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«МК»-91. ЯКИМ 
ЙОМУ БУТИ! ЧИ НЕ 
ВПЕРШЕ НАПЕРЕ
ДОДНІ! ПЕРШОГО 
НОВОРІЧНОГО НО
МЕРА ЖУРНАЛІСТИ 
НЕПЕВНО РОЗВО
ДЯТЬ РУКАМИ, БО...

«Вітрила», повні «у погоні за 
мусонів —> саціеіо» — так років

СТОР.

кілька тому старші 
аа фаховою ієрар» 

«СКАЖИ МЕНІ, хіею журналісти 
ВОРОЖКО!» — оцінили наше звер- 

/ тання до такої з-по
між тем життя як 
гомосексуалізм. Що 
нового? —

Наш корінь! 
на думок про 
реата премії 
Японського —

СТОР

0 Ще 11 днів вам є для передплати 
на «Молодий комунар». Індекс — 

, 01103, ціна на рік — 6 крб.

ОДНОДУМНІОТЬ УБИВАЄ 
ДУМКИ

і Мал. Є. ПОНОМАРЬОВА.



Бідні
— Зрозумійте, молодий чоло

віча: ніхто не відміняв рішення 
міськвиконкому щодо забезпе
чення товарами насамперед чер- 
говикіз, — доводили йому.

Молодий чоловік не погоджу
вався: «Є таке рішення. Із вве
денням купонів усі попередні 
черги відміняються».

Інцидент цей виник у магази
ні N3 25. Того дня туди завезли

48 пилососів, 
марки «Сара- 

«Кри-

якісь 48 пило- 
йде на тисячі?».

■ Раду 
регіо- 

організації 
складу якої 

п'ять чоловік,

у №!

ПОНАД 50 ПОЛОТЕН

СОЛОДКІ ПРИЗИ
ЗО листопада в актовому 

залі будівельного технікуму 
Ім. В. Ю. Колесніченко від
бувся огляд-ноннурс худож
ньої самодіяльності учнів 
першого курсу. Майбутні 
будівельники виконували 
естрадні, бардовські пісні, 
весело кружляли в танці, 
читали гуморески. Найбіль
ше ж сподобався глядачам 
виступ учнів 13-ї групи. У 
них, яи у справжнього твор
чого колективу, був свій 
конферансьє; та й задушев
на українська пісня цих дів
чат і юнака викликала теп
лі почуття в аудиторії. Не
дарма саме їм жюрі прису
дило і місце. Друге й третє 
вибороли групи 11-та I 
12-та. Усім учасникам кон
курсу були вручені солодкі 
кондитерські вироби, а най
більш антивним І. Велиній, 
Н. Вергун, Л. Сіненно, О. Ка- 
дигроб, В. Москаленко, 
О. Ройтман І В. Ткаченно — 
грамоти.

Хочеться подякувати всім 
учасникам та організаторам 
конкурсу за приємні хвили- 
ни С. КУКСЕНКО,

викладач будівельного 
технікуму.

ЛЮДИ
1 '4

ДЕМОКРАТИ 
ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ

2 грудня в палаці 
культури ім. Компанійця 
відбулися установчі збо
ри регіональної органі
зації Демократичної 
партії України. На збо
ри від 75 членів партії 
прибули представники 
первинних осередків зі 
Світловодська, Олек
сандрії, Гайворона і Кі
ровограда.

На зборах обговорю
вались проекти Статуту і 
Програми партії, обрано 
керівний орган 
Кіровоградської 
нальної 
ДПУ, до 
ввійшло 
котрі працюватимуть на 
громадських засадах.

Обрані делегати на ус
тановчий з’їзд партії, 
який намічено провести 
у Києві 15—16 грудня.

Установчі збори за
кінчилися співом націо
нального гімну «Ще не 
□мерла Україна».

Наш кор.

дефіцитні товари: 
26 холодильників 
тов», 13 холодильників 
сталл», 14 — «Днепр». Власне, 
товари ці призначалися для ма
газина «Світлячок», де ще не
давно доводилося гасити подіб
ну «пожежу». Магазин же № 25 
торгує дефіцитами тимчасово. 
«Ну що я можу зробити? — роз
пачливо говорить завідуюча мага
зином Л. В. ГІуляк. — Люди ціли
ми днями чекають товару. Чи ви
рішать проблему 
сосів, коли черга

Людмила Василівна не відкривай 
Істини. Інциденти в торгівлі, що 
виникають час від часу з якоюсь 
неймовірною послідовністю, у 
мене особисто викликають біль 
І сором. Як сказав відомий сати
рик «За державу образливо». 
Керуючий справами міськвикон
кому П. Ф. Руденко, якому вже 
не вперше доводиться розбирати 
подібні інциденти, скрушно хи
тає головою: «Бідні люди».

Справді, ну що можна сказа
ти тим, хто не може придбати 
холодильника чи пилососа, які, 
міме іншим, посилена рекламую
ться пресою, телебаченням, Я 
взагалі цього на розумію: ре
кламують шампуні, хутра, різні 
інші речі, а підказали 6 краще, 
де все це брати. Хоч у десяток 
черг записуйся!

Треба зазначити, Інцидент у 
магазині № 25 виник через чер
ги. Адміністрація, отримавши де
фіцит, сповістила людей, які сто-

ять у так званій «впорядковані" 
черзі. Але » ’бХлв
жива черга, що НІЯК нв О(О)) 
миритися із «впорядк То-
Люди вимагали реал і зуаа.
вар. Не допомагали ні ■м®’ля . 
ня торговельних працівників, 
посилений наряд патрульну 
стової служби. І лише »ТРУ^«” 
ня П. Ф. Руденка дещо засто 
ло покупців і еони потроху 
чали розходитись. _аг„пос-

Молодий чоловік, що ”’ИГ®ПР 
ніша доводив нЄСПравЄДязив1я 
впорядкованої черги, они
кооператором. «У мене « у ' ' '
У мене є гроші, але в мене нема« 
холодильника. Що ви мене заело 
коюєте!» - гримнув зін на мене 
спересердя, коли я поча 
кликати його не нервувати через 
якийсь там холодильник.

Бідні люди. Коли вони скінча
ться, ці постійні деФ^рОвА.

м. Кіровоград.

ф Майже тисяча ко-1 
лиииніх радянських гро-1 
мадянок, які виїхали 
Ізраїль, зайнялися «най- і 
древнівшою професією». І 
не менше 500 емігран т 
тон стали проститутка-І 
ми тільки я Тель-Авіві. І 
250 працюють «маса- З 
жистками» і 150 —І 
«партнершами» одина-І 
ків.

А ЯК БУТИ НАШИМ 
ОДИНАКАМ!

МА За даними «Укр- 
сільгоспхімії», просте
жується тенденція до 
зниження вмісту нітра
тів у продукції рослин
ництва, вирощеної в 
господарствах України. 
Якщо на початок верес
ня минулого року цей 
вміст на 11 відсотків 
перевищував гранично 
допустимі концентрації, 
то на цей же час ни
нішнього року переви
щення становило 9 від
сотків.

А МОЖЕ НА СЕЛІ 
ЇХ УЖЕ НЕМА КОМУ

В ЗЕМЛЮ СИПАТИ!

трудового колективу КІСМу прийняла рішення про припинення ді- 
на своїй території нових громадсько-політичних організацій і рухів

Рада 
яльності 
до появи Закону УРСР про партії та громадсько-політичні організації. Таке 
рішення можна було б розцінити як прояв деполітизації вузу, якби не одне 
слово в рішенні — «нових». Отже, вирішили припинити діяльність новоство- 
рених партій і рухів, звичайно ж, крім КПРС.

У КіСМі є представники Руху, СНУМу, партії демократичного відроджен
ня України, соціал-демократи.

Рада трудового колективу інституту налічує сто чоловік. На засіданні, де 
приймалося вищезгадане рішення, були присутні 57. За припинення діяль
ності нових громадсько-політичних організацій і рухів проголосували 29.

Цікаво, чим викликане дане рішення і чи можна його вважати законним? 
Наш кср.

представлено на виставці «Мальовнича Україна», яка відкрита 
у Кіровоградській картинній галереї. Організована виставка Ди
рекцією художніх виставон України при Міністерстві культури 
УРСР.

Серед кращих робіт, які, безперечно, привернуть увагу гляда
ча, живопис народного художника СРСР, лауреата Державної 
премії УРСР їм. Т. Г. Шевченка С. Шишка, А. Пламеницького 
з Києва, закарпатців Е. Нонтратосича, І. Шутєва, М. Романі- 
шина, молодого митця з Харкова В. Погорелова.

Зацікавленість викликають роботи чехо-словацького майстра 
пензля — українця за походженням М. Трембача, молдавських 
художників Е. Романесну та І. Кожокару.

Широко представлені на. виставці і кіровоградські майстри _
Г. Гнатюк, С. Шаповалов, М. Надєждін, А. Данилов, А. Янев 
О. Логвинюн.

Твори наших земляків придбані Міністерством культури УРСР 
і по закінченні виставки назавжди залишаться у Кіровоград
ській картинній галереї. "

А Останній крик мо
ди на Заході — прикра
шати біжутерією верх
ню частину стегна. Ви
готовлено навіть діа
мантову біжутерію, що 
спеціально прикріплює
ться до жіночих підв'я
зок.

В. ГРИШИН.

НЕ ШУКАЙТЕ ТУЮ 
«СЛАВУ»...

Приблизно так (тіль
ки по-російсьни) відпо
віли мені біля своєї 
прохідної молоді робіт
ниці 2-го Московського 
заводу годинників. За
питав я про наручні 
хронометри «Слава» — 
чи не перестали, бува, 
їх виготовляти. Адже 
не тільки на Україні — 
в Москві механічних го
динників у магазинах 
вдень з вогнем не зна
йдеш, а мій зламався.

Дівчата сміються і по
казують на рунах свої 
імпортні електронні го
динники. Кажуть: носи
мо ці кольорові цяцьки, 
а свої — вони у нас 
«живі» — придбати не 
можемо. Вся «Слава» 
йде на склади і там бу
де іржавіти до Нового 
року, до ринку.

На прощання дівчата 
обнадіяли, що в 1991 
році їхню «Славу» мож
на буде придбати за 
якусь... сотню карбо
ванців. Словом, до Но
вого року доведеться 
бути щасливою люди
ною — ходити без го
динника.

Т. МИХАЙЛЕВИЧ.

«ТАКОГО БУТИ НЕ МОЖЕ!»

ТЕПЕР ГРАБІЖНИКИ 
НАКАЗУВАТИМУТЬ: 
СУКНЮ ДОГОРИ!

А В Ужгороді тепер 
можна відвідати бавар
ського пива. Два дні у 
готелі «Закарпаття» йо
го давали навіть не за 
купони, а безкоштовно. 
Так рекламував свою 
продукцію новий пивза
вод, куплений в Австрії

ГУБИТЬ ЛЮДЕЙ
НЕ ПИЗО, А НАШЕ 
«ЩАСЛИВЕ» ЖИТТЯ.

чи їх спростування, 28—29 
обласну філармонію диви-

Кіровограді, чи то чекаючи чудес, 
листопада веселим гуртом посунули в 
тися програму Герти Оніскевич, яка не минула зі своїми фоку
сами й нашого степового краю.

Нічого й казати, непогано володіють артисти Ростовської фі
лармонії трюковою технікою та знанням популярної психології. 
Але я не певен, що хоч хтось вийшов з тієї вистави захоплений 
•відчуттям свята.

Намагаючись довести, що всі чудеса, окрім їхніх трюків з «яс- 
нобаченням», «чудо-енергією», «зарядженою водою», є лише об
дурювання чесних громадян для спустошення їхніх гаманців, ар
тисти звалювали в одну купу і Л. Мессінга, і А. Кашпіровського, 
й Алана Чумана разом із Джуною Давіташвілі, додаючи у нок- 
тейль ще й звичайних шахраїв, а головними злочинцями в обду
рюванні темного народу виявились журналісти.

Можна погодитися з оптимістичним твердженням, що людина 
перш за все здатна сама себе вилікувати, спираючись на закла
дені природою можливості. Справді, перш за все, нам треба 
знати свій організм та повірити у себе як в особистість.

Однак викликають здивування закиди на адресу східної меди
цини чи навіть йоги, а тим більш твердження, що у людей Схо
ду, мовляв, навіть фізіологія зовсім інша, тому все це для єв
ропейця не годиться.

Можна посперечатися й стосовно думки, що всі можливості 
Джуни Давіташвілі та справжніх чи то «липозих» цілителів — це 
лише створена нами самими легенда. Може, це й справді так, але 
стосовно тих, хто, на відміну від Джуни, приховує свою методику, 
а не намагається якомога ширше її вивчити, пояснити й поши
рити.

Справа в тому, що коли проводяться експерименти із вилуче
ним з організму жаби серцем» або навіть з мікроорганізмами та 
клітинами, коли для веіляких вимірювань використовується тех
ніка, то пояснити все лише фокусами трохи важче.

Л. КАРАСЬ.

Пройдисвіт Юсупов у Тель-Авіві
У нового фільму «Паспорт» багатообіцнюча аЖі- 

ша. Постановник — відомий комедіограф Геоогій 
Данелія. винонавці ролей — н. Гундарева О Ян 
ковсьний, €. Леонов, І. Кваша. А. Джигарханян

Пригодницька фабула «Паспорта» не примушує 
серце завмирати. Комедійна не викликає болю в 
ребрах од реготу хоча І те й інше задумано й 
знято досить професіонально. Л’рично-ностальгіч 
на нота хоч і чутна, та звучить неголосно -во 
на скоріше показана візуально на поинлипі колишнього військового розвідника Рчасів в^и 
кої Вітчизняної, котрий ступає на міни на «бїіь' 
ківщині предків», це. здається, перша на наших 
енранах стрічна про еміграцію в СРСР і 
про таке драматичне явище — з усмішкою 
лиао. якби ми до того бачили серйозні фЬіьми н» 
цю тему, то и «Паспорт» оцінювали а на
жанром. А так фільм більш сприймається 
рело інформації: а лн там у Відні? А як там 
раїлі? Як там колишнім нашим доводитеся? 
видно, доля головного героя Мераба з Гп^ії 
го роль грає французький актор) в ем£паиії 
нетипова. А яка типова? Питання зві™л₽аЦ ~ 
Данеліі, скоріше до кінодокументаліст в ’ Я°

У «Паспорті» є прекрасна анторсьн-Г 
«нащадон» князя Юсупова». В земівсьнРйб« 1 ~ 
ЦІ, бритии, у балалайці пачка доларів які ”щФаи’ 
дурному, до синців під оком, спускає « по*
Якщо треба — в нього з'являється рулеткУ-
на. сам стає чи синагогальну служКо«Уи^Є“ре2- 
ським шейхом, чи закоханим. Таку людині 
середовище Н’НОЛИ не втопить, І ніяка гДип? Яне 
пече із нього такого знайомого нам пий?3 НЄ 8И’ 
ського тавра. Янновський вити«- пристосувань 
віть більше, ніж це можлива А /тЮГчУн Оаа- на- 
Леонов, здатні розцвітити й епізопимХ Да₽Єаа й 
«Паспорті, цього, мені здається н?зрОбилн.ОПЬ’ У

н. ГРИГОР ЄВА.

СЬ Відомий
панський р—___
вен Спілберг серйозно 

—З над тим, 
«є емігрувати йому 
.........  Не- 

протя- 
часу по- 

режисерові

амери- 
режисер Сті-

заДУмується 
чи |— 
До Великобританії. 
ВІДОМІ ось уже 
гом довгого 
грожують 
смертю.

АВТОР ФІЛЬ- 
Чу«А£ПЕ₽ ЖИТИМЕ ЗА 
ЧУЖИМ СЦЕНАРІЄМ) 

|3а матеріалами 
преси};



Олег ТИХИЙ. — недавній воїн, залишився працювати у рідному селі на Рівненському ремонтно-транспортному 
підприємстві, що в Новоукраїнському районі. Солдатський гарт І дисципліна стали добрими супутниками в його 
молодому житті І праці. Завжди у належному технічному стані підтримує автомобіль «ГАЗ-53», економно старає
ться витрачати пальне. За добросовісно ставлення до праці поважають молодого водія в нолективі.

Л. САБИЦЬНИЙ. 
Фото автора.

ВИБРИКИПЛЮРАЛІЗМУ
Замітки «Проводи передчасні» першого секре

таря обкому комсомолу С. Снопкова, видрукова- 
ні в 50 номері «МК» 1 грудня ц. р., викликали у 
мене занепокоєння.

Перший констатує, що частина публікацій газе
ти йде врозріз із позицією обкому комсомолу, що 
дуже протилежні і несумісні погляди в керівників 
обкому і деяких творчих працівників редакції.

У дусі плюралізму намічено і шлях подолання 
незгод; «Якщо цивілізованими методами ми не 
можемо прийти до згоди, можливо, доцільним 
буде припинення діяльності цієї газети і створен
ня нової спільно з журналістами-однодумцями...».

Відкривати і закривати газети — це справа ви
давців. Але ж як бути нам, передплатникам, тим, 
хто авансував саме теперішній «Молодий комунар»? 
Мені, наприклад, молодіжна преса («Комсомоль- 
ская правда», «Советская молодежь», «Юность», 
«Молодь України», «Молодий комунар», інша) по
добається саме широта діапазону поглядів її ав
торів. А тепер цей діапазон планується звузити до 
діапазону «однодумців». Це те саме, якби почали 
продавати транзисторні приймачі, які приймають 
лише «Маяк».

Мабуть, було б порядніше, якби про такі зміни 
нам, читачам, повідомлялося напередодні перед
плати, а не після її завершення.

Прошу повідомити порядок анулювання перед
плати на «Молодий комунар» у зв’язку з можли
вим «припиненням діяльності цієї газети». Чи, мож
ливо, у вигляді компенсації я стану власником 
кількох брошурок про секс чи хіромантію, " роз
повсюдженням яких заклопотаний наш 
комсомол і зміст яких, 
дами його ватажків.

місцевий
схоже, сумісний з погля-

В. ПОСТОЛАТІЙ.

| РЕЗОНАНС І

І
 А.оР згаданої публікації —• перший секретар об» 

кому комсомолу С, Снопков, і уважний читач помі
тив його слова у кінці статті: «...можливо, доціль
ним буде припинення діяльності цієї газети і ство
рення нової спільно з журналістами-однодумцями 
молодіжки обласної комсомольської організації».

