’яними гвоздиками.

Умостившись на крісло, після виклику на сце
ну дівчина у білій блузці якось обережно гор
тає листки трудової книжки. Знайомимося. На
талка Кононченко розповідає:

— Я слюсар-складальник виробництва «Еле- 
ми», Закінчила 8 класів. Вчилась в 19-ій школі. 
Ходила на практику через навчальний кабінет. 
Тепер мені присвоїли 2 розряд.

Дівчина вважає, що вона потрапила на цікаве 
і перспективне виробництво. Розповідає, що у 
неї наставником була і є майстер дільниці по 
складанню і регулюванню ЕДМ Алла Юріївна 
Жукова. Вона вдячна цій жінці за чуйність, тур
боту про майбутнє молодої зміни.

Приємні знайомства мої продовжувалися. 
Сподобалися міркування Олени Лопатіної, конт
ролера ВТК дільниці шагових двигунів, яка до 
того, як стати контролером, здобула також 
професію слюсаря-складальника 2 розряду. 
Олена дуже задоволена вдалим вибором про
фесії.

Серед молодих було й немало таких, у кого 
хтось із близьких або знайомих працював на 
«Друкмвші». На пряме продовження робітничої 
династії вийшов Руслан Олійник. Мама його — 
Тетяна Василівна — працює свердлувальницею 
на пресово-штампувальному виробництві, а 
батько — Віталій Миколайович — токарем на 
цьому ж виробництві. Руслан у виборі своєї 
професії потягнувся за батьком. Тепер слово 
за сином.

Після урочистої частини першими привітали 
молодь з їх трудовим святом учасники гуртка 
бальних танців молодіжного центру «Онікс», 
виступ яких сподобався присутнім. Хореогра
фічну композицію «Тополя», чудові українські 
пісні «Мамина коса», «Чом я не вродлива?» — 
виконали учасники 
«Друкмашу», Тепло 
тей — симфонічний 
нії, який запросили 
нашого профкому.

художньої самодіяльності 
вітали друкмашівці і гос- 

оркестр обласної філармо- 
на святковий вечір члени

д. ГАНСЬКИЙ.
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Із того дня, коли український 
уряд «ощасливив? нас купона
ми, молоко з бочки біля мага
зину № 112 «Жовтневий? про
давалося тільки за гроші. 
21 листопада все різко зміни
лось. Молода продавщиця, з’я
вившись у пальті — без на
рукавників і фартуха, повідо
мила черзі, що сьогодні мо
локо буде продаватися по ку
понах. Люди захвилювались, 
почали обурюватись, та дівчи
ну це мало турбувало. Вона 
сказала, що приходили з торг- 
відділу і вилаяли її за те, що 
торгує молоком без купонів.

Це що ж виходить — ні. 
продавці, пі ті, хто стоїть над 
ними, до цих пір до пуття не 
розібрались із цими трикляти
ми папірцями. Завтра прийде 
ще хтось, дасть нову вказівку— 
і знову «власть меняется?*? Як 
я поясню своїм дітям, що зав
дяки «турботі? мудрих високо
поставлених дядів вопи можуть 
пити молоко не тоді, коли хо
чуть, а тоді, коли в мами є ку
пони?

Мало того, що після обіду 
його практично не буває в ма
газинах (треба бігти зранку і 
мерзнути на вулиці, дочекав
шись восьмої години), так ще 
й зробили цей необхідний про
дукт практично лімітованим. 
Оце топ «соціальний захист?, 
який обіцяє з високих трибун 
наша суверенна українська 
держава?

Увівши купони, уряд опи
нився перед стіною невиріше- 
них питань. Тепер, коли на то-

му рівні трохи втряслося, без
ладдя продовжується на міс
цях. Кожен день у кірово
градських магазинах закони 
міняються: учора продавали 
якийсь товар без купонів, сьо
годні ттьки з ними, а як бу
де завтра — ніхто не знає. 
Це, мабуть, залежатиме від 
того, хто буде голосніше кри
чати — представники торгвід- 
ділу чи доведені до відчаю 
розлючені люди.

Що дали нам — звичайним 
простим людям кулони! Про 
це добре знають такі ж зне
долені, як і я. Що дали куло
ни працівникам торгівлі, які й 
до цього часу особливо не 
бідували! Про це добре знає 
і їхній міністр Слєпичев, кот
рий з парламентської трибу
ни слізно просив щиро спів
чувати продавцям — їм, ба
чите, роботи додасться. Зви
чайно, додасться. Купонами 
махлювати та підраховувати, 
скільки їх треба витягти з на
ших кишень, аби отоваритись 
самим — звичайно, без купо
нів.

Знайома продавщиця під
сміюється: зробили гірше — 
кинули щуку в річку...

А спекулянти з товкучки не 
сміються — регочуть: ідете 
до ринку — то й ходіть на 
Критий ринок, там скупитесь 
без купонів. Правда, ціни за
ламують такі, що, купивши 
чоботи, носитимете їх в кос
тюмі Єви. Там же пропонують 
і купони. Не по номінальній 
вартості, звичайно...

Один великий чоловік запо
відав нам учитись, учитись і 
учитись. Ми й вчимося — ра
хувати копійки від зарплати до 
зарплати, купивши «синю пти
цю» в магазині, зварити з неї 
перше, друге, а, по можли
вості, й третє, «будуючи світ
ле майбутнє», між іншим на
роджувати дітей, ставити їх 
на ноги і тепер уже разом 
з ними рахувати від зарплати 
до зарплати не тільки гроші, 
а й купони.

Ми вчимося. Коли ж, на
решті, навчаться ті, хто ось 
уже стільки років, керуючи 
нами, солодко їсть і тепло 
спить! Перед ким вони звіту
ватимуть за наслідки сімдеся- 
титрьохрічного експерименту!

Вибачте за різкість. Набо
ліло.

А. КОНОВАЛЕНКО,
м. Кіровоград.

МУДРІСТЬ—ВІД СТАРШИХ
року перед- 
газету, Ін- 
незадоволе- 
що головне,

Шановна редакція «Мо
лодий комунар»! Думаю 
й наступного 
платити Вашу 
коли буваю 
ний нею, але,
за що я поважаю редак
цію, що вона не минає на
ші листи, які б вони не бу
ли, чи сердиті, чи ні. Я, 
правда, рідко й писав, але 
те, що писав, завжди дру
кували. Я хочу сказати 
про статтю Д. Танського 
«Босоніж по довгій ниві». 
Відверто кажучи, я ніко
ли не думав, що Ви мо
жете друкувати такі хви
люючі нас матеріали, де 
е особі 90-річної бабусі, 
про яку пише автор, ми 
бачимо ціле життя, май
же століття, приклад яко
го дуже важливий для 
молоді. Це не просто лист, 
а ціла історія життя лю
дей, картина якої відо-

бражена в особі старень
кої бабці Маланії.

Ми пам’ятаємо, як свя
щеники їздили по хатах 
з підводами, «з молит
вою», бідні віддавали ос
танній шматок чорного 
хліба, відриваючи від ро
та дітей своїх, а вони цим 
хлібом, яйцями кормили 
свиней, багатіли... Думаю, 
що теперішні священики 
осудять таке і ніколи таке 
не повториться. Ось де 
корінь зла, через який 
люди перестали вірити в 
релігію, а не в комуніс
тах, яких тепер звинува
чують. Стаття Д. Танського 
говорить правильно, що 
від стареньких ми може
мо взнати багато прав
ди — це жива історія, але 
жаль, що їх уже залиши
лося дуже мало. Бабуся 
Маланія навіть у піснях 
знаходила підтримку, ра-

дість. Скільки таких ба
бусь пережили війни, втра
тили чоловіків, дітей сво
їх, скільки сліз пролили.., 
Згадую, як мій батько з 
матір’ю плакали за сином 
Дмитром, який загинув 
на війні, приказуючи: «Та 
хоч би одну дитиночку за
лишив після себе, похо
жего на нього.,.». Та за
гинув він нежонатим... од
на пісня залишилася, яку 
мама моя співала, як і 
бабця Маланія: «А як жи
то зацвіло, прийшла звіст
ка у село, не вернутись 
вже додому козаку, за
снув у степу він сердеш
ний довіку», 
давно моїх 
пісні оці, які 
чуємо зараз 
таких 90-річних, як бабця 
Маланія, нехай не вмира
ють — це сповідь про за
гиблих, нехай наша

Немає вже 
батьків, але 

згадуємо і 
від старших,

лодь не нудиться на роз
доріжжі, не ображає ве
теранів війни і праці, які 
є часткою їхнього життя.

Р. 8. Ще хочу додати 
таке: у нас зневажають 
стареньких. Приходить до 
моєї дружини одна бабу» 
ся та й жаліється: «Оце 
знесли мені огорожу, по
перевертали лавочки, по
ламали дерева, які вже 
родили, повішали коше
ня на дерево за ніжку», 
Хто ж це вони такі! Та це 
ж такі, що не знають, ку
ди поткнутися, куди себе 
діти. Моя дружина каже: 
«Раніше був комсомол і. 
такого не було. В 1941 ро
ці ваші ровесники захи
щали Батьківщину, і в пер
шу чергу, геройство ви
явили комсомольці, вони 
гинули за вас, теперішніх 
молодих».

І. ІГНАГОВ.
м. Кіровоград.

Нічні жахи РЕПЛІКА

— Тату, чи скоро ми додому дій
демо?

•— Скоро, скоро синку.
— А чого на вулиці така темрява?
— Бо у дяді, синку, немає елек

тролампочок, щоб у ліхтарі вкру
тити.

Дитя спіткнулось, коли переходи
ли з татком міст, що в центрі села 
Рівного,

— Тату, не будеш лаяти, що шта
ни забруднив?

— А ти, синку, міцніше тримайся 
за мою руку.

Отак і ходять ввечері батьки з

дітками. А на вулиці хоч в око 
стрель. Та й людині одній тут при та
кій темряві страшно пройти, бо чого 
тільки не трапляється.

— І куди ото начальство дивиться? 
—- Скільки б не писали критики до 

газет, а їм хоч би що... — чую поза
ду себе голос чоловічий.

— Ох уже й перебудова оця!
— А чи багато на стовпах ліхтарів 

нарахуєш? — обізвався хтось з чоло
віків попереду.

Отак і прямують в пітьмі люди по 
центральній вулиці села, не кажу 
вже за інші вулиці.

А коли у 
у суботу чи 
робітної плати, 
пройтися по центральній вулиці, йти 
треба обережно і озиратися, бо 
йдеш десь ніби-то у Чорному лісі. 
Після всього цього складається вра
ження, що працівники району 
електромереж бояться носа по
ткнути на вечірні сільські вулиці. 
І коли нарешті пройде така дитяча 
полохливість?

Леонід САВИЦЬКИИ.

святкові дні або, скажімо, 
неділю, навіть у день за- 

, увечері в центрі

с. Рівне, 
Новоукраїнський район.

РОЗПЛАТИ НАСТАВ
Сьогодні, ллабуть, неможливо зустріти людину, яка б 

нічого не чула про СНІД — цього страшного монстра, 
котрий, крокуючи планетою, щоденно пожирає все но
ві й носі жертви. Вірус СНІДу поширився вже на те
риторії 16 областей республіки. Сімнадцятим регіоном, 
де він зареєстрований, стала Кіровоградщина.

Правда, поки що офіційно відомий тільки один випа
док СНІДу у громадянина румунської національності, 
який працював на гірничо-збагачувальному комбінаті 
окислених руд у м. Долинській. Та втішатися нічим.

Назріла гостра необхідність розгорнути в області ши
року пропагандистську кампанію, використавши всі ді
йові форми та методи роз’яснювальної роботи, об’єд
навши зусилля медиків, працівників народної освіти, 
культури, правоохоронних органів, заінтересованих гро
мадських відомств та організацій. Невипадково в цьо- 
му році 1 грудня за пропозицією Всесвітньої організа
ції Охорони здоров’я проводитиметься Всесвітній день 
боротьби зі СНіДом. Його девіз; «Жінки та СНіД», в за

ним такі складні проблеми як. «СНІД іа вагітність», 
«СНІД і народження дитини» та інші.

Нагадаю поротно ще раз, що ж тане синдром набутого 
імунодефіциту, адже минув той час, коли ми тільки ви
давали санітарно-освітню літературу та читали епізодичні 
лекції про це захворювання, при яному вражається 
імунна система організму. Людина стає практично безза
хисною перед будь-якою Інфекцією. Передається СНіД 
в основному при статевих ионтантах із хворим чи вірус
ним носієм, при використанні для ін’єкцій нестерильних 
шприців, здебільшого наркоманами; при переливанні 
крові від хворої на СНІД людини; від вагітної жінни до 
новонародженого, якщо вона вражена синдромом або є 
носієм його віруса.

Надійних ліків проти СНІДу поки що немає. Найефек
тивнішим засобом профілактики, ян вважають навіть в 
Америці, є санітарно-освітнє виховання населення. Знан
ня про небезпеку цієї хвороби необхідно нести в першу 
чергу в молодіжні аудиторії шкіл, професійно-технічних 
училищ, технікумів, вузів та в робітничі нолентиви.

Результати анкетування, яке провів обласний Центр 
здоров я серед учнів та викладачів кіровоградських 
медучилища, технікуму механізації сільського господар-

сіва, інституту сільськогосподарського машинобудуван
ня та інших контингентів молоді показали, що опитува
ні ке в повній мірі усвідомлюють небезпеку СНІДу 
зокрема не знають всіх шляхів його передачі, не ві
дають того, що він невиліковний, не мають повної уяви 
про заходи його профілактики.

Вжиті державою заходи по попередженню ввозу і 
епідемічного поширення цього захворювання будуть 
ефективними лише тоді, коли кожний усвідомить, ЩО 
тільки здоровий спосіб життя (міцна сім’я, подружня 
Вірність, моральна чистота, боротьба зі статевою поз 
пустою, сексуальним розбещенням, пияцтвом, вживан
ням наркотиків) є надійним заслоном проти СН}Д\» від
чує велику особисту відповідальність не тільки 
власне здоров я, але й здоров’я дітей, рідних близь 
ких, здоров’я всієї Планети. олизь-

Т- ФЕДОРОВА 
голевими лікар обласного Центру здоров'я*.



КОМСОМОЛЬСЬКА 
ПЛАНІРКА

©жшааки в>. в : а® суббота
Ви були в Голозанівську, 

а одному з райцентрів на
шої області? У тому, де 
різень життя (дивлячись 
і на Голозанівськ і на йо
го жителів) чи не най
нижчий на Кіровоградщи- 
ні?

Звичайно, це аса —• 
«на око», Моє. Мабуть, 
суб’єктивне.

Отож, якщо ви не були 
з цьому райцентрі, то ні
чого не втратили. А якиде 
їздили у відрядження, ДО 
родини. Друзів — то ні
чого й не знайшли.

У Голованівськ я їхав, 
аби побувати там на хлі
бозаводі, сходити а шко
лу й поговорити з учня
ми про КОМСОМОЛ і ЇХНІ 
молодіжні організації, за
питати сьогоднішніх чле
нів 8ЛКСМ як зони хо
чуть перейменувати свою 
Спілку. Подзвонив у рай
ком ЛКСМУ (МДС), по
просив заздалегідь, щоб 
суботнього дня зі мною, 
при бажанні, хтось про
йшовся, показав хоча б, 
з якого боку двері від
чиняти.

Зійшов з автобуса, який 
з Кіровограда відправив
ся о 6 год. 55 хз. і номер 
якого 61—27 КДФ, вкрай 
засмучений: добрий від
різок дороги довелося 
простояти — водій безсо
ромно напхав у салон 
стоячих пасажирів стіль
ки і таких, які про те, 
щоб звільнити чиєсь «за
конне» місце, не хотіли Й 
чути. Що поробиш, «кру
тяться» водії, добре, ви
дать, їм отак «кручено» 
живеться на ті незаконно 
нажиті карбованці.

...По Голоаанізську я 
блукав сам. Передчував, 
що так буде, що а ком
сомолі щось вирветься, 
станеться, що їм своє ще 
раз дивитися набридло.

Першим, хто зі мною 
заговорив, був дядько 
Степан. Старенький уже 
дядько, а на плече пхяз 
скручений рулон рубе- 
роїду< Втомиася, видать, 
перепочивав, а коли тре
ба було оті двадцять кі
лограмів знову на плече 
підняти, попросив допо
могти. Коли ж дізнався, 
ЩО з мене трішки мен
ший від його покупки

«дефіцит» є — цигарки— 
згодився ще перекурити І 
переговорити про.., ком
сомол.

— б, щось ото було й 
у мене колись, — гово
рив дядько Степан, мну
чи обережно (щоб на 
довше вистачило задо
вольнитися димом) цигар
ку, — Кудись ходили,

щось робили, а що — їй 
же Богу, но згадаю.

— Оце хочемо назву 
нову комсомолу України 
придумати, яку б ви об
рали?

— А яка була? — запи
тав.

Почувши, декілька ра
зів повторив, і промовив, 
що й була непогана, то

навіщо міняти. На цьому 
й розійшлися, якщо но 
переповідати його муд
рих повчань, якими нам 
треба бути, як і що ро
бити.

Біля приміщення, де » 
«білому» будинку десь 
аж майже під покрівлею 
сховався і ГолоВ'Зніаський 
райком комсомолу, шко-

лярі-хпопчаки з ._роага™ 
ЦІЛИЛИ 8 !
лякав о тих, 
робці/ 
геть,

Познайомилися. Навіт» 
рогатку одну мені ~ по
дарували, хоча, ои, як 
шкода було (я б У свої 
десять років навіть ге
неральному секретареві 
партії не подарував оиь

Хлопці з піонерах. Що 
роблять там? Вірші до 
свят розучують, пісень 
співають. Щось інше: Ні, 
навіщо інше; і так, ото 
бува не вйвчеш, так за 
«двійку» батько дасть. 
Що дасть — самі знаєте.

Комсомол? О, хлопці 
хочуть бути комсомоль
цями. «То щось цікаве, 
що хочеться!», — так го
ворили.

Райком комсомолу по
казав замок, а от у прий
мальні голови райвикон
кому сиділа дівчинка, з 
якою хвилин десять гар
ненько поговорив і ді
знався, що в Голованів- 
ську в ту суботу був і 
Анатолій Стоян,, завідую
чий відділом ідеології і 
культури обкому : комсо
молу.

Його застав за робо
тою — встановлював апа
ратуру в будинку куль
тури. Там же був і дру
гий секретар райкому 
комсомолу Сергій Душок. 
Хлопці готували до свят
кування Дня народження 
комсомолу сценарій і т. п. 
Щоб цікаво молоді було!

Перед хлібозаводом ви
сочать плакати. На одно- 

з них — хлопець з 
дівчиною. Де дівчина —- 

«XXVII», де

горобців, я по- 
[г і ІНШИХ. Го- 

правда, полетіли 
а лобуряки малі 

згуртувалися збоку ’

На хлібозаводі я десь 
років зо два був. Цікавий 
завод. Пекарський, кру
п’яний і безалкогольний 
цехи, є млин, є й масло- 
цех. Правда, крупи я в 
магазинах не бачив, хоч 
гречкою й пахло. А ще 
має завод трошки моло
дих робітників. Є (а чи 
був) колись слазний ро
ботою КМК.

Має завод і працьови
того директора, Дякуючи 
його енергії, всі голова- 
нівці і гості цього краю 
можуть освіжити шлунок 
столовою (чи мінераль
ною) водичкою «Гояочан- 
ська».

Печуть тут такі пахучії 
смачні паляниці, що аж у 
носі лоскоче, коли знахо
дишся на виробництві. А 
ще коли там у зміні май- 
стер-бригадир Катерина 
Андріївна Крисюк, то 
хоч-не-хоч, а скуштуєш чи 
то паляницю, а чи калача.

Є ще на заводі собака 
Кнопка. Хліба зона прин
ципово не їсть, щоб 
казали, що в 
стачає. Таке 
але через 
транспорту, 
пального до
рідко трапляється...

Характерно для 
ванізська й те, що 
багато політичних
по селищу. Туди глянеш, 
сюди глянеш — все про 
одне й те саме. У стилі 
десятирічної давності. На
віть на тому хлібозаводі і 
біля знімків, над 
написано «Лучшие 
хлебзавода» знову 
мо лозунг: хлопець 
пором, 
КПРС

на 
селах не ви- 
трапляється, 

відсутність 
вірніше — 
нього.

