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КОХАНА
Принесу ціле сяйво

надій —

Оці квіти в своїх обіймах...

Ти повірить мені зумій:

Я до тебе летів на крилах

Суму й ніжності серця
свого, —

Так погано без тебе було...

Кохана моя, люба.

Моє ти життя і згуба...

Навіщо ти серце краєш:

Ненавидиш — і кохаєш?

А я загубити мушу

Свою нещасливу душу.

Не можу я тим стати.

Кого ти хочеш кохати...

*і и моя.

Ти веселка в житті.

Тихе озеро з ніжними 
хвилями.

Я до тебе так довго летів!

Я — Ікар із щасливими 
крилами.

Шторму блискавки в серці 
своїм —

* летів до своєї Зорі...

Фото В. ГРИБА.



Клуб атлетизму «Аполлон» ВЕДУЧИЙ — ВИКЛАДАЧ 
АТЛЕТИЗМУ — ГЕННА- 
ДІЙ ЗАПОТОЦЬКИЙ.

У сьогоднішньому випус
ку: де, коли та скільки не
обхідно тренуватись, струк
тура одного заняття, а та
кож знайомство з арсена
лом вправ, які стануть ос
новою тренувальних прог
рам.

ТРЕНУВАЛЬНИЙ РЕЖИМ 
АТЛЕТА

Де! Повноцінно тренува
тися можна вдома, маючи 
пару розбірних гантелей 
(до 12, 18, або 24 кг), екс
пандер, скакалку і, якщо є 
можливість, придбайте абс 
зробіть штангу. Пригодять
ся й розбірні гирі. Якщо 
серйозно вирішили займати
ся атлетизмом, то повинні 
мати ці снаряди. Необхідна 
ще перекладина, яка є май
же у всіх дворах та на 
спортмайданчиках. Зробити 
самому її теж не важко.

Хто тренується в атлетич
ному залі, як правило, ви
користовує снаряди та при
строї, які там є. Таким за
лом може стати будь-який 
спортивний зал, підвал, кім

ната, якщо створити всі умо
ви для повноцінних трену
вань. І ще про одну річ, 
якою часто нехтують атле 
ти. Це тренування на від
критих майданчиках весною, 
влітку та ранньої осені. Сві
же повітря надає особливо
го відчуття власного тіла, 
тож хорошу погоду вико
ристовуйте сповна.

Коли! Краще всього тре
нуватися в другій половині 
дня, від 16-ої до 21-ої годи
ни.

Тим, хто тренується вран
ці, розпочинати заняття ра
ніше 10-ї години не бажано. 
Запам'ятайте: тренування
необхідно розпочинати не 
раніше як через 1,5 години 
після їди і закінчувати не 
пізніше як за 1,5—2 години 
до сну.

Скільки! Кількість трену
вальних днів на тиждень за-

лежить від кількох обста
вин. Це характер та трива 
лість робочого дня або нав
чання, побутові умови, а для 
тих, хто тренується не вдо 
ма — відстань до тренузаль 
ного залу. Загальноприйня
тими є три тренувальні дні 
на тиждень. Найбільш опти 
мальний варіант:
середа, 
планувати 
не, щоб у

СТРУКТУРА ОДНОГО 
ЗАНЯТТЯ

понеділок,
п ятниця. Можна 
й інші дні. Голоз- 
вас був день ДПР

Тренування починається 
розминки.
12 хвилин. Темп виконання 
вправ середній, інколи шви
дкий. Вправи підберіть самі
13 тих, які вам відомі. Єд-і- 
на вимога — вправи на всі 
основні м'язові групи. Від
чувши тепло в м^язах т-? 
краплинки ПОту нз ЧО Л; МОЖ

3
Тривалість — 8—

круговій системі, тобто по 
черзі навантажувати окр'емі 
м язи. Для кожної вправи 
встановлюєте кількість під

ходів та повторень в залеж
ності від вибраної методики 
В атлетичному залі виділя
ється 5—8 «станцій», кожна 
з яких відповідає тому чи 
іншому м'язу, і ви по мерз* 
проходите 
тренувальне
ки повнстю

їх, виконуючи 
завдання. Тіль 
виконав tuчс

також самомасаж тих м я- 
зоаих груп, на які випала ос* 
новна тренувальна робота.

Після тренування необ

хідно Прийняти душ.

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ
Представлені основні впра

ви на кожен м яз, 
вам будуть необхідні 
складанні комплексів.

Дельтовидним м’яз 

«дельта» плеча

ким хватом на високій пере 
кладині,

9. Відведення руки з Гд" 
телею в сторону, лежачи на 
похилий площині.

ПРАКТИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

ладал’ 
при

або

До вправ підготовчого 
комплексу (попередній ви 
пуск) внесіть такі зміни: г 
кожну додайте ще по одко-

ВІДПОЧИНку ’ И X ла Я З В Я Ч

мали навантаження. Коли 
обмаль вільного часу, мож
на тренуватися і два рази 
на тиждень. Це також пов
ноцінний і якісний режим.