«Цієї» — це нашої з вами, шановний читачу, газе- 
і ти. Такі радикальні наміри треба пояснити, і 
' С. Снопков називає причини. Зокрема, це побэю- 
| вання, що обком і редакція можуть не дійти згоди 
і «цивілізованими методами» щодо редактора, кот- 
і рого знову в нас немає. Перший секретар обкому 

не побажав «розмірковувати» про причини відставки 
! попереднього редактора; натомість повідомляє про 

численні самовідводи претендентів поряд із пере
конанням, що «мабуть, дуже протилежні і несумісні 

Е погляди у нас і деяких творчих працівників редак- 
■ ції».
К Хочемо уточнити, що не «в деяких», а в усіх пра- 
к цівників редакції були несумісні з обкомом погляди 
В на попереднього керівника газети. Ми вважали, що 
■ редактором повинен бути хороший журналіст, а об

ком — що тут може бути навіть фізик за фахом, 
котрий жодного дня в редакції не працював. Від
ставка редактора засвідчила, що обком-таки поми
лився, хоча вибори редактора, як пише С. Снопков, 

і і пройшли без порушень. «Численні самовідводи» 
І дають, очевидно, кандидати на редакторську поса

ду від обкому. Кандидат від редакції, професійний 
! газетяр, добре знайома і колективу, і обкому люди- 
, на, погоджується (уже вдруге) змагатися з іншими 
' претендентами. Хоча кожен редактор буде зобов’я

заний незалежно від його поглядів виконувати вза
ємно погоджену обкомом і редакцією програму 
газети, обком наголошує, що наш претендент зай- 

Е : має не ті політичні позиції.
С. Снопков у своїй статті намагається перевести в 

політичну площину й інші докори на адресу газети. 
Категоричні висновки про те, що «частина публіка
цій іде врозріз з позицією організації-засновника— 

обкому комсомолу» він ілюструє розбором кіль
кох критичних інформацій (які з деякою натяжкою 
можна вважати політичними) аж у... одному номе
рі газети. В одній С. Снопкову не до вподоби пози
ція кореспондента, в інших — аж... кілька слів но

ві ментарів. Висловлювалася претензія, що ми не 
в опублікували, зокрема (тут піде політика без уся

ких «але») звернення депутатської більшості Вер- 
в ховнрї Ради Української РСР «До громадян Украї- 
Ь ни» і Заяви Політбюро ЦК Компартії України про 
в другі Всеукраїнські збори Народного Руху України, 
ж Мусимо сказати, що, не перший рік працюючи 

в пресі і вивчаючи вашу думку, шановні друзі газе
ти, ми дійшли висновку, що вас більше, ніж політи
ка, цікавлять інформації зі шкільного та студент
ського життя, статті про музику,. кохання, кіно, істо
рія, фантастика, загадкові явища природи, пригод
ницькі історії, поезія, лісні, гумор, спорт. Ці теми І 
займають левову частку газетної площі. Хоча, зви
чайно, розуміємо, що вам не сподобається, коли 
ми будемо замовчувати і політичні події в респуб- 

* піці та області, тому інформації про них не уни- 
■ каємо. А що пишемо їх не як агітатори, а як жур

налісти — то це ж, перепрошуємо, наша професія, 
И а не вина. А обком ЛКСМУ (МДС) має штатних лек- 
I торів і пропагандистів — аби еони тільки хотіли по-

ширювати ідеї засновника, а читачі сприймати напи
сане ними.

І саме ці кілька мікроскопічних заміток здалися 
С. Снопкову приводом до того, щоб запропонувати 
одразу трьом журналістам «МК» передчасні прово
ди... з газети! Трагічний гумор ситуації в тому, що 
саме вони пишуть про ті ж кіно, любов, школу, фан
тастику... Двоє з цих журналістів — члени редколе
гії (вибраної колективом, а не кимось призначеної), 
вони постійно на дошці пошани... А хоч би й не так, 
то хто, окрім самого журналіста, керівника само
стійної організації, якою є редакція, редколегії, 
профкому і трудового колективу, має право вирі
шувати, кому і де працювати, а кому ні? Якщо 
С. Снопков вважає, що таке право має він, то чи 
пристойно говорити про «цивілізовані», тобто пра
вові й етичні методи спілкування?

На сьогоднішній день обком комсомолу посилає 
в редакцію своїх представників «пильнувати», аби 
в газету .не пішло «щось таке», що...

Сказане, звичайно, не означає, що ми сяємо від 
досконалості, і ви, звичайно, бачили на сторінках 
«ЛАК» читацьку критику на адресу газети, полеміку 
довкола статей. То хіба в журналіста менше прав 
висловити друком власну думку, аніж у будь-кого з 
читачів? І хіба доречний тут закид, що ця думка 
підготовлена не обкомом? Це чудово, що ми дис
кутуємо, вислуховуємо (і друкуємо) різні думки, і в 
зауваженнях С. Снопкова є раціональне зерно, — 
а чи цікавою вам буде «однодумна» газета? Яка те, 
що робиться довкола, висвітлює вибірково, тільки 
через оптичний приціл організації-засновника?

Висловлюючись за створення газети з журналіста- 
ми-однодумцями, С. Снопков фактично виштовхує 
журналістів-неоднодумців. Створюється багато га
зет, в т. ч. органів опозиційних сил. Але сьогодні 
будь-яка ортодоксальна газета чи то комуністично
го чи снумівського напрямку приречена, бо чита
чеві незрівнянно цікавіше знати протилежні думки 
з того чи іншого приводу. А «МК» якраз і намагає
ться це робити. Не було жодного випадку, коли 
газета відмовила в публікації матеріалу із світогляд
них причин, пропонували його «праві» чи «ліві».

Ми написали це для того, щоб ви, шановні читачі, 
знали: якщо раптом станете одержувати не таку за 
змістом і стилем газету, яку передплачували, то це 
не вина нинішнього колективу редакції. Не ми іні
ціатори протистояння. Гадаємо, що закриття цієї 
газети й створення нової, справді «комсомольської» 
у понятті С, Снопкова газети відповідало б тільки 
до кінця невідомим нам цілям керівництва облас
ного комсомолу, а не інтересам усіх комсомольців 
та й інших читачів єдиної в області молодіжної га
зети.

Із року в рік на будь-яких зборах, зустрічах, пле
нумах, «круглих столах» від райкомівських, обкомів- 
ських працівників тільки й чуємо: «Не пишете про 
комсомол». Із року в рік просимо їх, пропонуємо 
їм, переконуємо: «Пишіть до газети. Пишіть. Бо ж 
ніхто не знає спілчанських проблем так добре, як 
ви. Ви ж безпосередньо працюєте з молоддю, знає
те найболючіші проблеми ваших комсомольців, ко
му ж, як не вам, боротись за їх вирішення. Під
ключаючи, звичайно, для цього й газету, і з року в 
рік наші заклики залишаються гласом волаючого в 
пустелі. Вихлюпнувши «праведний» гнів не неугод-

них газетярів, деякі комсомольські ватажки (на 
щастя, серед працівників апарату райкомів та й об
кому комсомолу є об’єктивні, реально мислячі лю
ди) вважають свою місію виконаною. Але одна 
справа звинувачувати журналістів, що нема в газеті 
третього, п’ятого й десятого і зовсім інша — сісти 
й самому написати про те, що болить, що не дає 
спокою.

Чомусь пишуть до редакції прості робітники, се
ляни, вчителі, пенсіонери, пишуть доктори наук, 
працівники прокуратури, депутати різних рангів — 
сперечаються, просять допомоги, підтримують нас, 
звинувачують у націоналізмі, дають добрі поради, 
висловлюють сумніви у доцільності надрукованого— 
але ж вони не мовчать. Вони пишуть. Дочекатись же 
вісточки від працівника будь-якого райкому ком
сомолу для нас така ж нездійсненна мрія, як і ото
варитись бананами у спустошених кіровоградських 
магазинах.

Звичайно, звинувачувати газету у бездіяльності 
легше, аніж самому зробити щось суттєве.

Ми не бажаємо конфронтації І готові обговорю
вати з нашим засновником будь-які проблеми. Аби 
тільки при цьому колектив не лихоманило в очіку
ванні некоректного втручання обкому. Аби тільки 
засновник націлював нового редактора на творчість 
по поліпшенню змістовності газети, а не на «пропо
лювання грядок від бур'янів». Аби тільки редакція 
І обком у будь-яких спірних питаннях доходили 
взаємної злагоди в інтересах тих, як писав С. 
мов, «широких

Аби тільки і 
зуміння.

Не хотілося б, щоб читачі сприйняли нашу 
міку з першим секретарем обкому комсомолу як 
данину нинішній моді протиставлення апаратни
ків з одного боку, і їхніх непримиренних опонен
тів — з іншого. Ми намагаємось активно співпрацю- | 
вати з членами апарату обкому ЛКСМУ (МДС), в 
усякому разі з тими, хто сам цього прагне. Не від
разу, але налагодились і виробничі, і чисто людські 
стосунки з його секретарем Валентиною Грабовою. 
Відаючи по роду роботи ідеологічними питаннями, 
вона часто буває в редакції, намагається разом із 
нами розібратись у будь-яких спірних моментах, 
пов’язаних чи то з виробничою діяльністю газети, 
чи то з черговою «ідейною незгодою» обкому з при
воду того чи іншого виступу «МК». Вона приходить 
до нас як рівна до рівних, тому навіть після бурхли
вих дебатів, не завжди приємних для обох сторін, 
ми намагаємось вийти на якесь спільне рішення.

Хай не образиться товариш Снопков, але вік з'яв
ляється в стінах редакції тільки тоді, коли трапляє
ться щось надзвичайне (як-то приїзд кореспондента 
«Молоді України» після нашої телеграми з приводу 
«демократичних» виборів останнього «семимісячно
го» редактора (прийшов 6 березня 1990 р. _  пішов
за власним бажанням і власним висновком, що, «на 
жаль,не компетентний у газетній роботі» _  чи ми ж

не про це говорили з самісінького початку?! _  26
жовтня ц. р.) Або коли пошуки чергового редактора 
заходять у тупик, але ж і погоджуватись із пропо
нованою редакційним колективом кандидатурою не 
дозволяють чи то амбіції, чи то ідейні установки.

РЕДКОЛЕГІЯ «МК»..

кіл читачів», 
обком бажав цього взаємного

Смоп-

ПОЕО-

поле-
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кошти житло 
Союзі.

<>О8Г '

Стіни вже немає.
ніше — є, але залишки. А 
була. Довго і дико, почи
наючи з 1961 року, чор
ніла. Правда, міцні, з доб
роякісного цементу, стіни 
були не скрізь: де камін
ням накидали, де в’язки 
дроту колючого поскла
дали. Автор її, як нині 
кажуть німці, — Еріх Хон- 
неккер.

Нема й іншої стіни а 
Німеччині. Тої, яка звала
ся кордоном і яка ділила 
один народ на дві країни. 
Хто ту чи іншу стіну кри
тикував, просто, без вся
ких оправдань, 
ляа по другий її 
було справжнє 
або до в’язниці.

Нині Німеччина
на, сильна, могутня, розум
на, ділова і процвітаюча 
країна. Колишня Захід
на, — обов’язково треба 
там казати, навіть наголо
шувати на слові «колиш
ня», тепер для німців є 
одна країна, — своєму 
східному рідному брату- 
бідняку дала все. Одні 
кажуть, майже плачучись, 
що їм, «східним», важче 
стало жити. Інші (а мо
ва йде на про німців, а 
про наших, радянських,

стукають молотками, 
пають стіну. Все куплено. 
Продаватимуть на суве
ніри. Щоб пам’ятали про 
неї.

9 листопада 1989 року 
покладено кінець системі, 
яку нині називають у Ні
меччині нелюдською. 
Об’єднання відбулося піз
ніше і привело до нових 
труднощів. Однак такий 
могутній сусід, як колиш
ня Західна Німеччина, 
швидко обмиває від бруду 
свого колишнього сусіда, 
кормить, радує, а дечим 
засмучує. Однак, побачив
ши німців, віриш, що 
хто, а вони швидко 
нуть на ноги.

Німецька молодь 
бить мітинги. Є в них 
ні партії, різні погляди, 
але кожна прагне якнай
більше поширювати свої 
ідеї на молодь, котра 
частенько організовує свої 
виступи. Коли про один 
із них я довідався, пішов 
подивитися (хоч і попе
реджали, що можлива 
там сутичка з сьогодніш
німи фашистами).

Ніякої бійки не було. 
По . вулиці чітко крокува
ли молоді демонстранти, 
роздавали свої листівки, 
газети, — спробуй-но 
розбери, про що там пи
шеться. А їх супроводжу
вала поліція, щоб збе
регти спокій і демонст
рантів, і перехожих.

«Зелених» теж бачили. 
Ті, в свою чергу, крім 
власної друкованої про
дукції, давали значки із 
зеленими жабами і, що 
найбільше було оцінено 
нашими туристами, смач
ні пресмачні тістечка, 
все — безплатно!

газинах — усе, починаю
чи від бананів, кокосів, 
ананасів і закінчуючи 
«Мерседесами». Як важко 
живеться, пропоную 
бачити з цифр, які 
звали самі німці.

У середньому заробля
ють у колишній НДР ДО 
1800—2000 марок. За дзо- 
чи* трикімнатну квартиру 
платять десь 100 марок 
на місяць. Хліб різної ви
пічки за кілограм 3—8 
марок, ананас — 2 мар
ки. Прекрасні туфлі,

НІМЦІ
Німці народ діловий. 

Дбають, щоб не зробити 
ніяких помилкових дріб
ниць. Я ж подумав, що 
приказка «сім разів вщ- 
мїр, а один — відріж» 
успішДв- прижилася в 
них, а не в нас. Цінують 
і бережуть своє минуле, 
гарно створюють майбут
нє Хоча у колишній схід
ній частині (Дрезден, 
Магдебург) ще потрапля
ють в око руїни часів

ти. Нормальне, зрештою. 
Дивляться співчутливо, з 
жалем, ну десь так, як ми 
ото йдемо біля церкви, 
бачимо стареньку обра
жену життям бабусю із 
простягнутою рукою.

До військових наших 
ставляться стримано. Все 
хочуть, щоб зони чим
швидше ПОЛИШИЛИ ЇХНІ 
землі. Навіть самі, буду, 
чи в скруті об’єднання, 
виявили бажання будува
ти за свої 
нашим у

потрап- 
бік (це 
щастя)

єди-

там побував) бачать, 
не дуже їм і важко.ПОЛІТИКА

Еріх Хоннеккер, доне
давна людина з всевлад
дям, заслужив таку непо
вагу, як у нас всі брежнє- 
ви разом взяті. На його 
совісті десятки, сотні вби
тих ПО ТфЙ чи інший бік 
стіни. То була його систе
ма, брехлива і антилюд- 
ська. Стоїш біля Бранден- 
бурзьких воріт — цент
рального входу до колиш
нього Західного Берлі
на — і не віриш, що тут 
була ота смертоносна сті
на. Навіть сліду в центрі 
не лишилося 8ІД 
Правда, є турки, 
шматочки тієї стіни 
дають як сувеніри, 
на — від 3 до 6 марок.

Пройшов далі, до Рейх
стагу. Біля нього багато 
хрестів з прізвищами. 
Це — пам’ять убитим, які 
лише з цьому одному міс
ці хотіли перелізти че
рез стіну. Не вдалося. З 
колишньої так званої НДР 
стріляли влучно. Вбивали: 
не хотіли жити в «процві
танні», навіщо їм життя 
на гнилому Заході?

Ще подалі, за річкою,

ЕКОНОМІКА
Наші в Німеччині ходи

ли по магазинах і шукали 
відділи, де за безцінь 
продавалися вироби ко
лишньої НДР. їх взагалі 
можна відшукати (що й 
робить наш радянський 
гість) на смітниках. У ма-

по- 
на-

часів

I

Західні 
взялися

світової, 
і за це

жіночі так і чоловічі, мож
на купити за 1/20 місяч
ного заробітку. Така ціна 
і дешевого двокасетного 
магнітофона. Про те, що 
полуниці, помідори, ба
нани там є постійно і ді
ти (їхні діти!) на це й не 
дивляться — я вже не го
ворю. І щоб далі не дра
тувати читача, скажу ли
шень, що якби у Союзі 
кілограм бананів кошту
вав 20 копійок і їх було 
повно-повнісінько, наші б 
діти теж на них не диви
лися б.

На території колишньої 
НДР іде реконструкція. 
Західні фірми повністю 
на свій смак, а вірніше, 
на смак світового рівня, 
все переробляють. Із 
конвейєра сходить і буде 
сходити продукція, яка 
раніше тільки зустрічала
ся на малюнках захід
них журналів.

Другої 
колишні __ .
одразу після возз’єднан
ня — за їхніми принци
пами місце повинно ви- 
користозуватися, а не пус
тувати.

Стримано привітні. Ма
сово прагнуть допомогти 
нам. Хто дивиться регу
лярно програму «Час», 
бачив, як вони відправля
ють посилки голодуючим 
сьогодні ленінградцям і 
москвичам. Одне їх за
раз турбує — щоб ці ре
чі не стояли місяцями на 
залізничних митницьких 
перезалах, як це було і 
на жаль, ще є. Парадокс, 
якщо не гірше — вони до 
нас із дорогою душею, а 
а ми не можемо розпо
ділити, забрати готове, і — 
ніхто не винен... У них 
такого нема.

Ставлення до нас? Тут 
делікатно 
сал\ого не образи-

треба 
щоб іі

сказати.

«Необминайтецепитання...»

неї. 
котрі 
про-

ЦІ-

швидше залишили 
ськові їхню країну.

НАШІ
Як і в котрійсь іншій 

країні, так і з Німеччині, 
наші кіровоградські ту
ристи своєю поведінкою 
в цілому робили мало 
честі своїй державі. При
чина проста — держава 
наша людям своїм ще 
менше зробила відповід
но честі, коли ми так жи
вемо, і

Було 
«обмін 
ми їм 
марки, 
купити 
нен, туристи? Мабуть, ні.

Ще було, коли за міні- 
пляшечку «шнапсу» дехто 
з наших дівчат позузаз 
перед об’єктивом фото
апарату з підпилим нім
цем з колишньої Захід
ної Німеччини (о наша бід
ність!).

Не хочеться всього зга
дувати. Соромно, гіркоі 
боляче. Хоча писати яро 
такі поїздки треба. І про 
те, як і хто І за що і з чим 
і чому їде. І про керів
ників груп цілу поему 
можна писати (чому це 
некомпетентні, ті, ХТО не 
може навіть прослідкува
ти, чи все за маршрутом 
робиться, їздять «зі сто
рони» ого скільки разів...). 
Можна писати і про «Ін- ' 
турист» і його намагання 
В . організації подібних 
поїздок, і про інші його 
справи (як добре, що < 
Ще щілинка, через яку 

світ життя подивити
ся дають — такі поїздки), 
“се можна писати...

Ю. ЯРОВИЙ. 
Кіровоград — Берлін— 
Кіровоград.

а вони...
всяке. Так званий 

і сувенірами» — 
сувенір, а вони 

за які вже можна 
й сувенір. Хто зи-

подібних

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА О 8 ГРУДНЯ 1990 РОКУ • «МОЛОДИВ КОМУН .»o’
матеріалів про музику поезію, таємниці 
пізнаного і і, п.

Порадувала мене новина про те, що в.,.,, 
газета допоможе самотнім людям 
одне одного». До речі, якось по радіо я чуй» 
що в Кіровограді (здасться, на вул. КалінїнМ 
працює служба знайомств. Було б добое oLr 
ви надрукували адресу цієї служби хоч т™ 
хи розповіли про її роботу. Я впевнена б£Г 
то самотніх людей були б вам дуже

Прошу вас, не обминайте це питання: воно 
не другорядне! воно

н. ГОРОВА.

Передплачую вашу газету протягом двох 
останніх років, хоча сама з комсомольського 
віку давно вийшла — мені 38 років« Тепер 
моя дочка з інтересом заглядає у її сто
рінки.

Не всі опубліковані матеріали мені подо
баються, з деякими хотілося б подискутувати, 
деякі викликають іронічну посмішку. Але за
галом газета хороша, жива! А хороша вона 
тим, що своєю різноплановістю їй вдається 
задовольнити різноманітні Інтереси і запити 
широкого читача. Я схвалюю ваші наміри що
до опублікування в газеті в наступному році

С< Кам’янече, 
Новоукраїнський район.

Ь ЗНвЙОМСТВа 6 адВ*
гу входить V У И М 140 в свок> че₽‘ 
телефону працівХ.3 ?аИДУГа”' Як С!<азал*Г*° 
хоче скористаХь « п <<СПужви’’ 
сати за адпеглмч. Аопомогою, може нвп* 
Каліиіна, 39/4 і одержат^' . ХіровогРаА- 
Формацію, а й Д Н® Т'ПЬКИ А^ьну *
ту, ми обіцяємо ац'альн* анкету, в свою чер
ному році розкажем«* ЧИтачам’ «це В насту* 
«С"Утби...« та« 7 ініо"Р° ДІЯЛЬНІСТЬ "к ’Я’*'«Служби...