му

написано
хлопець — «з’їзд КПРС». 
Яке відношення зони ма
ють до хліба — не збагну. 
Ще один дядько (з ним 
но знайомився), бачачи, 
що я щось пишу з блок
нот, глянув трошки ту
манними очима і сказав:

- Так-так їм і треба! 
Бач, пошкодували грошей 
виготовити новий стенд, а 
до ХХУ{ домалювали па
личку і стало XXVII. Ти, 
хлопче, --- це до мене,---
скажи начальству. Наду
мали що..»

Дуже

Голо- 
надто 
гасел

на якому 
і слова

якими 
люди 
бачи- 
з пра- 
літери

«Партия 
Ленина — авангард стро
ителей коммунизма».

Люди, ви про який ко
мунізм? Про отой, до яко
го йдемо у куфайках, 
брудних (бо де нозі ку
пиш і за що?) сорочках, 
пальтах; у взутті, яке... Та 
подивіться на себе і на 
авангард...

Зрештою, заспокоївся^ 
Сіз у автобус — поїхав. 
З думкою, що не тільки 
назву комсомолу молодь 
мінятиме, а й мсиття.

ю, яровий,
спецкор «Молодого 
комунара»,

смт Голованівськ.
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«ПЕРЕДАЙТЕ
Деяких перевіряючих продавці впізнають, дякуючи 

особливим прикметам (когось за тілесний склад, ін
шого — ще за щось), І коли, буває, зайдуть члени мі
ського штабу «КП» з магазин, зразу зиникає пожвав
лення, метушня, яка інколи навіть смішить покупців.

Так сталося в магазині N2 57 госптозарів об'єднання 
«Промтовари» — далі мова про торгові точки тільки 
цього об’єднання. Зайшли туди члени рейдової брига
ди, почали перевіряти наявність товарів на прилавку І 
» підсобная. Коли, глядь — тихцем, щоб не бачили 
«гості», одна продавщиця виносить ящик миючих за
собів імпортного виробництва,

Запитали, навіщо ото кралась, адже ж була ота ім
портна рідина а продажі. Почули:

—• Налякалися, можливо, більше треба винести ящи
ків... .

Налякані продавці добряче. Бояться, чесно скажемо, 
зз дрібницю «влипнути». Покупці ж бояться іншого —• 
що не вистачить товару. Штовхаються, б’ються, лають
ся. У цьому ж магазині вагітну продавщицю штовхну
ли так, що довелося за водою бігти — погано їй стало« 
Хоча й продавці не святі, язичок у ник, ми вам ска
жемо...

СПІВЧУТТЯ
Один із рейдовиків дуже часто, коли чи то завідую

чі, чи продавці магазинів криком доводять свою пра
воту, просить, щоб зони передали його співчуття своїм 
чоловікам або женихам. Бо жити з такими крикухами, 
певно, не мед. Це трапилося і в магазині N2 55 (госп- 
товари). Там же виявлено товар на суму 675 крб>; який 
швиденько, аби не бачили перевіряючі, почали вино
сити з підсобок у зал для продажу.

Пояснення було таким: отримали недавно, не встиг
ли перевірити, о обід торгували і т. п. Але чому ж са
ме при перевірці почалася метушня?..

Ще у вересні у магазині № 14 «Малюк» рейдовики 
виявили прихованого товару на 106 крб. Пройшов мі
сяць, і при повторних відвідинах магазину від покуп
ців там сховали дитячого взуття на 3830 карбованців. 
Темпи, як бачимо, темпи.,,

Щоб не склалася думка, що члени штабу «КП» упе
реджено ставляться до торгівлі, проводилися рейди й 
з участю товарознавців об’єднання «Промтовари». Ду- 
мається, керівники безпосередньо ближче дізнаються 
про ті недоліки, яких є ще чимало в роботі продавцівв

Хочеться особливу увагу звернути, що з деяких ААЯ 
газинах (№ 43, № 55) не знають елементарного Д «X
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«Казарми в Гефсіманському саду, 
і всі народи — як розкрита рана...».

Л. КОСТЕНКО.
Люди ще пам'ятають 

Ізраїлівку. Колишню кві
тучу єврейську сільсько
господарську колонію.

— Я тоді пацаном був,— 
розповідає Михайло Ілліч 
Гайдадим, — мені років 
шістнадцять минуло. Яке 
гарне й багате село бу
ло... Вздовж усієї вулиці 
крамниці. Що хоч бери. 
Винограду такі рідкісні 
сорти росли... Оце чи не
діля, чи свято яке їхнє, 
духовий оркестр грає. А 
кладовище? То цілий го
родок був, а не кладови
ще, обнесене муром та
ким гарним кам’яним, кап
лиця стояла, пам’ятник...

У тій частині Березо- 
ватки, де була Ізраїлівка, 
ще збереглися будинки 
двох синагог — чоловічої 
та жіночої. Зараз там 
колгоспна їдальня та клуб. 
Там, де колись був мас
лозавод, тепер якісь 
склади. А в колишній єв
рейській школі тепер 
взимку в’яжуть віники, а 
влітку, судячи з «інтер’є
ру», порядкують там го
робці та приблудні соба
ки.

— А стіни ж капітальні, 
погляньте, — бідкається 
місцевий житель М. О. 
Маланчук.

У тих стінах тільки бруд 
і безпорядок. А школи, 
до речі, в селі немає. Ді
тей возять в Криничуват- 
ку вчитися.

В обідраних, напівтем
них класах ми розгледіли 
плакати: «Вноси красоту в 
труд и в жизнь», «Работая 
на общество — ты рабо
таешь на себя», «Летун— 
враг». Після війни тут бу
ла школа вже не єврей
ська, звичайна, українська, 
а зараз пустка.

. Був у селі, сирзавод, 
кажуть дуже смачний сир 
голландський готували, 
була олійниця, аптека, 
маслозавод.

Чому ж цей квітучий 
оазис зник?

Євреїв розстріляли фа
шисти. Кажуть, із сотень і 
сотень жителів Ізраїлівки 
на сьогодні залишився ли
ше один... Ті, кому вдало
ся врятуватися, пороз’їжд
жалися по світах. Хтось 
у Кривому Розі, хтось у 
Дніпропетровську. Є й у 
Кіровограді уродженці Із

раїлівки. Може є десь і 
далі. Але сьогодні хоче
ться говорити про тих, 
хто залишився «дома», 
хто лежить в родючій ук
раїнській землі, і про ко
го вже ні каменя, ні па
м’яті, ні дати.

Не будемо просторіку
вати про звірства фа
шизму. Оцінку йому дала 
історія. Так, він пройшов
ся спустошливим смерчем 
по нашій землі, але чому 
ж ми не^зробили того, що 
повинні були? Чому виру
бали, замість того, щоб 
відродити і плекати, не
повторні виноградники, 
сорти яких збиралися з 
усього світу? Чому в сті
нах колишнього маслоза
воду тепер колгоспний 
склад? Чи Устинівському 
районові завадили б кіль
ка десятків тонн свіжого 
масла? Чому страшною 
пусткою стоїть школа?

До речі, в іншій части
ні Березоватки була ні
мецька колонія. Поряд — 
білоруське село. Нічого 
цього вже немає. Німців 
розсіяла війна, білоруси 
асимілювалися, більшість 
євреїв лежить у землі... 
Залишились одні серед- 
ньостатистичні радянські 
люди, яким немає діла до 
землі. («Не хотять люди 
брать землю, — розпові
дає М. О. Маланчук. — 
Один узяв бичків у орен
ду, то його обдурили. А 
більше ніхто не хоче...). 
Ні до пам’яті про своїх 
співвітчизників, ні до про
довження культури свого 
народу (В. І. Маланчук 
говорить нашим рідним 
суржиком. Але одразу ж 
вловлюєш білоруський ак
цент. — «Аякже, на ста
рість тягне до свого, рід
ного, — каже Віра Іванів
на. — Де я тільки не жи
ла, по світах побувала, а 
до свого тягне. Діти? Діти 
далеко звідси, вони тіль
ки по-руськи...»).

Але оці ж, сільські лю
ди розбирали по камін
цю надгробні плити і роз
носили кожен до себе у 
двір... Як це зрозуміти, 
як це пояснити? Чи є у 
світі подібний феномен? 
А що? Війна закінчилася. 
Злидні виглядали з кож
ного кутка. Треба було 
відбудовуватись. Не було 

чим. А тут поряд, під бо
ком, такий камінь. Бай
дуже, що на ньому щось 
написане, що хтось ко
лись плакав над ним, чи 
клав на нього квіти. На
пис зітреться, а фунда
мент буде добрий. «По
будуємо соціалізм за 
всяку цінуї». Кажуть, не 
тільки на власні хати 
йшли ті плити. Є вони і в 
основі одного з кількох 
колгоспних корівників, 
але спливли роки, і роз
гледіти їх уже немож
ливо...

Останній камінь з єврей
ського цвинтаря хтось пе
реніс (чи то совість, на
решті, заговорила?) на 
теперішнє сільське кладо
вище. А там, де була 
каплиця, різні пам’ятни
ки... Тепер там рівне міс
це. Нема нічого. Кілька 
років тому єврейське кла
довище повністю пере
орали, засипали землею, 
яка вивозилась під час 
будівництва КГЗКОРу, по
садили багаторічні трави.

Євреїв розстрілювали 
недалеко від села. Той 
же Михайло Ілліч Гайда- 
дим, який ще хлопчаком 
пам’ятає багату і квітучу 
Ізраїлівку, сьогоднішній 
голова колгоспу імені 
Леніна, розповідає:

— У полі німці розстрі
ляли 400—500 чоловік. Там 
земля постійно просідає, 
ми засипаєм, а воно про
сідає...

На пропозицію асоціа
ції єврейської культури 
поставити там пам’ятник, 
Михайло Ілліч відгукнувся 
позитивно:

— Приїжджайте, допо
можемо, аякже, це треба.

То чому ж досі там пус
тище, чому досі немає 
пам’ятника, адже в селі 

люди знають про ту страш
ну трагедію. Всі знали і 
хтось же засипав те міс
це землею. Які почуття 
володіли тією людиною, 
що вона думала про своїх 
предків, про своїх дітей? 
І як взагалі почуватися 
людині в такому суспіль
стві, де сотням і сотням 
невинно загиблих немає 
доброї пам’яті?

Ще одну жахливу сто
рінку має Березоватка в 
своїй історії. Коли роз
стріляли євреїв, німці по
чали збирати по дворах 
дітей від змішаних шлю
бів. Назбиралося їх 13-ро. 
Сьогодні в селі живе ли
ше одна жінка, дітей якої 

по-звірячому вбили тіль
ки за те, що батько їх
ній був єврей. Це Ніна 
Федорівна Кігіль. Живе 
вона в невеличкій при
садкуватій хатині одна. 
Тоді забрали четверо її 
діток. Найменшій донечці 
було 7 місяців. Згадують 
односельці, як ішла Ніна, 
молода і гарна жінка, 
дружина веселуна і відо
мого навколишнім селам 
музиканта Кігіля, за тією 
підводою, як рвала на со
бі коси, заламувала руки.

На місці, де німці вби
ли дітей, ми застали сміт
ник. Кажуть, була там де
рев’яна огорожа, та хтось 
спалив. Ніна Федорівна 
вже не в силах давати ра
ду тій могилі, а більше 
нікому воно не треба. Та 
й стара жінка весь вік 
прожила в страху. Зовсім 
недавно виїхав із села син 
колишнього поліцая.

— То оце тільки зараз 
я можу заснути спокій
но, — каже Ніна Федо
рівна.

Чому ж гак довго цією 
беззахисною жінкою во
лодів страх? Адже війна 
давно закінчилась і су
спільство наше проголо
шувало розквіт націй. Але 
на ділі робилося все, щоб 
нації ті нівелювати, пе
ретворити народи на без
ликих і заляканих грома
дян «одної шостої части
ни світу». Отож, квітуча 
Ізраїлівка перетворилася 
у вмираючу Березоватку, 

Михайло Олексійович 
Маланчук, наш екскурсо
вод, скрутно хитав голо
вою: «Ех, у що тільки все 
перетворилося! Нікому ні
чого не потрібно... Ні, не 
відродити вже села...». За 
гіркою іронією долі його 
ж далекий родич, секре
тар ЦК КПУ по ідеології 
Маланчук («Та був якийсь 
дядько троюрідний в ЦК. 
Я його й не бачив ніко
ли...») робив усе для 
«змиття націй». Ім’я це 
українська інтелігенція і 
досі згадує з жахом. При
чому тут, запитаєте, єв
реї? А хіба ж люди, які 
мають людську і націо
нальну гідність, допусти
ли б, щоб на прахові ді
тей незалежно якої на
ціональності висипати сміт
тя?!

Є така легенда, дуже 
схожа на бувальщину. Бу
ло собі кладовище. По
будували через нього до
рогу. Гарна дорога ви

йшла. Рівненька, доброт
на. Та чомусь дуже часто 
траплялися там аварії. 
Тільки під’їде машина до 
того місця, де були моги
ли, — так і чекай нещас
тя.

За словами того ж М. О. 
Маланчука, Устинівський 
райком партії побудова
ний на місці колишнього 
кладовища. Кіровоград
ський обком партії стоїть 
там, де був колись со
бор... До цього ж ряду, 
по-моєму, належать і пли
ти із старовинних поль
ських та єврейських кла
довищ, які сьогодні зна

ходять в основі пам’ятни
кам В. І. Леніну. Все це 
мало знаменувати шлях 
до комуністичного ін
тернаціоналізму? Плити 
нашого безпам'ятства, на
шої безчесті, незалежно 
будували з них хату чи 
дорогу, пам’ятник чи ко
рівник. Із них стелиться 
нам дорога з минулого в 
сьогодні і в завтра.

Чи могло бути 
дення щасливим? 
жемо сподіватися 
ливе завтра?

сього-
I чи мо- І 
на щас-
J

С. ОРЕЛ.
Устинівський район.СНУМ: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА?

У молодіжному русі республіки Спілка незалежної 
української молоді (СНУМ) заявила про себе спочатку 
як культурологічна організація, ніж інститут, який зай
мається політикою. Однак політизація суспільства при
вела СНУМ від пропаганди народної культури до «ос
вітньої роботи особливого роду», де національний 
фактор є самоподавляючим, самовизначальним і домі
нуючим. Нація подається як деяка «вічно Існуюча» міс
тична самоціль, що існує поза простором і часом, де 
етнічний початок є визначальним, де загальнолюдські, 
загальногромадянські елементи зводяться до нуля, а 
якщо про них І говорять, то лише з метою підкреслити 
їхні національні джерела.

Оскільки раціональність, мова фактів, а інколи і здо
ровий глузд не в пошані, перевага віддається емоцій
ному рівню свідомості. Через це тут люблять мітинги, 
демонстрації, молебні.

Мова йде про націоналізм. СНУМ узяв націоналізм 
в якості своєї ідеології. Це підтверджує О. Витович у 
своєму виступі на Першому Всеукраїнському з’їзді 
СНУМу;

«Лише одна ідеольогія, незважаючи ні на що, доводить 
свою життєву силу, ідеольогія, яка зможе довести Украї
ну до державности, а націю — до могутности — це 
Ідеольогія українського націоналізму. Вважаю, що саме 
її ми повинні взяти на озброєння».

Націоналізм по своїй суті — доведений до абсурду 
національний ідеал, не залишає нічого для людини як 
елементу соціального, громадянського.

СНУМ заявив, що його ідеологією є «новий націона
лізм», що він — антипод ВЛКСМ. Вражені духом глас
ності, ми вже звикли до найрізноманітніших точок зору 
молодих. І в цьому немає нічого поганого Але право 
вибирати ще не є гарантією, що вибір вїрний. А тим 
часом СНУМ стає на ноги. Відсутність масовості своїх 
рядів намагаються замінити лайливим шумом. То спа
лювання комсомольських квитків, то наруга над дер
жавними прапорами України. Апогей відбувся 22 квіт- 

У Ки?ві’ Де СНУМівці намагалися здійснити на
ругу над нам яттю В. І. Леніна, спалюючи його твори, 
намагалися покласти «своєрідний віНоИ» з колючого 

дроту в знак «подяки від України». А чого варті виступи 
М. Ревтя (з виступу на мітингу): «...1 ноли потече кров 
ріками у Чорне море, лише тоді ми будемо здатні буду
вати нашу державу Українську...».

О. Витовича:
(з виступу на мітингу): «Прийде час, і Україна ще 

зродить нових Міхновських і Донцових, прийде ще час, 
і в бій за незалежність України, якщо буде потрібно, 
поведуть українську націю нові Петлюри і Шухевичі».

У таборі духовних наставників СНУМівців — Україн
ська Гельсінська Спілка. Після реорганізації УГС в Ук
раїнську Республіканську Партію на Першому Велико
му Зборі СНУМу до них з закликом — будувати свою 
роботу шляхом використання більш помірних засобів— 
звернувся лідер УРП Левко Лук’яненко.

Це в якійсь мірі підштовхнуло давно існуючу в СНУМі 
полеміку між «радикалами»—прибічниками жорсткого 
курсу, яких очолили Д. Корчинський та О. Витович, які 
вважають себе «ядром істиних націоналістів» і «помір
кованими», які симпатизують «демократичному націо
налізму», очолюваними депутатом Верховної Ради 
УРСР Ігорем Деркачем. Все це призвело до розколу, 
організаційно оформлених фракцій.

Перші, які представляють тепер СНУМ (націоналіс
тичний), вважають, що існування їхньої фракції більш 
необхідне, ніж існування «полпідеологічного СНУМу 
ліберально-демагогічного характеру». Вони вважають, 
що члени СНУМу повинні пройти ретельний відбір, ма
ти чітку підпорядкованість та дисципліну. Мова йде про 
організацію, яка носить кадровий характер, організа
цію, яка скоріш «орден, ніж спілка».

Із виступу О. Витовича на Першому Всеукраїнському 
з’їзді СНУМу:

«Загальноукраїнську структуру СНУМу бачу федера
тивною, але із загальною ідеологічною платформою, 
побудованою на жорсткій дисципліні і принципі добору 
кадрів».

і далі:
«...створити по Крайових організаціях паралельну міц

ну спортивно-військову структуру, що в майбутньому 
могла б стати невеликою основою для національної 
української армії».

Поряд із цивілізованими засобами політичної бороть
би залишаються і нецивілізовані. Ніхто не відміняв 
функції «пробної нулі». І тут більш надійних людей, як 
Д. Корчинсьний та О. Витович немає. Під час проведен
ня акції по реєстрації громадян Української народної 
республіки організатори заклинають підтримч-вати Дек
ларацію про суверенітет республіки, прийняту в 1990 
році, а видають посвідчення, які стверджують, що ви є 
громадянином УНР, посилаючись на закон про грома
дянство, прийнятий у березні 1918 року Центральною 
Радою. Підписав — і ти вже не громадянин УРСР Ніби 
і не було такої. Йде вивчення громадської думки вне
сення елементу нервозності в суспільне життя. ’

Другі представляють В.СНУМ — Всеукраїнську Спіл
ку Незалежної Української Молоді, — виступають за 
масовий характер своєї організації, вітають політідеоло- 
гічність у своїх лавах, оскільки остання дає можливість 
на загальних Ідеологічних основах консолідувати широ
кі маси української молоді.

Що стосується демократизму І. Деркача, то якось 
рознервувавшись він сказав, що «Н» в СНУМі—це влас
не не «незалежна», а «націоналістична». Але оскільки 
молодих людей лякає це визначення через асоціацію 
з бандерівщиною і Петлюрі вщиною, то треба почекати 
поки молодь не засвоїть націоналістичну інтеоппетя’ 
цію цих подій.

Така ціна «демократичного націоналізму», і 8 иьомч 
плані Д. Корчинський правий, коли говорить, що не мс> 
же бути всякого «там демократичного і ...ого наиіпч/ 
лізму». Історія знає тільки один, «інтерпретований» 
С. Петлюрою в Кам’янець-Подільському, А. Гітлером в 
Німеччині, С. Бандерою в Західній Україні, що запиши 
пи кривавии сл.д в душах українського народу

За матеріалами .інформаційного бюлетеня 
«Ракурс» підготувала В. ГРАБОВА



«Є. В. Мармазов: «Я захищатиму Леніна». Під 
таким заголовком у «Молодому комунарі» 22 ве
ресня 1990 року було вміщено бесіду нашого 
кореспондента з народним депутатом України 
першим секретарем обкому КПУ. Редакція отри
мала листа від свого постійного читача Л. І. ПІд- 
висоцького, якого 
дю автора бесіди

публікуємо разом із відповіде 
Валентини Левочко.