Тривалість одного трену
вання — 60—90 хвилин (це 
для тих, у кого стаж занять 
не менше 2—3-ох місяців). 
А починати треба з 20—ЗО 
хЗилин і поступово збільшу
вати час до вказаного ви
ще.

Про інші важливі варі
анти, при плануванні досить 
об’ємних тренувальних про
грам, буде сказано дещо 
пізніше.

r-а прис ’ у па • ►* д-~ чико т* 
ня основної програми.

Атлети з не менш ЯК ПІВ 
річним стажем до розмии 
ки можуть включати по од
ній вправі з обтяженням на 
кожен м яз. Вага обтяжен
ня незначна, вправи викону 
ються в одному підході по 
10—12 повторень, викорис
товуйте також скакалку та 
біг в середньому темпі про
тягом 2—3 хвилин.
Займаючись в групі, можна 
проводити ігрову розминку 
(футбол, баскетбол, регбі...). 
Основну тренувальну про
граму заняття (комплекс) 
необхідно виконувати по

ї . • п приЧ-ґ.еч-и

ОДИ» «И яз та ВІДПОЧИВШИ 

2—3 хвилини, можна прис
тупати до іншого.

Закінчивши виконання ос 
новної програми, тобто на 
вантаживши по черзі всі 
м'язи, включені в заняття, 
переходьте до завершаль
ної частини тренування. Во 
на повинна зняти м язозу 
напругу і наблизити пугьс 
до норми. В основному ви
конується спокійне дихання 
з глибоким вдихом та ЛОБ
НИМ видихом СТОЯЧИ збо 
лежачи, спокійна ходьба з 
плавними рухами руками 
вверх та вниз. Виконується

1 Жим СТОЯЧИ & Д Грудей 
з широким хватом.

2. Жим із-за голови сидя
чи з широким хватом.

3. Поперемінний жим ган
телей стоячи або сидячи 
від плеча вгору.

4. Розведення рук з ган
телями стоячи через сторо
ни вгору.

5. Стоячи піднімання сне 
ряду в прямих руках вперед 
до рівня очей.

6. Підтягування штанги за 
спиною до лопаток стоячи.

7. Розведення гантелей в 
сторони з нахилом вперед.

8. Підтягування з широ

му дхзду. Виконуючи Від
жимання, опору ніг підні
міть на ЗО—40 см вище під
логи. Під час присідання є 
опущені вниз руки ВІЗЬМІТЬ 
гантелі вагою 2—3 кг. Для 
м язів живота ще одна впра
ва: найдіть опору для ніг 
руки за голову і з положен
ня лежзчи на спині підні
майте тулуб до положення 
сидячи і плавно опускайте 
Для кого буде важко ви
конувати цю програму, до
дайте лише третій підхід і 
нову вправу. Все інше ви
конуйте без ЗМІН.

{Далі буде).

" (Продовження. Поч. у №№ 29 — 35, 40, 41, 45 — 52).

Із здобуванням все більшої прихильності поцілунни 
поновлюють, видовжуючи їх, ніби проявляючи сердеч
ність без жаги, одночасно не забуваючи про руни. Ці 
явні обійми крізь одяг посилюють розкіш і поступово 
збільшують збудження; одночасно з цим пожадливим 
рухом зсовуюто руну за пазуху і стискають соски, котрі 
пр>жавіють; зрештою, пальці делікатно погладжують он- 
руглість живота І ніжний заріст, що відтіняє органи».

У цитованому розділі Луиіан сам з’являється на сцені в 
товаристві прихильника жінон Харіклеса і прихильника 
хлопців Філопедеса, котрі для суперечки між собою 
обрали його суддею.

Харінлес, захисник кохання до жінок, між іншим 
твердить: «Певною мірою можна зрозуміти, що мужчи
на може чинити з жінкою так, ян ви дієте з хлопцем, 
однан він ніколи І ні лід яким поглядом не мусить ви- 

в нонувати обов’язків жінки. Якщо спілкування двох 
мужчин має бути звичним, то хай відтепер вільно буде 
кохатися жінці із жінкою і з’єднуватися з собою, Хай. 
припасувавши собі той безсоромний інструмент, винахід 
розпусти, потворну імітац.ю, виконану для безплідності, 
одна жінка цілує іншу, мовби мужчина, хай безсором
ність наших лесбійок безкарно тріумфує. Нехай наші 

Ігінесеї наповнюються Філенісами, котрих покриває 
ганьба спричинена їхніми двостатевими любов’я^и.

Якщо ж нам би напевно не хотілося, щоб жінка 
шаленстві розпусти прямувала до того, 

вати мужчину, — тим паче не хотілося 
він принижується до того ступеня, щоб 
жінки».

Прихильник філопедії, Філоледес, риторик з Афін, 
відповідає: «Любов до хлопця є єдиною, нотра робить 

із цнотою,
яма не дозволяє 
же час,

У 
щоб насліду- 

б бачити, як 
грати роль

можливою поєднання приємності 
жінии є ланцюгом чи точніше бідою, 
мужчині панувати над собою; у той _____ __
лодий хлопець може бути приятелем, учнем і напарни
ком у різних вправах. Зрештою, чоловіча любов, на 
противагу до іншої, відзначається перевагою приєм
ності над чином, надміру над потребою тощо».