НА РІЗНІ

ЇМ

«ПАРТІЯ МАЄ ПОКАЯТИСЯ З ЗЛОЧИНАХ...»
Як ми вже повідомляли, 

газета колективу викла
дачів, студентів і співро
бітників Кіровоградсько
го педінституту «Освітян
ський гарт» надрукувала 
матеріал «Для чого інсти
тутові партком!». Його 
підписали одинадцять де
канів, завідувачів кафед
рами, доцентів і виклада
чів вузу. Серед них — до
цент кафедри російської 
і зарубіжної літератури 
Леонтій Данилович ПО- 
КОЛОДНИЙ. Майже 40 
років віддав вищій школі. 
В КДПІ — з 1975 року. 
Був членом КПРС з 1954 
року. З ним сьогодні роз
мова нашого кореспон
дента.

— Леонтію Даниловичу, 
Ви зробили рішучий 
крок — вийшли з лав 
КПРС Як «докотилися» до 
такого, які мотиви! Скіль
ки викладачів вузу роз
прощалися з партією!

— Більше десяти ви
кладачів, по-моєму, ви
йшли з лав КПРС. У мене 
які мотиви? Я вступав у 
партію невдовзі після 

смерті Сталіна. Тоді був 
дійсно переконаний, що 
«партия — наш рулевой», 
керівна і спрямовуюча 
сила понесла таку втрату 
і її потрібно в цей момент 
підтримати. Коли на XX 
з’їзді розвінчали культ 
особи Сталіна, я навіть 
тоді не сумнівався в пра
воті і правильності курсу 
КПРС, її ролі в суспіль
стві. Звичайно, основний 
акцент було зроблено на 
особистості Сталіна, а пар
тія залишилася в стороні« 
Останнім часом, коли від
крилася вся правда істо
рії в нашій публіцистиці, 
в літературі, документаль
ні матеріали стали дру
кувати, — я прийшов до 
висновку, що політика 
партії принесла народу 
дуже багато горя. В сво
їй заяві я написав: вся 
історія після Жовтня свід
чить про те, що політика 
партії обернулася для 
народу багатьма бідами. 
Це мільйони невинних 
жертв, моральна дегра
дація суспільства, еконо
мічні катастрофи. Висту

пав двічі на зборах, ка
зав, що партія повинна 
не просто взяти на себе 
відповідальність за мину
ле, а повинна покаятися 
в тому, що вона причетна 
до злочинів. Піднімалися 
ці питання і в пресі, і на 
»XXVIII з|*їзді< Пам’ятаю, 
делегат Із Ленінграда Бо- 
гатирьов закликав обго
ворити злочинну політику 
партії і покаятися. Але це 
відкинули сходу. Після 
важких роздумів при
йшов до висновку, що 
не можу залишатися в 
лавах КПРС.

— Від Ваших колег ді
зналися, що секретар 
партному вузу М. І. Садо
вий досить оригінально 
відреагував на заяву про 
вихід з КПРС!

— Пішов у партком, від
ніс заяву. Секретер про
читав (б ній йшлося про 
те, що вже сказав) і ка
же, що с тут правда, але 
не вся правда. Він мені 
прямо сказав: «Тепер я 
зрозумів, чому в період 
війни було багато зрад
ників».

Досить ДИВНИЙ ПОЙО- 
рот!!.

Я тоді й кажу: «В тако
му разі нам з Вами нема 
про що говорити».

Я подав заяву, бо вва
жаю, що навколо партії 
суспільство сконсоліду
ватися не може. Воно по
винно консолідуватися до
вкола радянської влади, 
навколо державної влади. 
Секретар каже: «А хіба 
в нас є радянська вла
да?»

Але ж ми вибрали і 
місцеві Ради, і республі
канські Ради, Верховну 
Раду, В тих Радах більше 
80 процентів комуністів. 
А він каже мені: «Ради 
себе не проявили, радян
ської влади у нас фак
тично нема».

А куди ж комуністи 
дивляться, їх же там біль
шість? Значить, ви там 
погано працюєте.

Такого характеру була 
розмова. Мені це було 
неприємно і я не вважав 
за необхідне щось дово
дити, бо зрозумів, що 
це — марна справа.

— Як іде деідеологіза- 
ція! Скільки викладачів 
її підтримують і чи скоро 
партком буде за межами 
інституту!

— Підписалися ті, хто 
набрався рішучості. Ду
маю, що подібні мірку
вання є і в багатьох ін
ших, хто не підписався. 
Наскільки мені відомо, 
партком нашу статтю об
говорював. Але туди за
просили ветеранів партії. 
Вони, напевне, вирішили, 
що партком в інституті не
обхідний. А я твердо пе
реконаний, що в інституті 
мають бути тільки проф
спілковий комітет, який 
повинен відстоювати ін
тереси працівників, і ад
міністрація, як представ
ник державної влади. Во
ни повинні керувати усі
ма справами в інституті.

— Що б побажали мо
лодим людям — читачам 
нашої газети, серед яких, 
гадаю, чимало Ваших сту
дентів)

— Я б побажав моло
дим, при всій їхній енер

гії та максималізмі, аби 
вони були реалістами. 
•Щоб не було ніяких ілю
зій, крайнощів. Щоб мо
лодь тверезо і розумно 
дивилася на події, на су
часне життя. І, головне, І 
може це звучить і баналь
но,— щоб намагалася бу
ти чесною і добросовіс
ною будь-де. Інакше ні 
про яку перебудову не 
може бути й мови. Все 
залежить від людини. Лю
дина ж повинна виховува
тися і завжди пам’ятати, 
що є загальнолюдські 
цінності, яким треба слу
жити.

—■ Ви вірите в перебу« 
дову!

— Була така точка зо- ■ 
ру, ще Лигачовим вислов
лена. Мовляв, як можна 
перебудовувати соціалізм? 
Розумієте, тут не перебу
довувати, а заново все 
створювати треба. В пер
шу чергу робити це —• 
молодим.

Взяв інтерв'ю 
В. ТАРАСЕНКО.

ЧАКЛУНМАСОВІЇ
САЛЮТ, З ЕМЕЛЯ!.

СЛОВО ПРО ЛАУРЕАТА ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ЯНОВСЬКОГО ЗА 1990 РІК
За старих, добрих на мішуру часів «МК» щедро смі

тив «Кіноафішами», сяк-так тамуючи голод фенів де
сятої музи. За бундючними абзацами стояли якісь 
сценаристи з якимись режисерами, котрі час-від-часу 
продукували певні фільми. І цього було досить, щоб 
провінційний кіноман мав якесь уявлення про розви
ток «важнейшего из искусств». За філіжанкою кави 
йому залишалось ефектно округляти очі вдячним слу
хачкам неквапними теревенями про «благеньку режи
серську концепцію» чи «банальний візуальний ряд» 
якогось тобі «Останнього танго в Парижі» чи «Опівніч
ного ковбоя». І герли ошаленіло летіли на чергову 
всесоюзну кінопрем’сру, щоби згодом гаряче кушпе
лити «цих лайдаків», котрі викачують у народу трудові 
копійки за пропагандистське лайно,

Еге ж, доклав свої п’ять тоді і «Комунар». Але со
вість очищається тим, що рекламувалися також вар
тісні, талановиті стрічки і їхні творці, А губа копилить
ся, що й земляки наші серед них ні-ні та й траплялися. 
«Воєнно-польовий роман» ухопив якусь премію десь 
там — а подати сюди Петра Тодоровського із його 
безпризорним кіровоградським отроцтвом. Його ж 
«Інтердівчинка» настільки тепло прийнялась свого часу 
всюди, що олександрійський культпросвіт не на жарт 
зчепився з кіровоградським педіном — чия ж вона ви
пускниця і якого року... Чутка ця, щоправда, не під
твердилася, але все одно почесно.

А с ж іще череда і других режисерів. Ми із своєю 
генною скромністю лише тепер пригадуємо, що екран
ну славу «Оводу», «Ярославу Мудрому», «Якими мо
лодими ми були», «Храпи меня, мой талисман», «Са
мотня жінка бажає познайомитися», «Філеру», «Авто
портрету невідомого», «Розпаду» принесли не лише 
їхні постановники. Для всіх цих несхожих творів хре
щеним батьком був і заслужений працівник культури 
УРСР, режисер вищої категорії Київської кіностудії 
імені Довженка Анатолій Володимирович Вишневський. 
Звичайно, і така людина не могла не виявитися нашим 
земляком. Тож хоч Анатолій Володимирович не цу
рається київського громадянства, але замусолене на
шим братом «босоноге дитинство» дитбудинківця у 
Бобринці для нього — спогади щемні. Можливо, якийсь 

моральний обов’язок, мо’, совісність перед колись 
стоптаною тут землею кожного разу навертають режи
сера сюди, особливо ж коли є нагода сказати землякам 
«Я ось тут вам свіженького підвіз...» 1 дістати сторож
ко копію нового фільму ще з фабричними запахами, 
і потім чекати реакції залу десь у кабінеті зав. клубом,
I зривати голос перед глядачами за вдячність, теплий 
прийом, І бігати пальцями по кнопках баяна, співаючи 
їм улюблених пісень...

Ви пригадуєте такі зустрічі? Я не ображусь, якщо 
не зовсім. Знаю, й Анатолій Володимироич не обра
зиться — він то не для «галочки», а так, із власної іні
ціативи зриває щоразу день-другий на студії і їде до 
земляків тиснути їм рукив Присуджена йому обласна 
комсомольська премія за 1990 рік — то наша скромна 
шана талановитому кіровоградцю.

...Наприкінці літа я побував на кіностудії імені Дов
женка, «поварився» трохи в їхній кухні. Попри всю 
зайнятість (починався підготовчий період зйомок ново
го фільму «Нічний візит»), А. В, Вишневський тоді став 
гідом. Розповідям про студію, її «профі» і «аматорів», 
гадаю, ще час і місце знайдеться. А сьогодні — кілька 
інших слів зі слів самого Вишневського. Робочий день
II режисера: «Алло. Веточка? Привіт, дружок! Як там 
квиточки для нашої героїні, готові? А «люкс» в готелі? 
Добренько...». «Пал Петрович, доповідаю: кошторис по 
нулях...», «...Семенович, до цих пір на слідчого певняка 
немає...». (Міні-секр®т: дружина кандидата на цю 
роль — одній з її героїнь, знацця, дуже пасувала вагіт
ність у воєнних умовах — спершу твердо поцікавилась 
майбутнім гонораром і бралась «забронювати» рольку 
ще й для доньки). І те де, І те не..,

А конкретно це — творча організація знімального 
процесу, перш ніж прозвучить слово постановника 
«Мотор!»: масовки, груповки, актори, епізодники, на
тура, декорації, реквізит, костюми, грим... Мало? Ще: 
«Іду вулицею і шукаю... обличчя про запас...». «Де, в ко
го, як надовго зайнятий О. Янковський чи О. Абдулов, 
чи можна з ними «домовитись».,. Ви в «Оводі» зверта
ли увагу, як згортався в конверт лист (це — 1832 рік)? 
Вишневський якимось чудом має знати, що вздовж! 

А який сорт винограду тоді там їли? Не слабо? А як 1 
чим обставляють прийом у Кремлі? А..е Бе-е-І І це вЬ 
домо. Або буде відомо, через годину, раз у роботі 
Вишневський.

...Летить із Сімферополя на Київ поїзд Забрав він чи 
не останніх відпочиваючих, а в п’ятому вагоні один із 
них, вибачте, — неживий. І пасажири так чи інакше 
вплутуються у нічне розслідування, пошук убивці. На 
це слідчому залізничної прокуратури та його недосвід« 
ченому помічникові — кілька годин... Детектив! Творе 
ча група тут (як і у випадку з «Розпадом») — знову 
першопромодець: йтиме мова про специфіку роботи 
залізничної прокуратури.

Позаду —. зйомки, монтаж, тонування фільму,, просу« 
ванни на кіноринок. А як же... Ти маєш рацію, читачу« 
десь у січні наш невтомний Вишневський привезе ко« 
пію «Нічного візиту» до нас і знову скаже кілька на« 
путніх слів, перш ніж підуть початкові титри; автори 
сценарію М. Оганесов, Г. Кохан, режисер-постановник 
Г. Кохан, режисер А. Вишневський, оператор І. Примі
ський, головний консультант — генерал-майор міліції 
О. М. Чистяков; у ролях — Є. Жариков, О. Масленни* 
к о в, Н. Колчина, Д. Бабаев, Р. Моркукас, В. Смирнов, 
В. Єзепов, В. Важаєа та інші...

...Воно трохи тривожно за перші крочки нового ро
ку і наче дещо не до муз. І в той же час чого ще й 
музам мовчати? Чи з гарматами неспокійно?

І. КУЦЕНКО.

N. В. А музи-таки не дрімають! Фільм «Розпад» імн 
вже писали що цю першу ластівку в художньому кіно 
про Чорнобиль благословляв і А. Вишневський? ні сьа 
годні мас золоту медаль на кінофестивалі у Веніції’те 
гран-пр, першого кінотелефестивалю в Іспанському м «І СантандерІ. Ну і якщо хто чув про „ку премію УАме’ 
риканської юноакадемії, як «Оскар», то... Ні-ні шо не 
вручено, але вже висунуто на здобуття іпишж 
квнською, щоправда, стороною). Щасти! «***₽«♦
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ІЗ ВІДПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА ЕКЗАМЕНАХ
О Логопедія — це навчання німих та вихо

вання сліпих.

О Класики педагогіки поставили проблеми 
підростаючого виховання у труді.

(2) Якщо діти позбирали бумажки — це тру
дове виховання.

Г) Ленін відмічав у своїй праці «Роль пра
ці в створенні людини», що тільки трудом,
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постепенно, можна перетворити мавпу в на
стоящего спеціаліста.

О Позакласна робота в школі проходе в 
позашкільних закладах.

О Діалектичний матеріалізм поділяється на 
ідеалізм та ірраціоналізм.

О Я розшифрую слово «педагогіка»: «ло- 
гас» — це слово.
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О Діамат — це рух у перед.
О Сухомлинський у себе в Павлиші в сво

їй книзі «Педагогічна поема» показує нам, як 
збирали бездомних дітей на кришах і в коло
нії проходило їх виховання.

О Мета та завдання трудового виховання— 
це ніби як технічна профорієнтація учнів.

Почув із уст студентів В. ЛИКОВ, 
викладач педінституту.
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КОЛЕДЖ
В ОЛЕКСАНДРІЇ?

— Так, так, — говорить заступник директора з виховної 
роботи Олександрійського педучилища О. Е. Ткаченко. — 
Тепер наш заклад називається Вище педагогічне училище 
імені В. О. Сухомлинського, або коледж.

Це одне з двох педагогічних училищ на Україні, вклю
чене до експерименту, який проводить Міністерство осві
ти СРСР. А взагалі в Союзі їх 14.

Тепер випускники одинадцятирічки навчатимуться в 
училищі 3 роки, а не рік і десять місяців, як це було ра
ніше. Випускники коледжу мають незакінчену вищу освіту 
і можуть продовжити навчання у вузі, куди вступають без 
екзаменів.

В училищі хочуть цей експеримент поширити і на ви
пускників дев’ятого класу. Поки що в групах, які прийшли 
до училища, маючи за плечима дев’ятирічку, введена спе
ціалізація. Тепер тут готують вихователів групи продов
женого дня, керівників хореографічних колективів, ін
структорів, вихователів з іноземної мови«.

У навчальний курс експериментальних груп вводяться 
нові предмети — народознавство, історія вітчизняної та 
зарубіжної культури, філософія, основи педагогічної 
майстерності. Віднині педагогічна практика входить в обо
в’язки студента з першого дня навчання.

— Експеримент дозволив нам, — сказала Олена Едмун- 
дівна, — працювати більш творчо, науково.

Наш кор.

«ЯКОМУ ж
БОГУ
МОЛИТИСЯ?»

ї в профтехнавчаннї, і в загальноосвітній 
школі ще вчора з першого класу політизува- 
ли учнів. Діти знали, хто такий Маркс, Ен
гельс, Ленін, що великі продовжувачі їхньої 
справи Хрущов, Брежнєв, Черненко ведуть 
нашу країну до сяючих вершин комунізму. 
На жаль, життя показало, що вершини ви
явилися надзвичайно крутими, отже підсту
пити до них дано хіба лише тим, хто веде, 
а не тим, кого ведуть.

То було вчора. Хибність ура-політизації, 
як і ура-патріотизму, спростувало саме жит
тя. Тому творці нових реформ пропонують 
деполітизувати школу, училище.

Я розмовляю із завучем СПТУ-16 Тетяною 
Григорівною Сіваченко.

— Для того, щоб людина мала цілком 
сформований світогляд, — говорить вона,— 
зайняла в житті активну позицію, її не вар
то лишати поза політикою, це тільки на шко
ду. Бо якщо ми говоримо, що процес навчан
ня і виховання слід проводити в єдиному 
комплексі, то де ж тут логіка? Виховання 
повинно бути гармонійним^

Як складові виховання, останнім часом на 
перший план виноситься церква, релігія. На 
мій погляд, це не лише неправильно, а й 
страшно. Ще вчора ідеологи говорили всьо
му суспільству: «Релігія — це дурман». Сьо
годні ті ж ідеологи твердять: «У релігії — 
спасіння, в церкві — відродження нашої ду
ховності». Я не проти того, щоб відкривати 
храми. Але ми бачимо, що відкривають 
православні школи у Москві, куди віддають 
віруючі батьки своїх дітей з 6 — 7 років, пои- 
рікаючи їх на духовне і моральне гноблення, 
на душевне спустошення.

Більшовики прийшли до влади і зруйнува
ли церкви, через 70 років відновлюємо бо
гослужіння. Якому ж богу ми молимось?

Тетяна Григорівна розповідає, що вчитель
ський колектив однозначно негативно оці
нює деполітизацію в школах. Коли людину 
готують до життя, вона повинна мати своє 
життєве кредо, повинна знати суспільні, іс
торичні, політичні науки.

В. ШУЛЬГА, 
м. Мала Виска.

ВИГРАЄ 
«МЕНЕДЖЕР»

Можете уявити собі, що Остап Бендер при
їхав до Кіровограда і збирається відкрити 
свою фірму «Роги і копита»? Ні? А ось учас

ники гри «Менеджер» змогли не тільки це 
уявити, але й передбачити, що з цього може 
вийти.

Гра «Менеджер» відбулася в молодіжному 
клубі «Олімпія». Її організували міськком 
комсомолу і міський коаасомольський штаб 
«Іскра». Програма цього заходу не тільки 
розширювала знання комсомольцями-старшо- 
класниками сучасної економіки, але й місти
ла чимало розваг. Звучала музика, показано 
немало відеокліпів.

Спочатку в грі зголосилися взяти участь 
усього двоє учасників — представники 9-ої та 
19-ої шкіл. Але потім підключились команди 
?.0-ї школи і комсомольського штабу «Іскра».

Якби ви стали болільником, ви б дізналися, 
як організувати кооператив або як чесно 
заробити мільйон. Крім того, стали б знав
цем тонких деталей офіційного етикету. І 
врешті-решт, ставши учасником гри «Менед
жер», ви могли б одержати путівку в далеку 
і невідому країну «Менеджмент».

Цей захід показав, що комсомол здатен не 
тільки на формальне, бюрократичне прове
дення зборів і з’їздів, але и уміє за ініціати
вою «знизу» робити корисні і цікаві справи.

А переможцем гри стала Вікторія Маміко. 
Вітаємо її.

Комсомольський штаб «Іскра».

Борис ГРЕБЕНЩИКОВ

МНЕ БЫЛО БЫ
ЛЕГЧЕ ПЕТЬ

ВІРШ В АЛЬБОМ

Мне не нужно касанья твоей руки 
И свободы твоей руки.