Шановна редакціє! 
Щиро вдячний ВамЩиро вдячний Вам за 

те, що на сторінках «МК» 
об’єктивно розповідаєте 
про неподобства в нашо
му житті, в яких умовах 
живуть люди, як над ни
ми знущаються 
імущі», запрошуєте, щоб 
читачі «МК» взяли участь 
в полеміці з Вами, відвер
то висловлювались на ту 
Чи іншу тему.
?. Я, наприклад, із задо
воленням прочитав у «МК» 
статтю «Від 8 до 18 з пе
рервою на обід» («МК»— 
,15.9.90 р.) про «ходячо- 
стоячий стаціонар без 
харчоблоку» в селищі Но
вому. Але, на жаль, Ваша 
робота, вибачте, нікого 
не хвилює, бо’ ніяких ре
зультатів. Це ж як насміш-

«власть

ка стверджувати, що в то
му ж «ходячо-стоячому» 
стаціонарі голодна люди
на виліковує запалення 
легенів на 10 днів раніше, 
ніж у звичайній лікарні. 
Це обов’язково треба за
писати в книгу фантастич
них рекордів Гіннесса!

У той же час виклика
ла подив публікація в 
«МК» інтерв’ю з Марма- 
зовим — особою, яка хит
ренько пролізла в народ
ні депутати республіки, 
не розуміє жодного ук
раїнського слова, як той 
Мальбрук, збирається іти 
в похід на Захід, щоб 
відновити владу кому- 
ністів-катів в колишніх 
країнах «народної де
мократії».

Мармазов відмовився

голосувати за державний 
суверенітет України (ко
лонія ж краще для оку
пантів) і що йому до то
го, що, —- з який уже 
раз!, — великодержавні 
московські генерали-дер- 
жиморди прислали кіро
воградським матерям і 

з вами п’ять 
домовин — з 
наших безза-

нам всім 
цинкових 
останками 
хисних 18-літніх дітей, які 
загинули через злочинну 
вину таких, як Мармазов 
(його ж діти живі і здо
рові!).

Гаряча праведна кров 
загиблих Юних синів Ук
раїни випече очі ванда
лам!

їм мало Чорнобиля, що 
перетворив Україну в 
страшну долину смерті, і 
вони заходилися пити ці
лющу людську кров.

Вони захлинуться в сво
їй — комуністичній!

Л. ПІДВИСОЦЬКИЙ, 
_ ветеран війни, 

с. Нове.

ї? й

Шановний товаришу ПІДВИСОЦЬКИЙІ

Приводом написати став ваш відгук 
на наші публікації. Спочатку я хотіла 
звернутися до вас Із особистим листом, 
але потім вирішила, нехай це буде від
критий лист, адже говорите ви у своєму 
зверненні до редакції про речі прин
ципові. Щоб не було зайвих розмов про 
«урізану гласність», публікуємо вашого 
листа майже повністю лише з деякими 
стилістичними купюрами.

Шкода, звичайно, що наші публіка
ції, які привертають увагу читачів, іноді 
залишаються безрезультатними. Ми 
працюємо, якраз сподіваючись на ре
зультати, та треба бути людиною з роз
виненою фантазією, щоб не розуміти 
вашої правди. Свою позицію щодо «хо- 
дячо-стоячого» стаціонару у селищі Но
вому я висловила у статті «Від 8 до 13 з 
перервою на обід». Вона майже збігає
ться з вашою, повторюватися не буду.

Але у своєму листі ви з дуже негар
ною інтонацією пишете про інтерв’ю 
нашій газеті першого секретаря обкому 
партії Є. В. Мармазова, і навіть не про 
саме інтерв’ю, а про особу Євгена Ва
сильовича. Оскільки бесіду з ним вела 
теж я, вважаю своїм обов’язком висло
вити власну думку з приводу ваших зви
нувачень. Вони безпідставні, та справа 
навіть не в цьому. Мене вразила та 
злість, якою пронизаний ваш лист. При
гадую нашу з вами зустріч, цілком інте
лігентну розмову, порозуміння між на
ми. Звідки ж така непримиримість! Зро
зуміло, ви маєте право висловлювати 
свою позицію, все це цілком у дусі 
гласності. Але ніяка гласність, Леоніде 
Івановичу, не дає сам право ображати

людину. І чому ви вважаєте, що ваша 
думка про Мармазова, якого ви, здає
ться, не знаєте особисто, переважає 
думку сотень комуністів, котрі обрали 
його недавно першим секретарем! Чо
му, врешті-решт, ви вирішили, що Єв
ген Васильович «хитренько проліз в на
родні депутати республіки»! Для таких 
тверджень потрібні підстави. Інакше ви 
ображаєте тисячі виборців, які віддали 
свої голоси за комуніста Мармазова і 
які, як мені відомо, іншої думки про 
нього.

Ви звинувачуєте Мармазова у тому, 
що він відмовився голосувати за суве
ренітет України. Знову ж таки, ви твер
до а цьому переконані! Навіть народ
ний депутат України В. Є. Панченко не 
має такого переконання. Мені доводи
лось говорити стосовно цього з Воло
димиром Євгеновичем.

Що ж, Леоніде Івановичу, ви можете 
не сприймати того, що пов’язане з апа
ратом (я теж багато чого не сприймаю, 
хоч, між нами кажучи, не викликають у 
мене великої надії і народні депутати 
всіх рівнем], але про яких окупантів ви 
говорите і що означають ваші слова 
про комуністичну кров! Якої ще вам 
крові треба, шановний! Чи може її було 
замало у нашій жорстокій історії!

Настільки мені відомо, ваше минуле 
пов’язане з Радянською армією. І ваша 
офіцерська честь не заважає вам жити 
з такою злістю на серці! Як це, очевид
но, важко.

АГ-п -»АМІТКИ С СНОПКОВА, ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ О^оМУ ЛКСМУ ІМ в Громового «НЕ розстанусь з комсомолом».^здакцію газе 

теріальними осамИ. Також бу
ло б доціпьНо використовувати від: 
рахування подлТ ,ід діяльност. 
комсомольських молодіжних Під
приємств, цей,г нТТМ на форму
вання бюджеіу ' ітету а справах 
М°плЙІ Та Р*«іДцік> програми. .
.По-ДРУге. Наш роль як організа

ції політичної, і, „є обмежує член
ство за націвнИьниМИ або релігій
ними ознаквми чітко проявляється 
саме тепер, „ ’ х демонополі
зації МОЛОДІ^ руху, ПОЯВИ ІН
ШИХ молодіжна,'організацій, партій. 
Частина з них програмні прин
ципи близькі абл такі що не проти— 
річать прог?г.м:"лкс'МУ (МДС), де
як. інші створися на ідеї націо
нальної аиняіксгості, націоналізму, 
використанні нрІНИх релігійних про- 
блем тощо.

Було б наїїно іважати, що всі чле
ни органі^ німагаї^^ся активно 
займатися П07>/оЮ. Більше того, 
найбільш соціег3„0 активна частина 
членів Спілки первинних організа
ціях «розчинять». Через те, дію
чи як організації політична, необхід
но чітко вишити найбільш активну 
частину Спілки, створити а кожній 
організації сас,-уроду політичне яд
ро, підкріпити Ржання працювати 
політичними зиіінями, об’єднатися, 
при нео^'мос:.. в пол:~^ні клуби, 
навколо зберуться '^Ьодумці і 
«співчуваючі», йіїноманітк! молодіж
ні об’єднання, 5 юму числі на прин
ципах колективно членства. На цій 
основі, турбую-*ь про інтереси мо
лоді і аикорисоїуючи свої органі
заційні і фінвнсо? можливості, вису
вати своїх представників в органи 
радянської та в^навчої влади, фор
мувати істори-«^ світогляд, сприяти 
фізичному і куйтурному розвитку, 
підприємництву і господарськім ді
яльності.

По-третє. Про назву організації. 
Деякі обласні дмсомольські орга
нізації респу6.-| змінили назву, 
деякі вирішили іе питання взагалі 
не обговсу^заж Це го К/Ить про 
відсутність єдності і, як мені здає
ться, можливо.офозколу в респуб
ліканській комсомольській організа
ції. Референдум, який проходить у 
нас в області, і* не дав кінцевих 
результатів. Не вв’язуючи своєї точ
ки зору, я дума-: що назву природ
но міняти тоді, «ли змінюється суть 
самої орж-зац’ її ціг’ програма, 
коли поо® о або в зн«_ у мірі по
новлюються її керівні органи, при
ходять нові лідіь, ЧИЯ позиція від
мінна від раніш: існуючої. Зараз змі
на назви буде даниною моді і мати
ме фальшивий іііприродний вигляд. 
Не в назві суть, і в справах органі
зації і її предствниках. Тут я під-

сьогодні! Яким 
Ці питання 

готується стати

І

Вибачте за відвертість. Так хочеться 
злагоди і спокою. Врешті-решт, ми ж 
цивілізовані люди, Леоніде Івановичу.

Валентина ЛЕВОЧКО.

ГАНЬБА КОМІРНИКАМ
ІЗ БАНТУСТАНУ?

У 47-му номері «МК» 
за 7 листопада ц. р. під 
рубрикою «Думки з 
приводу» опубліковано 
два погляди на ринок— 
теоретика, х кандидата 
економічних наук А. Д. 
Ревенка і практика, за
ступника начальника Го- 
ловГІЕУ облвиконкому 
П. І. Петренка.

Робітник Б. Шевченко 
з Кіровограда продов
жує започатковану тиж
невиком розмову:

«Шановна редакціє, 
ознайомився з двома

поглядами на тому еко
номіки. Переконують 
думки теоретика поєд
нанням здорового глуз
ду із небутафорським 
почуттям 
Вважаю, 
здатні

господаря.
тані люди 5 

оживити наш 
край, а не забирати ре
сурси на власну «реані
мацію», як практики на 
кшталт тих, хто збирає
ться «накормить на
род». Народ завжди сам 
себе годував І ще де
кого.

Смішно читати, як 
П. І. Петренко радіє, 
що вдалося сховати де« 
кілька монеток за щоку 
чи ще куди від «союз» 
них грабіжників». Справ- 
жній господар їх просто 
не допустив би до хати. 
От І хотілося б, щоб то
вариші практики позбу. 
валися звичок комірни
ків із бантустану та й 
ставали хоч трохи гос
подарями.

З повагою —
ШЕВЧЕНКО».

•?.

ЛИВШИ втягнути себе У здійснення 
недалекоглядних задумів.

об’єктивно оцінюючи минуле Спіл
ки не можна забувати про те, що 
завдяки самопожертві, щиріи вірі, 
мужності комсомольців був створе
ний індустріальний потенціал, одер
жана перемога над фашизмом, від
будовано зруйноване війною на
родне господарство, своєю працею 
вона ввійшла в історію країни. Бу
ло б крайністю перекреслювати її, 
забувати. -

Але комсомол вже ніколи не буде 
таким, яким він був. Час інший, інша 
молодь, яка опинилась серед най
менш соціально захищених груп су
спільства. І ціпком природно те, що, 
намагаючись зберегти авторитет, 
який похитнувся, ми почали підніма
ти МЖК, створювати госпрозрахун
кові любительські об’єднання, цент
ри НТТМ, молодіжні кооперативи то
що, в які пішли працювати найбільш 
ділові, ініціативні і активні. Поступо
во взаємовідносини з ними стають 
такими: ми створюємо умови, захи
щаємо, «вибиваємо» або випрошує
мо їм пільги, вони нам роблять від- 
рахунки, намагаються працювати для 
молоді і не лають нас за бездіяль
ність. Але, як і раніше, так і зараз, 
жвавіше всього більшість комсо
мольців обговорюють найземніші ре
чі: житло, заробіток, ріст цін, дитячі 
садки, працевлаштування, професій
ний ріст, соціальні гарантії.

Вихід бачу в такому. По-перше. 
Передати невластиві громадській 
організації функції по роботі з мо
лоддю відповідним державним орга
нам, беручи участь в їх формуван
ні, не тільки політичними, організа
ційними заходами, але й шляхом пе
редачі частини фінансових засобів і 
матеріальної бази. Кіровоградський 
обком комсомолу вніс а облвикон
ком відповідні пропозиції про ство
рення комітету у справах молоді. 
Аналогічні пропозиції розглядаються 
у Вільшанському, Добровеличків- 
ському, Новоархангельському райо
нах, містах Олександрії, Світловод- 
ську та інших. У Кіровограді такий 
комітет уже діє.

Спільно з київськими спеціаліста
ми розпочато розробку програми 
«Молодь» для області, міст Кірово
града, Світловодська, Новоархангель- 
ського району. Ми будемо вдячні і 
уважно вивчимо всі пропозиції, які 
всі бажаючі можуть направити в об
ком комсомолу з цього питання. Га
даю, що, незважаючи на труднощі в 
економіці, дефіцит бюджету в об
ласті, і виходячи з того, що вирі
шення всіх нагромаджених проблем- 
зв’язано з молоддю, програму необ
хідно підкріпити• фінансовими та ма-

Що таке комсомол 
йому бути завтра? 
задають собі ті, хто 
членом нашої Спілки, хто працює в 
ній, хто «душею» залишився з ком
сомолом, нарешті, кому просто не 
байдужі молодіжні проблеми, а от
же . наше майбутнє або завтрашній 
день. І, незважаючи на те, що цей 
рік як ніколи «урожайний» на прий
няті рішення, проведені всесоюзний 
і республіканський з’їзди, ми бачимо 
різноманітність думок і позицій, які 
часто не сумісні, але які об’єднує 
одне: бажання вийти із тупика. Я зра
зу відкидаю точку зору, що комсо
мол віджив себе. Вважаю, що похо
рони передчасні. Комсомол хво
рий настільки, наскільки хворе наше 
суспільство.

Минулі промахи і нові прорахун
ку криза, яка охоплює все нові сфе
ри життя нашого суспільства, нереа
лізовані реформи породжують зло
бу, нетерпимість, недовір’я. Ми за
ждалися результатів змін на краще, 
нам огидли обіцянки, ми хочемо жи
ти нормально, належно не завтра, не 
десь, а сьогодні і тут. Але ніщо не 
виникає з нічого. Питання з тім, як 
працювати, яким шляхом йти вперед.

Американський філософ Сантаяна 
наголошував, що народ, який забув 
своє минуле, обов’язково повторить 
його знову. Історичний шлях комсо
молу складний і суперечливий, ві
дображає все те, що довелося пере
жити нашому суспільству. У перші 
роки він зарекомендував себе актив
ною політичною силою, яка прагнула 
до побудови соціалістичного суспіль
ства, ідеалами якого стануть свобода, 
рівність і братерство. У 20-і роки 
Спілка стала частиною партійно-дер
жавної структури, почала копіювати 
партію, стала монополістом у моло
діжному русі, привласнивши собі 
право виражати інтереси всієї мо
лоді, позбавивши її можливості ви
бору. Одержавлення організації, 
сприяння штучному росту рядів при
звело до того, що комсомол набув 
багато невластивих для громадської 
організації функцій, втратив самоді
яльний характер.

У нашій історії немало і трагічно
го. У свій час Спілка сприяла 
формаціям, породженим 
мом, атмосфері загальної 
пошукам ворогів народу, 
час сотні тисяч комсомольців, в то
му числі і звільнених працівників бу
ло репресовано.

У 70-ті, затвердивши командно-ад
міністративні методи організації вну
тріспілкового життя, політизуючи 
практично всі сторони своєї діяль
ності, Спілка поступово відірвалася 
від інтересів юнаків і дівчат, дозво-

ГК2 І

де- 
сталІніз- 
підозри, 

У той же

ОВДИИ РОКИ
«Кіровоградський обном Компартії України 

455 від 9.06.1989 р.). ‘
...вважаємо, що негативні наслідки на будівництві 

МЖК-2 воїнів-інтернаціоналістів можна попередити 
шляхом різкого повороту до проблем МЖК 
кавлених організацій, створення нормальних 
будівників.

Секретар Кіровоградського обкому 
С. Снопков [підпис]».

* * *
«Міністерство житлово-комунального 
дарства УРСР.

всіх заці’ 
умов для

ЛКСМУ

госпо-
...Для ефективного використання залучених трудо

вих ресурсів з числа воїнів-інтернаціоналістів і при
скорення будівництва просимо вас надати допомогу 
у виділенні для Кіровоградського облрембудтресту 
технічних засобів і обладнання...

Секретар Кіровоградського обкому ЛКСМУ 
М. Паладій [підпис]».

* * ♦ 
«Держплан УРСР (5.06.90 р.).

...через слабку базу підрядника Кіровоградського 
облрембудтресту здача об’єктів МЖК воїнів-інтерна- 
щонал.ст.в затримується. Просимо вас посприяти . 
Й^ЧвНН' МЖК будматеріалами згідно доданої зі«

Секретар Кіровоградського обкому ЛКСМУ 
(МДС) С. Снопков (підпис)». У лксму

* * * ’ 
«Виконном Ніровоградсьної обласної Раси м» 
родних депутатів (3.09.1990 р.)_ на-

„й“’3г-ДН?лщ!гЯаНО1'Ва-М інФорма4ІЇ видно, що здача 
об єктів МЖК воїнів-інтернаціоналістів у 1990 о чи 
можлива в зимовий період будівельний загін зали’- 
шиться без роботи. Просимо вас надати допомогу У 
вирішенні запланованих заходів. іммогу у

Секретар Кіровоградського обкому ЛКему 
(МДС) В. Тюпа (підпис)». У ЛКСМУ

. Це уривки з деяких офіційних листів Кіровоград, 
| ського обкому комсомолу. Обкому, який Підтрй^в 
| створення В МІСТ, чотири роки тому МЖК КОЛИШНІХ 
| воїнів-інтернаціоналістів і який разом з ними постій*

1

і

і

но пробиває чи не залізобетониуїтіну бюрократич
них перешкод.

...Організувалися «афганці» Спочатку, як і
водиться в МЖК, конкурсний тяганина з папе
рами. Нервів і часу на все пішло не одну книжку 
про це можна написати. Нарешті ■ ‘ о8 році вийшли 
на будівництво. Де пише не прошли і що не роби
ли: реконструкція музею, будіз-’Ятво пюнертабору, 
допоміжні роботи. До речі; коливали справу з від
новленням музею Осьмьор<<. °Дин з керівників 
облрембудтресту не міг нахвалитися, як вміло вчо
рашні робітники, службовці ^жековці, ЗГІДНО 
угод, прийшли на будівницп Р^^. ^алишивши 
свої попередні місця роботи) твоИгь фігурну кладку.

Було то два роки тому. Ще ^намічалося, що І 
трест, і міськвиконком - попередній його
склад, — на слова не скупив; ' не шко“
дували на офіційні обіцянки. масу а В1рніше; 3 
першого дня й почалися лонез фганців».

Хлопці вони терплячі, .{<цИ^аЛИ Брехню,
Думаючи, що своїми руками вс»** гонять темпи 
будівництва. От якби їх о Єзпечили-

Матеріалами не забезпечила. цірективиг?ПииМОЖИ5 було. Згідно офіційних лостано»^ то вв“°“” малн 
право на пільгове отримання жали, що

(а не нвартири. япин^Ігь.’нач^ швидше 
но будуються і ЯИІ вони ОТРН^_ в
нашому Місті ніж ні хто і в®™> знайтиможнаУ тимТпа4* що х^Ці ся ‘ Реконструн- 
Цією центральної Частини н«”' рек_

Тан звана спільна з пев^ТРнУвМЧЙ»?-
и’і^їласн- Д° «кого року не пул. п’еми.= ^.=оЄ’
лиРп радчі Д° зеленого пар“»« ; своєму ї.іяа?в”н- 
ЛИ вже, як ДО ЧОГОСЬ НЄ01Д Зи У Житті. Не-рівні люди добуЧд° навпроти «. дать, Звикли. От 
«о лозунгів . .»йЙстпіа

чи виконро. 
минулого

ЯО лозунгів . з ^трі
Першим лозунг, що котри"1* 3 ,<явцвса 

бів тресту гальмує будів*"^ "
Року. Ж

ЬИуму було!
Уговорили зняти. Матеріал ' Оч"зааозили~ 

працюйте. Хлопці заправ? ,^іцЯв.А'. тРимаася 
близько місяця. Пізніше — 1 ’ Ч'ХТО НІЧОГО.