Після того, яи сторони висловилися, суддя видає вер
дикт, сповнений Іронії, спрямовної проти філософії та 
філософів своїх часів: «Шлюб безкінечно корисний для 
мужчин; робить їх щасливими, яищо пощастить. Але 
філопедія, яку вважають за узаконення чистої і невин
ної дружби (випадом Сократа і Альцибіадеса), на мою 
думку, слугує виключно філософії. Дозволяю одружува
тися всім мужчинам, але кохати молодих хлопців 

(мають лише філософи. Не гнівайся, Харіклесе, яищо 
Корінф (місто куртизанок) поступиться Афінам (місту 
філософіє і хлопців).»

Марціаліс присвячує цілий ряд епіграм філопедам та 
гітонам. (Гітон — від імені хлопця, котрий виступає в 

■ «Сатириконі» Петронія і є улюбленцем, фаворитом од- 
| ного з героїв цього древнього романсу). «Усі гітони за-

позаяк

моли мо

прошують тебе, Фебусе, на обід; гадаю, що тон, хто 
живе зі свого прутня, нечистий чоловім».

ДО МОЛОДОГО ТЕОФОРУСА: «Обдаруй мене, дитя, ці
лунками, що пахнуть фалерном (гатунок сина) і подай 
келих, якого торинулися твої губи. Якщо ж крім цього 
дозволиш мені справжні розкоші. Юпітер зі своїм Гані- 
медом не буде таким щасливим».

На ЦИННУ: «Циниа з бранця, світловолосого і свіжі
шого від інших, зробив свого кухаря. З Цинни правдивий 
гурман».

НА ХЛОПЧИКІВ: «Політимус почуває себе добре з дів
чатами, Аттикус від усієї душі жалкує, що він хлопець, 
Сенундусові сідниці тверді, мов жолуді, Діодимус — ви
кличний і вдає кокетку, Амфіон мав народитися дівчин
кою. Я, приятелю, волію солодкі погляди таких хлопців, 
їхню возвишену погорду і вибрики, аніж посаг мільйона 
сестер».

НА САБЕЛЛУСА: «Ти мені прочитав, Сабеллусе, вірші, 
де описані сцени розпусти, вірші надто незвичні і тані, 
яких немає в порнографічних книгах Елефанти. Мова 
про нові еротичні пози, злягання п’ятірки, з’єднаної в 
ланцюг; і, зрештою, про все це, що можна зробити, ноли 
гаснуть світла; було зовсім невигідно бути таким красно
мовним». (Під іменем куртизанки Елефантіс кружляли 

та малюн-Римом ннйги з порнографічними текстами 
нами).

СОДОМІЯ В АРМІЇ ТА СЕРЕД ЖІНОК. За ., ....
філопедія в його часи була поширеною в Римі, де меш
кали переважно військові. Поза всяним сумнівом цього 
навику вони набули в таборах, а раніше цим грішили 
греки.

В «АНАБАЗІ» Ксенофонта читаємо: для того, щоб не 
затримувати походу, найманцям не дозволялося брати з 
собою зайвий багаж і невільників. Солдати із цим зми
рилися, але дехто все ж старався крадькома протягти з 
собою молодого хлопця чи дівчину до кохання.

КНИГА «ТИСЯЧА І ОДНА НІЧ» є зібранням содомій, які 
у французькому тлумаченні Галанда змінилися на неве
личкі любові.

Збочення це трапляється у тубільних відділеннях іно
земного легіону в Африці і тому туди не варто посилати 
французів, якби навіть ті хотіли їхати туди доброволь
цями. На жаль, воно також трапляється у карних відді
леннях. Видно, на яку деморалізацію наражені сини 
шляхетних родин, покарані військовим судом. Був час, 
коли офіцери з Африни стали схильні до недосконалої 
содомії. Власниці деяких публічних домів у Франції 
скаржилися на наругу, що ті чинили їхнім дівчатам.

Однан деякі жінки заохочують це збочення, знаходять 
у ньому розкіш (близькість анусу та піхви) і приєднують 
до цього або наказують приєднувати іншу приємність, 
подразнення клітора. Помічено, що у всіх пацієнток, 
котрі лікувалися на виразки анусу, одночасно знаходять 
спотворення піхви, спричинене мастурбацією і сафіз
мом. Побоювання завагітніти є. безсумнівно, вирішаль
ним мотивом такої подвійної розв’язності.

Донтор Мартіно з гінекологічної та сифіліграфічної 
клініки лінарні Лорсен висловлює таку думку: «Ті з вас, 
хто супроводжував мої візити, можуть підтвердити часті 
випадки содомії у жінок, що знаходилися у шпиталі 
Лорсен. Якщо ми помічаємо схожість содомії у публіч
них дівчат зі звичайною проституцією, то знаходжу п 
переважно у жінон, котрі не усвідомлюють тривальність 
такого акту, нав’язаного їм чоловіком.