Мне не нужно, чтоб ты была рядом со мной, ? 
Мы и так не так далеки.
И я знаю, что это чужая игра,
И не я расставляю сеть,
Но если бы ты могла меня слышать, 
Мне было бы легче петь.
Это новые листья меняют свой цвет,
Это в новых стаканах вино.
Только время уже не властно над нами, 
Мы движемся, будто в кино.
И когда бы я мог изм.енить расклад,
Я оставил бы все как есть.
Но если бы ты могла меня слышать,
Мне было бы легче петь.
По дощатым полам твоего Эдема 
Мне не бродить наяву.
Но когда твои руки в крови от роз,
Я режу свои о траву.
И ни там, ни здесь не осталось скрипок, 
Не переплавленных в медь...
Но если бы ты могла меня слышать, 
Мне было бы легче петь.
Если бы ты могла меня слышать, 
Мне было бы незачем петь.
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знімку: Арнадій ХОРАЛОВ.

Т АКИХ, як Цой, більше не буде»;
П1 ваю, що його з нами немає»; «Якщо у

відчу- 
, вас є 

якийсь матеріал про Віктора Цоя, надрукуйте; «Роз
кажіть біографію Цоя»; «Напишіть про Віктора Цоя, 
тільки не 2—3 рядки»; «Якщо маєте людське серце, 
розкажіть про Цоя від народження до смерті» — 
такими проханнями редакція останнім часом прямо 
засипана. Життя співака, композитора, музиканта, 
актора Віктора Цоя було коротким, тому й біогра
фія необширна; тим більше, що й у інтерв’ю він 
розповідав про себе не так багато.

Віктор Робертович Цой — ленінградець. За націо
нальністю кореєць. Близькі друзі відзначали деяку 
його замкнутість, відстороненість, небагатослів’я. 
Музикою став займатися десь на початку 80-х, відо
мим по магнітних записах став у середині, знамени
тістю — в кінці 80-х. Лідер рок-групи «Кіно», робо
та в якій довгий час була лише паралельним занят
тям. Основний свій час Віктор проводив у котельні— 
кочегарив і тим заробляв «а життя. Не залишав цьо
го місця і вже будучи відомим в артистичному світі, 
казав — «Подобається».

Віктор Цой знявся в кількох кінострічках, серед 
яких найвідоміші «АССА» (епізод) та «Голка» (го
ловна роль). Там звучали і його пісні. За життя спі
вака фірма «Мелодія» випустила диск-міньйон, де і 
Віктор Цой, і група «Кіно» — не зовсім такі, якими 
ми їх запам’ятали останнім часом. Навіть голос Цоя 
якийсь чужий — звичайний, рядовий. Зосталося 
кілька відеозаписів концертів.

Віктор разом із дружиною Наталею був у Сполу
чених Штатах Америки, збирався їхати на гастролі 
до Південної Кореї, але не встиг. Улітку 1990 року 
він загинув у автокатастрофі поблизу Юрмали. Лат
війська газета «Советская молодежь» писала, що 
експертиза не виявила в його крові алкоголю...

Секрет успіху Віктора Цоя криється не тільки в 
співзвучності його пісень часові, у невимовно само
бутньому тембрі голосу, сценічній пластичності^ а й 
у його людському образі. Він був дуже далеким від 
стереотипу сучасного рок-співака. Ні жіночої дов- ■ 
жини волосся, ні ланцюгів та декольте в костюмі, ні 
циркових і гімнастичних вигинів під час концерту, ні І 
навіть усмішок «на публіку». Цікаво, що його одна- і 
ново любили і хлопці, обожнювачі крутого металу, 
і дівчата, котрі марять «Ласкавим травнем». Він спі- | 
вав для нас, але був начебто не зовсім з нами, десь 
у іншому місці, і воно, те місце, — коли над цим 
замислитися, — здавалося чистішим і світлішим, ніж , 
те, де всі були присутніми.

Він тепер у іншому світі вже навіки, але магніто- і 
фонна відеоплівка і наша пам’ять досі не хочуть . 
його відпускати звідси. І шанувальники пишуть, пи- ■ 
шуть... '
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ЧИ ІСНУЄ ЛЮБОВ?
ЗАПИТУЮТЬ У МЕХАНІКІВ

ПОПЕРЕДНЄ
СЛОВО
Свого часу в одному з московських театрів 

ішла п’єса з інтригуючою назвою: «Чи існує 
любов, запитують пожежники». Питання, що 
так цікавило пожежників, кореспондент вирі
шила адресувати майбутнім механікам і бухгал
терам. Тобто саме така розмова відбулася у 
мене з учнями Кіровоградського технікуму ме
ханізації сільського господарства. Ми живемо 
в деполітизованому світі, сьогодні людей цікав
лять зовсім інші проблеми, що там говорити 
про любов! Мої співрозмовники, чесно кажу
чи, вже забули, коли відкривали востаннє сер
йозну книжку, читали вірші про любов. І коли 
я попросила пригадати «рядки кохання», тільки 
двадцятидворічний Андрій Мельник зумів це 
зробити. І не загальновідомі пригадав, а Олек- 
сандра Блока: «Тьі в синь|млащ печально за- у 
вернулась...».

— Ну все-таки існує вона, любов? — запи
тую спочатку у л\еханіків Андрія Мельника, 
Сергія Маслого, Олександра Римаря, 

«ГОРЮ •
вогнями 
ПРИСТРАСТІ...»
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— Існує, існує, — говорить Андрій.
— А ти любиш кого-небудь!
— Ні.
— Тоді звідки знаєш, що існує!
—- Я ж не сьогоднішній. А як може без лю

бові існувати хоч що-небудь у світі?
Олександр: А я більше вірю в дружбу. І вза

галі вважаю, що любов — це дружба.
КОР.: Знаєте, я ніколи не вірила у дружбу 

між хлопцем і дівчиною. З чийогось боку зав= 
жди було більше почуттів.

Олександр: Не згоден. Дружба між хлоп
цем і дівчиною існує.

Андрій: Любов, дружба... Існує ще й звичка. 
Ось цього я зрозуміти не можу. Подобалася 
мені дівчина. Вона дружила з іншим. Запитую: 
«Ти його любиш?». аНі. Звикла». Як можна звик
нути?

КОР.: Сергію, а ти чому мовчиш! Коли ти 
вперше закохався!

Сергій: У 9-му класі. Дружили ми. За однією 
партою сиділи. В армію мене прозоджала. А 
через рік заміж вийшла.

КОР.: Отже, б тебе образа на прекрасну по
ловину!

Сергій: Ні. Різна любов буває. Але... я думаю, 
перша любов найвідвертіша.

КОР.: Хлопці, а як ви вважаєте, закоханість 0 
любов — це різні речі!

Олександр: Ну, звичайно.
Андрій: Я ледве не кожен день закохуюсь.
КОР.: А в шалену любов ви вірите!
Андрій: Я вже не вірю.
Олександр і Сергій: Ні.
КОР.: А як ви ставитеся до сексу в коханні! 
Олександр: Позитивно.
КОР.: О ви не засуджуєте дівчат, що йдуть на 

легкі стосунки з вами!
Андрій: Я засуджую.
Сергій: Ні.
Олександр: Справа не в цьому. Людина у 

всьому повинна бути вільною. Звичайно, лю-

бон може бути і боз сексу, 
Андрій: Ну, вибач! Що ж
КОР.: Я розумію, про що 

ження роду...
Андрій: Та ми ж про любов говоримо! До 

чого тут сім’я? А взагалі, коли б ми були вось
микласниками, ми б вам про справжню любов 
розповіли.

КОР.: Що за психологія пенсіонерів] Я теж 
не школярка. В тому-то й справа, що закохав
шись, людина відчуває себе восьмикласницею.^ 
Чи не так! — запитую у дівчаток з групи Б-34. 
«МИ ТЕЖ МОГЛИ Б, 

ЯК ДЕКАБРИСТКИ...» 
вважають бухгалтери.

Тобто, майбутні бухгалтери. Ольга Аркан, 
Алла Олійник, Люда Іванова.^Наймолодша з них 
Людмила, їй 1 
думають однаково.

Ольга: Принаймні я 
над тим, чи старіють 
заміжня, але моя сьогоднішня любов ні крихти 
не змінилася.

Люда: Любов змінює особливо жін-
ку. Я була зовсім іншою довгого, як полюбила.

КОР.: Ви вірите в любов з першого погляду! 
Ольга, Алла: Ні!
Люда: Не знаю. Я теж, мабуть, не вірю. 
КОР.: Чи може бути любов без ревнощів!
Ольга: Ви неправильно ставите питання. Мож

на подумати, ви вважаєте, не може? Я ніколи 
нікого не ревнувала.

Алла: Якщо людина ревнує, значить, вона не
певна е собі, недооцінює себе, принижує.

КОР.: Ти теж так вважаєш, Людо!
Люда: Я не знаю. У житті різні ситуації бу

вають. Але я не думаю, що ревнувати — це 
значить любити. Можна і не любити, а ревну
вати.

КОР.: Я розмовляла із хлопцями, вони вва
жають, що сьогодні не Існує безкорисливої лю
бові. «З милим рай і в курені» — це не для 
нашого часу. А як ви думаєте, що домінує у 
стосунках молодих людей: любов чи розраху
нок!

Ольга: Багато таких, хто віддає перевагу лю
бові, але й розрахунок нерідко трапляється.

Алла: В наш час цинізму у цих справах бага
то. Раніше батьки примушували «йти за багато
го». Сьогодні ніхто не примушує.

Ольга (гірко): Сьогодні купони примушують.
Люда: Я думаю, хто хоче легкого життя, той 

вийде заміж по розрахунку. Особисто 
з нелюбим не могла б.

КОР.: У вас є ідеали, ну, скажімо, в 
класичної літератури!

Алла: Я б не могла назвати героїню, 
мені хотілось бути схожою.

Люда: В різних героїнях є риси, які 
баються.

Ольга: Я теж так вважаю. Втім, дружини де
кабристів... Ви не думайте, нам теж знайомі їх
ні почуття.

Я не думаю. Хочеться вірити: і в наші часи 
існують сильні почуття, відданість, дружба, лю
бов. Шкода, що наша редакційна пошта прино
сить усе менше листів про любов. Давайте до
мовимося, що ви нам напишете свою думку з 
цього приводу. Отже, чи існує любов?

В. ЛЄВОЧКО.

18 років. Але 
аково.

<] СЕРПНЯ цього ро- 
“ ку трагічно обі

рвалося життя Віктора 
Цоя. Він був найпопу- 
лярнішим співаком, йо
го пісні майже всі зна
ли напам’ять. Всі — це 
ті, хто любить і пова
жає творчість Віктора. 
Це трагедія, що не ста
ло цього правдивого 
співака. Правдивого, то
му, що Віктор Цой в 
своїх піснях показував 
нашу дійсність. Він спі
вав про нас, які ми є, 
про наше життя, хай 
погане, гірке, але з ма
ленькою краплиною на
дії, що ми самі може
мо зробити його кра
щим, ніж зараз. У своїх 
піснях Віктор торкаєть
ся різних тем. Ось, на
приклад, пісня про те, 
що чекає нас завтра:

ВІН

«Покажи мне людей, 
уверенных в завтраш
нем дне...». Він звертає- 
тьсл до нас, але ніхто 
не може відповісти, що 
буде наступного дня. 
Або пісня «Перемен, 
мы ждем перемен». Хі
ба не правда? Хіба ми 
не чекаємо, коли наше 
життя зміниться?

Своїми піснями
підтримує нас, молодь, 
у цей важкий час, коли 
не знаєш, як тобі жити, 
щоб залишитися жи
вим, щоб не покривити 
душею. Але 
своєю піснею 
Цой заспокоює 
щоб там не було, 
треба впадати в крайно
щі. «Если есть в карма
не пачка сигарет, зна
чит, все не так уж пло-

однією 
Віктор 
тебе: 

не

Слю/йнка сря ушив шкіл, ЗСЖУ,

хо на 
день...».

Є люди, 
добаються 
Цоя. Мені 
ці люди не 
цих пісень тому, що не 
вміють слухати. Я звер
таюся до тих, хто не 
любить пісень Віктора 
Цоя. Візьміть касету з 
його записами ! ------
хайтеся.

«Віктор Цой 
«Віктор Цой 
нашій пам’яті!»

це за любов? 
ви: сім’я, продов-

Є

любов дівчатка

ніколи не замислювалась 
почуття. Вже 2 роки, як

я жити

творах

на яку

подо-

сегодняшний стінами хотять показа
ти всім, що вони справ- 

яким не по- жні прихильники Вікто- 
пісні Віктора 
здається, що 

розуміють

і вслу-

живий!», 
живе в
— такі 

слова ми можемо чита
ти майже на кожній 
стіні будинку або шко
ли. Чому вони написані? 
Мені здається, що їх 
пишуть люди, які або 
сильно люблять Цоя за 
його пісні та музику, 
або цими обписаними

ра Цоя. Я теж люблю 
музику Віктора, він мій 
найулюбленіший співак, 
але я не розмальовую 
стіни, а слухаю його 
пісні, сама співаю, ко
ли є час.

От якби нам зібратися 
разом та й створити мі
ський клуб його імені. 
Там ми б змогли розпо
відати один одному про 
Цоя (хто що знає), про 
групу «Кіно», слухати 
його нові (на жаль, ос 
танк!) пісні, згадувати 
старі. Так ми всі разом 
змогли б зберегти па
м’ять про цього лідера 
року, який був і зали
шається «зіркою» для 
нас.

Зінаїда ТИШКО, 
учениця 10-А класу 
СШ №32 м. Кірово
града.
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9

Ви пригадали це фото! Воно було вміщене в номері газ9^ 
(за 4^ листопада ц. р.). А щойно ми одержали по пошті йопЗ 
вирізаним із газети і з підписом од руки:

«Ця фотографія нагадує отих рухівців, що кричать «Геть, 
Ганьба», ідо кричать у нас і в Києві, а хто вони, ви самі їх [ 
знаете, не будемо перелічувати всіх рухівців. На кого він 
схо^й з рухівців в Кіровограді! Династія рухівців В. Бондар. 
О Бондар, О. Бондар б кум Орел, хвате вам деполітизував 
школи! Амінь рухам, а не комсомолу!».

Спеціально для автора цього тексту, котрий побажав під
писатися «Читачі «МК» і не лишив своєї адреси, нагадуємо, 
що на цьому експресивному напівпортреті поряд зі статтею 
про музику був зображений представник рок-групи «В. 3.», 
діяльність якої пов’язати зі школою та політикою ми, каємо
ся, не зуміли...

м. Олександрія.

Об- 
Тісні,

його 
за-

училищу не допомогли.
Л. САВИЦЬКИЙ.

А ХЛОПЦЯМ—ЗАСЬ

0

МОЖНА ДІВЧАТАМ,

Мій шлях мав пролягти до Петрового. Непередбачено для 
себе змінив маршрут. Сталося це після розмови в автобусі з 
випадковим супутником, котрий відрекомендувався учнем 
Олександрійського медичного училища.

— Не так ми повинні навчатись і відпочивати, — підкреслив 
мій співрозмовник, — заїдьте до нас, переконаєтеся самі.

Знаходиться училище в центрі шахтарського міста, 
шарпане дощами і вітрами, скоріше схоже на склад, 
темнуваті аудиторії.

Гнітючими враженнями про училище я поділився з 
керівництвом, зокрема, з секретарем парторганізації, 
ступником директора Наталією Задунаєвою, заступником ди
ректора з фізвиховання Віталієм Лаврієм. Вони визнали, що 
училище справді аварійне. Болюча проблема створення на
лежних умов для навчання не раз виносилася на розгляд 
облздороввідділу, міськвиконкому. Цікавилося цим питан
ням і Міністерство охорони здоров’я. Та нового приміщення 
немає, його будівництво зволікається чотири роки. В училищі 
відсутній актовий зал. Із побутом і відпочинком тут також 
не все гаразд. Студенти Сергій Донченко, Тетяна Івлєва, Ві
талій Тоболток, Олексій Куніцький, Юрій Гутько, Світлана Га
ленко та інші справедливо нарікають на те, що мешкають у 
гуртожитку лише дівчата. Хоча є вільні кімнати, хлопці зму
шені наймати квартири. Стипендія тридцять карбованців, за 
квартиру — двадцять п’ять. Ось такі студентські будні ме
дичного закладу.

А свого часу було виділено кошти для будівництва нового 
приміщення. Було й багато постанов і рішень. Але й досі пе
релічені тут вищестоящі

На знімку: Андрій КУЛЯВІН, студент Олександрійсько
го медичного училища, учасник художньої самодіяльності. 

___  _______ Фото А. КОНДРАТЮКА, В. ГРИБА.



Ми звикли думати, що ворожки —- бабусі. Ця ж молода І гарна. Но каже «го
лубонько моя», «суджений», не ловить перехожих «давай поворожу», мова її су
часна і логічна. За н словами, їй сприяє північний вітер і вона може викликати 
грозу. У неї двоє імен (як, зрештою, і у всіх Інших). Перше, «щоб не повисало у 
просторі», вимовляється зрідка, тому рекомендую мою співрозмовницю, як 
АГАФіЮ. Ворожить вона на картах. Ми домовилися: мені ворожити не буде, то
му, що вважаю за краще не знати свого майбутнього. Нашу розмову я поста
ралась обмежити темою: людина і милосердя, добро і зло.

— Агафія, скажіть, що 
лежить в основ! ворожін
ня*. Інтуїція, спостережли
вість чи те, що неможливо 
пояснити словами, але що 
існує?

і перше, й друге, Й 
третє. Як без спостереж
ливості? Прийшла до ме
не жінка нервовохвора, Гї 
Психічним стан, поведінка, 
хода відразу кажуть про 
все; про її страх, немож
ливість знайти себе серед 
людей, про ?? безпоміч
ність. Тут, звичайно,- кра
ще б попрацювати пси
хотерапевтові.

— Якщо хвора людина 
приходить до лікаря чи до 
ворожки — це зрозуміло. 
Але ж до вас, як я припус
каю, йдуть в основному 
здорові люди.

— Здорові люди сидять 
на роботі і, як правило, 
ворожки не погребують, 
Якщо в людини уже щось 
із психікою діється (я не 
кажу про хворобу), і во
на не може логічно, тве
резо оцінити складну си
туацію, а якій виявилась, 
нездатна справитись із 
нею, то починає чіплятись., 
повторюю — чіплятись — 
за іншу людину.

Люди різні. Є балаку
хи, їм нічого не варто в 
будь-якому місці підійти 
до абсолютно незнайомої 
людини, розповісти про 
себе і попросити поради. 
Одного запитає, іншого— 
дивись, і легше стало, уже 
вимальовується якийсь 
вихід. Трапляється, що 
раптом знаходиться той, 
хто може конкретно до
помогти. Однак багато й 
таких, хто важко знахо
дить спільну мову навіть 
із родичами, не кажучи 
вже про сусідів чи колег 
по роботі. Такі й шукають 
шлях до ворожки. Де
яким людям легше від
критись саме чужій лю
дині, щоб зберегти таєм
ницю, а крім того, ворож
ці вони просто вірять, на
діються на її дивовижну 
здатність передбачати. І 
не без підстав.

— Чи доводилось вам 
допомагати номусь7

— Звичайно. Важко во
рожити знайомим, тому, 
що я категорична, кажу, 
якщо зробиш так, як ве
лю, буде по-твоєму, не 
зробиш — не буде. Але 
до людей, котрих я не 
знаю, ставлюсь по-іншо
му. Приходить дівчина, 
питаннями намагаюсь з’я
сувати, що вона хоче, на 
що надіється, обов’язко
во заспокою. А інколи 
карти лягають так, що 
мені не потрібні ніякі 
питання й відповіді, на
віть не слухаю, що вона 
каже. Тут інтуїція. Чітко 
бачу: буде в її чи в його 

житті такий ось випадок і 
варто б чинити саме так, 
як кажуть карти. Бувало, 
приходили до мене, каза
ли «спасибі».

— Передбачаю, що знач
на частина жінок, нотрі 
шукають у ворожки пора
ди, занепокоєні особисти
ми проблемами. Припус
тимо, чоловік пішов до 
іншої. Вона питає, як його 
повернути і чи він повер
неться?