І и ПЕРЕДЧАСНІ
ПР° СТАН СПРАВ У КОМСОМОЛІ* гтаттіл

комунар»°МСОМОЛ,; СТАТТЮ
І

ло б доцТлЬнРЄсУр«ми- Також бу- 
Рахування „ використовувати вщ- 
комсомольс °Ааткі* ’ІД. ДІЯЛЬНОеті 
Приємств .. Х> молодіжних П'Д- 
вання бюджетТрів НТ™ Нв фОрму' 
«олоді Т«А/Єт* комітету в справах 

По-д0/РЄ^ІЗа«ію програми.
Ції поХи*но?аиіа Р°ЛЬ/К °рГаН,3а- 
сгио ,»Ч°- ЧАС не обмежує член
ними ознак^нальними аб° РЄЛІГІЙ* 
саме тепео ’ ЧІТК° ПР°ЯВЛЯ£ТЬСЯ 
заиії “ ® Умовах демонополі-
ших' м1™°„*'*НОго Руху' появи *.н* 
м МОлоД’Жних організацій, партій* 
иипи^п 3 НИХ ма€ програмні ПРИН~ 
оічлти ИЗЬКІ або такі, що не проти- 

Ть ?Р°гРамі ЛКСМУ (МДС), де- 
‘НШ? СТ8оР>'°к>ться на ідеї націо- 

■ПЬНОІ винятковості, націоналізму, 
використанні наявних релігійних про- 
олем тощо.

Було б наївно вважати, що всі чле
ни^ організації- намагався активно 
займатися політикою. Більше того, 
найбільш соціально активна частина 
членів Спілки в первинних організа
ціях «розчиняється». Через-те, дію
чи як організація політична, необхід
но чітко визначити найбільш активну 
частину Спілки, створити а кожній 
організації свого роду політичне яд
ро, підкріпити бажання працювати 
політичними знаннями, об’єднатися, 

; при необачності з поличні клуби, 
' навколо І X зберуться но думці і

«співчувакЛ»»г різноманітні молодіж
ні об’єднання, в тому числі на прин
ципах колективного членства. На цій 
основі, турбуючись про інтереси мо
лоді і використовуючи свої органі
заційні і фінансові можливості, вису
вати своїх представників в органи 
радянської та виконавчої влади, фор
мувати історичний світогляд, сприяти 
фізичному і культурному розвитку, 
підприємництву і господарській ді
яльності.

По-третє. Про назву організації. 
Деякі обласні комсомольські орга
нізації республіки змінили назву, 
деякг вирішили це питання взагалі 
не обговорювати. Це гб\ .рить про 
відсутність єдності і, як мені здає
ться, можливого розколу в респуб
ліканській комсомольській організа
ції. Референдум, який проходить у 

і нас в області, ще не дав кінцевих 
результатів. Не нав’язуючи своєї точ
ки зору, я думаю, що назву природ- 

. .~.іг коли змінюється суть 
’зації, її ціг' програма, 

й о або в знє л мірі по- 
- керівні органи, при-

но міняти тоді 
самої орг 
КОЛИ ПОЗІ 
поклюються її 
ходять нові лідери, чия позиція від
мінна зід раніш існуючої. Зараз змі
на назви буде даниною моді і мати
ме фальшивий і неприродний вигляд. 
Не в назві суть, а в справах органі- 
зації і ї' представниках. Тут я під-

І<НеМоо,сЯУМКУ В' рРомов°го (стаття 
газетГ«нТ^оУСЬ 3 ком'°молом?І» в 
газеті «Народне слово» за 15.11.90 о) 
Спіпиі*'На НаЗВИ “-допоможе нашій 
ніиппм ЯК МеРте°му кадило...». Але 
його ноЄ зР°3Умік> і не підтримаю 
Гмпгх ЦІЮ як члена ЦК ЛКСМУ

■ куди 8ІН б*в обраний менше 
ніж півроку тому, що 
необхідно розвалити і

В. Громо'вий"боровся“заЛ рекомен
дацію до складу пленуму обкому і 
він свідомо йшов на це для роботи, а 
не для «організації похорону» Спілки, 
і інформування про роботу пленумів 
ЦК (для цього досить двох респуб
ліканських комсомольських газет), 
і, мабуть, члену ЦК, виконуючи рі
шення з їзду, потрібно не «пробува
ти запитувати» чи «мати великий 
сумнів :■ в достовірності результатів 
референдуму*, а приїхати з Києва в 
обком комсомолу, комсомольські 
організації області і переконатися в 
достовірності, допомогти, якщо не
обхідно, в організації референдуму, 
та й самому взяти участь в декількох 
зборах, або зустрічах з комсомоль
цями області. Тоді й сумніви зник
нуть і, крім пропозицій про ломку, 
з явиться і щось конструктивніше. 
Якщо ж він переконався в безпер
спективності існування Спілки і не
можливості щось зробити в ній, то 
чесно буде піти самому і не заважа
ти іншим.

Не треба бути сьогодні особливо 
сміливим, щоб, граючи словом «ко
мунізм», добиватись «відомої» по
пулярності. Я лише нагадаю Віктору 
як члену ВЛКСМ, що, як відзнача
лось на останньому з’їзді комсомо
лу, комуністичні ідеали слід розумі
ти як гуманістичні і загальнолюдські 
цінності, як найбільш послідовне ви
раження і розвиток демократичних 
і соціальних ідей, діалектичної єд
ності свободи і справедливості. Че
рез це не варто плутати грішне з 
праведним і пропонувати організа
ційно оформитися людям з подіб
ними ідеалами «...1 якщо їхні зав
дання не суперечитимуть програм
ним положенням нашої Спілки, уві
йти до неї на правах колективного 
члена...». Зауважу Віктору, що ми 
вже оформлені в ЛКСМУ (МДС), що 
входить до ВЛКСМ як суб’єкт феде
рації, а от яку Спілку він називає 
«нашою», незрозуміло. Якщо якусь 
нову або свою, то для початку її 
треба створити і зробити щось, не 
перевантажуючи себе, особливо на 
перших порах, мріями про нові ко
лективні члени. А ми обов’язково 
підтримаємо, якщо цим «щось» бу
де повернення до його незбутих 
планів «...створити і молодіжний

організацію 
на її руїнах 

створити принципово нову.
Й Ґ ГЧ /"Ч 1 1 ХЧ ГЬ . . X _

центр, зібрати книгу пам’яті жерте 
голоду 33-го, поставити їм пам’ят
ний знак...».

Якщо бажання поміркувати про 
Спілку було дійсно серйозним, то 
цю дискусію правильніше було б 
розпочати на сторінках обласної 
комсомольської газети «Молодий 
комунар». Можливо, В. Громовий 
приєднався до існуючої думки, що 
«МК» вже не комсомольська газета. 
Хоча це не так юридично, фактично 
вимушений визнати, що часто це не
далеко від істини.

Відзначаючи спроби та бажання 
журналістського колективу редакції 
покращити змістовність газети, за
довольнити смаки широкого кола 
читачів, частина публікацій іде вроз
різ з позицією організації засновни
ка — обкому комсомолу. За при
кладами далеко ходити не прихо
диться. Ось хоча б останній N2 49 
від 24.11.90 р. В рубриці «Світ довко
ла» редакційний висновок про події, 
що стосуються церковного життя: 
«Гадаємо, нашої української автоке
фальної!», «нарешті знову маємо 
престол і свого незалежного патрі
арха» — можливо і відображають 
позицію або власні симпатії деяких 
журналістів редакції, чи тільки В. Та- 
расенка, що підготував цей матеріал. 
Але це протирічить програмі і пози
ції Спілки, яка заявила про повагу 
до права громадян, в т. ч. і комсо
мольців не- свободу віросповідання, 
недопустимість розпалювання ворож
нечі на грунті релігії, порушення ми
ру і згоди.

У газеті не знайшлося місця для 
звернення депутатської більшості 
Верховної Ради Української РСР «До 
громадян України» про складність 
ситуації в республіці необхідність 
єдності дій при виході з неї, Заяви 
Політбюро ЦК Компартії України 
про другі Всеукраїнські збори На
родного Руху України, матеріалу 
О. Штадченка — зав. відділом со
ціально-економічних проблем обко
му про взаємодію з Радами. А для 
реклами створеного осередку нової 
партії («Демократи, обізвіться»), емо
ційних вражень С. Бондар про другі 
Всеукраїнські збори Руху («Рятуйте 
Україну, хлопці»), відмови від парт
кому в інституті- («Прощай, партко
ме») з традиційно «скромним» під
писом «Наш кор.» — будь* ласка, 
місця досить, завжди знайдеться.

Бажаючи серйозно розібратися і 
прийняти максимально вивірене рі
шення по питанню деполітизації шко
ли, обком перший в республіці про
вів обласну конференцію учнів-ком- 
сомольців, куди були запрошені де
путати Верховної Ради УРСР, облас
ної Ради, представники зацікавлених

обласних організацій. На жаль, не 
всі з’явилися... В результаті обгово
рення прийнято рішення, з яким ні
як не згодна кореспондент С. Бон
дар в статті «Чи загине комсомол 
без школи?», якій «здається, що з 
самого початку була поставлена ме
та висловити позицію і засудити за
клики і спроби вивести комсомол зі 
школи, а не глибоко розібратися а 
причинах цього явища». Але, по-пер
ше, для подібних сумнівів час опи
ратись на факти. А по-друге, корес
пондент, якому доручено висвітлю
вати проблеми учнівської і студент
ської молоді, може сама перекона
тися в позиціях делегатів, зустрів
шись з ними безпосередньо в орга
нізаціях хоча б і через два тижні 
після конференції. Що ж стосується 
деполітизації, то в доповнення до 
резолюції конференції я б додав, що 
дехто розуміє її однобоко: виведення 
піонерської, до речі вже не політич
ної, організації і комсомолу за межі 
навчальних закладів, і зелене світло 
Пласту, скаутам та ін. Нехай діти са
мі вирішують, де їм цікавіше (зви
чайно, при умові невтручання орга
нізації 8 навчальний процес).

І нарешті, остання сторінка, де все 
та ж С. Бондар пропонує «шановній 
громаді» передплачувати 26 видань, 
з яких протягом року ви будете 
отримувати правдиву інформацію 
про події на Україні та за кордоном. 
Не зрозуміло, чому саме ці 26 бу
дуть давати правдиву інформацію і 
хто їх визначив!? Впевнений, що не 
обком.

Багато хто з читачів пам’ятає, як на 
пленумі обкому комсомолу на початку 
року був обраний редактор газети. Ко
лектив редакції тоді не погодився з 
рішенням пленуму, але, врешті-решт, 
навіть столична комісія підтвердила, 
що порушень при виборах не було. 
Пройшов час — і знову вакансія ре
дактора. Не буду розмірковувати 
про причини відставки, про безре
зультатність роботи по пошуку та 
числені самовідводи нових претен
дентів, але все більше переконуюся 
в тому, що, мабуть, дуже протилеж
ні і несумісні погляди у нас і деяких 
творчих працівників редакції. І якщо 
цивілізованими методами ми не мо
жемо прийти до згоди, можливо, до
цільним буде припинення діяльності 
цієї газети і створення нової спіль
но з журналістами-однодумцями 
молодіжки обласної комсомольської 
організації.

Ось такі думки напередодні пле
нуму обкому комсомолу.

Для пропозицій по програмі «Мо
лодь» і діяльності газети пишіть або 
дзвоніть: 316050, м. Кіровоград, вул. 
К. Маркса, 41; тел. 4-95-66.
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м. Кіровоград, 
вул. Полтавська, 71.
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їй не залізобетонну стіну бюрократки- 

лися «афганці» давно. Спочатку, як і 
КК конкурсний відбір, тяганина з папе-

/асе пішло — не одну книжку 
часу и нарешті у 1988 році вийшли 

> дГлише не працизаали і що не роби- 
’ . л будівним,180 пюнертабору,?Ц1Я музею,ч буд ли спраР з в?У.
з°ти» Д • ьОРкіна, °АИН з керівників 
ЗЄЮ нахвалитися, як вміло вчо-
С7У И%м/Йовиі (8СІ е^вК0»,ЦІ, згідно 
КИ< ниитвХна 1,5 року залишивши
і місЇЇГроботи) творять фігурну кладку, 

і} іе тоді намічалося, що і 
роки том^ зВИМайно.. попередній його 

іиконком иЛИся, паперу теж не шко- 
лова нел<7КУнкИ. З того часу, а вірніше, > 
іційні о6,иЯгіОНЄвіряния «афганців», 
й почалися ’ ики сприймали брехню, 
і терплячі, н нагонять темпи
своїми РУка теріалами забезпечили.
)т якби Х°ча Раніше можна

не забезпечив ’ * директив вони мали
Ьіиійних то вважали, щогоае отримання н* «афганців.» спеціаль- 
е квартири. Яунтгь значмо швидше і в 
\ні вони сам будувати) знайти
ніж ці» хтО займ^лИся і реконструк-
іче, що хЛ?гЛ міста.
мої частини реконструкція за-
іільна з боґ» повно, не відає.

У5і У - . з маи^Р«8 чи виконро-
нг, що коТрИ*і~-ао, 3 Я8И’СЯ минулого 
.муе буд'вни4 л

и,аиДеИІ’Я0 П038ВОЗИЛИ— 
ЯТИ. Матер'3^ и. Та ритм тримався 
пці запраи*00 к ; н® о614"» ніхто нічого. 
. Пізніше

Автори цього матеріалу бували на засіданнях різних 
спільних засідань на об'єктах МЖК. В обкомі комсомо
лу збереглися їхні протоколи, але поки що все це ли
ше папірці — намічені в них строки, як і раніше, не 
виконуються.

Назвати всіх винуватців можна, але це займе надто 
багато газетної площі, і певне, не дасть бажаного ре
зультату. Кожен з них має якусь підготовлену відпо
відь, хоча...

Згідно протоколу від 2 жовтня 1990 р. керуючий 
«Облрембудтрестом» тов. В. С. Бабін обіцяв до 20 
жовтня 1990 р. передати на об’єкти МЖК всі залізобе
тонні вироби... Обласне виробниче об’єднання будма
теріалів (керівник С. П. Дубенок) згідно протоколу № 1 
від 21.08.90 р. зобов’язалося постачати централізовано 
цеглу. Об’єднання «Кіровоградбудматеріали» (керів

ник — А. Д. Лисиченко) за тим же протоколом мала 
забезпечити столярними виробами...

Де все це, де?
Терпець, як кажуть, увірвався. «Афганці» оголосили 

страйк, про який за десять днів попередили міську 
владу. В кінці минулого місяця з’явився лозунг. У 
міськвиконкомі, в облрсмбудтресті забігали, завору
шилися. Через день з’явилися машини з будматеріала
ми, з’явилися і люди з будинку навпроти, знову обіця
ли, просили зняти лозунг, на якому було написано: 
«Нам 3 роки обіцяють будматеріали І підтримку! Скіль
ки ще чекати?».

Лозунг будівельники-«афганці» зняли. Та нема гаран
тії, що через якийсь час не з’явиться інший. Хай 
швидше з’являється! Тільки щоб на ньому красували
ся слова про здачу будинків.
Думаємо, вони будуть. У народі кажуть: обіцяного 

три роки чекають. Три вже минуло...
О. ШТАДЧЕНКО, 

Ю. ЯРОВИЙ,
м. Кіровоград.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЧЛЕНІВ МЖК ВОЇНІВ- 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ В РБУ № 1 ОБЛРЕМБУДТРЕСТУ

1988 р.:
березень —102,17 крб.
квітень — 56,84 крб.
серпень — 52,49 крб,
вересень 90,12 крб.
жовтень —106,73 крб.
листопад —108,50 крб< .
грудень — 110,47‘крб.

1989 р.:
січень — 49,13 крб,
лютий *• 65,06 крб.
березень ■— 70,48 крб.
квітень — 89,17 крб.
травень — 89,00 крб.

Коментар тут зайвії/

10.00 «Зірка відваги». 6 серія. США. 
Мультфільм.

11.30 «Дельта-3». США. Фантастика.
13.30, 17.30 «Танго і Кеш». США. Бо

йовик. У головній ролі С. Сталлоне,
15.30 «Нінзя-8». Бойовик.
19.30 «Назад у майбутнє». 2 серія. 

США. Фантастика.
21.30

тика.
«Втеча Логана». США. Фантас-

ПОНЕДІЛОК, З ГРУДНЯ І

«Слоненя Дамбо». Мультфільм. 
«Кінг-Конг з Гонконга».

10.00
11.30
13.30, 17.30 «Той, хто йде крізь по-3| 

лум’я».. Бойовик. У головній ролі» 
Ч. Норріс.

15.30 «Діаманти і найманці». Бойовик.
19.30
21.30

тика.

«Битва зброї». Бойовик. 
«Острів лікаря Мора». Фантас-

ВІВТОРОК, 4 ГРУДНЯ 

Мультфільми.
«Робофорс». Фантастика.
17.30

10.00
11.30
13.30,

лише чорне».
лі Ч. Норріс.

15.30 «Той, 
Детектив.

«Вбити чи бути вбитим».19.30 
вик.

21.30

'<

«Пристойні люди носять
Бойовик. У головній ро-

хто догоджає богам».!

«Нестямний». Бойовик.

Боно-?;»

ІІСЕРЕДА, 5 ГРУДНЯ |
«Рожева пантера». Мультфільм.^ 

«Давай врятуємо Гаррі». 6о-«< 
I 

13.30, 17.30 «Вторгнення в США».|> 
Бойовик. У головній ролі Ч. Норріс. » 

..........................  '■■■“• І 
чудовиськ».

$ 
«Надходить з батарей». США.|!

ЧЕТВЕР, 6 ГРУДНЯ І

«Майті Маус». Мультфільм. 
«Найробі». Пригоди, 
17.30 «Вимушена помста». Бо-|>

«Дикун». США. $
«І коли стіна завалилась». США.$- 

«Місіонер». США.

10.00
11.30 

йовик.

15.30 «Аллігатор». США.
19.30 «Острів нових 

США.
21.30

10.00
11.30
13.30, 

йовик. У головній ролі Ч. Норріс.
15.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30,

П’ЯТНИЦЯ, 7 ГРУДНЯ 

«Д’Артаньян і три мушкетери».
«Фортеця». Детектив,
17.30 «Герой і жах». Детектив.:

головній ролі Ч. Норріс.
«Арена». Фантастика.
«Велетень». США.
«Прірва». США.

У
15.30
19.30
21.30

СУБОТА, 8 ГРУДНЯ 

«Астрігс у Британії».

■

Мульт-'10.00 
фільм.

11.30
тастика. уа

13.30, 17.30 «Людина-загін». Бойовик/5 
У головній ролі Ч. Норріс*

15.30 «Зоряний кристал». Фантасти
ка.

19.30 «Шуліка війни». Бойовик,
21.30 «Перемогти будь-що». 1 серія. 

Бойовик.

«Космічна катастрофа»- Фан-

НЕДІЛЯ, 9 ГРУДНЯ

10.00 «Флеш ҐО|)ДОН». Мультфільм.
11.30 «Сулермен-4». США.
13.30, 17.30 «Рімо — неозброєний І 

небезпечний». Бойовик.
15.30 «Кактусовий Джеи». Вестерн. 

Фільм за участю А. Шварценеггера.
19.30 «Космічні яйця». Фантастика.

І

1

V

21.30 «Перемогти будь-що». 2 серія
Бойовик. ‘ ' і



■I

ТЕМИ
П ІДПОЛКОВНИК розсердився: «Не думайте, що ви, 

кореспондент, все знаєте, а міліція нічого не тямить. 
Ми цю версію перевірили».