Катуллом

Мушу сказати, що в лікарні Лорсен це 
явище; спостерігаю його у заміжних жінок, н 
дих, розпусних, це правда, однак, не в тих, 
ться розпустою. Переглядаючи свої нотатки, 
зустрічаю служниць, ....................
що. але дуже рідко - 
рення піхви, спричинені ------,—і са
належать проституції. Трапляються вони без _............., ,
жінок заміжніх і одиначок; у всіх одночасно зустрічаю
ться сліди содомії, спотворення піхви як наслідок ма- 
куалізації та сафізму.

Содомію відмічають у всіх стадіях
ВОСЬМИ ДО п’ятдеслтн і бі/іоиие 
стрічається, за спостереженнями клініки 
шістнадцятим та двадцять п’ятим роком ..........«є,. «
що туди звертаються, не проявляють задавнених 
чом до содомії, ян це буває із проституцією».

Ці ж думки бачимо у Тард'є: «Особлива річ, 
шлюбних стосунках мають місце факти такого 
Переважно незабаром після шлюбу чоловіки 
нав'язувати жінкам свої збочені схильності, 
чатку через несвідомість поступаються, однак пізніше, 
через болі або після науки матері чи приятельки, більш- 
менш рішуче противляться таким актам, котрі пробу
ють або застосовують силою. У цьому останньому ви
падку у ролі юриста мусить втручатися лікар. Найвищий 
суд видав багато вироків, що визначали принципи: про
ступок проти моральності може бути допущений чоло
віком. котрий застосовує щодо дружини акти, що проти- 
річать меті шлюбу, якщо вони здійснюються із вживан
ням грубої сили».

РОЗДІЛ 4. РОЛЬ МУЖЧИНИ ПІД ЧАС
МиШОЬаь-*»---------- -

- поширене 
жінок моло- 
хто займає- 

, перш за все 
кравчинь, модисток, барменок то

повій. Отже, содомія, ян і спотво- 
ману алізацією і сафізмом, не 
------ * винятку у

 життя жінки, від ятдесяти і більше років; особливо вона зу- 
за -----------• Лорсен, між

життя. Жінки, 
нави-

ЩО у 
виду, 

починають 
Жінки спо- 

пізніше,

. ЗЛЯГАННЯ
має робити все, на що він здатен, аби доста- розкіш.

на сидить на краю ліжка, зайнята розмовою, 
мужчина розв’язує вузол її спідньої сорочин, а якщо во
на з ним лається, закриває її вуста цілунками. Багато 
авторів вважають, що він має починати із ссання сосна. 

Коли настане ерекція лінги, він торкається рунами і 
делінатно пестить різні частини тіла.

Якщо жінка буде несміливою, якщо зустрічається із 
цим вперше, — хай він вкладе руну між стегна, тоді 
вона її стисне інстинктивно.

Якщо це буде дуже молода дівчина, хай він покладе 
руку на п груди, які вона звичайно прикриє своїми ру
ками, — а також під пахвами і на шиї.

Янщо це буде зріла жінка, він робитиме все, що спо
добається обом і що пасуватиме обставинам.

Згодом візьме и за волосся і вхопить за підборіддя, 
щоби поцілувати.

Модода дівчина почервоніє і опустить очі. Але по то
му, як реагуватиме на його пестощі, мужчина здогадає
ться, що справляє на неї найбільшу приємність під час 
злягання.

На цю тему говорить Суварнанамбха: що 6 не робив 
мужчина під час злягання з метою викликати розкіш у 
жінки, завше має стискати ту частину жіночого тіла, 
куди вона кине погляд.

А ось ознаки відчування рознп...: - 
нон:

Тіло її напружуються, омі прикриваються, вона пов
ністю втрачає свою несміливість, прагне, щоб органи 
зляглися настільки міцно, ян це можливо. Н

(Далі буде).

Мужчина 
вити жінці

Коли жін

розной» та
а вдоволення у ж|
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І А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — Музич- 
I на програма. 16.30 — «Час pi- 
fl шень — час дій». 17.00 — «Звучить 

гітара*. 17.30 — «День за днем». 
І (Кіровоград). 18.00 — На другій 
І сесії Верховної Ради УРСР. 19.00 

— Актуальна камера. 19.30 — Ху- 
І дожній телефільм «Як гартувалась 

сталь». 2 серія. 20.35 — Реклама. 
І 20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 

На другій сесії Верховної Ради 
І УРСР.

А ЦТ (І програма)

6.30 — 120 хвилин. 8.35 — «По- 
| середник». Художній телефільм. 
І Ісерід. 9.50 — Мультфільм. 10.25 
І — «Півцарства за коня*. Докумен

тальний фільм. 10.45 — Футболь
ний огляд. 11.30 — Очевидне — 
неймовірне. 12.30 — Час. 16.30 — 

J ТСН. 16.45 — Дитяча година. З 
І уроком французької мови. 17.45 — 
І Ми і економіка. 18.30 — Час. 19.00 

— Прем’єра публіцистичного тел.е- 
I фільму «Москва — Берлін». 20.05

— На прохання глядачів. «Всі рі
ки течуть». Художній телефільм. 
5 серія. 21.00 - Час. 21.50 - Пре
м’єра фільму-внстави московсько
го театру «Школа сучасної п’єси» 
«Прийшов чоловік до жінки». 23.50 

' — Колаж. 23.55 — ТСН. 0.10 —
Святковий нонцерт з Ватікану. 1.20 
— На чемпіонаті світу з шахів. 
1.35 — «Дванадцять стільців». Те
лефільм. 1 серія. 2.41 — «Відлун
ням нашої юності була». Передача 
про М. Кристалінсьну. 2.51 — «Те
атр одного актора». Я. Філатов. 
Сатирична казна «Про Федота 
стрільця, удалого молодця».