— Як правило, чоловік 
куди йде? Туди, де йому 
спокійно і добре. Можу 
сказати кинутій дружині, 
що , повернеться через 
півроку. Багато чоловіків 
до цього часу уже, кажу
чи простою мовою, з усіх 
сил нагуляються, їх лю
бовний запал прохолоне, 
і починають думати: а там 
же мої діти, дружина, кот
ра ні в чому переді мною 
не винна. Звичайно, жінка 
налаштовується на ці пів
року, готується до того, 
що все буде добре. У неї 
з’являється надія. Вона 
концентрує енергію, за
ряджає навкруг себе про
стір позитивними емоція
ми: все буде добре, і їй 
стає добре, І дітям її теж.

Кажуть, що життя скла
дається із смуг — чорні, 
білі. Можна це поясни
ти з точки зору фізики. 
Якщо у людини все добре, 
значить енергетичне на
пруження сильне,—їй все 
вдається, навкруг неї всі 
спокійні. Слабішає напру
ження—іде смуга невдач. 
А ворожка, перед котрою 
проходять сотні чи тисячі 
людей, бачить їх стан, по
рівнює.

Чула про династії во
рожок. Мати передає своє 
вміння дочці або, як у вас, 
дід „ онучці. Виходить, 
школа якась...

— Школа говорити. 
Школа дивитись, сприй
мати людей. Ось прихо
дить жінка. Вона відпро
силась із роботи, їхала 
багато кілометрів, пла
тить гроші. їй самотньо і 
нудно, хочеться дізнатись, 
чи вийде вона заміж або 
хоча б, чи з’явиться лю
дина, котра зверне на неї 
увагу. Ворожка каже: «Че
рез три дні біля тебе бу
дуть женихи, молодий і 
старий. Ти на молодого 
не дивись, дивись на ста
рого». А жінка товста, не
модна, ненафарбована, 
ось ворожка й радить: 
«Ти зачіску собі зроби, 
причепурись».

Жінка починає дивитись 
на чоловіків, а коли вона 
дивиться на чоловіків, то 
обов’язково щось вийде. 
І ось товстуха знову при
ходить до ворожки: «Спа
сибі. Я заміж виходжу. До

мене старий підійшов, 
пристойний такий чоло
вік», Все у неї чудесно 
вийшло, тому, що жінка 
була готова, щоб до неї 
підійшли. Психічно на
строєна. Жодна ворож
ка не скаже, чому одній 
людині дає одну пораду, 
в іншій — іншу. Робить це 
частіш за все інтуїтивно. 
Вона інтуїтивно сприймає 
людей. А є й такі, з ким 
не хоче гозорити. Мабуть, 
чули, що комусь ворожка 
каже: у тебе немає долі і 
не береться ворожити. І 
таке буває, тут, мабуть, те, 
що ви назвали «неможли
во пояснити словами, але 
існує».

— А що тане доля? Чи 
можна її якось змінити, 
керувати нею, чи буде там, 
ян на роду написано?

— От інколи можна по
чути: і некрасива, а як їй 
щастить. Треба уважніше 
придивитись до долі лю
дини, щоб зрозуміти, чо
му їй щастить. Можу на
вести приклад із житТя 
жінки, котру добре знаю. 
Купу неприємностей при
носить їй чоловік. Вона 
вихована так: вони повін
чані, значить, повинні ра
зом жити і горе, і радість 
навпіл ділити. Чоловік 
зрадив. Вона каже: ну що 
ж, будемо навпіл ділити 
цю неприємність. Інша б 
сказала: як, ти мені зра
див? Битись би полізла. А 
чоловік моєї знайомої 
був шокований такою 
спокійною реакцією. Він 
її півроку на руках носив, 
тільки потім на землю по
ставив. Потім знозу влаш
тує їй якусь неприємність. 
І знову вона все вгамовує 
своєю спокійною вдачею. 
І йде у них все нормаль
но, друга дитина народи
лася.

Це що, просто так? Що 
на роду написано? Ні, це 
жінка — спокійна, врівно
важена людина, котра 
своїм світлом, вірою у 
добре робить свою долю. 
Вона захищає себе від 
поганих людей. У неї на 
роду написано бути щас
ливою. Не хоче вона бути 
нещасною. Вона народже
на, прийшла на цю зем
лю, щоб стати щасливою. 
І своїм мудрим спокоєм, 
волею жінка всіляко під
тримує цю свою віру.

— Влітну у нашій країні 
гостювала Індійський йог 
Індра Деві. Ось її нредо. 
якщо таке слово до неї 
підходить: обов'язок нож
ної людини на цій землі, 
поки ми знаходимось у 
тілесній оболонці, давати 
тим, хто нас любить, і тим, 
хто нас не любить, любов 
і світло, проти зла є тіль
ки одна сила — любов.

— Ворожки якраз на це 
1 спрямовують свідомість 

людини: все буде добре, 
добре, добре. Звичайно, 
якщо людина це сприй
має настроєна, у неї 
все дійсно буде добре. І 
можна навести приклади 
протилежного. Молода 
сім’я. Не вистачає грошей, 
але до голоду справа не 
доходить, с продукти, з 
яких і сьогодні, і завтра 
вийде непоганий обід. 
Але недосвідчена хазяйка 
у шоці, в паніці від склад
ності життя. Це передає
ться дитині, вона захворі
ла. І у чоловіка чомусь 
нічого не виходить. Чо
мусь? Вона мені телефо
нує: «Я тебе шукаю. У ме
не все так поганої». «Все 

буде добре,—кажу їй. — 
У тебе все буде добреї». 
Вона заспокоюється І сво
їм спокоєм упокорює 
простір навкруг себе і 
своїх близьких. І всі за
спокоюються, щезають 
хвороби, з’являються уда
чі.

— Чи можна і чи треба 
вірити в прокляття? Та ж 
Індра Досі й Інші, котрі 
сповідують подібну віру, 
вважають, що ножний звук 
має силу, як позитивну, 
так І негативну. Саме то
му люди повинні обдуму
вати своє кожне слово. 
Вважається, що не тільки 
прокляття має силу _ — 
будь-яке слово, думка.

— Ви, звичайно, чули, 
що існують світлі й темні 
сили. Ближче до землі 
темні сили, і вони більше 
командують, хоча пере
магали поки що завжди 
світлі. Якщо людина ка
же: «Будь ти проклятийі» 
чи щось подібне, то для 
темних сил, для чортиків, 
як сказала б бабуся, це 
свято. Інколи прокляття 
виривається зопалу, без
думно, припустимо, з уст 
бабусі улюбленому вну
кові, котрий розпустував
ся не на жарт. Все одно 
цим вона служить тем
ним силам. А якщо про
кляття мовиться для то
го, щоб конкретній лю
дині стало погано, і вона 
це чує, її охоплює страх, 
руйнується її аура, вона 
втрачає впевненість у со
бі, слабшає. 1 тоді темні 
сили володіють нею. Та 
світлу людину, тобто з 
чистими помислами, про
кляття може й не торкну
тись, хоча воно й спря
моване проти неї.

Що таке світла людина? 
Ви бачили, звичайно, іко
ни, на яких зображені 
святі із сяючим німбом 
над головою. € 1 звичайні 
люди з таким світінням, 
про це не раз писали в 
газетах. Що це? Згусток 
енергії, щит, котрий за
криває, захищає дану 
людину від темних сил, 
від проклять.

Але прокляття торкає
ться не тільки того, кого 
клянуть, а й того, хто кля
не. Воно обов’язково по- 

• вертається якоюсь бідою.
Про це треба пам’ятати. 
Повинна бути відповідаль
ність за всі свої слова. Ба

гато бід від бездумності, 
безвідповідальності, без
духовності, від прагнення 
задовольнити якісь свої 
ниці пориви.

— У людському світі 
так багато заздрості, злос
ті, грубощів, анонімон І 
всього Іншого. Як переко
нати батьків, родичів, на
чальників, підлеглих, спів
робітників, сусідів, що все 
погане, що вони роблять 
для інших, обов'язково по
вернеться до них, хай не 
зразу, але повернеться?

— Треба пам’ятати кож
ну секунду: скільки отру
ти в тобі народилось, 
стільки ти її потім І ви
п’єш. Все лихо, яке ти 
проти когось спрямовуєш, 
бумерангом повертається 
до тебе. І анонімний лист, 
і заздрість. І на цьому 
світі, і на тому...

Спостерігаючи за лю
диною, ми бачимо тільки 
якісь відрізки її долі. Але, 
як правило, щастя і не
щастя закономірні. При
своюючи щось чуже, об
манюючи, проклинаючи, 
творячи недобре, людина 
сприяє тому, що в неї, як 
в чорну діру, затягуються 
руйнівні темні сили. Ні до 
чого хорошого вони вреш
ті призвести не можуть. 
Я слідкувала за одним 
чоловіком. Зароблене не
чесним шляхом багатство 
він не втратив. Він просто 
сам загинув. От рекетири 
розвелись, це служителі 
темних сил.

— Щось дуже багато 
з’явилось зараз служите
лів темних сил — рекети
ри, фарцівники, спекулян
ти, убивці, шахраї, злодії... 

— Оскільки їх запити, 
інтелект на нулі, то з будь" 
якої точки зору — во
рожки, моралі — це тем
ні люди. Можна навіть 
сказати, що це пішаки 
темних сил, їхнє знаряд
дя. їх використовують ці 
сили як слабших, котрими 
можна легко керувати. 
Ті ж рекетири — здорові, 
гарні, фізично сильні 
хлопці, і раптом таке при
низливе заняття. Чому та
кими стають? Ними керує 
страх, відчай, а головне— 
слабкість духу, невпевне
ність у собі, тому, як ска
зала б бабуся, вони й слу
жать антихристу.

— Чи варто вірити о 
прикмети?

— Варто, якщо це не за
важає, припустимо, ро
боті. Якщо ви йдете на 
службу, і дорогу перебіг
ла кішка, що робити? Як 
чинять люди? Хтось Іде 
іншою дорогою, хтось 
плюється, хтось цілий 
день тільки тим і займає
ться, що чекає неприєм
ностей. Для мене, якщо 
кішка перейшла дорогу,— 
добре, день удався, якщо 
чорна — що краще. Чо
му? Тому, що я собі ка
жу: кішка — це добре, 
особливо чорна. Тобто у 
мені збирається енерге
тична субстанція, котрою 
я проштовхую всі непри
ємності. Все, що мені тре
ба, одержую. Ворожки, 

чаклуни собі не ворожать 
і не чаклують, тому що, 
образно кажучи, вони ко
валі свого щастя. У них 
сильний дух.

— Що робить людину 
сильною? Побажайте щось 
нашим читачам.

— Найголовніше — не 
нести зла, ні в помислах, 
ні в ділах, не дозволяти 
йому зароджуватись в 
тобі. На жаль, воно за
раз настільки заразило 
асе навкруг, що з’являє
ться навіть у добрих сер
цях, але не можна підда
ватись темному. Навіть, 
коли дитина плаче, треба 
її зрозуміти, а не заляку
вати, карати. Зрозуміти 
іншого — це споконвічне 
у людських стосунках. Не 
дозволяти рости бур’янам 
у власній душі. До речі, 
це не так вже й важко. 
Благодать, котра з’являє
ться в душі людини, що 
несе добро, світло і лю
бов, — велике дерево, 
вирощене ним самим. Та
ка навіть на мураху не на
ступить. Вона чує, про що 
говорять птахи. І ось при 
такому контакті зі світом 
людина вже без будь-якої 
ворожки буде знати, що 
їй треба робити, а що не 
треба, як реагувати на ту 
чи іншу ситуацію. Зрозу
міти і зупинитись, щоб не 
зробити зла, — ось поча
ток людського в людині.

* 9г *
Можливо, прочитавши 

цей матеріал,. хтось ска
же: знайшли про що пи
сати, краще б розповіли, 
чому у нас порожні при
лавки в магазинах. Але 
про це вже сказано дуже 
багато. А ось про те, як 
людині вижити у цей 
складний час, як остаточ
но не втратити віру у доб
ре і дійсно світле май
бутнє, ще сказано мало. 
Звідси тотальне роздра
тування, котре темною 
хмарою оповиває кожно
го з нас у громадському 
транспорті, на роботі, 
вдома, на вулиці, навіть у 
шкільних класах І дитсад
ках. Звідси всякого роду 
хвороби — духу, тіла.

Ворожіння існує у всіх 
країнах. У багатьох во
рожки знаходяться на ле
гальному становищі, до 
них звертаються прези
денти, міністри і прості 
люди. Ми вважаємо, що У 
кожної людини повинне 
бути право вибору: звер
татись їй до психолога 
(котрих, на жаль, у нас 
ще не зовсім вистачає), 
до священика чи до во
рожки. Тільки б набула 
вона колишньої впевне
ності В собі, стала силь
ною, щоб допомогти слаб
шому своєму синові, ма
тері, внукові, всім, хто »» 
оточує.,.

Розмову вела 
Л. ПРОШИНА.

(За матеріалами 
журналу «Советский 
Красный Крест»)«ВОСЬМА СТОРІНКА • 8 ГРУДНЯ 1990 РОКУ • «МОЛОДИЙ КОМУНАР»



„КОПИ ДЯДЬКО СПИТЬ ІЗ
Читаємо у криміналь

ній хроніці, що десь ста
лося згвалтування, і здри
гаємося від думки, що 
чоловіки гвалтують не ли
ше дівчат, жінок, а й хлоп
ців теж.

Пригадую статтю під 
заголовком «Покарання 
не буде...» (газета «Мо
лодь України» за 4 люто
го цього року). Зокрема, 
автор там розповідав про 
хлопця, якого згвалтува
ли у Києві в одному з гро
мадських туалетів. Чи є 
подібні випадки в нашій 
області? Я не один день 
«екскурсував», аби впізна
ти гомосексуалістів, І на
трапляв на них у громад

igp
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I

ських туалетах, де вони 
знаходили собі партнерів 
для інтимного спілкуван
ня. У Кіровограді, Зна
м’янці, Олександрії, Но- 
вомиргороді, Малій Вис- 
ці, Саітлозодську...

Якось випадково помі
тив у туалеті такого. Мит
тю вилетів звідти, присів 
на лавці, що біля бібліо
теки Гайдара. Через кіль
ка хвилин цей Микола, як 
він назвався, підійшов і 
попросив сигарету.

— Ох, аж легше ста
ло... — з усмішкою про
мовив.

— Що, задовольнився?
— Слухай, а що тут по

ганого? Для тебе гидот
но все це? — відказав ме
ні. — Я ж не гвалтую. Та
ких людей теж треба ро
зуміти, адже це хвороба, 
а не злочин. У мене є то
вариш, якщо хочеш зна
ти, котрому не вистачає 
моїх почуттів... І хоч не
забаром у мене весілля,— 
відверто і довірливо про
довжив Микола, — але й

для нього я завжди зна
йду вільну годину. Ми 
розуміємо один одного. 
І не волію принижувати 
його будь-де. Огиди тут 
я не бачу, це — природ
не явище. Це — життя!..

А ось іще один випа
док. Якось їхав у загаль
ному загоні поїзда «Ки
їв — Кіровоград». У купе 
сиділи два хлопці. Один 
із них у напівтемряві пес
тив іншого, ніби дівчину... 
Мені стало ніяково, ви
йшов у тамбур на пере
кур. Згодом приєднався 
той хлопець. Не знаю, як 
посмів запитати його:

— Який тобі від цього 
кайф?

— Кожна людина, кра- 
сазчику, життя розуміє 
по-своєму, — відповів по
путник. — Це дано лю
дині природою, а те, що 
природне — не огидне. 
Це не злочин. Якщо мені 
хтось подобається, обо
в'язково... Чому у нас не 
так, як на Заході? Чого 
нас ненавидіти? Скажіть, 
чого? Чим же ми гірші від 
інших? — зі злістю запиту
вав незнайомий, і в його 
очах з'явилися сльози. — 
У чому моя вина?

Одного разу, зустрів
шися з юнаком, якого бу
ло надто важко виклика
ти на відверту розмову, 
я почуз:

— Що ж, такі як я, вва
жає дехто, не мають пра
ва на життя. Несправед
ливо до нас ставляться, 
принижують, дорікають, 
ганьблять...

А ось що сталося в Но- 
вомиргородському райо
ні. Взявши туди відряд
ження, я завітав до го
лови народного суду і 

попросив підняти архів, 
щоб ознайомитись із су
довою справою на Олек
сандра Г., який недавно 
відбузаз покарання по
збавлення волі за згвал
тування Віталія Г. Праців
ники Новомиргородського 
РВВС слідчий А. Т. Явор- 
ський, сержант Юрій Во
рона допомогли зустріти
ся з хлопцем.

— Олександре, що те
бе штовхнуло на це?

— Ніякого згвалтування 
не було, А трапилось це 
так: ідучи із Софіізки(так 
зветься у нас мікрорайон) 
з товаришем до моста, 
зустріли цього ж Віталія. 
Правда, я був напідпитку.

Запитаз у Віталія: «Де', 
твоя бутилка, ти ж обіцяз 
її за твій день народжен
ня?», а він у відповідь не
цензурними словами від
повів. Я потім ударив йо
го двічі. До цього я знав, 
що він пасивний, бо з де
котрими вже був. От і за
пропонував йому... Він, 
звісно, згодився. Потім 
із товаришем теж. По 
п’янці забрали у нього 
годинника й магнітофона, 
але ввечері повернули, а 
він, чмо нещасне, набре
хав, нібито його згвалту
вали. Якби не хотів, то 
нізащо не згодився б... От 
і довелось три роки від
бувати у тюрмі. Але бог 
є на світі. Нині й він по
збавлений волі.

— Олександре, але ж у 
ті часи Віталій був непов
нолітнім?

— Так, але він уже... Я 
картаю нині себе, що за
чепився з ним, адже жит
тя тепер моє розколене.

— Чого ти так думаєш? 
Адже ще не есе втраче

но. Чи є в тебе наречена?
—;Є. Вона навчається в 

педінституті в одному із 
обласних центрів. Та її 
батьки мене ненавидять, 
зневажають... Ог і дово
диться інколи так напи
ватися, аби не чути цих 
дорікань...

— Невже це вихід, 
Олександре?

— Згоден, не вихід, але 
що мені робити? Як бути, 
коли оточуючі не вірять 
мені? Добре, що хоч ко
хана моя розуміє, і то як 
складеться доля моя — 
не знаю. Хай буде про
клятою та година, коли 
він зустрівся мені по до
розі! Мені став ненавис
ним цей світ...

А ось кілька думок 
хлопців про таких, як Ві
талій.

Сергій із Маловискіа- 
ського району:

— Я знаю пасивних. Як
би моя воля, то розстрі
ляв би їх, аби не існува
ли вони.

— Принижуючи їх, чи 
разом із цим не прини
жуєте й себе, адже ви 
теж, можливо, бували з 
ними?

— Мені здається, що 
до мене це не стосується. 
А якщо взагалі, то я не за
мислювався над цим.

Юрій із Новоукраїнсько- 
го району:

— Одні рішуче заклика
ють ставити всіх гомосек
суалістів до стінки і зни
щувати, як скажених со
бак. Інша категорія лю
дей дивиться на таке при
родне збочення досить 
толерантно і не вважає за 
великий гріх, якщо дядь
ко «спить» із дядьком. 
Моя особиста думка та
ка: я вважаю гомосексуа
лізм звичайною хворобою, 
себто людей, які займаю
ться ним, лише хворими. 
А як відомо, хворі у нас 
не засуджуються, бо яка 
ж їх у тому вина?