Не маю сумніву, що так воно й є, не могла міліція 
обійти ідентичні моменти у двох злочинах, скоєних лед- 
ве не одночасно. Один із них сколихнув усю Вкраїну: 
загибель маленького Романа Бошняка у Знам’янці, що 
став жертвою невідомих рекетирів. Інший трапився в 
Кіровограді і оперативно розкритий міліцією, проку
ратурою, органами К'ДБ. Сердитий підполковник, оче
видно, резонно зауважував, — не варто, мовляв, ще 
раз підігрівати громадську думку нагадуванням про 
трагічні події у Знам’янці. Але, знайомлячись із мате
ріалами судової справи за номером 80-164, знаючи 
чимало різноманітних злочинних історій, я, грішна, не 
могла не думати про слідчі лаври. Скажу більше. Ще 
влітку минулого року, готуючи матеріал для рубрики 
«З міліцейської хроніки», і познайомившись із факта
ми вимагання грошей у колишнього заступника голов
ного лікаря дитячої лікарні В. В. Проценка, я пов’яза
ла ці два випадки у своїй уяві. Відсутність будь-яких 
матеріалів з цього приводу у справі № 80-164 мене 
здивувала. Саме тому я й висловила свої сумніви спо
чатку судді М. Й. Вільгушанському, а потім підполков-

! нику міліції (прізвища не називаю, він до цих Історій 
І зовсім не причетний].

Ось короткий «сюжет» цієї судової справи. Валерій 
Васильович Проценко нічого не підозрював, коли піз
нього літнього вечора до нього підійшло троє... З газети, 
телевізійних передач він знав, що жертвами рекету 
стають кооператори, люди з повними гаманцями, а до 
них колишній завгосп лікарні ніякого відношення не 
мав. Навпаки, на час, коли стався цей випадок, Валерій 
Васильович ніде не працював. То чому ж саме його 
обрано черговою жертвою? Відповісти на це питання 
важко. Відверто кажучи, з матеріалів слідства випливає 
багато неясностей, хоча, якщо брати в цілому, то спра- 

Іва ця «ясна як день» — елементи рекету очевидні. І 
все ж та неясність, яка кинулась в очі при знайомстві 
із справою, грає на руку засудженим і їхнім адвока- 
там. До речі, з одним із них, захисником рекетира Во
лодимира Ільченка, О. М. Чибісовим мені довелося по
говорити. «Це був не рекет, — переконував мене Олек
сандр Михайлович. — Суд невірно кваліфікував».

Така вона, доля адвокатів, але у суду, слідства, про
куратури зовсім інша думка. «Чому саме до Проценка 
підійшли того вечора, ви не замислювалися? — дово
див адвокат Чибісов. — Чи не здається вам, що вима
гали повернути борг. До чого тут рекет?».

Борг? Так, я замислювалась над тим, чому Проценко 
став жертвою того вечора. Ні, не вечір — сходила ніч, 
коли Валерія Васильовича зупинили біля його будинку. 
Нікого з цих трьох Проценко не знав, але коли один з 
незнайомців заговорив про борг в 1500 карбованців, 
Валерій Васильович пригадав, що кілька років тому, ще 

р працюючи в лікарні, мав зіткнення з молодим чолові
ком, котрий вантажив на свою машину облицювальну 
плитку (в лікарні саме йшов ремонт). Пройти повз це 
Проценко як відповідальна особа не міг. Але ніяких 
продовжень ця історія не мала. Принаймні так здава
лося Валерію Васильовичу. Та, виявляється, він поми
лився. Ось воно — продовження. Молодий чоловік 
(згодом Проценко ще дізнається, що прізвище його — 
Шемчук) нагадав і про плитку, і про збитки, які нанес-

СУ-

ло йому звернення завгоспа в міліцію. Валерій Васи
льович слухав і не міг прийти в себе. Ніколи в міліцію 
з приводу крадіжки облицювальної плитки він не звер
тався. Побожитися мігі Але у Шемчука всі карти були 
готові. Громадянин у формі міліцейського сержанта 
підтвердив, що саме він, Проценко, дзвонив на Лені
на, 6, повідомляючи про крадіжку. Громадянином цим, 
як стало відомо, був Володимир Ільченко, що «при
власнив собі владу», але про це потерпілий пригадає в 
процесі слідства. А поки що міліцейська форма Іль
ченка, кастет третього учасника історії Олександра 
Ткаченка, котрим він знечів’я погравав перед Валерієм 
Васильовичем, і звинувачення Шемчука свою справу 
зробили. Проценко погодився віддати «борг». Однак, 
його «переляк» був очевидно не настільки великим, 
щоб не повідомити у відповідні органи. А далі вже 
справа стосується міліції...

На мою думку, у цій історії все розвивалося за зако
нами такого собі дешевенького детективу. І елементи 
розробленої рекетирами «операції»: пакет з грошима 
має бути переданим на східцях кінотеатру «Комсомо
лець» людині, яка пошлеться на «Кіма», і всі інші де
талі. За винятком дій групи захвату. Я не можу розпо
вісти про ці дії. У бравих хлопців із карного розшуку 
свої секрети, допустити сюди сторонніх, навіть журна
лістів (знайомий оперативник жартує: «Журналістів на
самперед, — небезпечні людиі»), вони ніколй не по
годяться. Можу сказати лише одне; новоспечені реке
тири були захоплені швидко, оперативно, без зайвих 
свідків. У процесі слідства і суду вони особливо не опи
ралися. Вину свою жоден із них, правда, не визнав пов
ністю, однак слідство не заплутували. Як сказав мені 
суддя Вільгушанський, на суді злочинці запевняли, що 
зізналися у всьому під тиском знам'янської справи. 
Тобто боялися, що доведеться і за неї відповідати. От
же, даремно сердився підполковник міліції?

Між свідченнями потерпілого Проценка і обвинува
чуваних Шемчука, Ільченка, Ткаченка особливих розход
жень немає. До речі, всі троє рекетирів мають певний 
досвід перебування «в місцях не дуже віддалених». 
Шемчук і Ткаченко засуджувалися за крадіжки приват
ного і державного майна. У Володимира Ільченка істо
рія складніша. Засуджений 1986 року до семи (під
креслюю!) років позбавлення волі за групове згвалту
вання при ускладнених обставинах, він у минулому році 
(тобто незадовго до нового злочину) звільнився. Ми ж 
гуманізуємось! У документі про дострокове звільнення 
чорним по білому зазначено: не виправився. Я не мо
жу просто іронізувати на цю тему, мовляв, а хто в на
ших колоніях виправляється. Єгор Прокудін? Не до 
іронії. Криміногенна ситуація все ускладнюється, у 
в’язницях рецидивісти з гідністю політичних в’язнів 
епохи Романових влаштовують страйки, а ми все спе
речаємося, чи підставляти ліву щоку для ляпасу.

Що ж, в осіб, визнаних злочинцями, і їхніх адвокатів 
є право оскаржувати вирок. О. М. Чибісов не згоден Із 
засудженням його підзахисного Ільченка до 4-х років 
позбавлення волі у колонії посиленого режиму (стіль
ки ж отримав і Ткаченко, а Шемчука як головну дійову 
особу засуджено до 5 років позбавлення волі у колонії 
загального режиму). Це його справа, адвоката. Мене 
цікавить інше. Дії засуджених кваліфікуються як рекет. 
Навіть, якщо Проценко винен Шемчуку 1500 карбован
ців, що не доведено, тобто доведено інше — відсут-

ність боргу, то дії, за допомогою яких ЦІ гроші нама
галися повернути, підпадають саме під статтю 144, ч. З 
КК УРСР — вимагання. Дійсно, ми так захопилися «но
вим» для нас складом злочину, що рекет нам ввижає
ться. Якось колишній прокурор області В. Г. Мусіяка 
розповів мені, як пенсіонер підкинув листа сусідці з 
вимогою певної суми грошей. Інакше, мовляв, начувай
ся. Чим він там конкретно погрожував, я вже не пам’я
таю. Ця трагікомічна історія могла б не тільки насмі
шити...

Але повернемося до справи 80-164. Був рекет у 
даному випадку чи не було, як переконує адвокат Чи
бісов? Троє сильних, спортивної статури молодиків, по
грожуючи посяганням на майно і життя близьких, ви
магали 1500 карбованців. «Чому саме 1500 карбованців, 
ви не замислювались?» — допитувався у мене Чибісов. 
Я не замислювалась. У знам'янській історії теж, між 
іншим, ця цифра фігурувала. Та хоч би й сто карбован
ців. Мені відома одна історія, коли грабіжника поса
дили за... 11 карбованців.

Слухаючи мої переконання, що злочинець — рекетир 
він чи дрібний шахрай — повинен отримати по заслузі, 
адвокат Чибісов запевняв: якщо ми не будемо захища
ти навіть «переконаних» злочинців, ми знову прийдемо 
до беззаконня, репресій.

Боже праведний! Ну чому ми завжди кидаємося в 
крайнощі! Мене відштовхує ідея деяких наших гума
ністів: нехай краще 10 злочинців гуляє на волі, ніж 
постраждає один безвинний. Стосовно безвинної люди
ни я згодна. Але 10 злочинців, не покараних за сльози, 
кров, відчай, спричинені ними, не втішать здравомисля- 
чу людину. Аморально ставити питання саме так! «Зро
зуміло, чиї інтереси відстоює адвокат Чибісов, — го
ворить суддя Вільгушанський, — але суд вважає свій 
вирок справедливим. Це рекет. Звичайний рекет».

Рекет. Трійця готувалася до акції. При обшуку знайде
но дві міліцейські форми, бланки, посвідчення членів 
ДНД. Шемчук в процесі слідства запевняв, що міліцей
ська форма була потрібна зовсім для інших цілей. Але 
куди подіти те, що Ільченко залякував потерпілого 
формою міліціонера? Жителю Знам’янки Олександру 
Ткаченку виправдати мотиви виготовлення і зберігання 
холодної зброї (кастет) ще важче.

Та зараз мене цікавить насамперед міліцейська фор
ма. Жоден злочинець до правоохоронних органів від
ношення не має. Форму вони роздобували, як переко
нують матеріали слідства, з дивовижною легкістю. Це ж 
треба, міліцейські штани вимінювались ледве не у ви
падкових знайомих, образно кажучи, за «голу бабу на 
карточці» — у слідчих протоколах це значиться куль
турно: «плакат с женщиной». Що за люди працюють у 
нас в міліції! Тільки не сприйміть це як черговий закид 
на її адресу. Карний розшук, слідство, відповідний під
розділ УКДБ спрацювали чітко і професійно. Злочинці 
отримали, що заслужили. Досвід боротьби з рекетира
ми у нас ще невеликий. Шкода, але доводиться визна
ти: він потрібен. Справа за № 80-164 закінчена, щодо 
рекету такої впевненості немає.

Валентина ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ПІСЛЯМОВА РЕДАКЦІЇ. Колегія з кримінальних справ 
обласного суду розглянула касаційну скаргу засудже
них і їхніх адвокатів. Вирок Кіровського народного 
ду від 17 жовтня 1990 року залишено без змін.
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Поштова
скринька

316009 м. Кіровоград, вул. Румянцева, 13 - 
за такою адресою чекає листа Катя Дернова, 
їй 12 років, вчиться у сьомому класі, збирає 
календарики, любить слухати сучасну музику« 
Дуже хоче мати багато друзів,

Хочуть знайти у своїй поштовій скринці лис* 
та від ровесників 13-річні:

Яна Галка, що проживає у селі Федірки
* Світловодського району. (Поштовий індекс 

317016].
Ольга Ружанська — 317528 м. Помічна, вул, 

Кірова, 213, кв. 7В

> Іра Музиченко — >17092. Знам’янський ра< 
йон, с. Зелений Гай.

ТанІ СІДІльченко 14 років. її адреса: 317096. 
Світловодський р-н, с. Федірки, вул. Леніна, 15« 

14-річна Наталя Гавриленко живе у місті КІ* 
ровограді по вулиці 40 років України, 8. (Пош
товий Індекс 316030].

Олена Шибко, Алла Лихожон, Світлана Но» 
вікова з села Константинівки Новомиргород» 
ського району, Наталя Федорова з Новомир- 
ГОрОДа свого віку не вказали і тому їх товари- 

‘ Щам по листуванню Зорієнтуватися важче.

*

Не вказала свого віку І Лариса Копенченко, 
що проживає у м. Знам’янці по вул. Черня- ховського, 66. Ми вдячні Ларисі заУ пропози
цію допомагати нашій рубриці. Але справа 
не в тому, що ми не можемо звернути увагу 
на всі листи, які знаходимо у своїй «Поштовій 
скринці», просто брак газетної площі не дає 
змоги відразу вмістити їх у рубриці. Ще раз 
спасибі тобі, Ларисо. Пиши нам про свої 
справи. н
пл*в^а|ї?Шт5 лист від 11‘Р'ЧН°' Олени Гонча- 
Фрунзе91?нвв! 65. М> Знам’янка’ ВУЛ‘
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що сурмлять георгіївські
(Закінчення. Початок 

у №48 за 17 листопада).

аідав. 
фран- 
розта-
армія 
зосе-

ВРАНЦІ гусари атакува
ли ворога, Бернадот, 

вирішивши, що росіяни 
продовжують наступаль
ний рух, став відходити 
до Торну, прикривати 
який йому було доручено 
минулим планом, тепер 
уже зміненим. Не одер
жавши ні першої, ні дру
гої депеші, Бернадот про 
зміну задуму не 
Завдяки знанню 

Іцузьких планів і 
шувань російська 
вдалим маневром 
редилася під Янковом і 
підготувалася до зустрічі 
противника. Ранок 23 січ- 

в ня 1807 р. здивував імпе
ратора Франції тим, що 
до місця передбачуваної 
битви так і не прибув кор
пус маршала Бернадота.

• Наполеон не відав, що 
той прискореним мар
шем рухається до Торну, 
Бернадот запізнився не 
тільки до АленШтайну, але 
й до Прейсіш-Ейлау. І все 
це завдяки умілій дезін
формації, здійсненій Баг- 
ратіоном. Безпосередні
ми виконавцями її були 
єлисаветградські гусари.

Опис цих же подій ми 
знаходимо і з «Матеріа
лах для сучасної воєнної 
історії (1806—1307)» Л. Да
видова, який на той час 

(був ад'ютантом князя Ба- 
гратіона і служив у Лейб- 

£ гусарському полку. Прав- 
Іда, він допускає помилку, 

коли пише: «Здруг аван
постные казаки авангарда 
берут в план французско
го офицера, посланного 

I курьером от маршала 
I Бертье к Бернадоту с На- 
I полеоновым приказанием 

напирать на армию нашу 
не выпускать ее из ви- 

I ду и, между тем, с изве
щением его о движении 
веек французских сил на 
Вилленберг, Пассенгейм 
и Алленштейн». (Ми вже 
знаємо: це зробили гуса
ри Єписаветградського 
полку, хоча не зиключас- 
ться, що діяли зони ра
зом з козаками — Р. Л.). 
«Багратион мгновенно 
проник опасностью. Он в 
ту же минуту отослал и 
пленного курьера, 
рехааченную 
Бенигсену и, не дожидая 
дальнейшего 
от него, сам 
тип авангард вспять и пус
тился на соединение с ар- 
Миею усиленными пере
ходами. Однако, предэи- 

|дя неминуемость генераль
ного сражения, он, з на
мерении обессилить 
приятельскую армию це
лым корпусом войск, не 
забыл и о Бернадоте; он 

^приказал Юрковскому 
■ атаковать его аванпосты, 
I сбить их и преследовать 
В целый день, дабы через 
I то уверить его, что наме- 
в рение наше теснить его 

и пе- 
бумагу к

повеления
собою обра-

Н0-

всеми силами не измени
лось и продолжится. При
казание Юрковскому за
ключалось постскриптом, 
з котором предписано 
ему было обратное дви
жение при наступлении 
ночи...

Предприятие это увен
чалось желаемым успе
хом».

Гусарські полки билися 
на всіх театрах воєнних 
дій 1812 року, і на голов
ному (серед лейб-гвардії 
Гусарського, Ахтирського, 
Ізюмського, Сумського та 
Маріупольського) завжди 
був Єлисаветградський. 
На початку Вітчизняної 
війни 8 діючих ескадронів 
полку знаходилися а. 1-й 
Західній армії у 2-му пі
хотному корпусі генерал- 
лейтенанта К. Ф. Баггову- 
та, 2 запасних ескадрони 
перебували з корпусі ге
нерал-лейтенанта П. X. 
Вітгенштейна в зведено- 
гусарському полку і вві
йшли до гарнізону фор
теці Дінабург (Даугавпілс). 
Командузаз на той час 
єлисазегградськими гуса
рами генерал-майор О. М. 
Всеволожський.

Віддаючи належне муж
ності всіх захисників Віт
чизни від- наполеонівської 
навали, треба зазначити, 
що самовідданість і ге
роїзм. бойове братство і 
виручка гусаріз були пев
ним взірцем у російській 
армії. Так, наприклад, з 
бою під Вітебськом унтер- 
офіцер Єлисаветградсько- 
го гусарського полку Міх- 
някоз врятував, життя ма
йору Алексіну,.а вахмістр 
Рибалко, унтер-офіцер 
Безчастний і гусар Крича- 
нов відстояли гармату. 
Під містом Красним рот
містр Дік відбив ворожу 
гармату. Особливо тяж
кими для полку були бо; 
7 серпня. В цей день 1-а 
Західна армія, відступаю
чи від Смоленська, била
ся з неприятелем біля 
Гедеонова, біля села 8а- 
лутина, при Лубині. Втра
тивши 5000 чоловік, вона 
пробилася крізь корпуси 
Не я, Мюрата, Даау, Жю- 
но і вийшла на Москов
ський шлях навздогін 2-й 
армії П. І. Багратіона.

7 серпня, як відомо, 
відбулася переломна- бит
ва, відома в історії, як Бо
родінський бій. Щоб стри
мати удар 35-тис ячного 
угруповання французів, 
Багратіон стягнув до Се- 
менівських флешей усі 
сили 2-ої армії. На допо
могу йому Кутузов на
правив корпус Багговута і 
частину своїх резервів. 
Сім разів неприятельські 
частини атакували флеші, 
та щоразу їхні атаки роз
бивалися об стійкість і 
мужність російських вої
нів. У критичний момент 
бою Кутузов послав в об
хідний рейд козаків М. І. 
Платоза та 1-й кавалерій

ський корпус Ф. П. Уваро
ва, в склад якого входи
ли також єлисаветградські 
гусари. Командував ними 
тоді полковник Г. О. Шес- 
такоз.

О 12-й годині Уваров з 
28 ескадронами і 12 гар
матами напрейився до 
річки ВойЯа, да буз зу
стрінутий (біля с. Беззу
бого) 84-м французьким 
лінійним полком та кава
лерійською бригадою Ор- 
нанОл Бригада ховалася за 

річкою, а полк стояв в ка
ре перед греблею. Не 
підготувавши удару арти
лерією, Уваров з ходу по
сунув на нього гусарів. 
Трикратні відважні атаки 
були відбиті вогнем фран
цузької піхоти, поки, на
решті, не обстріляли каре 
артилерією. Французи ві
дійшли за річку, залишив
ши в р^ках гусарів гар
мату. При цьому сам віце- 
король нарвався на не
безпеку — під ним було 
вбито коня.

Цей маневр май великі 
наслідки. Настійливі атаки 
гусаріз разом з лейб-ко- 
заками скували увагу во
рога, а їхній відхід вліво 
під прикриття сил 1-го 
кавкорпусу послужив від
волікаючим маневром. 8 
цей час через Войну пе
реправилися. козаки Пла
това і ударили, в лівий 
фланг неприятеля. Напо
леон, стурбований подія
ми на цій ділянці фрон-

ту, вимушений буз зупи
нити атаку на центр, зня
ти і перекинути вліво по
над 20 тисяч солдатів мо
лодої гвардії для відбит
тя російської кінноти.

Цікава доля гусара Єли- 
саветградського полку 
Федора Потапова (Саму- 
ся). Вирвавшись з поло
ну, Самусь організував 
3-тисячний партизанський 
загін. Його ударну силу 
складала кінна група з 
200 чоловік, озброєних і 

одягнених у лати фран
цузьких кірасирів. В од
ному з боїв їм вдалося 
захопити гармату.