А ЦТ (II програма)

8,00 — Гімнастика. 8.15 — «Му- 
соргсьний; «Вперед, до нових бе
регів». Науково-популярний фільм. 
8.35, 9.35 — Література. 9 ил. Ро
мантизм у російській літературі. 
9.05 — Італійська мова. 10.05 —
Наш сад. 10.35, 11.35 - Астроно
мія. 11 ид. Місяць. 11.05 — «Го
ловні міста Росії». Документаль
ний телефільм. 12.05 — «Будемо 
чекати, повертайся». Художній 
фільм. 13.25 - Московський балет 
на льоду. 14.20 - «Літературний 
Іркутськ». 17.00 — Збережи І пе
редай. «Козацькі наспіви». 17,25 — 
«Ангел мій». Документальний 

фільм. 17.55 — Мультфільми. 18.30
— Час (з сурдоперенладом). 19.00
— «Велике небо Монтани». 19.30 — 
«Чорнобильське відлуння». 20.00 — 
Вечірня казна. 20.15 — І Всеросій
ський фестиваль естрадних вико
навців автономних республік, ок
ругів і областей «Адигель-90». 21.15
— Прем’єра документального те
лефільму «Люди інших часів».
21.45 — Колаж. 21.50 - На IV з’їз
ді народних депутатів СРСР.

25 ГРУДНЯ
± УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Мелодії 
«Галичанки». 10.05 — Світ поезії. 
10.25 — Циркова програма. 11.10 
— Концерт. 11.40 — Шкільний ек
ран. її клас. Українська літера
тура. 12.10 — Микола Куліш. Дра
ма: «97*. 16.00 — Новини. 16.10 — 
Для дітей. «Веселка*. 16.40 —
«Штрихи до політичного портрету 
М. Скрипник». 17.40 — Музичнии 
фільм «Співають гори». 18.00 —
На сесії Верховної Ради УРСР. 
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
Художній телефільм «Як гартува
лась сталь». З серія. 20.35 — Ук
раїнські мелодії. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — На другій сесії 
Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (І програма)
* 6.30 — 120 хвилин. 8.30 — «По
середник». Художній телефільм. 
2 серія. 9.40 — Це було... було... 
10.00 — Мультфільм. 10.20 — «О, 
джаз». Музична телевистава. 11.25
— Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 12.25 — Колаж. 12.30
— Час. 13.00 — На чемпіонаті сві
ту з шахів. 16.55 — ТСН. 17.10 — 
Музична скарбниця. О. Сирябін. 
«Поема екстазу». 17.35 — Мульт
фільм. 17.45 — «Здрастуй, музико».
18.30 — Час. 19.00 — Парламент
ський віснин Росії. 19.15 — «Пере
будова: проблеми і рішення». 20.05
— «Всі ріни течуть». Художній те
лефільм. 6 серія. 21.00 — Час.
21.50 — «Слово». Літературно-ху
дожня програма. 23.50 — ТСН. 
0.15 — «Дванадцять стільців». Те
лефільм. 2 серія. 1.21 — Спортив
на програма, і.51 — «Пісні Расула 
Гамзатова».

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Од
ного разу». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Географія. 7 ил. 
Сучасні дослідження Антарктиди. 
9.05 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Французька мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Гео
графія. 8 мл. Земельні ресурси 
СРСР. 11.05 — Французька дипло
матія в роки Великої Французької 
революції. Передача на французь
кій мові. 12.05 — Сеанс повторно
го телефільму. «20 грудня». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 13.10 — 
Ритмічна гімнастика. 13.40 — Кон
церт молодих солістів оперних те
атрів. 14.50 — «Блискучий Дрез
ден». Про Дрезденську картинну 
галерею. 17.00 - Телестудії міст 
РРФСР. Передача з Барнаула. 17.30
- Мультфільми. 18.00 - Ритміч
на гімнастика. 18-30 — Час (з сур- 
допереиладом). 19.00 — Концерт. 
19.30 — Прем’єра документально
го телефільму «В ім’я воскресін
ня». 19.45 - Вечірня казка. 20.00
— Гала-концерт лауреатів конкур
сів імені П. І. Чайковського. (1 від

ділення). 21.45 — Нолаж. 21.50 — 
На IV з’їзді народних депутатів 
СРСР.

середа
26 ГРУДНЯ

Д УТ
9.00 — Новини. 9.15 — Концерт.