Сама природа змушує 
лягати пасивних під осо
бу своєї статі, хоча до
сить складно у цьому ви
падку пояснити природу 
активних «голубих». Що 
тут поробиш? Хай собі 
живуть, як їм подобаєть
ся, якщо їхні контакти від
буваються за особистим 
бажанням. Це — права 
двох, як не дивно це зву
чить. Але коли один чо
ловік гвалтує іншого, 
це — звичайно, злочин, 
який засуджується зако
ном. Тільки тоді цих лю
дей можна притягнути до 
відповідальності. В іншо
му ж випадку — непри
пустимо. Засуджувати ли
ше тому, що вони не та
кі, як ми —• аморально і 
навіть злочинно. Це вже 
скидається на дискриміна
цію статевих потреб. Него
же у цій галузі поділяти 

людей на чорних і білих. 
Такий расизм нікому не 
потрібний.

Андрій з Кіровограда:
— Я вважаю, що гомо

сексуалістів треба розу
міти і ніяк не «знищува
ти», як дехто бажає цьо
го. Адже це природне 
явище. Гадаю, що поряд- 
на і свідома людина ні в 
якому разі не стане при
нижувати їх.

Коли стаття вже була 
підготовлена до друку, 
зі мною зустрівся знову 
юнак, який довірливо по
ділився своїм болем: «Чи 
його піти із життя, аби 
не чути дорікань, мов
ляв, глянь, он пішов, він... 
Я себе навіть ненавиджу 
за вчинок з товаришем. 
Але мене тягне до ньо
го... Бачу його рідко, бо 
намагаюсь уникнути зу
стрічі з ним, хоч, правда, 
він це помічає. Думаю, 
що, можливо, якось пе
реборю себе. Та, на 
жаль, це не так. Мені не 
вистачає підтримки, на
віть боязко про це з ки
мось поговорити, бо ж не 
зрозуміють, засміють. А 
тому завжди залишаюсь 
наодинці з собою.

Стає моторошно за цьо
го хлопця. За таких, як 
він. Якщо хочете — за 
долю його та подібних 
йому.

З приводу гомосексу я 
говориз також із заві
дуючою юридичною кон
сультацією Ленінського 
району міста Кіровограда 
Галиною Григорівною Ро- 
мадановсю:

— Ст. 1 22 Кримінально
го кодексу УРСР перед
бачає відповідальність за 
мужолозтво, тобто стате
ві зносини чоловіка з чо
ловіком. Частиною пер
шою передбачена відпо
відальність за добровіль
не мужолозтво, тобто 
здійснення контакту без 
застосування насильства, 
погроз або використання 
безпорадного стану по
терпілого. Покаранню під
лягають обидва партнери. 
Частина друга встанов
лює відповідальність за 
мужолозтво, вчинене із 
застосуванням насильства 
або щодо неповнолітньо
го.

Кримінальна відпові
дальність за злочин на
стає з 16 років,

Суддя з Нозомиргорода 
В. І. Кваша:

— З моєї точки зору 
мужолозтво, здійснене із 
застосуванням насиль
ства, — злочин, тому, що 
посягає на свободу осо
би. Злочином є акт зно
син мужолозтва з непов
нолітніми. Тому що ці ді
яння зазіхають на нор
мальний статевий розви
ток. Добровільні статеві 
зв'язки мужчини з муж

чиною — хвороба. Це 
спроба знайти сп.осіб пс#?. 
хічно здорового життя. І 
Гомосексуальні стосунки І 
часто здійснюються з ал- і 
когольному та наркотич- j 
йому стані. Вважаю, цих 
людей слід лікувати в спе
ціальних закладах. Ліку
вання повинно бути по ' 
домовленості і носити ха- t 
рактер психотерапії. За [ 
розголошення цієї схиль
ності, якщо воно має ха- 1 
рактер образи, принижен- | 
ня, — слід притягувати -І 
до відповідальності.

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТ- d 
ТА-СЕКСОПАТОЛОГЛ С. М.
ЛУНЬОВА:

— Статеві зносини чоло- ' 
віка з чоловіком є пору- і 
шенням біологічних струк
тур головного мозку. Це і 
злочин тоді, копи хтось ‘ 
вступає в контакт з непов
нолітніми чи із застосу- ; 
ваняям насильства. Baa- І 
жаю, що не завжди є 
правильним підхід пра- • 
ціаників міліції' і слідчих ’ 
органів до таких катего
рій людей. Це статеве ! 
відхилення практично лі- і 
куванню не піддається, І, 
мабуть, є смисл перегни- 
нути закон щодо подіб- ♦ 
них осіб. Гомосексуали 
за медичною допомогою 
звертаються дуже рідко. ! 
Лікарям - сексопатологам | 
доводиться їх бачити тіль- І 
ки в супроводі міліціоне
рів чи слідчих. Я працюю | 
сексопатологом уже двад- ■ 
цять два роки і практич
но не бачив, аби виліку
вався від своїх нахилів 
хоч один із гомосексуаліс- ] 
тів. А тому притягнення З 
до кримінальної зідпові- ч 
дальності цих осіб, вза- j 
жаю, не завжди обгрунто- І 
еане.

Леонід САВИЦЬКИЙ, * 
спецкор «Молодого І 
комунара».

ВІД РЕДАКЦІЇ. Два ро- | 
ки тому в нашій газеті бу- ■ 
ла серія публікацій на цю І 
тему, і погляди на явище І 
юристів І медиків були ! 
приблизно, такими ж, як ; 
зараз. А читачі майже од- і 
ностайно вважали, що ми і 
пишемо про «непристой- І 
ний бруд». Що ж думають І 
про це самі люди з «не
традиційними» статевими і 
схильностями? Дехто з і 
них висловився з статті, і ; 
якщо це схочуть зробити і 
й інші, то напишіть нам 
про свої проблеми і мож- [ 
ливі шляхи розрядки ат
мосфери довкола гомо- і 
сенсуалістів. У деяких І 
країнах зони, приміром, д 
мають свої клуби, шука- Я 
ють знайомств через га- і] 
зети і навіть вступають у ’] 
шлюб один із одним. Тож ® 
чекаємо листів. Прізвище < 
й адресу можете не нази- і 
вати.«МОЛОДИЙ КОМУНАР» @ 8 ГРУДНЯ 1990 РОКУ © ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

Г
ЩО НАМ
ПИШУТЬ

ПРО
СПОРТ?

На адресу спортивного сектору «МК» 
листи останнім часом приходять здебіль
шого з приводу шахового конкурсу. А шко
да: позаштатні наші автори темою фіз
культури і спорту у районах практично зов
сім не цікавляться. Крім декількох наших 
постійних дописувачів, яким ця справа по- 
справжньому не байдужа. І з цього приво
ду хочеться висловити побажання всім, хто 
захоплюється спортом — при можливості 
надсилайте нам матеріали про цікаві спор
тивні події у вас. Адже вони є, а нам побу
вати одночасно у багатьох місцях немож
ливо. (Автор цих рядків виконує ще й інші 
обов’язки у редакції газети).

Час зід часу надходять листи від хлопців, 
котрі цікавляться східними бойовими мис
тецтвами (останній — від П. Куценкз з Но- 
воукраїнського району). Відповімо інфор-

мацією, яку маємо на поточний момент. Ми 
вже надрукували кілька подач із коротким 
викладом філософії карате та історії одного 
з різновидів — кіокушинкай (у японській 
транскрипції — кьокусінкай).

Нещодавно я зустрічався з керівником цієї 
школи у Кіровограді Олександром Васильо
вичем Кузьміним, і він обіцяв завітати до 
редакції з наступними матеріалами, в яких 
буде мова про підготовчі вправи. І якщо ця 
тема зацікавить читачів, то всі, хто до 20 
грудня передплатить «МК», напоане зможуть 
розраховувати на те, що Олександр Васи
льович і надалі буде постійно постачати такі 
матеріали для нашого тижневика.

Будемо також друкувати корисні оздо
ровчі вправи лаоської школи Хуашань та 
просто різноманітні гімнастичні вправи, по
трібні кожній людині.

••

*

М. В. Никитюк із Доброаеличкіаки у своє
му листі запитує, де можна здобути про
фесію жокея. Даємо дві адреси, куди він 
може звернутися: 317906 с. Лікарівка, Олек
сандрійський радгосп-кінзавод № 174 та 
327035 м. Миколаїв, Варварівка, Спортивне
поле, кінноспортивна школа. Телефони: ди- $ 
ректор — 33-33-40, бухгалтерія — 33-39-35, |
черговий — 33-38-79. У РРФСР є також єди- Я 
не на республіку СПТУ, але по його адресу $ 
радимо звернутися до центральної преси, Й 
бо в нашому місті таких відомостей, на й 
жаль, немає. й

Дякуємо за листи, які свідчать про увагу ?; 
до спорту і до газети. Тож пишіть, дззоніть, ? 
заходьте, бо наша газета — цо передусім 
ваша газета.. й

Тарас ЛЕОЖДОВ.



СПОРТНАШІ ХОКЕЇСТКИ: ЧИ БУТИ У І ЛІЗІ?
На змаганнях X літньої 

Спартакіади України з хо
кею на траві в Алушті се
ред жіночих команд збірна 
Кіровоградської області 
вдруге, після чотирирічної 
перерви, стала бронзовим 
призером. Турнір проходив 
Но ГПООтбА’Ч олімпійської

підгоювки. іоловний суд
дя — В. Коломийчук (м. Ки
їв, міжнародна категорія).

У фіналі збірна нашої 
області з рахунком 0:5 про
грала Сумській • області, 
виграла в Івано-Франків
ська, з киянами зіграла 1:1. 
Кияни «всуху» перемогли 
Івано-Франківськ (7:0) та 
сумську команду (2:0). У 
результаті команда Київ-

ської області (м. Бориспіль, 
«Колос», п'ятиразовий чем
піон серед команд СРСР 
вищої ліги, 8 в цьому ро
ці — срібний призер) на
брала 5 очок та зайняла 
І місце, «Буревісник» (Су
ми) з чотирма очками опи
нився на Н місці, кірово-

градський «Колос» з 3 оч
ками став третім.

Тренер збірної нашої об
ласті з хокею на траві Во
лодимир Федорович Шеп- 
тицький у дружній бесіді 
так розповів про спортивні 
досягнення кіровоградських 
дівчат:

— Якщо є скептики, кот
рі вважають цей успіх ви
падковим, то згадаймо, що 

Кіровоград показав дуже 
добру фізичну і тактико- 
технічну підготовку у по
передніх змаганнях чем
піонату ВДФСТ профспілок 
УРСР та чемпіонату Украї
ни серед збірних команд 
областей. Шістнадцять учас
ниць чемпіонату України 

одержали звання кандида
тів у майстри спорту.

Кіровоградки о Алушті 
зустрілися з гідним супер
ником, оскільки на базі бо- 
риспільського «Колоса» не
одноразово формувалася 
збірна СРСР, а їхній тренер 
Безруков також тренер со
юзної збірної.

Окрасою команди Кіро- 
воградщини стала наша 

вихованка Світлана Ворона 
(зараз вона також воротар 
київського «Спартака»). Чу
дово грає у нападі Вікто
рія Ґаращенко, другокурс
ниця факультету фізвихо- 
вання педінституту ім. О. С. 
Пушкіна. Оксана Білодумо- 
ва, учениця 11 класу СШ

№ 23 м. Кіровограда визна
на однією з найтехнічніших 
спортсменок змагань, а 
п’ятнадцятирічна Оля Бой
ко (СШ № 16) — наймо
лодша з учасниць. Вона 
забила 3 голи.

КОР.: Володимире Федо
ровичу, оглядач «Спортив
ної газети» В. Казимиров у 
номері від 11 листопада 
назвав надійну гру Ваших 

вихованок добрим авансом 
на те, щоб команда потра
пила до І ліги. Що на це 
можете сказати!

— Наша команда без 
відбіркового турніру до
пущена до участі в чемпіо
наті СРСР серед команд 
і ліги, в якій налічується 12 
команд. Але, незважаючи 
на загалом добру підтрим
ку облспорткомітету та 
обласної ради ДСТ «Ко
лос», вони все ж не мо
жуть знайти фінансових 
можливостей на утримання 
команди І ліги. Витрати 
складають близько 200 ти
сяч карбованців на рік. 
Сюди входять заробітна 
плата гравців, двох трене
рів, начальника команди, 
лікаря. Облрада «Колос» 
може забезпечити лише 
харчування, а облспортко- 
мітет — проїзд. Але ж як
що студентки ще будуть 
залюбки їздити на змаган
ня на цих умовах, то ви
пускниці інституту, які вже 
мають свої сім’ї, грати ли
ше на ентузіазмі не мо
жуть.

— А як взагалі з під
тримкою команди керів
ництвом спортивних орга
нізацій!

— Керівництво облради 
«Колос» та його голова 
Юрій Іванович Махно в мі
ру можливостей приділя
ють увагу розвиткові коман
ди.

Велика нам допомога і 
від факультету фізвихован- 
ня КДПІ ім. О. С. Пушкіна 
(декан Микола Миколайо
вич Балан). Вже чотири ро
ки, як там відкрито спеціа
лізацію «Хокей на траві». 
У складі нашої дорослої 
команди — 13 студенток 
педінституту. У ДЮСШ 
облради «Колос» — вже 
чотири випускниці інсти
туту.

— Дівчата захоплюються 
лише хокеєм на траві!

— У нас вони отримують 
різнобічний розвиток. На
приклад, ми використовує

мо великий теніс, який з$ 
ігровими функціями ана* 
логічний хокею на траві^ 
плавання та багато рухлий 
вих ігор. Та все це давно 
вже не новина, бо вико
ристовується у будь-якій 
сучасній команді.

— Насамкінець тради» 
цінне запитання: які най» 
ближчі плани!

— Зараз Агропром дав 
«добро» на створення спе
ціалізованої школи по хо
кею на траві. Адже ми 
маємо вже як солідну ос
нову поле з штучним по
криттям, яке є далеко не 
в кожному МІСТІ.

Налагоджуємо зв’язки 
також із зарубіжними ко
мандами міст Братіслави 
(Чехо-Словаччина) та Вроц
лава (Польща). У цьому ро
ці облспорткомітет виділяє 
кошти на обмін команд по 
безвалютному обміну спор
тивними делегаціями.

23 вересня цього року д 
нас проходив всесоюзні 

турнір. Він проводився вдрг^ 
ге і стане традиційним. У 
цьому році брали участь 
команди з Москви, Харко
ва, Кривого Рога та ін. Тур
нір буде приурочений до 
Дня міста та присвячений 
пам’яті Героя Радянського 
Союзу Г. В. Балицького. З 
командами Вроцлава та 
Братіслави вже є поперед
ня домовленість.

А з 25 березня почнеть
ся літній чемпіонат Украї
ни. Попередні ігри відбу
дуться у нас в Кіровограді, 
а фінал — знову в Алушд.

Що ж, давайте побаж© 
мо високого злету коман
ді, а тренерам В. Ф. Шел- 
тицькому та М. І. Сав- 
ченку подякуємо за їх
ню роботу, яка не пи
ше приносить результати 
на високих змаганнях, але 
й займає вільний час під
літків, допомагаючи їм стг 
ти розвиненими людьми.

Розмову вів 
Л. ТАРАСОВ.

Фото І. ДЕМЧУКА.ДЕСЯТА СТОРІНКА ГРУДНЯ 1990 РОКУ О «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

(ГІрсдовження. Початок у №№ 29—35, 40, 41, 45—50).
Однак тані достоїнства природа не дала першому ко

ханню, вони є привілеєм людей, яким — повних трид
цять п’ять років. Кому ніколи чекати, хай п’є молоде 
вино, а мені налийте вина з посудини, наповненої ще 
за давніх консулів. Якщо прагнете скуштувати зрілого 
плоду кохання, почекавши, дістанете заслужену вина
городу.

Зріліші жінки володіють у цій справі більшими знан
нями, а досвід робить із них правдивих артисток, кот
рим добре відомі всі секрети кохання. Руйнівний вплив 
часу вони можуть злагодити елегантністю та омолоджу
ванням за допомогою різних процедур. Використовуючи 
тисячі завчених поз, збагачують і подвоюють любовну 
розкіш. Жодна з намальованих картин не навчить спо
собам, відомим лише їм. Вони самі насичені розкішшю, 
яку нічого штучно збільшувати; тому жінка і чоловік 
дістають однакових приємностей.

Не виношу статевих стосунків, які не вдовольняють 
обидві сторони. Тому не ганяюсь за юнацьким кохан
ням. Не терплю такої дівчини, нотра віддається тому, 
що мусить, а тим часом думає, щоб не забруднити про
стирадла. Немила для мене розкіш з обов’язку: хай 
жодна дівчина не робить мені приємного».

ОДНОЧАСНІСТЬ ОРГАЗМІВ. Цю нотатку, як і кільна 
наступних, ми взяли з молитовника експериментальної 
любові Жюля Гіота, невеликої книжечки, опублікованої 
після смерті автора трьома вченими високого рангу.

«Найліпшим приготуванням до запліднення є утриман
ня мужчини. Часом, який найбільше сприяє вагітності, 
е тиждень після менструації. Неодмінною умовою є од- 

| ночасність оргазмів, або, за умови відсутності оргазму 
у жінки, можливо швидке провонування його мужчиною.

Незнання або ігнорування цієї прантики — причина 
99 відсотків безплідних шлюбів. Однак якщо жінка 
схильна легко вагітніти, запліднення настає досить час- 

І то навіть при відсутності оргазму».

РОЗДІЛ 2. РІЗНІ ПОЗИ І ПОЛОЖЕННЯ ПІД ЧАС 
СТАТЕВОГО АКТУ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАПЛІДНЕННЮ

Під час вищого зв’язку жінна має так простягтися, 
щоб розхилити йоні.

Лід час рівного зв’язку лягає на спину, у природній 
, позі, і дозволяє обняти себе за шию.

Під час нижчого зв’язну вона має прийняти тану позу, 
щоб йоні стислася; рекомендується танож, щоб вона 
використала засоби, що прискорюють момент вдово
лення жаги.

Жінці газелі, (№1), що лежить, рекомендують три по
зиції:

Повністю відкрита позиція. — Вона тримає голову ду

же низько, щоб середина тіла виявилася вище. Тоді муж
чина має послинити лінгу чи йоні або сягнути по жир
ний крем, щоб полегшити введення.

Позиція розхилена («позіхаюча»). — Жінка підводить 
стегна і розхиляє їх.

Позиція дружини Індри. — Вона схрещує стопи на 
власних стегнах, це вимагає певних тренувань. Така 
позиція дуже відповідає найвищому зв’язку (№ 3 жереб
ця з N9 1 газеллю).

Для нижчих та найнижчих зв’язків позиції такі: 
Позиція стягуюча. — У мужчини і жінки, що лежать, 

випростовані ноги і лежать одна на одній.
Позиція тана може бути горизонтальною, боновою, в 

останньому випадну мужчина має спочивати на лівому 
боці. Цієї поради треба дотримуватися завше в лежачому 
стані незалежно від того, яні розміри йоні у жінки.

Позиція стискуюча. — Злягання починається в позиції 
стягуючій, а далі жінка стискає коханця стегнами.

Позиція переплетена. — Жінка схрещує одне своє 
стегно зі стегном мужчини.

Позиція, що називається позицією нобили. — Жінна, 
ян в лещатах, стиснае лінгу, ув’язнену в йоні. Це даєть
ся виключно практикою, а вживають це переважно жін
ки з краю Андхри.

А ось пози, що їх визначив Суварнанабха:
Поза злітаюча. — Жінна підносить ноги цілком вер

тикально.
Поза розхилена («зітхаюча»). — Жінка спирає обидві 

ноги на плечі мужчини.
Поза стиснена. — Мужчина притискає до себе схре

щені і підняті ноги жінки; якщо піднята лише одна 
нога, це поза напівстиснена («розлущування бамбуку»). 
Жінна обпирає цю ногу на руку мужчини, другу випро- 
стовує збоку Далі займає тану ж позу з протилежного 
боку і чинить так по черзі.