Самусь виявив неабиякі 
здібності в організації та 
керівництві діями парти
занів. Він увів систему 
оповіщення населення 
про наближення ворога 
за допомогою дзвону та 
інших умовних знаків. 
Часто в таких випадках 
села безлюдніли, за Ін
шим умовним знаком се
ляни поверталися з лісів. 
Маяки та калатання дззо- 
нів різної величини пові
домляли, коли і з якій 
кількості верхи чи піши
ми йти а бій. Загін Саму- 
ся завдав значних втрат 
‘французьким військам. <8 
Смоленській губернії ним 
було знищено близько 
З тисяч ворожих солдатів,

Закордонні походи 1813 
—14 років Єлисааетград- 
ський полк зробив ускла- 

ді корпусу барона Він
цем ге роде,

У війні з Туреччиною 
1828—29 років полк особ
ливо успішно діяв в битві 
при Кулевчі та при штур
мі Адріанополя. Під Ку- 
лезчею, наприклад, юн
кер Панін, втративши ко
ня, ззяа рушницю і з пі
хотним полком пішов з 
атаку.

Не робить честі Єлиса- 
ветградському полку його 
участь у придушенні поль
ських повстань 1831 та 
1863 років і угорського 
повстання 1849 року. Але 
із пісні слів не викинеш. 
До речі, була з єлисазет- 
градських гусарів і езоя 
полкова пісня. Написана 
зона невідомим автором, 
здається, після 1911 року, 
адже саме тоді Зисочай- 
шим наказом N2 588 стро
йовим чинам полку буз 
присвоєний білий ментик.

* & £

Нам трубят, гусары, а дало! 
Быстро на конь, сабли еон, 

Станем дружно, станам
смело

За царя, за свой закон. 
Мы гусары не яз фольги, 
Всяк из нас литом булат; 
Берегите имя Ольги, 
Белый ментик и Штандарт. 
З поле чистом, в поле 

белом 
Имя Ольги нам закон, 
Мы влетим, гусары, смело 
И исчезнет spar, мак сои.

Если ментик наш кровавым 
Зарумянится пятном, 
То с двойною, братцы, 

славой 
Щеголять мы будем в нем. 
И других не Будет лятен 
На почетной белизне, 
Ментик наш и чист

и знатен, 
Как и а мире, так в войне.

Треба зазначити, що 
форма для гусарів мала 
неабияке эьачення. Вона 
зобов’язувала не тільки 
до дотримання військо
вого статуту та етикету, а 
й до певної моралі. До
сить вишукана уніформа 
гусарських полків все ж 
відрізнялася з кожному з 
них кольором та деякими 
деталями. Єлисааетград- 
ський полк до 1911 р. маз 
сірі допомани (короткі 
суконні куртки із стоячим 
коміром) та сірі ментики 
(куртка, що надівалася по
верх доломана). Ментик 
обшивався білим бараня
чим хутром. Ташки (плос
кі сумки з галуном та 
вензелем, які кріпилися 
до портупей), чакчири 
(вузькі рейтузи), чепраки, 
обшлаги та комір на до
ломан» були темно-зелені. 
Набірний метал із жовтої 
міді. В холодний час гу
сари носили плащ із та
ким же коміром, як і на 
дОломані.

Єлисаветградський полк 
мав і свої знаки відзнаки: 
1) штандарт простий, з 
Олександрійською юві
лейною стрічкою і з на* 

лисом «1764—1864»; 2) 25 
Георгіївських срібних труб 
з написом «За відзнаку 
при поразці та вигнання 
неприятеля з меж Росії в 
1812 р. і за приборкання 
Угорщини в 1849 р.»; 
3) знаки на головні убори 
з написом «За відзнаку»— 
за подвиги у війні з фран
цузами 1812—1814 рр.

Полковим езятом вва
жався день святої Трійці.

Як відомо, з 1912 році, 
напередодні 100-річного 
ювілею Вітчизняної війни 
на Бородінському полі 
було відкрито 34 пам’ят
ники. Було серед них і 
2 монументи, які увічни
ли славу наших ^емлякіа— 
єлисаветградських гусарів.

Поки що останні по 
хронології свідчення про 
Єлисаветградський гусар
ський полк датуються 
1914 роком, вони знайде
ні автором у нашому обл- 
держархіві і стосуються 
святкування 150-річчя існу
вання полку. В одному з 
них — телеграмі на ім’я 
міського голови Г. Й. Во- 
лохіна — полковник О. Яр’ 
минськин пише: «Таким 
чином місто Єлисаветград 
та його позіт є колискою 
полку і Вас, представника 
міста, просимо вшанувати 
своєю присутністю свят
кування сього знаменного 
для полку дня». У відпо
відь на це запрошення 
міська Дума на зборах 16 
травня 191 Д' р, одностай
но постановила замозити 
в Москві з Т-ві Хлєбніко- 
вих ікону св. Єлисазети 
для піднесення полку, а 
також доручити підготов
ку тексту привітання ко
місії з гласних І. Я. Пашу- 
тіна, Д. Є. Горшкова та 
О. К. Тарковського. Влас
не, текстом а основному 
займався останній з них, 
про що свідчить чернетка, 
зроблена його рукою.

Останню ж телеграму, 
надіслану з Маріампіль- 
ських казарм 29 травня і 
підписану полковником 
Ярминським, наведемо 
повністю: «Єлисааетград- 
ські гусари, святкуючи 
знаменний день півтора- 
віко80го існування, що 
виповнилося, щасливі при
вітати з своїй сім’ї пред
ставника міста Єлисазет- 
града. Приносять "щиру 
подяку місту за сердечну 
адресу і благословіння 
полку іконою святої Єли- 
савети, ім’я котрої їх 
кревно і близько зв’язує».

І нарешті, хотілося б 
звернутися до вас, ша
новні читачі. Якщо у ко
гось десь іще зберегли
ся свідчення (документи, 
малюнки, фото) про ели- 
савегградських гусаріз, 
надішліть їх, будь ласка, 
до редакції. Будемо дуже 
вдячні, Все, що варто ува
ги, піде а експозицію об
ласного краєзнавчого му
зею;

Р. ЛИМАРСЬКИЙ.
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Спочатку ми .пропонуємо перевірити рішен
ня минулого туру.

ЗАВДАННЯ 1
1. KdH 2- с4+ <]с 3.

1

1
1
1
1

ШАХОВИЙ КЛУБ
«КАЇСД»

1.
2.
1.
2.
1-
1.

1'.Фе4! 2, КеЗ + t de 3. с4Х. 
...Кре4 2. Сс4! <13 3. с(1Х.

ЗАВДАННЯ 2

еЗФ;еЗ 2. ФЬІ о 3. ФЬ7Х. 
...К!>4 3. СебХ.

Т еЗ 2. Ф:іі5 3. Фі7Х.
..’.’и6 3. Kf6X. , л
...К:еЗ 2. Фа4 3-
...fe 2. Ф с2 3- СебХ.

1.
2.
2.
2.
А

того туру,

ЗА8ДАННЯ З
Сс8 Т&{4 2. Ф115!.та 3.. Ф(7Х.
...К(4| 2. ФіИ та 3. ФЬЗХ.
...С^4 2. Ф:у4 (5 3. Ф^'8Х.
...ФІ4 2. Ф:е2 та 3. КЬ4Х.

ЗАВДАННЯ і
Феї ГЬ2 2. ФІ16+ Феб 3. (ІсКХ.
...Сйб 3. гіеКх.

(К£6) 3. (18ФХ.
...Кре7 3. (ІеФХ.
зараз пропонуємо вам завдання одинадця-

ЗАВДАННЯ 1
Білі: Кра8,; ф(4, ТМ, СаЗ, Са4, Kd5 (6),

Чорні: Кра5, Cd3, СС8, Ке4, п.п. аб, Ь4, сЗ, d?, 
(16 (9).

Маг в 3 ходи, (3 очка).
ЗАВДАННЯ І

Білі: Kogl, Фсб, Kd1, п.п. ЬЗ, с2, <12, g5 (7). 
Чорні: Кр(І4, СаЗ, Каб, п.п. Ь6, 15, 116 (6). 
Мат з 3 ходи, (3 очка).

ЗАВДАННЯ З
Білі: Краї, ФІ14, Tel, Tdl, п.п. е5, 117 (6). 
Чорні: Kph8, Tb8, Cf8, Кс8, п.п. а7, Ь7, е7 (7). 
Маг з 3 ходи. (З очка).

ЗАВДАННЯ 4
Білі: Кра5, Ф(13, ТГ8, Kb4, п.п. ЬЗ, <12, (2 (7).
Чорні: Кре5, Са8, Kg1, п.п. сб, еб, g4, Ь4 (7). 
Мат з З ходи. (З очка).



СПОРТ

ШІСТЬ
П’ять днів понад 500 

членів 27 збірних команд 
областей України та міст 
Києва і Севастополя ви
борювали поблизу с. Со
колине Бахчисарайського 
району Кримської області 
першість на XIX респуб
ліканських туристських 
змаганнях школярів Ук
раїни. Як ми уже пові
домляли в номері «МК» 
за 4 серпня 1990 року, 
право захищати честь 
Збірної юних туристів Кі- 
ровоградщини за резуль
татами -обласних змагань 
Отримали школярі СШ 
№ 10 м. Олександрії, і 
олександрійці «не підка
чали». На самій важкій тра
сі туризму поході-кросу 
були першими! Юрій Пап
ський, Олександр Снєж- 
ко, Костянтин Метелев- 
ський, Олександр Балак- 
шей, Валентина Шинка
ренко та Ольга Ярмощук 
самі наводили собі пе
реправи до перемоги, 
убрід через гірські пото
ки наближались до мети. 
Ніщо не могло юним ту
ристам завадити стати 
переможцями. Та, як ви
явилось пізніше, команда 
Кіровоградщини ледве не 
програла... суддям, хоча 
була найкращою за ча
сом і чистотою проход
ження траси.

Директор Республікан
ської станції юних турис
тів Ю. В. Штангей, під
креслюючи товариську за
гальну обстановку пер
шості, есе ж змушений 
був розповісти і про не
справедливість відносно 
ніровоградців: «На травер
сі скельного відрізку крос- 
походу лідера змагань —- 
кіровоградську команду 
школярів судді ледь не 
зняли з дистанції, хоча 
заслуговувала вона лише 
штрафних очок, Але муж
ність і воля до перемоги 
її учасників зробили своє 
діло — кіровоградці пе
ремогли».

Що саме воля до пе
ремоги і мужність школя
рів СШ № 10 м. Олек
сандрії привела їх на рес
публіканський Олімп ту
ризму, свідчить і такий 
факт. Можна з впевненіс-

КУБКІВ — У КІРОВОГРАДІ],®! ТУРИЗМ

тю сказати, що, незва
жаючи на те, що в м. Олек
сандрії існує міська СЮТур 
із штатними працівниками, 
лідерство все ж належить 

туристичному клубу «Скіф»
СШ № 10. Очолює цей 
клуб Сергій Іванович Чер- 
нявський, вчитель історії
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цієї ж школи і, до речі, 
керівник переможців ни
нішніх республіканських 
змагань, За свою невдяч
ну роботу Сергій Івано
вич не отримує ламаного 
шеляга. Під його керів
ництвом діти школи здійс
нили 7 походів по Криму, 
подорож по Кара-Кумах, 
пройшли перевалами За

хідного Кавказу і Карпат, 
і школярі не випрошують 
гроші на туристські подо
рожі у своїх батьків. Во
ни їх самі заробляють у 
школі, виконуючи працю 
прибиральниць. Самі ж І 
виготовляють необхідне 
туристичне спорядженням

страхувальні системи 1 ка
рабіни, намети і рюкзаки. 
Долати всі перешкоди на 
шляху до подорожей і 
змагань допомагає дітям 
Чернявського віра в сво
го класного керівника, 
його чесність і порядність. 
Та в цьому році школярі 
СШ № 10 не тільки могли 
не стати переможцями 
республіканської першос

ті, а й не потрапити на 
обласні змагання. Справа 
у тому, що на міських 
змаганнях в Олександрії 
головний суддя, Сергій 
Петрович Ізмайлов, керів
ник гуртків Олександрій
ської СЮТур перед по
чатком змагань заявив.

що переможе команда 
тільки СШ № 19. Тобто, 
власноручно розподілив 
місця між збірними 
командами шкіл міста, а 
коли виявилось, що СШ 
№ 10 все ж сильніша, осо
бисто дописував штрафні 
бали туристам С. І. Чер
нявського. Та ця нова «ме
тодика» С. П. Ізмайлова 
визначення кандидатів на 

участь у змаганнях більш 
високого рангу не про- 
йшла, оскільки при такій 
постановці питання зма
гання можна було б про
водити навіть в окремому 
кабінеті Олександрійської 
СЮТур. На це не погоди
лись юні туристи «Скіфу».

Добре в змаганнях з ве- 
лотуризму виступили і 
учні СШ № 19 Сергій За- 
рубін та Вячеслав Кочнєв. 
На трасі велораллі вони 
піднялись на ill сходинку 
п’єдесталу пошани. Готу
вав до стрімкого злету 
туристів - велосипедистів 
керівник гуртків Кірово
градської облСЮТур Вік
тор Петрович Тинченко. 

Також до III сходинки вер. 
шини фотомистецтва діі 
стались вихованці заві« 
дуючого оргвідділом Кі
ровоградської облСЮТур 
Олександра Васильовича 
Колотухи. У показі слайд* 
фільмів на кращу турист
ську подорож відзначи
лись старшокласники СЩ 
№ 28 Ігор Татарчук та 
Ярослав Тимошенко.

Юні туристи-водники об
ласного Палацу піонерів і 
школярів Олег Моргун та 
Олег Найден були п'яти
ми. Тренував їх молодий 
наставник, керівник гурт* 
ків Валерій Олександро
вич Кізіменко.

У загальному ж нео^>\ 
ційному заліку команда 
Кіровоградщини після 
збірної господарів —.
кримчан була другою. На
ші юні земляки поверну
лися додому із медаля
ми, цінними подарунками 
та 6-ма кубками. «За пе
ремогу у поході-кросі», 
«За II! місце по велоту
ризму». «За V місце'У^«а 
водній трасі», «За 
це в показі слайдфільмів».

Ще два кубки вручили 
кіровоградцям їхні това
риші із Закарпаття та 
Харкова — «За дружбу 
між командами» та «{Ку
бок єдиній команді, яка 
повністю пройшла похід- 
крос».

О. В. Колотуха, пред
ставник кіровоградської 
команди, на змаганнях не 
приховував своєї радос
ті: «Я відчував, що ми 
повинні були добре ви
ступити. Хоча раніше на 
республіканських пер^^с- 
тях не проводились зма
гання із водного туриз
му, велосипедного та гір
ського, але все ж енту
зіасти шкільного туризму 
не залишали поза увагою 
ці цікаві види активного 
відпочинку. За плечима 
юних мандрівників 4J 
тегорійний похід у 
куточки Радянського Со
юзу. Всього ж мандрува
ли цими нетореними стеж
ками понад 500 школярів 
області. Так що резуль
тат — закономірний».

А. БОЙНИЙ.

(Продовження. Початок у Н8№ 29—35, 40, 41, 45—49].

На одному ламають різни, в іншого заюшилася від 
батогів спина. € кати, найняті на весь рік. Вони б’ють: 
у той час, ноли пані розмальовує обличчя, слухає прия
тельок, обдивляється прошитим золотом матеріал на 
сукню, б’ють далі: пані роздивляється довгий список 
витрат; б’ють знову, аж поки кат.и не втомляться. Тоді — 
геть звідси — гарчить не своїм голосом. — Покарання 
закінчено! На хрест цього бранця! — А за який злочин 
така нара? — питає чоловік. — Де свідки? Чи хтось до
повів? Слухай, не варто ніколи спішити, якщо йдеться 
про смерть людини.

Дурнику, невільник — це людина? Навіть якщо нічого 
не вчинив поганого, що з того? Так волію, тан наказую 
і моя воля є достатньою причиною».

ЩО ПОДОБАЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЖІНКАМ. В Євро
пі, щоб мати успіх у жінок, слід рахуватися з їхнім ха
рактером.

Так якось вважається, що з француженками треба 
бути веселими, з англійками — оригінальними, з нім
кенями ціняться почуття або сентиментальність, з іта
лійками — чулість, з іспанками — жага.

Вирізняються також віденки через лагідність свого 
характеру, Історія двох великих дам, польської княгині 
І дружини військового міністра, облетіла всю Німеччину. 
Про те, як дві богині побилися об заклад, змагаючись у 
красі. У судді взяли собі публіку. Найкрасивішою мала 
бути визнана та, за котрою протягом певного часу у 
віддалене місце піде найбільша кількість забраних з 
бульвару молодих мужчин.

Лорд Байрон, а за ним усі подорожуючі не могли на
милуватися молодою дівчиною з Кадиксу. Марціаліс так 
говорить про неї: «Рухи її такі різкі, вона настільки 
чуттєва і пристрасна, що самого Іполіта схилила б до 
мастурбації».

IV. РІЗНІ СПОСОБИ ПОВЕДІНКИ І ДІЙ ПІД ЧАС 
ТІЛЕСНОГО СТОСУНКУ

РОЗДІЛ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ МУЖЧИН І ЖІНОК ЩОДО 
РОЗМІРІВ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ .ЗРОСТАННЯ ЖАГИ 

ТА ТРИВАННЯ СТАТЕВОГО АКТУ
Мужчини поділяються на три класи щодо розмірів їх- 

МЬПерший клас — заєць. Другий — бик, Третій — же
ребець.

Жінки танож поділяються на три класи за розмірами 
їх йоні**).

Перший клас — газель, другий — кобила, третій — 
слониха.

Таким чином дістають три рівних завязки — між від
повідними один одному нласами, та шість нерівних, — 
між класами, що не відповідають один одному.

Зв’язки між № 2 (бик) I № 1 (газель) та між № 3 (же
ребець) і Ні 2 (кобила) називаються вищими.

Зв’язок № 3 (жеребець) із No 1 (газель) названий най-

Зв’язки № 1 (заєць) із № 2 (кобила) та № 2 (бик) із № З 
(слонихою) називаються нижчими зв’язками.

Зв’язок № 1 (заєць) із № 3 (слонихою) названо най
нижчим. , -

Найвищі це такі зв’язки, котрі дають найбільше при
ємності.

Подібним чином класифікують мужчин І жінон залеж
но від ступеня зростання жаги: слабкий, середній I 
сильний. З такої тонни зору Існує стільни ж комбінацій 
злягань, що й подано вище.

Існує танож третя схожа нласифінація, що обумовлює 
час, необхідний для настання оргазму у мужчин і жі
нон. Цей поділ призводить до такої ж кількості комбіна
цій. Поєднуючи між собою номери трьох поділів, діста
ють велику кількість комбінацій. *

Турботою мужчин і особливо чоловіків є те, щоб за 
кожним разом застосовувати засоби, иайпотрібніші для 
досягнення мети злягання. Коли пара з’єднується впер
ше, чоловіча жага Інтенсивна, однак триває коротко, 
але згодом все — навпаки. Щодо жінон усе вищесказа
не розвивається протилежним чином.

АПЕНДИКС ДО РОЗДІЛУ 1
РОЗМІРИ ОРГАНІВ. Багатьом риторикам були відомі 

такі двовірші. Овідій:
«За ступнями можна дізнатися, яна в дівчини печера, 

за носом — яна тичка у мужчини» (дослівний переклад).
У перекладі з французької: «У жінки мала стопа — 

мала перлина, у мужчини — великий ніс — великий 
член».

Марціаліс;
«Твій ніс, Папілусе, такий довгий, а кінець такий по

мітний, що можеш його понюхати, лн стане.
Лідія така барчиста, як зад у бронзового коня, ян ста

ра пантофля, забута у болоті, як позбавлений волосся 
матрац. Тут говорять, що трапився у мене тілесний 
зв’язок з Лідією в морському басейні; скоріше з басей
ном у мене була справа».

ЗРОСТАННЯ ЖАГИ. Марціаліс, про Хлою і Флогіс: «Пи
таєте. ХЛОЯ ЧИ флогіс ліпім« Ь пул 
але Флогіс то вулкан, котрий би

*У ЛІНГА — 
теяі органи.