10.50 — «У катакомбах». Теле
вистава. 11.40 — Шкільний екран. 
9 клас. Російська література. 16.00 
— Новини. 16.10 — Заради істини. 
16.40—Науково-популярний фільм.
17.30 — «На київській хвилі». Ін
формаційний випуск. 18.00 — На 
другій сесії Верховної Ради УРСР. 
19.00 — Актуальна камера. 19.30 — 
Художній телефільм «Як гартува
лась сталь». 4 серія. 20.35 — Рек
лама. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.05 — На другій сесії Верховної 
Ради УРСР.

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

середник». Художній телефільм. 
З серія. 9.45 — Концерт держав
ного ансамблю пісні і танцю Чу
вашії. 10.30 — «Слово». Літератур
но-художня програма. 12.30 —Час.
16.45 — ТСН. 17.00 — ТелеЕко. 
Журнал. 17.30 — Дитяча година. 
З уроком англійської мови. 18.30
— Час. 19.00 — Актуальне інтерв’ю. 
19.10 — Політичні діалоги. 20.05 — 
«Всі ріки течуть». Художній теле
фільм. 7 серія. 21.00 — Час. 21.50
— «Людина і закон». Правовий ві
деоканал. 23.05 —Колаж. 23.10 — 
Оперета, оперета. 0.25 — ТСН. 0.40
— На чемпіонаті світу з шахів. 
0.55 — «Дванадцять стільців». Те
лефільм. З серія. 2.15 — «Відгомін 
старовини». Музична передача за 
участю Н. Герасимової. З.Ю — 
«Танго в аргентінських ритмах».

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

гадки кам’яних лабіринтів». Науно- 
во-лопулярний фільм. 8.35, 9.35 — 
Світ, що нас оточує. 1 ил. Уроки 
поваги до правил руху. 8.55, 9.55 — 
«Голоси...». Документальний теле
фільм. 9.05 — Німецька мова. 1 рік 
навчання. 10.05 — Німецька мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — При
родознавство. З нл. Наші пухнасті 
друзі. 11.05 — «Бурда моден» про
понує... 12.05 — Сеанс повторного 
телефільму. «20 грудня». Художній 
телефільм. 2 серія. 13.10 — Кон
церт з творів М. Мясновського і 
М. Алексєєва 14.05 — «Борги на
ші». «Яка вона — Гжельє?». 17.00
— Мультфільми. 17.30 — «Згадую
чи ігри...». 18.30 — Час (з сурдопе 
ренладом). 19.00 — Гала-концерт 
лауреатів конкурсів імені п. і. 
Чайковського. (2 відділення). У пе 
рерві — 20.00 — Вечірня казна
21.15 — Кубон світу з фрістайлу.
21.45 — Колаж. 21.50 - На IV з’їзді 
народних депутатів СРСР.

четвер
27 І РУДНЯ

▲ УТ
9.00 — Новими. 9.20 — Любите

лям хорового співу. 10.35 — Теле

фільм. 16.00 — Новини. 16.10 —
Для дітей. «Веселка». 16.40 — Те
лефільм «М’ясні ряди». 17.30 —
«Народовладдя». 18.00 — Докумен
тальний телефільм. 18.30 — «Ма- 
лятно», яному — 25». (Дитсадок
заводу «Гідросила»). 19.00 — Акту
альна намера. 19.30 — Художній 
телефільм «Ян гартувалась сталь». 
5 серія. 20.35 — Фортепіанна му
зика. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.05 — Молодіжна студія «Гарт». 
У перерві — 22.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35 —Мульт

фільм. 9.05 — Людина і закон. 
Правовий відеоканал. 10.20 —Клуб 
мандрівників. 11.25 — Дитяча го
дина. З уроком англійської мови.
12.25 - Колаж. 12.30 — Час. 13.00 
— На чемпіонаті світу з шахів. 
17.15 — ТСН. 17.30 - Рух без не
безпеки. 18.00 — Контакт-форум.
18.30 — Час. 19.00 - ...До шіст
надцяти і старші. 19-45 — Хвили
ни поезії. 19.50 — Добрими очима 
побачити красу. 20.05 — «Всі ріки 
течуть». Художній телефільм. 8 се
рія. 21.00 — Час. 21.50 — За зве
деннями МВС. 22.05 — Кінопанора- 
ма. Новорічний випуск. 0.05 —ТСН. 
0.35 — «Дванадцять стільців». Те
лефільм. 4 серія. 1.48 — «Незабут
ні мелодії». Співає М. Магомаев. 
3.28 — «Монолог на фоні тайги». 
Документальний телефільм.

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

тинне і видиме». Науково-популяр
ний фільм. 8.35, 9.35 — Природо
знавство. 4 кл. Таємниці лісового 
озера. 8.55, 9.55 — Мультфільм. 
9.05 — Іспанська мова, і рік на
вчання. 10.05 — Іспанська мова. 
2 рік навчання. 10.35. 11.35 — Фі- 
зина. 8 кл. Електрика у твоєму до
мі. 11.05 — «ТелеЕко». Журнал. 
12.05 — Сеанс повторного теле
фільму. «20 грудня». Художній те
лефільм. З серія. 13.10 — Ритміч
на гімнастина. 13.40 — Концерт з 
творів К. Нільсена. 14.25 — В по
шуках втраченого. «Березіль-90». 
Про міжреспубліканський фести
валь театрів Молдови і України. 
17.00 — Кінолубліцистмна союзних 
республік, (м. Фрунзе). 17.30 —
Мультфільми. 18.00 — Ритмічна 
гімнастика. 18.30 — Час (з сурдо- 
перекладом). 19.00 — «Робити біз
нес у СРСР? Так, це можливо». За 
матеріалами економічного семіна
ру у Прінстоні (США). 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — «Золотий 
плес...*. Документальний теле
фільм. 21.05 — П. І. Чайновсьиий. 
Концерт для фортепіано з оркест
ром № 3. 21.20 — «Подорож з гу
бернатором». Про сучасне і май
бутнє острова Сахалін. 21.45 — Ко
лаж. 21.50 — На IV з’їзді народ
них депутатів СРСР.