Заганяння гвіздна. — Одна нога на голові мужчини, 
інша простягнена збоку.

Поза краба. — Ноги жінки підтягнені вгору і схреще
ні на її шлунку.

Згорток. — Жінка піднімає І схрещує стегна.
Форма лотосу. — У цій позі жінка схрещує ноги — 

одна на одній, — стегна розхилені. Позиція ідентична 
тій, яка вище називалася «позицією дружини Індри».

Поза обертальна. — Мужчина під час злягання обер
тається довнола жінки, не відриваючись від неї і не при
пиняючи статевого акту, жінка в цей час стискає його 
тіло; цьому можна вивчитися, практикуючи.

Не лише пасує, але й рекомендується, каже Суварна
набха, під час купелі злягатися всіма можливими спо
собами; однак Ватсьяяна заперечує зв’язок у воді як 
той, що суперечить засадам релігії.

Коли жінка спирається на руни І ноги, як плазун, І 
коли коханець покриває її, як бик, це називають коро
в’ячим зв’язком. У цій позі на спині можна робити всі 
пестощі, які переважно застосовують спереду. Мужчина 
танож правою рукою може схопити груди жінки, а лі
вою масувати клітор, одночасно всовуючи лінгу до йоні. 
Тан він подвоює розніш пещеної жінки і здатен приско
рити її оргазм настільки, щоб він співпав з його влас
ним.

У цій позиції матка найпридатніша для запліднення, 
бо її дно нижче шийки. Позиція ця найприродніша, хо-

ча й дає менше розкоші, бо нлітор не треться, хіба щб 
по нього сягає рука. п

АПЕНДИКС ДО РОЗДІЛУ 2

Погляди Овідія. Овідій вважав, що різні пози у жінок 
можуть слугувати нокетуванню під час занять любов’ю. Ь 
«Аре аматорія»:

«Хай ножна навчиться, як покласти тіло, які пози мас у 
займати. Не кожній кожна поза відповідає.

В якої красиві риси обличчя, хай ляже навзнак. Котра К 
мас гарну спину, хай дається обдивлятися себе ззаду. | 
Янщо маєте зграбні ноги, нладіть їх на руни коханого, і 
так як Міланіон спирав на своїх руках ноги Аталанти. 
Маленькі хай ідуть на коні. Андромаха, будучи високою, 
ніколи не сідлала гекторового снануна.

Янщо нотрась мас тонку талію, хай обіпреться колінь
ми об ліжко, злегка відхиливши голову. В якої ніжні 
стегна, круглі перса без претензій — хай, коли мужчи
на стоїть збоку, лягає навскіс на ліжку, щоб нею мож
на було захоплюватися в такій чарівній позі. Добре та
кож розпустити волосся, як це робила Лаодамія, і обб- 
плести їх довкруг шиї. А якщо на твоєму лоні зморшки 
після пологів, борись на ноні, як меткий Парт, відвер
нувшись від нього.

Способів займатися любов’ю тисячі: найпростіший І . 
таким, що вимагає найменше зусиль, — коли жінка спс<~^ . 
чиває на правому боці, напівобернена; Не пускай до 
спальні забагато світла, через розчахнені навстіж війна, й 
в мороку краще приховати ганджі тіла»

Французька акторка Віргінія Дежазе (1797—1875) ма- 8 
ла звичку спати на спині, бо казала: «Прийде такий, хто І 
всадить».

Псгляди отця П. Гуру, «Моральна теологія»: 
нонТбажаний: Ц ’ ° до,:ягненні "Н”* подружній стосу- 

у Забезпечення потомства, що с однією з голосних 
цілей;

?о задоволення подружніх обов’язків;
3 засіб запобігання подружній нестриманості;
4 Прагнення пожвавити чи пробудити належну -пю- 

бов, народження чи провокування подружніх почуттів.
Ст. 911. — Позою, цілком дозволеною, є та що її під- і 

казус сама природа; це значить - жінка спічивас зни- 
зу, чоловік лежить на ній.

(Ребельє назвав це виготовленням звіра з подвійним 
хребтом).

Жодна позиція, навіть та, що протирічить природі, у 
принципі не заборонена, аби лише відбувся подРУ»ІНІ“ 
ант. янщо вона не перешноджає заплідненню

Кожна невідповідна природі поза, прийнята з дозво
леного приводу, звільнена від осуду, оскільки пози такі нерідко найзручніші чи єдино можливі, а Кожна зРУ- 
ність чи необхідність може виправдати таке легковажне 
в собі Збочення протирічне природному ладові

Ст. 912. Гак може траплятися з різних причин, на- . 
віть через холодність, якщо в такій позі зростає збуА' І 
ження. ~ Янщо мужчина, — говорить Санчес —- мо>ие / 
оволодіти дружиною лише в певній позиції чи сумніва-^ 
тиметьсл хто, що дружина має прийняти саме таку? (

Кожна позиція, якою б вона не була, у жодному Ра3’ І 
не може засуджуватися, якщо вона - єдино можлива.

(Далі буде).
<1



■ НА КОГО ЙТИ В АТАКУ?

приїхати у Віль
на й подивитися, 
втілюється поста* 
СРСР від 17 січ- 
пір, як. наші вій*

ра-

М, О. 
обов’язком 

не будуть наші 
й знаходяться 

ще доведеться 
замислюватися 

вій- 
але

ПРО долю колишніх воїнів-сафган- 
ціз» написано вже так багато, що, 

здається, всі їхні проблеми давно вже 
мали б вирішитись.

Обком комсомолу збирається увіч
нити їхню пам ять у монументі з гра
ніту і металу, для них проводяться 
всілякі військово-патріотичні змаган
ня. Турбота ж про учорашніх захис
ників «наших інтересів у Афганістані» 
з боку уряду втілюється у поважних 
рішеннях та постановах. Та чи можуть 
вони бути реалізованими у нинішніх 
умовах безкінечної перебудови та 
переходу до ринкової економіки? 

Рядки одного з листів редакційної 
пошти закликають “ 
шанський райцентр, 
послухати, як у них 
нова Ради Міністрів 
ня 1983 р. «...3 тих 
ська вивели з Афганістану, на 
перестали звертати увагу.

...Ні військкомат, мі виконком 
йонної Ради не можуть, та, мабуть, І 
не хочуть нам допомогти. Райком 
комсомолу хоче, але не може. —

Військовий комісар району 
Тепляков вважає своїм 
стояти осторонь. А чи 
воїни, які знаходились 
на службі, і ті, яким 
«понюхати пороху», 
над тим, чи слід взагалі йти до 

. ська? Звичайно, їх примусять, 
■ примусово на подвиг ніхто не піде...». 
* Далі автори нарікають на те, що 

під час війни їх ніхто не поділяв за 
соціальним та територіальним поло
женням, а зараз їхні товариші у вели
ких містах та районах мають конкрет
ні пільги, а вони ж — ні.* * *

Вільшанка... Такий собі типовий рай
центр нашої області. Йдемо по його 
вулицях разом з першим секретарем 
Вільшанського райкому ЛКСМУ (МДС) 
Василем Гуцу, Ось перший-ліпший ма
газин продовольчих товарів. Де-не-де, 
ніби фіговими листками, прилавки 
ледь прикриті консервними банками, 
а у м'ясному відділі — малоїстівний 
зельц «з волоссям», смалець та сало.

■ Зауважую, що й ковбаса є, За 8.70.
— А в нас іншої не буває! Минулого 

тижня й цієї не було. Хоч ковбасний 
цех щомісяця відправляє до Кірово
града 3 тонни ковбаси.

* 3: $
Згідно Тимчасового положення про 

пільгове торговельне обслуговування 
окремих категорій населення області, 
прийнятого облвиконкомом 28 берез
ня 1990 року (до Вільшанки воно «ді
йшло» лише у травні) воїни-«афганці» 
мають право на отримання щомісяця: 
м’яса — 2 кг, ковбас — 1 кг, муки ви
щого гатунку — 3 кг, масла тварин
ного — 0,4 кг, соди харчової — 0,5 кг 
(на півріччя), майонезу — 1 банка, 
сиру — 0,3 кг, кави або чаю — 100 г 
(на квартал), цукерок в художньо 
оформлених коробках — 1 шт. або 
вагові — 0,5 кг.

Ну то як, чи може хтось об’їстися 
за цими нормами, особливо якщо має 
сім’ю?

Але ж шановний читач може заува-

| аул, 
центр! 
харчу*продукти 

— ні.
* *
Міністрів СРСР

прави-решением

жити, що коли ти не .ВОЇН і не інвалід, 
то Й цього купити будь-коли не змо
жеш, чи не так? Згоден, але справа 
не у тому. Коли приймається якесь 
рішення органами місцевої влади, то, 
мабуть, мається на увазі, що його 
виконання — у межах можливого, й 
колишніх аоініе ображає зовсім не те, 
що ніде нічого немає, а ставлення до 
них. Чомусь у відділі спеціалізованого 
магазину № 1 для представників ок
ремих категорій населення на 
Дзержинського а обласному і 
можна купити всі ці 
вання, а у Вільшанці

*
З постанови Ради 

аід 17 січня 1983 р.;
«В соответствии с 

тельстза СССР местные советские ор
ганы должны проявить постоянное 
внимание к нуждам и запросам уво
ленных с действительной военной 
службы военнослужащих, выполнив
ших интернациональный долг, и семей 
погибших военнослужащих».-

:«с #
Вихователька дитячого садочку Те

тяна Улановська, дружина воїна-«аф- 
ганця» Василя Улановського розпові
дає нам, у чому ж виявляється «по
стоянное внимание... к нуждам и за
просам...». Квартиру чекали з чолові
ком протягом 6 років. У черзі на ки
лими чомусь їх увесь час переставля
ють назад. Останнє, що купили за 
весь час з непродовольчих товарів у 
пільговому порядку — це рушники. 
Щоб «вибити» у магазині 300 грамів 
сиру чи 400 грамів тваринного масла— 
треба кожного разу докласти чимало 
зусиль. Зрідка може й пощастити на 
банку майонезу або на 2 кг м’яса, 
тобто кісток.

Близько півтора року стояли у чер
зі на меблі, нарешті дочекалися. 
Звернулися до военкома М. О. Теп
лякова, той відповів, що, мовляв, йдіть 
та беріть що вам треба. Але у меб
левому магазині сказали, що відпус
кають тільки згідно загальної черги.

Ось такі пільги, з того часу, як хлоп
ці повернулися у 1983 році з Афга
ністану.

Засиль Гуцу розповів, що по сусід
ству, у Первомайську Миколаївської 
області, розподіл ведеться за допо
могою запрошень, коли товар надхо
дить у продаж.

Довідався я й про те, що у 1988 ро
ці житло одержали Василь Клименко 
та Микола Бурдук. Але живуть без 
ордерів, а значить — фактично без 
ніяких прав на житло.

Голова районного товариства воїнів- 
інтернаціоналістів Микола Луценко 
квартиру отримав швидко. У ній рані
ше жив колишній голова райвиконко
му, який, вийшовши на пенсію, виїхав 
до Кіровограда. Та разом з ним зник
ли з квартири і всілякі причандалля, 
від полиць на кухні до імпортного уні
таза і телефона. Імпорт, звісно, дають 
по організаціях, та інвалід афганської 
війни на підприємствах та установах 
вже не працює. Та й таке становище 
краще, ніж у Сергія Кордюкова — 
дружина вже народила, а жити дово

диться у якоїсь бабці на квартирі, в 
якої хатина скоро зовсім завалиться.

Для вирішення житлової проблеми 
у 1988 році хлопці намагались ство
рити МЖК. За словами М. Луценка та 
В. Гуцу рішення райвиконкому було, 
але про нього ніхто більше й не зга
дує. Була готова й кошторисна доку
ментація, виділили територію. Зна
йшли у Новоукраїнці підрядника, але 
потім цю бригаду чомусь перекинули 
у Побузьке. М. Луценко розповів та
кож, що житла у районі зараз не бу
дують, доки не збудують лікарні. Під 
час виборчої кампанії чули від канди
датів у депутати і обіцянки збудувати 
крім лікарні, молокозавод, хлібопе
карню, банк. Але банк, самі розуміє* 
те, робочій людині у наш час не зна
добиться.

* Ф *
Перед від’їздом до Кіровограда ми 

разом з В. Гуцу навідались до голови 
Вільшанського райвиконкому Григорія 
Олександровича Харченка, обраного 
до речі на альтернативній основі. Я 
задав одне питання:

— Що робиться у вашому районі 
для колишніх воїнів-«афганців»?

— Вони в нас користуються такими 
пільгами, як першочергове надання 
житла. Для цього маємо список за 
їхнім місцепроживанням. Поза чергою 
отримали житло В. Клименко та 
М. Бурдук. Ми спрямовуємо установи 
та організації на побудову житла. Ви
рішилось це питання в А. Улановсько
го (2-кімнатна квартира від РТП «Сіль
госптехніка»), У тому ж будинку отри
мав житло Г. Панченко. Найближчим 
часом на житлову комісію виконкому 
будемо виносити питання про забез
печення житлом I. Бурдука та С. Кор
дюкова.

У 1988 році була спроба створити 
МЖК, але в нас немає коштів,, доку
ментації, своєї будівельної організації,

Загалом на черзі стояло 6 чоловік: 
В. Гуцу, В. Клименко, М. Бурдук, І. Бур
дук, А. Улановський, С. Кордюкоа. У 
минулому році лоза чергою виділена 
квартира інваліду війни М. Луценку,

У 1991 році ми плануємо почати 
будівництво 16-квартирного будинку. 
Але — за рахунок державних капіта
ловкладень. Та чи будуть вони?

Стосовно «афганців», то вони — 
«першочерговики» так самю, як і вчи
телі, молоді спеціалісти, чорнобиль- 
ЦІ.»

На /лою думку, уряд, приймаючи 
рішення, повинен був конкретизувати 
строки і черговість надання житла 
воїиам-інтернаціонвлістам, тоді б не 
було ніякої плутанини.

Товари ж відпускаються учасникам 
війни згідно з нормами «Тимчасово
го положення,..».

В. Гуцу: Тільки не зрозуміло, чому 
у Добрянці я бачив для «афганців» 
цукерки, каву, гречку, а у Вільшанці 
цих продуктів ми не можемо придба
ти?

— А чому першому секретареві 
райкому ЛКСМУ (МДС) не скориста
тись своїм «телефонним правом», по
дзвонивши по телефону 9-13-42 до го
лови райспоживспілки Олександра Іва

новича Бужана, вимагаючи пояснень? 
Чи задовольнять еони вас — інша 
справа.

У нас, на жаль, не перевелися й не
чисті на руку люди.

— 3. Гуцу: Чесно кажучи, набридли 
безрезультатні клопотання.

* * $
Повернувшись до свого кабінету, 

Василь справді вирішив скористатися 
телефоном. Відрекомендувався таєм
ничому невідомцю з райспоживспіл
ки, котрий розкривати своє інкогніто 
не поспішав. Спитав про велику різ
ницю асортименту товарів для «аф
ганців» між Добрянкою та Вільшан
кою. Відповісти пообіцяли через де
кілька хвилин. П’ять хвилин мовчання, 
потрібних, мабуть, для того, щоб з 
кимось порадитись. Потім — найпрос
тіша відповідь:

— У минулому місяці ми отоварю
вали Добря-нку та інші села району, 
у цьому будемо — Вільшанку.

* * *
Проводжаючи мене до машини, Ва

силь гозорить:
— Щоб розібратись, тут, мабуть, 

потрібні Шерлок Холмс та доктор 
Ватсон. Але зрозумій: люди ходять 
до магазинів, стоять у чергах, під
робляють у домашньому господарстві, 
користуються допомогою родичів — 
і майже нічого не мають,

Люди, котрі під час непотрібної 
війни носили лише «райкомівську уні
форму» — хутряну шапку (яку колиш
ній воїн, згідно з «...Положенням», 
має празо купити 1 шт. на 5 років» на 
пільгових умовах) — не маючи тут ні 
підсобного господарства^ ні родичів, 
котрих ми не бачимо у чергах, чо 
мусь не бідують. То ЗВІДКИ воно в них 
береться?

Що ж робити? Не брати ж знову 
автомата та йти в атаку, щоб здобути 
імпортний унітаз та кіло ковбаси або 
пачку цигарок?

* * *
Редакційна «Волга» виїхала за межі 

райцентру. З динаміків приймача ли
не мрійливо-ностальгічний голос Джо 
Дасена, того самого, котрий «повер
нув коханню романтику». І мені по
думалось: а може й справді, все це 
десь є — ніжне кохання, красивий 
одяг на гарних, здорових людях, чис
те море, ласкаве сонце, щирість по
чуттів і безмежне щастя життя, яке 
минає не лише у біганині по магази
нах та боротьбі з побутовими трудно
щами?

Можливо, десь і є, але не у наших 
забутих Богом і людьми глухих райо
нах. А тут — порепані від щоденної 
тяжкої праці жіночі руки, відсутність 
найнеобхіднішого для прожитку.

Нам стає зараз все важче, дефіцит 
товарів породжує дефіцит віри у лю
дей та довіри до керівництва, котре 
приймає рішення, які не можуть бути 
виконані.

Може, у нашому випадку на ці 
проблеми^ зможе звернути увагу об
ком комсомолу та обласна рада вої- 
нів-інтернаціоналістів, щоб якось до
помогти людям?

Т. ЛЕОН5ДОВ.

З 10 по 16 грудня я

10 ГРУДНЯ
А УТ

16.00 — Новини. 16,10 — Соняч
не коло. 16.40 — «День за днем». 
(Кіровоград). 17.00 — Права гро
мадянина. 17.30 — Музичний
фільм <То земля моя». 18.00 —
На київській хвилі. Інформацій
ний зипусн. 18.30 — Ще раз про 
Кохання. Музична передача. 19.00 
— Актуальна камера. 19.30 —
«Сьф’ий і останній». Проблеми 
Ниі:>оних мостобудівників. 20.15 
*- Реклама. 20.30 — Співає А. Вес
ні. 20.45 — На добраніч, діти! 21.00 

Роаенщина сьогодні і завтра.
2’.40 — Все про Ніно. 22.50 — Ве
чірній вісник,

Н ГРУДНЯ
д УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Музич
ний фільм «Весілля сойон». 10.35
— Шкільний екран. З нл. Фізика. 
Будова атома. 10.55 — Доброго 
вам здоров’я. Обережно, грип. 
11.25 — Маленький концерт. 11.40
— Шкільний екран. 7 нл. Росій
ська література. 12.15 — Співає 
Н. Суржина. 16.00 — Новини. 16.15
— Для дітей. «Веселка». 16.45 —
Телефільм «Один серед дзернал». 
17.20 — Знайомтесь: скаути. Ір
ландські скаути в гостях у Дніпро
петровських школярів. 18.00 —
Резерв. 18.05 — В. БІбік. Вональ- 
ний диптих. 18.45 — Анонс нової 
науково-пізнавальної програми. 
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— Танцює народний артист УРСР 
М. Прядченко. 20.10 — Руйнувати 
чи будувати7 Громадсько-політич
на програма. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. «Будівельник» (Ки^в)
— «Строитель» (Куйбишев). 2-й 
тайм. 21.40 — Ретрокінозал. Ху
дожній фільм «Весна на Зарічній 
вулиці». *23.10 — Вечірній вісник.