Флогіс ліпша в коханні. Хлоя красивіша, 
- ~ і омолодив Нестора,

чоловічий орган, *’) НОНІ — жіночі ста-

Хлоя, навпаки, не чує нічого, нічого не говорить. Може 
здатися, що вона десь далено або з мармуру. Ото б боги 
потурбувалися, щоб у Флогіс були форми Хлої, а в тієї-• 
вогонь Флогіс».

Доктор Віллемонт, «Подружня любов»: «Більшим грі
хом є зраджувати з огидною, аніж із гарною жінкою. 
Обпитися добрим вином — буденний гріх, поганим — 
смертельний».

Доктор П. Гарньє: «Наука відкидає стару теорію про 
вирішальний вплив клітора на пробудження жаги у жі
нок, а його надмірний розвиток зовсім но свідчить про 
безпосередню причину розпусти чи лесбійського кохан
ня. Багато жінок нечутливі до подразнення цього орга
ну, а певна кількість жінок онанізує, вводячи до піхви 
предмети, які формою нагадують фаллос.

Відсутність одного зі статевих органів: клітора, піхви 
чи яєчника Іноді призводить, хоча досить рідко, до зга
сання жаги у жінок. Відчуттєві рецептори знаходяться 
у всіх частинах статевої системи, а не в нотрійсь одній 
із них. У деяких дуже вразливих жінок клітор і вхід у 
піхву не такі вразливі, чутливість рівномірно розподі
лена у статевій системі, а груди чутливіші за все інЦд.

із серця та уяви йде жага у жінок, жагучі жінки пе
реважно дуже щуплі.

Холодність у жінок має свої ступені і часто відносна. 
Хоча вона зустрічається часто, причиною її рідко є оги
да. Нсдостає лише фізичного потягу і приємності. ТаН 
само дуже рідко вона перешкоджає жінці вийти заміж і 
ніколи не робить із неї бездітну чи погану матір.

Трапляються мужчини і жінки, дуже залежні від своїх 
орга.н'°- Переважно це особи з якимись обме

женнями чи ІДІОТИ. Згадують мавританського мніха, 
котрий протягом трьох днів задовольнив сорон своїх 
дружин. А то ще говорять про певну повію, котра про- 
ілпаГ десяти РОК’В щодня приймала по десять муиічин, зовсім від цього не потерпаючи.

час у ЖІН0И 3 багатою уявою сексуальна 
жерсть-с?ат^иГ0Крган"в»? еиїальтаЧ» І надмірну збуД- 

рія *С ТРИВАННЯ СТАТЕВОГО АКТУ. Овідій, «Аре гма™- 

ип^пилї>°л!.ЛаДаите наДм|РУ жаглів, щоб не залишити 

на"разом’ енлад’ут^^бр’ою0 переможен'> мужчина і жо<- 

Полюбляю слухати голос, котрий висловлює щастя, 
чи0припинивТ® просить> щог- " продовжував розкіш 

Люблю читати в П очах лоразну | бачити згасання 
гво^е°«СеХтоИрнатисяа< ' протягом «СЕГ«=ГО чаіу

(Далі буде).



понеділок
З ГРУДНЯ

д УТ
16.00 — Новини. 16.15 — Для 

дітей. «Івасик, Телесик». Лялько
ва вистава. 17.00 — Шляхом онов
лення. 17.30 — Солодкі звуки Мо
царта. 18.00 — На київській хвилі.
18.40 — «День за днем». (Кірово
град). 18.50 — Реклама. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Усім 
миром. 20.05 — Пісні Раймонда
П«у2са- 20-35 — Візит до лікаря.
20.45 — На дбраніч, діти! 21.05 — 
Художня гімнастика. 21.35 — Все 
про ніно. 22.45 — Вечірній вісник. 
▲ ЦТ (І програма)
15.55 — «Крайні землі». Докумен
тальний телефільм. 16.45 — Ди
тяча година (з уроком німецької 
мови), 17.45 — Документальний
фільм «Природа ще наша». 18.10 — 
Мультфільм. 18.30 — Час. 19.00 — 
Ми і економіка. 19.45 — Теле
фільм «Варіант «Омега». 2 серія. 
21.00 — Час. 21.40 — Колаж. 21.45
— Телефільм «Білосніжнн». 23.05
— Авторсьне телебачення. «Ма
ленькі трагедії Юрія Любимова», 
«Нещодавно». 0.20 — ТСН. 0.35 — 
На чемпіонаті світу з шахів. 0.55
— Телефільм «Батьки і діти*. 1 се
рія. 2.10 — «Гран-па білої ночі». 
Фільм-концерт.
А ЦТ (II програма)
14.40 — Біологія. 7 кл. 11.10 —'
«Бурда моден» пропонує, 12.00 —

Спадкоємці Сухомлинського
27 листопада Кіровоградський 

педінститут зустрічав гостей із 
Москви, Білорусії, Татарії, Чу
вашії та міст нашої республіки 
(Києва, Харкова, Сум. Вінниці, 
Слов’янська) на Всесоюзну ус
тановчу конференцію Асоціації 
В. О. Сухомлинського. При
хильники педагогічної спадщи 
ни нашого земляка познайоми
лись зі Статутом Асоціації, об
рали правління (президент — 
О. В. Киричук (Київ), віце-пре
зидент — С. Г. Мельничук (Кі
ровоград), комерційний дирек
тор — А. С. Бик (Кіровоград). 
Гості за «круглим столом» об
говорили проблеми. пов’язані 
із дослідженням , вивченням, 
впровадженням та пропагандою 
спадщини В. О. Сухомлинсько
го, спланували діяльність Асо
ціації: випустити десятитомник 
творів нашого земляка; друку
вати щорічник наукових до
сліджень; творчо впроваджу
вати ідеї добра, милосерда, гу
манізму в наше життя: підно

Народні мелодії. 12.ф^ — На поза
черговому З’їзді народних депута
тів РРФСР. 12.35 — Співає М. Ка- 
пуро. 12.50 — Документальний те
лефільм «Абубакар. Трохи про 
час, трохи про себе». 13.10 — Те
лефільм «Як пишеться СЛОВО асон- 
це». 14.15 — На позачерговому 
З’їзді народних депутатів РРФСР.
18.30 — Час (з сурдоперенладом).
19.00 — Телевізійний музичний 
абонемент. Спогад про коннурс. 
20.00 — Вечірня мазка. 20.15 —
Колаж. 20.20 — Вертикаль. Доку
ментальний фільм «Весело на ду
ші». 20.50 — «Ведмеже ігрище».
21.10 — «Звукова доріжка». 21.40
— На позачерговому З’їзді народ
них депутатів РРФСР. 23.40 — На 
сесії Верховної Ради СРСР.

вівторок
4 ГРУДНЯ

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Доброго 

вам здоров’я». 9.50 — Художній 
фільм «Не ходіть дівчата, заміж». 
10.55 — Телефільм «Роздуми на 
древній площі». 11.35 — Концерт. 
16.00 — Новини. 16.10 — Говори
мо українською. 16.30 — Для дітей. 
«Веселка». 17.00 — Концерт ор
кестру народних інструментів.
17.30 — Екологія Азовського моря. 
18.00 — На другій сесії Верховної 
Ради УРСР. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Депутатський ка
нал. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 -- На другій сесії Верховної 
Ради УРСР.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.30 — Теле

фільм «Варіант «Омега». 2 серія.
9.40 — Мультфільми. 10.15—«Без 
вини винуваті». Документальний 
телефільм. 10.35 — Дитяча година 
(з уроком німецької мови). 11.35 — 
Телефільм «Зазирни під маску». 
1 серія. 12.20 — Колаж. 12.30 — 
Час. 13.00 — На чемпіонаті світу з 
шахів. 15.30 — ТСН. 15.45 — Кон
церт фольклорних колентивів. 
16.05 — А. Фет. Читає Я. Щерби- 
ніна. 16.25 — Здрастуй, музико!
17.10 — Об’єктив. 17.45 — Компа
нія «Юлейсрадіо». (Фінляндія) на 
екрані ЦТ. Документальний фільм 
«Брууніада». 18.10 — Мультфільм.
18.30 — Резонанс. «Європа май
бутнього: після зустрічі у верхах».
19.30 — Парламентський віснин 
Росії. 19.45 — Телефільм «Варіант 
«Омега». З серія. 21,00 — Час. 21.40
— Компанія «Юлейсрадіо». (Фін-

сити культ Вітчизни, Людини, 
Книги, Праці, Рідного Слова, 
Краси; залучати молодь особ
ливо майбутніх учителів) до 
глибокого вивчення спадщини 
Педагога; заснувати медаль 
В. О. Сухомлинського.

Гості з цікавістю слухали 
доньку відомого педагога 
Ольгу Василівну Сухомлинську, 
яка розповіла про поїздку до 
Східної Німеччини, про школу 
імені Сухомлинського в Обер
хаузен!, яка вже десять років 
діє. про Міжнародне товари
ство імені Сухомлинського. Во
на застерегла: «Не треба хва 
лебних слів на адресу Сухо 
млинського. Ного ідеї і його 
самого треба приземлити, на
близити до нашого складного 
сьогодення». Виступив і гість 
із Гомеля М- А. Дмитрієв. то
вариш В. О Сухомлинського. 
котрий, зокрема, сказав: «його 
спадщина — це скарб, ЧИСТО 
джерело, якого вистачить на 
довгі роки».

ляндія) на екрані ЦТ. Телефільм 
«Зазирни під маску». 1 серія. 22.25
— «Слово». Художньо-публіцистич
на програма, и.25 — ТСН. 0.40 — 
На чемпіонаті світу з шахів. 0.55
— Телефільм «Батьки і діти». 2 се
рія. 2.03 — Спортивна програма. 
2.33 — «Хроніка Святослава Ріх- 
тера». Документальний телефільм. 
3.58 — Це було... було...

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Сек

рети природи». Наукооо-популяр. 
НИИ альманах. 8.35, 9.35 — Геогра
фія. 8 кл. 9.05 — Французька мо
ва. 1 рік навчання. 10.05 — Фран
цузька мова. 2 рік навчання. 10 35, 
11.35 — Музика. 2 ил. 11.05 —
Вібліофіна. 12.05 — «Земні стежни 
космонавта Волкоеа». Документаль
ний фільм. 12.15 — На позачерго- 

,?’їзді народних депутатів 
РРФСР. 12.25 - Співає Т. Дашко
ві. 12.45 — Ритмічна гімнастика.
13.15 — Телефільм «Дачні історії». 
1 серія. 14.15 — На позачерговому 
З’їзді народних депутатів РРФСР.
18.15 — На позачерговому З’їзді 
народних депутатів РРФСР. 18.30
— Час (з сурдоперенладом). 19.00
— Колаж. 19.05 — Бар’єр. Моло
діжний рекет. 19.25 — Хокей. Чем
піонат СРСР. «Спартак» — «Дина
мо» (Москва). У перерв! — 20.00 — 
Вечірня казка. 21.40 — На поза
черговому З’їзді народних депута
тів РРФСР. 23.40 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР.

5 ГРУДНЯ
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — «Темп». 
Хто зупинить СНІД? 10.20 — Ху
дожній фільм «Зайчик». 11.40 —
Шкільний екран. 16.00 — Новини.
16.15 — Для дітей. «Сім нот».
16.45 — «Пам'ять». Слідами наших 
виступів. (Кіровоград). 17.05 —
«День за днем». (Кіровоград). 17.30 
— На київській хвилі. 18.00 — На 
другій сесії Верховної Ради УРСР. 
19.00 — Актуальна камера^ 19 30 — 
На другій сесії Верховно» Ради 
УРСР. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.05 — На другій сесії Верхов
ної Ради УРСР.
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — Теле
фільм «Варіант «Омега». З серія. 
9.50 — Мультфільми. 10.15 —«Три 
мрії Степана Ерьзі». 11.00 — Мон
гольське свято «Цам». 1130 — Це

Учені із Казані (Г. И. Бушка- 
нець). із Чуваського педінсти
туту (П. П. Матвеев) наголоси
ли. що татарським та чувась
ким вчителям близькі ідеї на
родного Педагога, вони вивча
ють його спадщину, пропагу 
ют в її.

У розмові взяли участь 
вчені, і педагоги, і працівники 
Музеїв. Заслужені вчителі 
УРСР Н. А. Калиниченко (Ко 
мншуватська СШ). С. Г. Максю- 
тін (обласний інститут удоско 
палення вчителів) зустрілися 
зі студентами-філологдми. Д. М. 
Грицюк (Миколаїв) —- з май 
Зутніми істориками.

Гості відвідали Павлиш. по
клали квіти на могилу Люди 
ИИ, ідеї якої допомагають нам 
'.кити .творити, незважаючи на 
численні життєві труднощі

в. ликов, 
кандидат педагогічних 
наук, член Асоціації 
В. О. Сухомлинського.

6улв0було... 11.50 — тЙсфільм 
«Зазирни під маску». 2 серія. 12.30
— Час. 13.00 — На чемпіонаті сві
ту з шахів. 13.10 — Документаль
ний фільм «Австрія, альпійська 
балада». 15.30 — ТСН. 15.45 — Му
зична снарбниця. Я. Сібеліус. Кон
церт для скрипки з оркестром.
16.20 — Документальний фільм 
«Якось чудового зимового дня».
16.40 — Дитяча година (з уроком 
англійської мови). 17.40 — Доку
ментальний фільм «Концерт на 
шостому кілометрі». 18.05—Мульт
фільм. 18.25 — Фотоконкурс «Зем
ля — наш спільний дім».* 18.30 — 
Перебудова: проблеми і рішення. 
Економіка і екологія. 19.30 — Грає 
камерний оркестр. 19.40 — Теле
фільм «Варіант «Омега». 4 серія. 
21.00 — Час. 21.40 — Колаж. 21.45
— Компанія «Юлейсрадіо» (Фін
ляндія) на екрані ЦТ. Телефільм 
«Зазирни під маску». 2 серія. 22.20
— Документальний телефільм
«Мне голос был...», 23.20 — «ВІД» 
представляє: «Пам’яті Віктора
Цоя». 0.50 — ТСК. 1.05 — На чем
піонаті світу з шахів. 1.25 — Те
лефільм «Батьки і діти». З серія. 
2.36 — Й. Штраус. «Летюча гли- 
ша». Вистава Московського театру 
оперети.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Сек
рети природи». Науково-популяр
ний альманах. 8.35, 9.35 — Фізи 
на. 9 нл. 9.05 — Німецька мова. 
1 рін навчання. 10.05 — Німецька 
мова. 2 рін навчання. 10.35, 11.35
— Загальна біологія. 10 кл. 11.05
— Вівліофіка. 12.05 — Ялта-91.
12.15 — На позачерговому З’їзді 
народних депутатів РРФСР. 12.25
— Від манежу до манежу. 12.35 —
Документальний фільм «Охота». 
Про колишнього капітана київ
ської футбольної команди «Дина
мо» В. Турянчина. 12.55 — Всі 
люблять цирк. 13.20 — Телефільм 
«Дачні історії». 2 серія. 14.15 —
На позачерговому З’їзді народних 
депутатів РРФСР. 18.30 — Час (з 
сурдоперенладом). 19.00 — Колаж. 
19.05 — Мультфільм. 19.25 — Хо
кей. Товариська зустріч. «Лос-Анд
желес Кінгс» — «Хімік», у перер
ві — 20.00 — Вечірня казка. 21.40
— На позачерговому З’їзді народ
них депутатів РРФСР. 23.40 — На 
сесії Верховн.ої Ради СРСР.

че/явец
б грудня

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Народні 

таланти. 9.45 — Художній фільм 
«Екіпаж». 1 і 2 серії. 12.00 —
І. Кальман. «Баядера». 16.00 — Но
вини. 16.15 — Для дітей. «Весел
ка». 16.45 — Виступає хор україн
ської молоді «Тисячоліття». 17.30
— ринмві відносини: шляхи вирі
шення. Виробництво товарів на
родного споживання. 18.00 — На
другій сесії Верховної Ради УРСР. 
19.00 —- Актуальна камера. 19.30
— На другій сесії Верховної Ради 
УРСР. 20.45 — На добраніч, діти! 
21 00 — На другій сесії Верховної 
Ради УРСР, По закінченні — мо
лодіжна студія «Гарт».
А ЦТ (І програма)
9.15 — Дитяча година (з уроком 
англійської мови), 10.45 — У світі 
тварин, 11.45 — Телефільм «За
зирни під маску». З серія, 12.25 —
— Колаж. 12.30 — Час. 13.00 — На
чемпіонаті світу з шахів. 15 30 — 
ТСН 15.45 — Грає Л. Тимофеева 
(фортепіано). 16.45 — Діалог з ком
п’ютером- 17.30 —Компанія «Юлей. 
срадіо» (Фінляндія) на екрані ЦТ. 
Документальний фільм «Три нове
ли про майстрів». 18.20 — Мульт
фільм. 13.30 — Політичні діалоги. 
«Ситуація». 19.00 — ...До шіст
надцяти і старші. 19.45 — Теле
фільм «Варіант «Омега». 5 серія. 

21.00 — Час. 2140 —^^зведення- 
ми МВС. 21.55 — Компанія «Юленс- 
радіо» (Фінляндія) на екрані ЦТ. 
Телефільм «.»Зазирни під маску». 
З серія. 22.35 — Авторське теле 
бачення «Телескоп». 0.20 — Будь
мо знайомі. Про Ні тур Міжнарод
ного талефесгиоалю «Сходинка до 
Парнасу». 0.50 — На чемпіонаті 
світу з шахів. 1.00 — Телефільм 
«Батьки і діти». 2.07 — «Навколо 
сміху».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Сек
рети природи». Науково-популяр
ний альманах. 8.35, 9,35 —- Приро
дознавство. 5 кл. 8.55, 9.55 —
«Увертюра». Науково популярний 
фільм. 9.05 — Іспанська мова. 1 рін 
навчання. 10.05 — Іспанська мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Біо
логія. 8 кл. 11.05 — Російська мо
ва. 12.05 — «Сіра чапля». Докумен
тальний телефільм. 12.15 — На по
зачерговому З’їзді народних депу
татів РРФСР. 12.25 —- Ритмічна 
гімнастина. 12.55 — «Мені люди
пісню подарували». Документаль
ний телефільм. 13.25 — Телефільм 
«Дачні історії». З серія. 14.15 —
На позачерговому З’їзді народних 
депутатів РРФСР. 18.15 — На по
зачерговому З’їзді народних депу
татів РРФСР. 18.30 — Час (з сур
доперенладом). 19.00 — Ритмічна 
гімнастина. 19.30 — «Ці дивні шве
ди». Про спортивне життя швед
ського міста Вестероса». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Колаж.
20.20 — Актуальне інтерв’ю. 20.30
— «Життя в танці». Фільм-концерт.
21.40 — На позачерговому З’їзді 
народних депутатів РРФСР. 23.40
— На сесії Верховної Ради СРСР.

іМтншуІ
7 ГРУДНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт.