п’ятниця
2Ъ І РУДНЯ

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.15 — «Чехо- 

градсьна гудба». 9.45 — Живе сло
во. 10.35 — Шкільний екран. 10 
клас. Фізика. 11.05 — Музичний 
фільм. 11.40 — Шкільний екран. 
6 клас. Музика. 16.00 - «Рок-полі- 
гон». (Кіровоград). 17.00 — Все про 
кіно. 18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград), 19.00 — Актуальна ма- 
мера. 19.30 — Художній телефільм 
«Ям гартувалась сталь». 6 серія.
20.30 — Анонс нової науново-ліз-

навальної програми. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 — Щоден
ник І міжнародного фестивалю ук
раїнської музики. 21.50 — «Темп».
22.50 — Вечірній віснин.

А ЦТ (І програма)
6.30 — 120 хвилин. 8.35—Мульт

фільм. 8.55 — Здрастуй, музико.
9.40 — Кінопанорама. 11.40 —
...До шістнадцяти і старші. 12.25 — 
Колаж. 12.30 - Час. 17.10 — ТСН.
17.25 — «Понхара — рай для ту
ристів». 17.45 — Про що співають 
діти землі. 18.30 — Час. 19.00 — 
Мультфільм. 19.15 — Г. Свиридов. 
«Отчалившая Русь». Симфонічна 
поема на слова С. Єсеніна. 20.00 — 
«ВІД» представляє капітал-шоу 
«Поле чудес». 21.00 — Час. 21.50 — 
В уряді СРСР. 22.00 - Колаж. 22.05
- Це було... було... 22.30 - «ВІД»
представляє: «Погляд», «Веді»,
МТВ. у перерві — 23.55 — ТСН.
4.25 — «100 романсів П. І. Чайков- 
сьного». Про романси П. І. Чайнов- 
ського з журналу «Нувеліст».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Ян 

стати екстрасенсом».. Науково-по
пулярний фільм. 8.35, 9.35 — Му
зика. 2 нл. Балет П. Чайковського 
«Лусиунчин». 9.05 — Англі йсьма
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Ан- 
глійсьна мова. 2 рін навчання. 
10.35. 11.35 — Історія. 8 кл. «Ос
танній літописець». 11.05 — «Ма
гія чорна і біла». Науково-популяр
ний фільм. 12.05 — Сеанс повтор
ного телефільму. «20 грудня». Ху
дожній телефільм. 4 серія. 13.10 — 
Концерт Є. Нестеренна. 17.00 —
Твори С. Рахманінова виконує 
симфонічний оркестр СРСР. 17.45
— Об’єктив. 18.15 — Спорт для 
всіх. 18.30 — Час (з сурдоперенла- 
дом). 19.00 — Арена. 20.00 — Ве
чірня назка. 20.15 — «Вертикаль». 
Прем’єра документального фільму 
«В чеканні мецената». 20.50 — Му
зичний телеабонемент. «Віртуози». 
21.35 — Колаж. 21.40 — Актуаль
не Інтерв’ю. 21.50 — «Снігуроньку 
викликали?» Художній телефільм.

субота
29 І РУДНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Виступає 

ансамбль танцю «Політ». 10.10 — 
Для дітей. «Канал «Д». 11.40 — Ху
дожній фільм «Кінець сезона Мо
розова». 16.10 — Для школярів. 
Старти надій. 16.40 — Неаполітан
ські пісні. 17.00 — Науково-попу
лярний фільм. 18.00 — Все про кі
но. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Телерадіонанал «Право».
20.45 — На добраніч, діти! 21.05 — 
Міжнародний турнір з культуриз
му. 21.50 — Художній телефільм 
«Не зійшлися характерами». 23.10
— Вечірній віснин.