12 ГРУДНЯ
А ут

900 — Новини. 9.10 — Доку
ментальний фільм «Буду щасли
ва якщо,..», 10,15 — Старовинні

арії. 10.35 —Шкільний екран. 11 нл. 
Основа інформатики і обчислю
вальної техніки. 11.05 —Грає А. Ви- 
нокуров. 11.15 — Художній фільм 
«Воєнно-польовий роман». 16.00 — 
Новини. 16.15 — Народні таланти. 
Жіночий вокальний ансамбль 
м. Лазурне. 16.50 — Телефільм.
17.00 — Поговоримо відверто. Що 
дивляться наші діти? 17.30 — Для 
дітей. В. Павловскіс. «Лисенятно- 
шалапут». Вистава Кіровоградсько
го обласного театру ляльок. (Кіро
воград). 18.10 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.30 — Усім миром. 
Соціальний захист в умовах пере
ходу до ринку. Передача 2. 19.00
— Актуальна намера. 19.30 — Зу-
стр.ч з делегатами XXVIII з’їзду 
Компартії Унраїни. 20.45 —На доб
раніч, діти! 21.05 — 3 телетайпу
МВС. 21.20 — Віночок українських 
пісень. 21.40 — Кінокомедія «Діа
мантова рука». 23.15 — Вечірній 
вісник.

13 ГРУДНЯ
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Резерв. 
9.25 — Чиста криниця. 9.55 — Те- 
лсклуб української пісні «Пло
мінь». 16.00 — Новини. 16.10 —
Для дітей. «Веселна». 16.40 —
«Шляхом оновлення». (Кіровоград). 
1710 — Протистояння. 18.00 —
Виступає дитячий кримсько-татар
ський фольнлорний колектив. 18.30
— Актуальна намера. 19.00 — На 
XXVIII з’їзді Компартії України. 
Другий етап. Відеорепортаж. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00 — Мо; 
лодіжна студія «Гарт». У перерві
— 22.00 — Новини,

14 ГРУДНЯ
Д УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Концерт 
камерної музики. 9.40 — Ш. Нур- 
муратов. «Діамантове кольє на ви
соких грудях». Телевистава. 10.30
— Художній фільм «Весна на За
річній вулиці». 16.00 — Новини. 
16.10 — На допомогу школі. Му
зика. Творчість С. Людкевича. 16.45
— Телефільм «Скарб Богоявлен- 
ської заплави». 17.15 — Рекрутські 
пісні. 18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.20 — Телефільм «Зав
дяки силі волі». Про підготовку до 
міжнародного велопробігу. (Кіро
воград). 18.30 — Усім миром. 19.00
— Актуальна камера. 19.45 — Кон
церт оркестру народних інстру
ментів УТ і Р. 20.10 — Час рі
шень — час дій. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — Земле мол. 
Відповіді на листи телеглядачів,
21.45 — СНІД — чума XX віку.
21.45 — П. Москаньу. «Сільська 
честь». Вистава. 23.05 — Вечірній 
вісник,

15 ГРУДНЯ
д УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика. 9.50 — На хвилі 
дружби. Волзький російський на
родний хор. 10.20 — Художній
фільм «Людина з бульвару Капу
цинів». . 11.55 — Художня панора
ма, Скульптор М. Степанов. 12,50

— Новини. 13.00 — Інтерв’ю на 
актуальну тему з головою ради 
федерації незалежних профспілок 
Унраїни А. М. Коеалевським. 13.30
— Доброго вам здоров’я. Профі
лактика і лікування цукрового 
діабету. 14.00 — М. Старицький. 
«Не судилось». Вистава. 16.05 —
Музичний фільм «Мануспипт». 
17.10 — «Відсвіти». Мистецький
альманах. 18.40 — Чарівні звуки 
українського романсу. 19.00 — Ак
туальна камера. 1930 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — Чем
піонат СРСР з баскетболу. «Буді
вельний» (Київ) — ЦСКА. 2-й тайм. 
21.40 — 3 телетайп/ МВС. 21.55 — 
Художній фільм «Клуб жінок». 
1 серія. 22 55 — Вечірній вісник.

16 ГРУДНЯ
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 
гімнастика. 9.50 — «У неділю
вранці». Інформаційно-музична 
програма. 10.50 — Науково-попу
лярний фільм «Мова тварин». 11.55
— Б. Лятошинський. Симфонія ГФ? 3.
12.45 — Мультфільм «Лисиця».
12.55 — Новини. 12.05 — Для ді
тей. «Канал «Д». 14.30 — Село і
люди. 15.15 — «Ви нам писали». 
Музична програма за листами 
глядачів. 16.00 — Служба солдат
ська, 17.00 — Концерт джазової 
музики. 17.50 - Живе слово. Ві
деорепортаж про літературно-мис
тецький вечір. 18.45 — Телефільм. 
1900 — Актуальна камера. 19.30 — 
Здрастуй хор. 20.00 — Телеспорт- 
арена. 20.45 - На добраніч, діти! 
21 00 — Художня гімнастика. 2І.»0
— Резерв. 21.40 — Художній фільм 
«Клуб жінок». 2 серія. 23.00 — Ве
чірній вісник.
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(22.6 — 23.7)

завдасть еам непри- 
Напружені еідносини з 

партнерами, у тому 
близькими родичами, 

наміче*

БЛИЗНЮКИ
(22.5 — 21.6)

Дуже багатий на події місяць.

Н. ЕВРЕИНОВ

«Божевільний Макс». З серія. США. фвнтас-

«Поліцейсьиа академія». З серія. США. Ко-

«Поліцейська академія». 4 серія. США. Ко-

«ЖиБк і помри». США. Бойовик. (Агент 007).

4

«Боже вільний Макс». 1 серія. США. Фантас-

« Поліцейська академія». 1 серія. США. Ко-

«Поліцемська академія». 6 серія. США. Ко-

1730 «Новий

«Божевільний Макс». 2 серія. США. Фентас-

« Поліцейська академія». 2 серія. США. Ко-

21.30

мисливець». 1 серія. Бойовик, 
кулак люті». В головній ролі

І

«Смертельна зброя». 1 серія. США. Бойо-

«Живі вогні». США. Бойовик. (Агент 007).

ЭТО
рє-

17.30 «Бійка у Бетл-Крік». У головній ролі

НЕДІЛЯ 16 ГРУДНЯ
«Попелюшка». Мультфільм.
«Зоряні війни». З серія. США. Фантастика.

«Ніколи ке

«Космічні яйця». Фантастика.
«Перемогти будь-що». 2 серія.

ПОНЕДІЛОК, 10 ГРУДНЯ
«Том і Джеррі». Мультфільм.
«Рімс — неозброєний і небезпечний». США.

П ЯТНИЦЯ, 14 ГРУДНЯ
«Дліса у країні чарів». Мультфільм.
«Зоряні війни». 1 серія. США. Фантастика.. 
17.30 «Точне влучання». У голоеній ролі

ВІВТОРОК, 11 ГРУДНЯ
10.00 «Том і Джеррі». Мультфільм. 
1130 «Смертельний 
1330, ‘ “

зарікайся». США. Бойовик.
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КОЗЕРОГ
(22.12 — 20.1j

Ваше особисте життя багате на 
події. В грудні спостерігається ні
би дзеркальне відображення то
го, що відбувалося у січні-люто- 
му: січневий успіх може вияви
тись прорахунком і навпаки. У 
діловому відношенні перша по
ловина місяця виявляється знач
но кращою за другу. В останній 
тиждень року ймовірні прихиль
ність та підтримка з боку впли
вової особи. Щасливий випадок 
може трапитись 13—15-го, а 17— 
19-го та 24-го слід бути обереж
нішими навіть у своїх виснов
ках: вони можуть вивести на хиб
ний шлях. 20—23-го можлива 
удача, а 31-го — неприємна ви
падковість.

ВОДОПІЙ
21.1 — 112).

Місяць, який вимагає великої 
обережності в нових знайомст
вах. Непередбачені труднощі, ус- 
складнення на роботі, необхід
ність погашати борги роблять 
грудневе життя бігом ча місці. 
У другій ПОЛОВИНІ місяця не ви
ключені тертя з начальством. 
Щасливі випадки концентрують
ся ближче до 14-го, нещасливі — 
18, 19, 24. В останні дні року є 
шанс закохатися, до того ж ваш 
обранець може бути значно 
старшим за вас. 31-го велика не
безпека підвернути або розтяг
нути ногу.

.8 
В

S

РИБИ
120.2 — 20.31

Місяць оманливих планів і на
дій, особлиес у зв’язку з при
бутками, ще намічаються у но
вому році. Після 15-го поради 
друзів скоріше нашкодять, аніж 
допоможуть. Складна обстановка

вимикає 17 — 19-го: найімовірні
ше, що випадок, який уявляєть
ся щасливим, може виявитись 
лише спокусливою принадою. У 
складній ситуації грудня краще 
відмовитися від можливої вигад
ки, ніж потрапити у безвихідь. 
Незважаючи на це, в останній 
тиждень року Рибам щастить.

ОВЕН
(21.3-20.4)

Досить складний для вас мі
сяць. Ви дуже обтяжені роботою, 
до того ж у першій половині 
грудня можлива далека та не 
дуже приємна подорож. Постій
не нервове напруження може ви
кликати ускладнення у взаємовід
носинах з найближчим оточен
ням. Бюджет у цьому місяці ду
же обмежений, 2—4-го підвище
на небезпека дорожньо-тран
спортного випадку. Періоди 17— 
19-го та 24—31-го загрожують 
неприє/лностями на роботі.

ТІЛЕЦЬ
(21.4 — 21.5)

Місяць напружений, навіть кри
зовий, але із загальним позитив
ним балансом. Можливо, ви пе
реглянете свій спосіб життя. У 
Тельців, котрі замислили змінити 
місце проживання, ймовірно, бу
дуть ускладнення, особливо у 
другій половині місяця. Далеку 
подорож краще здійснити у пер
шій половині грудня. Несподіван
ка можлива 16—19-го. Якщо вона 
трапиться у мандрівці, то нав
ряд чи виявиться приємною. 2-го 
та 31-го є небезпека стати жерт
вою крадіжки, тож будьте уваж
ні.

Доведеться чимало поспілкува
тися з офіційними інстанціями. 
Можливі несподівані грошові 
надходження, але й вони будуть 
пов’язані з ' бюрократичною тяга
ниною. Імовірні обтяжені 
в'язки на кшталт давання 
чень. Згущування обставин 
ливі 15—20-го. Краще не 
шати в дорогу 1—3-го, 16—19-го 
та ЗО—31-го.

Грудень 
ємностей, 
усілякими 
числі й із 
Майже неминучий зрив
них планів, можливі серйозні не
злагоди з друзями. Емоційно 
найбільш важкий період 17— 
20-го. Активні дії 2-го та 31-го 
можуть лише зіпсувати настрій, 
тому краще зачекати, розрада у 
грудні — стабільність фінансово
го стану, 
гулянки

2-го та 31-го пізні про- 
наодинці протипоказані.

ЛЕВ
(■24.7 — 23.8)
широких можливостей, 
просування по службі 

покращення матеріального 
Тільки б не захворіти — 

все везіння піде нані- 
Профілактика, обереж- 

розважливість — три го- 
гасла у грудні. Найкра- 

час, коли ви у формі і все

Місяць 
Імовірне 
та 
стану,
інакше 
вець. 
вість, 
повних 
щий 
вдасться, — перша половина мі
сяця. 17—19-го краще утрима
тись від прийняття серйозних рі
шень: можливий серйозний про
рахунок. 2-го та 31-го небажане 
зловживання алкогольними на
поями.

(Закінчення буде{.

1330,
Д. Чен.

1530
тика.

1930
медія.

2130 «Діаманти залишаються назавжди». Бойовик. 
(Агент 007).

НЕДІЛЯ, $ ГРУДНЯ

10.00 «Флеш Гордон». Мультфільм.
113О «Супермен»-4. США.
13.30, 17.30 «Рімо — неозброєний і небезпечний». 

Бойовик.
1530 «Кактусовий Джек». Вестерн. Фільм за учас

тю А. Шварценеггера.
19.30 "
21.30

ЧЕТВЕР, 13 ГРУДНЯ
10.00 «Робін Гуд». Мультфільм.

1130 «Помста нінзя». У головній ролі Шо Коцугі.
1330, 1730 «Загін фантастичного призначення». У 

головній ролі Д. Чен.
1530

вик.
1930

медія.
2130

10.00
11.30

Бойовик.
13.30,. 1730 «Червона спека». У головній ролі 

А. Шварценеггер.
15.30 ‘

тика.
19.30 

медія.
21.30

(Агент 007).

10.00
11.30
13.30, 

Д. Чен.
15.30 «Смертельна зброя». 2 серія. США. Бойовик.

19.30 «Поліцейська академія». 5 серія. США. Кс/ле- 
дія.

21.30 «Лише для твоїх очей». США. Бойовик. 
(Агент 007).

8 
8 
8 
8 
8
8 
Ж
Ж

Д. Чен. 
® 1530
№ тика. 
В 19.30 
Ц медія.
8
88
8 е

< Еосьминіжка». США. Бойовик. (Агент 007),

СЕРЕДА, 12 ГРУДНЯ
10.00 «Том і Джеррі». Мультфільм.
11.30 «Смертельний мисливець». 2 серія. Бойовик.

(Молодой коммунара 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМУ (МДС|.

На украинском языке.

СУБОТА, 15 ГРУДНЯ
10.00 «Піноккіо». США. Мультфільм.
1130 «Зоряні війни». 2 серія. США. Фантастика. 
1330, 1730 «Нінзя на полях смерті». Бойовик.
1530 «Танго і Кеш». У головних ролях С. Сталло

не, К. Рассел.
19.30 

медія.
, 2130

10.00
1130
1330, 1730 «Нінзя»-8. Бойовик.
1530 «Сліпа лють». США. Бойовик.
19.30 «Рекрути». США. Комедія.
21.30 «Місячний гонщик». США. Бойовик. (Агент 

007).

{Продолжения. Початок у № 50 ц. р.).
Прав был Курлов, когда 

советивал Столыпину «но делать этого, так 
такой доклад, содержащий только данные о част
ной жизни Распутина, произвел бы на царя впе
чатление, будто хотят очернить в его глазах че
ловека, к которому он благоволит. Столыпин меня 
не послушал, — сетует Курлов в своих воспоми
наниях, — но когда вечером вернулся из Царско
го Села, то призвал меня к себе и сназал, что я 
был совершенно прав: выслушав доклад о Распу
тине, царь не сназал ни одного слова, а велел пе
рейти к донладу о текущих делах».

Не подействовали на царя и газетные разобла
чения «подвигов» знаменитого старца, начавшиеся 
в 1910 г., ногда стали писать о нем, по выраже
нию б. иеромонаха Илиодора, «весьма срамные 
вещи».

Выступление А. И. Гучкова с думской трибуны, 
ногда сей лидер октябристов, в достаточно про
зрачных выражениях, посмел осудить «высшие 
сферы» за сношения их с Распутиным, привело 
лишь к тому, что, по указанию свыше, были при
мяты меры к охране личности «святого», а сме
лый грешник был поставлен под негласный над
зор.

Ректор духовной академии о. Феофан, раскусив
ший, наконец, Распутина должным образом и при
несший пред «высочайшими особами» как бы «по- 
наянную» в рекомендации им некогда сомнитель
ного «праведника», навлек тем на себя жестоную 
опалу и, несмотря на все свои заслуги, несмотря 
на то, что служил раньше духовнином самой им
ператрицы, был вскоре после этого перемещен, 
вернее сослан (по постановлению Синода:) в Тав
рическую губернию. («Царица выгнала от себя, 
ногда он начал говорить про Гришу неподоб
ное», сообщает Илмодор в памятной записке, по
служившей конспектом для книжки «Святой 
черт»).

Не преуспел в избавлении Романовых от ига 
этого «святого» и В. Н. Коковцов, в бытность свою 
председателем совета министров.

По словам б. французского посла Палсолога — 
друга Коконцова — последний 1-го марта 1912 г. 
умолял царя разрешить ему отослать Григория 
обратно в его родную деревню. — «Это шарла
тан и негодяй наихудшей породы. Общественное 
мнение против него. Газеты...». Царь прервал 
своего министра презрительной улыбкой: «Вы об
ращаете снимание на газеты?». «Да, государь, ког
да они нападают на моего государя и от этого 
страдает престиж его власти. А в данном случае 
наиболее лойяльные газеты оказываются наибб- 
лее суровыми в своей критике». С скучающим ви
дом царь опять прервал его: «эти критики бес
смысленные. Я знаю Распутина». Коковцов не 
знал, стоило ли продолжать. Однако он занончил: 
«государь, ради династии, ради вашего наследни
ка, умоляю вас, дайте мне принять необходимые 
меры, чтобы Распутин вернулся в свою деревню и 
никогда больше не возвращался». Царь ответил 
холодно: «Я ему сам скажу, чтобы он уехал и не 
приезжал больше». — «Должен ли я считать — 
решением вашего величества?». — «Это мое 
шенис». Затем, посмотрев на часы, которые по
казывали половину первого пополудни, царь про» 
тлнул Коковцову руку: «До свидания, Владимир 
Николаевич, я вас больше не задерживаю».

В 1911 г. сам вернейше-подданый иеромонах 
Илиодор, бывший смиренным поклонником «свя
того простеца», решил, наконец, с царями сце
питься и «их дернуть за то, что они с такою сво
лочью, как Григорий Распутин, возятся». — «По
смотрю, — говорил он епископу Гермогену в Ца
рицыне, — откажутся они от этого подлеца или 
нет. А то это что же: мы за них здесь умираем, 
изводимся, а они там бог знает, что разделывают 
с распутником...».

План Илиодора и рермогена —- раз навсегда 
скомпрометировать Распутина в глазах царей, ули
чив его перед свидетелями' в блуде, мерзостях и 
злоупотреблении священным сосудом» самодержа
вия, — был выполнен блестяще, нак в кабинете 
Гермогена, куда Распутина заманили хитростью и 
избили, в довершение внушения, нрестом по голо
ве, так и в соборе, где его заставили поклясться 
перед мощами не переступать порога царских 
дворцов. Но результаты такого «шельмования» 
оказались самыми плачевными для его инициато
ров.' «Николай II, поверив Распутину, что на жизнь 
его было совершено завистливыми пастырями по
кушение, — заточил Илиодора во Флорищеву пус
тынь, а самого Гермогена — в Жировицкий мо
настырь.

В 1914 году всплыли перед читающей публикой 
новые разоблачения «старца», в связи уж с на- 
стсящим, а не вымышленным покушением на его 
жизнь. Обвинялась портниха из Царицына Хиония 
(Феония) Кузьм инн шна Гусева (28-ми ле г), сифи
литичка, с провалившимся носом, мстившая Рас
путину отчасти за поруганную честь некоей мо
нахини Ксении, отчасти за свергнутого им Илио
дора, отчасти же за отвергнутые ласки самой 
Хионии («не пускать эту рожу», — лриназал раз
борчивый «старец»). Гусева пробралась на родину 
Распутина и ранила его в живот кинжалом, ме
тившим, повидимому, в половые органы (оказался 
задетым мочевой пузырь).

«Так нак вообще с мнением Гусевой о разделке 
с Гришкой я был согласен, — пишет Илмодор в 
своих записках («Святой чорт»), — то не препят
ствовал, когда в онтябре месяце 1913 года среди 
моих гостей образовалась компания из обиженных 
Распутиным девушек и женщин для оскопления 
«блаженного старца». Компания эта уже была 
готова к «делу», уже были пошиты великосветские 
платья, как явился предатель Синицын.. Он донес 
об этом Распутину... И дело провалилось... Хиония 
же Гусева тогда же решила дело поставить на 
очередь и хотя одной, — а довести его до конца'.

Когда, в связи с этим покушением на Распути
на, «Биржевые Ведомости» отважились дать мес
то столь скандальным данным о подвигах при
дворного «святого», что ни у ного уж не осталось 
сомнения в овечьей маске этого «волна», — Ни
колай II (осведомленный в то время министром 
юстиции И. Г. Щегловитовым о ходе следствия) 
остался в результате все-таки непоколебленным в 
своей любви и преданности к пострадавшему 
«старцу». Газетам же с тех пор было строжайшим 
образом предписано не сметь касаться более'лич
ности Г. Е. Распутина, переменившего к тому вое- 
Новых^В°Ю предатслЬскУю кличиу на фамилию
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