10.20 — Художній телефільм «Сер
це не камінь». 1 і 2 серії. 16.00 — 
Новини. 16.15 — Народні таланти. 
16.50 — Фільм-портрет «Факуль
тет доктора Померанцева». 17.15
— Хто ми? 17.50 — Телефільм «В 
пошуках білого кречета». (Кірово
град). 18.10 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.30 — Грає квартет 
духових інструментів. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Художній 
телефільм «Дубровський». 1 серія.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
Ровенщина сьогодні і завтра. 21.40
— Художній телефільм «Дубров
ський». 2 серія. 23.00 — Реклама.
23.15 — Вечірній вісник. 23.25 —
«Світ поезії».
А ЦТ (І програма)
13.00 — На чемпіонаті світу з ша
хів. 15.30 — ТСН. 15.45 — Доку
ментальний телефільм «Гюмрієць».
16.10 — Зелена лампа. 16.45 —
Концерт оркестру російських на
родних інструментів Держтелера
діо СРСР. 17.30 — ТелеЕно. Жур
нал. 18.00 — Зустріч з групою 
«Ферс-котті» (Фінляндія). 18.30 — 
Час. 19.00 — л. Беристайн. Сим
фонічні танці з мюзиклу «Вестсанд- 
ська історія». 19.25 — Мультфільм. 
19.35 — Недипломатичні бесіди. 
20.00 — «ВІД» представляє. «Про
грама 500». «Кдпітал-шоу «Поле 
чудес». 21.00 — Час. 21.40 — Ко
лаж. 21.45 — В уряді СРСР. 21.55
— Це було... було... 22,15 — «ВІД»
представляє: «Обличчям до наро
ду», «Погляд», «Веді», «МТУ». У 
перерві - 23.55 - ТСН. 1.10 —
Майстри екрана. М. Коморовсьна,
3.20 — «АРС» запрошує до «Олім
пійського». 4.05 — В. А. Моцарт. 
Концерт № 2 ре мажор для скрип
ки з орнестром у виконанні «Вір
туозів Москви».
А НТ (П програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Сен 
рети природи». Науково-популяр
ний альманах. 8.35, 9 35 — Світ, 
Що нас оточує. 1 кл. 8.55, 9.55 —

І
і

«Нічним Ермітаж». Документаль
ний телефільм. 9.05 — Англійська 
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Ан
глійська мова. 2 р»к навчання. 
10.35, 11-35 - географія 6 ил.
і і 05 —• Мама, та го і я. 12.Од 
Виступає молодіжний фольклор- 
ний ансамбль м. Краснодара 1215 
_ На позачерговому 3 їзді на 

тГв РРФСР. 13.15 - на позачерго- 
□ому З’їзді народних депутатів 
РРФСР 18.30 - час (з сурдопе- рекладом)81900 -№■ ^°а' 
Вечіоня казна. 20.15 —
20 20 — Німофестиваль «Приз гля- 
дацьких симпатій». Документаль
ний телефільм «Де Ложкін ховає 
золото». 20.50 — Спорт для всіх. 
21.05 — Фільм-концерт про істо
рію і сучасні напрями естрадного 
танцю-стеоа. 21.40 - На позачер
говому З’їзді народних депутатів 
РРФСР. 23.40 — На сесії Верхов
ної Ради СРСР.

сньоіпа
8 ГРУДНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.50 — А. Адан. «Жи
зель». Вистава. 11.55 — Концерт 
хору «Димна». 14.00 — Новини. 
14 05 — Література наших днів. 
Роман Іваничук. 14.10 — «Жовтий 
лист». 15 20 — «Доброго вам здо
ров’я». 15.50 — «Урок без дзвони
ка». 16.15 — С. Гулан-Артемов-
ськнй. «Українське весілля». 16.40
— Вперше на екрані УТ художній
фільм «Руфь*. 18.05 — Протисто
яння. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Співає народна артистка 
УРСР Раїса Кириченко. 20.50 —
На добраніч, діти! 21.00 — Уроки 
музики. 21.20 — Грає динсилент.
21.40 — Художній фільм «Дубров
ський». З серія. 23.35 — Вечірній 
ВІСНИК.
А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин, 8.35 — Ма 
ма. тато і я. 9.05 — Живи, Земле! 
10.05 — Партнер. 10.35 — Під зна
ком «Пі». 11.35 — «Бурда моден» 
пропонує... 12.05 — Фільми ре
жисера І- Селезньової. «Ось така 
історія». 13.45 — Кінопрограма
«XX століття. Хроніка тривожного 
часу». Художньо-публіцистичний 
фільм «Спокута». 1 серія. 14.55
— «Один вечір з Пласідо Дог-
мінго». Музичний фільм. 15.50 — 
Мультфільм. 16.00 — Відкриття 
І Міжнародного конкурсу баяніс- 
тів-акордеоністів у Колонному за
лі Будинку спілок. 18.15 — Теле
фільм «Про бідного гусара замов
те слово...». 1 серія. 19.25 — Пар
ламентський віснин Росії. 19.40 — 
Телефільм «Про бідного гусара 
замовте слово...». 2 серія. 21.00 — 
Час. 21.40 — Науково-популярний 
фільм «Панда». 22.00 — Що? Де? 
Коли? 23.00 — Міжнародний те-
лефестиваль «Сходинка до Пар
насу». III тур. 1.15 — ТСН. 1.30 — 
На чемпіонаті світу з шахів. 1.45
— Телефільм «Аварія», і і 2 серії. 
4.00 — Зачарування романсу. Кі- 
ноконцерт.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—Мульт
фільм. 8.40 — Кінопубліцистика 
союзних республік. Документаль
ний фільм. «Реактор для молодят». 
9.00 — «Плюс одинадцять». Про
грама Російського телебачення: 
документальний екран Росії. Джаз 
Росії «Російський характер». Мо 
лоді артисти балету Росії. Колек
ціонер з Красноярська. На поза
черговому З’їзді народних депута
тів РРФСР. Телеміст «Мосрада — 
Ленрада», Телефільм «В очікуван
ні Елізабет*. 17.00 — «Іменини

серця». Творчий вечір композито
ра О- Морозова. 18.15 — На поза 
черговому 3 їзді народних депута 
тів РРФСР. 18.25 Продовження
творчого вечора композитора
О. Морозова. 19.50 — Телестудії 
міст РРФСР. Свердловськ. 20.00- 
Вечірня казна. 20.15 — Колаж
20.20 —- Російська мова. 20.50 — 
ф Ліст. Угорська рапсодія № 6 
21.00 — Нас (з сурдоперенладом)
21.40 - На позачерговому 3 їзд
народних депутатів РРФСР. 23.41 
_  Кіноконцерт «Кіно, любов і.. 
фантазія». 0.35 — Короткометраж 
ні телефільми «Спільна стіна», 
«Здрастуй ,сусіде!».

9 ГРУДНЯ
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — «У неділю 
вранці». 10.50 — Вперше на екра
ні УТ. Документальний фільм «Іна
кодумець», 11.05 — Музичний
фільм «Єгипетські ночі». 11.45 — 
Художній фільм «Без сина не 
приходь». 13.05 — Новини. 13.15 — 
Для дітей. «Канал «Д». 14.45 — 
Село і люди. 15.15 — Ви нам пи
сали. 16.00 — Служба солдатська. 
17.00 — В країні мультляндії. 18.00
— Телеспортарема. ,18 30 — Кон
церт чоловічого гурту «Дзвін». 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — Ро
манси російських композиторів 
виконує І. Даць. 19.45 — Телеклуб 
української пісні «Пломінь». 20.45
— На добраніч, діти! 21 00 — Живе
слово. 21.45 — Художній телефільм 
«Дубровсьний». 4 серія. 22.50 —
Вечірній вісник.
А ЦТ (І програма)

8.00 — Спорт для всіх. 8.15 — 
Ритмічна гімнастина. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — «З ранку 
раненько». Передача для дітей. 
11.00 — Ранкова розважальна про
грама. 11.30 — «Навнрло світу». 
Альманах. 12.30 — Здоров’я. 13.15
— Педагогіка для всіх. 14.15 —
Кінопрогама «XX століття». Хроні
ка тривожного часу». Художньо- 
публіцистичний фільм «Спокута». 
2 серія. 15.45 — Мультфільми.
16.15 — Сільська година. Панора
ма. 17.15 — Нове покоління виби
рає «Юнгор-банк». Змагання юних 
банкірів. 18.30 — Двадцяте століт
тя Альфреда Нобеля. 19.30 — Те
лефільм «Шантаж». 1 серія. (Іта 
лія). 21.00 — Час. 21.40 — Про
просте і вічне. 21.55 — П. Чайков- 
сьний. Ю0 романсів. 22.15 — Ляль
ковий телефільм-концерт «Мап- 
пет-шоу». (Великобританія). 19 і 
20 серії. 23.05 — Колаж. 23.10 — 
Концерт естрадного італійського 
співана Дзункеро. 0.40 — На чем
піонаті світу з шахів. 0.50 — Те
лефільм «Здрастуйте, я ваша тьо
тя». 2 30 — Пісня-90. 3.35 — «Пів
нічні дзвони». Фільм-концерт.
А ЦТ (П програма)

8.00 — На зарядку ставай! 8.20
— Мультфільм. 8.40 — Земля три
воги нашої. Документальний теле
фільм «Віддайте мені річку...». 9.05
— Телефільм «На крутизні». 1 і 2
серії. 11.15 — Відеоканал «Радян
ська Росія». 13.45 — фестиваль
єврейської музики і пісні. 14.30 — 
Телевистава «Він і Вона». Автор 
О. Цітейн. 16.25 — Художня гім
настика. Міжнародні змагання. 
17.00 — Планета. Міжнародна про
грама. 17.55 — Фестиваль «Росій
ський тенстиль». Естрадна шоу 
прогама. 19 00 — Світ, в якому ми 
живемо. Фільми кінодраматурга 
Б. Добоодєєва. «Друг Горького — 
Андпєєва». 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Колаж. 20.20 — Бооотьба
самбо. Чемпіонат світу. 21.00 —
Час (з сурдоперенладом). 21.40 — 
Телефільм «Як ппихопить — не 
відпустить...». 22.45 — Боротьба
самбо. Чемпіонат світу.



Н. Н. ЕВРЕИНОВ
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Там, за високими го
рами, за широкими до- 

країни йшла 
Називалась вона 
то — «Життя».

За задумом
Дармидона, який при
значив себе головним 
режисером театру, у 
виставі був задіяний 
весь народ від мало
го до старого, навіть 
сам цар і його улюб
лене собача Жучка.

Кожен виконував 
свою роль: шевці ши
ли взуття, придворні 
плели інтриги, Жуч
ка — тявкала, цар — 
правив державою.

Та якось приповз до 
царя на колінах гене
рал і, ридаючи, допо
відає, що так, 
і так, коваль 
відмовляється 
€Ї ролі.

— Не буду 
у виставі і 
уперся коваль.

Розгнівався цар: 
пустив у генерала 
Петром і затупав 
гами.

— Що таке? Як 
тек?! Адже через цьо
го Зіванчука може зі
рватись уся вистава. 
Відрубати баламутові 
голову!

А його найсвітліша, 
цариця Антюха, вона 
ж за сумісництвом по
мічник головного ре
жисера, погладжує ца- 
ря-батька по лисині й 
примовляє: заспокій-
тесь, найрозумніший 
мій козлику, охолонь
те, наймудріший мій 
ослику.

І дала Антюха царе
ві пораду: якщо ко
валь не хоче грати в 
цій виставі, то чому 
не дати йому роль в 
іншій, кращій? Та ос
кільки в їхньому цар
стві йде одна вистава 
«Життя», то треба 
просто змінити ЇЇ наз
ву, скажімо, на «Гарне 
життя» й усе.

Послухався Дарми- 
дон царицю й видав 
указ, що віднині у них 
буде йти інша виста
ва — «Гарне життя».

«444444<*4Ф444444>44<444Ч4444^

«ПОВІСИЛАСЯ»
Виряджала дівка хлопця в армію служити, — 
Говорила: «Я без тебе й дня не зможу жити, 
Світ не милий від такої тяжкої розлуки. 
Хоч вішайся на бантині, складай свої руки». 
Служить Вася, марширує на плацу в Одесі,
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О. ПЕРЛЮК

життя
линами, в театрі якоїсь 

вистава, 
прос- 

УСТАМИ дитини
Син зауважує матері:
—Ти казала, що мене приніс лелека, ад

же так?
— Звичайно, синочку!
*— І що я важив 3 кілограми і 300 грамів?
— Так.
— Пам’ятай, що розмах крил не дає змо

ги лелеці підняти таку вагу.

f
царя

— Татусю, — звернувся малюк до бать
ка, — наш учитель щось дуже плутає.

— Чому ти так гадаєш?
— Учора він казав нам, що два і два чо

тири, а сьогодні — що три і один чотири.
# * *

* * *

■

в

мовляв, 
Зіванчук 
від сво

я грати 
все! —-

за- 
спі
не-

Учитель резповдр учням про запозичене 
інших народів.
— Цифри ми езяли в арабів, календар— 
візантійців, монету та банкові чеки — вУ . . .

італійців. Хто ще може навести приклади?
— Я, — обізвався Алексі. — Ми взяли 

пічку у мого дядька, драбину у двоюрід
них братів, а дитячу люльку у сусідів.

* * *

Коли моему синові минуло вісілАнадцять 
років, я дозволив йому курити.

— А він що на це сказав?
—. Спасибі, татку, але вже де© реки, як 

я не курю.Це

Олександр НОСЕНКО
* **

І і вуста
Ціловані не мною.
Порушиться зимове безголосся, 
І вітер не кружлятиме весною 
Русяву заметіль 
її волосся.
І почуттів непоборима зи/лмість 
Не скресне
З круговерттю золотою.
До речі призвичаєна
Інтимність
Не буде виснуть над її цнотою. 
І чи була
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Тільки вісточки нелАае давненько від Лесі
А невдовзі отримує він листа із дому: 
«Повісилась твоя Леся... на шию другому».

А. БИССЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

ПОРАДИ

АЗУ З РИБИ
Сіле хекаг минтая чи окуня на

різать шматочнами по 6—8 штук 
на порцію, солять, посипають 
перцем, пвнірують у борошні, об
смажують на олії до напівготов- 
ності, змішують з нарізаною ку
биками підсмаженою ріпчастою 
цибулею, заливають сметаною і 
тушкують. Картоплю нарізають 
кружечками, смажать до готов
ності, додають до риби, солять, 
вкидають перець, лавровий лист 
і все прогрівають на слабкому 
вогні протягом 3—4 хв.

Необхідні продукти — 500 г фі
ле, 2 столові ложки борошна, 2 ве
ликі цибулини, 1 склянка олії, 
1 склянка сметани, 8—10 картоп
лин, сіль, чорний мелений перець, 
лавровий лист, перець горошком 
на смак.

САЛАТ «МОМЕНТ»
Консервовану рибу нарізають 

дрібними шматочками, зварене 
вкруту яйце — кубиками. Усе 
складають у салатницю, посипа
ють меленим перцем, солять, до
дають дрібно нарізану зелень 
петрушки і перемішують. Перед 
подачею нв стіл поливають сме
таною, змішаною з майонезом і 
прикрашають скибочками лимона. 

Необхідні продукти: 1 банка на
туральних консервів з риби, пс 
2 з половиною ложки сметани і 
майонезу, !/3 лимоне, І яйце, чор
ний мелений перець, сіль на смак.

В. НЕНАШЕВА.

Ота несьогоденність,
Та безтурботність, вірність, незабутнієть? 
Горить у веснах 
Відблиском зеленим 
Розгнузданність часу.
А чи розкутість?..
Бо ж забуттям — 
Найвищою ціною 
Оплачено зимове безголосся.
Ні злою, ні чужою,
Ні сумною
Мені любов пізнать не довелося; 
Дивитись в очі,
Пестити волосся.
її вуста ціловані не мною.

Ми починаємо публІнацЬо книги «Тайна Распу 
тина», випущеної ленінградським видавництвом 
«Былое» 1924 року. Репринтну копію знято 1989 
рону. Видання передруковується мовою оригіна
лу, аби зберегти авторський стиль, своєрідність 
якого важно було б передати перенладом. Без 
редагування відтворюються І слова, які за сучас
ними правилами пишуться інакше. Ми вилучили 
тільки деякі посилання на друковані джерела, пні 
не додають нічого до змісту і цікаві /інше для 
фахівців-істориків.

Особистість Григорія Распутіна цінава не тільки 
в історичному плані, а і в психологічному. Чому 
цей малоосвічений, невихованин, аморальний 
чоловій справляв таке колосально підпорююче 
враження на людей? Масовий психоз довкола ного 
пророцтв в передгрозовий для суспільства момент 
спонукає до паралелей із сучасністю, ноли міль
йонні юрми у спразі чуда І спасіння вірять нож
ному слову примітивних шарлатанів.

У кинзі досить докладно, на межі белетристики 
І медицини, досліджується механізм непрофесіо
нального, але від того не менш ефектного вплину 
на людську психіку, який призводить до неперед- 
бачуваних І часом трагічних наслідків.

Публікацію «Тайны Распутина» буде завершено 
в наступному році.

СВЯТОЙ

— Правда ли, что Григорий Ефимович — сеятой 
человек?

С таним вопросом обратился однажды к Нико
лаю II его собственный сын незадолго до убийства 
Распутина, назвав последнего' по имени и отче
ству, в то время, как в интимном царственном 
кругу его обычно звали «отцом Григорием», «дру
гом», «старцем», или просто «Он» — местоиме
нием, уснащающим переписку Романовых в раз
личных падежах, но с неизменно прописной бук
вой. Вопрос был задан за «высочайшим» столом, 
к которому приглашался обыкновенно и про
тоиерей о. А. Васильев, бывший настоятель цар- 
скосельсного Феодоровского собора, — священ
ник, н которому был очень привязан наследник, 
кап к своему воспитателю и учителю’ «закона бс- 
жего».

Николай II, вместо ответа наследнику, попросил 
тут же дать соответствующее ему разъяснение 
о. Д. Васильева, чье отношение к Распутину, пос
ле целого ряда газетных разоблачений личности 
знаменитого «старца», скандальных слухов о нем, 
думских запросов о его влиянии на политину и 
пр. — считалось при дворе нрайне подозритель
ным. Рассказывая об этом случае С. П. Белецкому 
(б. директору департамента полиции), о. А. Ва
сильев вспоминал, «как пытливо на него смотрела 
императрица, не спуская с него своего взгляда во 
время его ответа».

Хорошо понимая щекотливое положение, в ко
торое его поставили нак вопрос наследника, тан и 
предложение его «августейшего родителя», с. А. Ва
сильев не дал в свою очередь прямого ответа, а 
объяснил Алснсею, «какие требования предъявля
ет завет спасителя и священное писание и каж
дому, кто искренно желает угодить богу».

Государь, после этого, встал из-за стола, и раз
говор на этом оборвался.

Почему же, спрашивается, царь «встал из-за 
стола» и тем демонстративно оборвал разговор?

По той простой причине, что Распутин был дав
но уже в глазах его святым и, следовательно, 
рассуждение о его святости, далекое ст его апо
логии, было не чем иным, как лишь суетным 
мудрствованием, неуместным и даже оскорби
тельным в отношении еысочайше-чтнмого «дру
га» и спасителя царской семьи.

— Вот, посмотрите, — говорил однажды Нико
лай II одному из своих адьютантоэ Д. — Когда у 
меня забота, сомнение, неприятность, мне доста
точно пять минут поговорить с Григорием, чтобы 
тотчас почувствовать себя унрепленным и успо
коенным. Он всегда умеет сназать мне то, что мне 
нужно услышать. И действие его слов длится це
лые недели...

В пять минут смочь «укрепить» и «успокоить» 
своим простецким «мужицким» разговором само
го «самодержца всея России», когда у него «сом
нение» и «неприятность», когда «зарвавшийся 
неприятель» вторгся в пределы «святой Руси», 
кругом угроза «крамолы», а на руках больной, 
нроаоточный наследник колеблющегося престо
ла, — для этого поистине надо быть или «свя
тым», «чудотворцем», или чем-то вроде этого.

Кем был на самом деле этот «последний му
жик» в Царском Селе Петербургской губернии, 
мы постараемся выяснить дальше с тою обстоя
тельностью, каную дает нам изучение истори
ческих документов; — пока же остановимся при
стально на этом решающе-важном нак для карье
ры Распутина, так и для последних лет царство
вания четы Романовых факте: —’ Нинолам П счи
тал Григория Ефимовича Распуткна-Новых за пра- 
веднина, за «человека божьего», равного святому, 
быть может даже за равного... Христу.

Тщетно, в продолжение почти целого десятиле
тия, старались многие и многие из приближен
ных царя разуверить его в «святости» этого, да
леко еще не старого «старца», сплетавшего с каж
дым годом все теснее и теснее свою судьбу с судь
бой Романовых. Результаты всех этих разувере
ний и разоблачений не приводили ни и чему ино
му» как к немилости и форменной порой опале 
непрошенных осведомителей.

Первым, кажется, из пользовавшихся доверием 
царя разоблачителей Распутина потерпел неудачу 
П. А. Столыпин.

С донладной запиской в руках, составленной 
номандиром иорпуса жандармов П. Г. Курловым, 
на основании данных департамента полиции,-о ку
тежах «святого старца», кончавшихся обыкновен
но крупными скандалами, о любовных похожде
ниях сего «праведника» и об авантюризме ДУР' 
ного тона этого «человека божьего», — п. А. Сто
лыпин «поверг к стопам» Николая II своё почти
тельное предостережение от близости к обласкан
ному им крестьянину.

(Дал8 будет

х
ЛІ В»/

В. о. редактора

1. куценко.
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