А ЦТ (1 програма)
10.00 — Концерт дитячого ан

самблю «Марімба Лонес» (Японія).
10.30 — Пори року. Грудень. 11.30
— «Півгодини в Білоруському се
лі». 12.00 — «Партнер». Комерцій
ний вісник. 12.30 — Час. 17.15 — 
ТСН. 17.30 — «Переможці». 18.30 — 
Час. 19.00 — Парламентський віс
нин Росії. 19.15 — «Сімейний ек
ран». «Сім няньок». 21.00 — Час.
21.40 — «Що? Де? Коли?». Випусн 4. 
23.10 - ТСН. 23.35 - «До і після 
опівночі». 1.35 — Чемпіонат світу
з шахів. 1.50 — «Солом’яний капе- | 

люшок». Телефільм. 1 і 2 серії. 3.58
— Валерій Леонтьєв. «Дай мені пі
ти з тобою».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15—Мульт

фільм. 8.35 — Документальні філь
ми. 9.15 — Прем’єра донументаль 
ного телефільму «Анатолій Соло 
в’яненно на сцені і лоза сценою- 
10.05 — «Роздуми після конкурсу-
10.45 — Концерт студії унраїнсьної 
пісні «Берегиня». 11.10 — Фільм — 
дітям. «Відважний, ширак». 12.20 — 
Колаж. 12.25 — Різдвяний концерт. 
12.55 — «Одного разу у старому 
місті». Лялькова вистава для дітей.
13.40 — Музична скарбниця. Тво
ри й. С. Баха і Л. Бетховена. 17.00
— Монументальний екран Росії.
«Ба ківсьний дім». 18.30 — Час
(з сурдоперенладом). 19.00—Мульт
фільми. 19.30 — «Роноко». Музич
на прогиама. 19.45 — Вечірня каз
на. 20.00 — Відеоканал «Спів
дружність»

неділя
зо І РУДНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч

на гімнастика. 9.50 — «У неділю 
вранці». Інформаційно-музична про
грама. 10.50 — «Доброго вам здо
ров’я». 11.35 — Новини. 11.45 —
Дорогами Німеччини. Теленарис.
12.30 — Музичний фільм «Пісня 
серця*. 13.00 — Для дітей. «Канал 
«Д». 14.15 — Село і люди. 15.15 — 
«Ви нам писали». 16.00 — Служба 
солдатська. 17.00 — Новорічні по
здоровлення з країни Мультляндії. 
18.00 — Перлини душі народної.
18.50 — Ліричні мелодії. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — Соняч
ні кларнети. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — Телеспортарена. 21.45
— Вперше на екрані УТ. Художній 
фільм «Біла ністка». 23.20 — Ве 
мірній віснин.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Спорт для всіх. 8.15 —

Ритмічна гімнастина. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — Зранку 
раненько. 10.00 — На службі Віт
чизні. 11.00 — Ранкова розважаль
на програма. 11.35 — Навколо сві
ту. 12.35 — Здоров’я. 13.20' — Му
зичний кіоск. 13.50 — Фільми ре
жисера Я. Фріда. «Зелена карета».
15.30 — «Зимовий сезон». Естрад
на програма. 15.45 — Сільська го
дина. Панорама. 17.00 — Мульт
фільм. 17.15 — Недільний проме
над. Концерт. 19.00 — Недільний
кінозал. Мультфільм. Художній 
фільм. 21.00 — Час. 21.40 — Шир
ше коло. 0.55 — «Покровсьні во
рота». Телефільм. 1 і 2 серії. 3.00
— «Співає Андрій Миронов». КІно- 
нонцерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядну ставай. 8.15 — 

Мультфільми. 8.40 — Контакт-фо
рум. 9.10 — Біатлон. Всесоюзні 
змагання. Вечірня гонка. 9.55 —
фільм — дітям. «Гепард повертає
ться». 11.00 — На чемпіонаті світу 
з шахів. 11.15 — Відеоканал «Ра
дянська Росія». 13.45 — Л. І. Чай- 
ковський. «Пікова дама». Концертне 
виконання. 16.35 — Колаж. 16.40 — 
«Карпатські мотиви». Документаль
ний телефільм. 17.00 — «Планета». 
Міжнародна програма. 18.00 —
«Якщо вам після...». 18.45 — Лиж
ний спорт. Новорічна гонка «зі
рок». 19.35 - В. А. Моцарт. Кон-

церт для скрипки з оркестром. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
Прем’єра документального фільму 
«Послання до людини». 21.00 —
Час (з сурдоперенладом). 21.40 — 
Ілюзіон. «Фанфан-Тюльпан». Ху
дожній фільм 23 40 — ТВ про ТУ.

понеділок
З! і РУДНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастина. 9.50 — «На щастя, на 
здоров’я». Музична програма. 10.10 
— Солдатські листи. 11.00 — Вас 
вітають «Зоряни». (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). 
12.00 — Новини. 12.15 — Для дітей 
художній фільм «Снігова короле
ва». 13.40 — Співає Філій Кірко- 
ров. 14.55 — Кінокомедія «Здрас
туйте, я ваша тьотя». 16.35 — «Да
нило Галицький». Вистава. 18.40 — 
Концерт. 19.00 — Актуальна наме
ра.19.ЗО — Майстри гумору. 20.45 
— Вечірня казна для дітей. 21.00 — 
«Може це любов ходить поміж на
ми». Естрадний концерт. 22.15 — 
Танцювальні ритми. 22.45 — Про
грама мультфільмів для дорослих.
23.50 — 3 Новим роком, товариші! 
Поздоровлення радянському наро
ду. 00.05 — «Щедрий вечір, доб
рим людям». 02.25 — Художній те- 

’ лефільм «Іронія долі або з легким 
ларом». 1 і 2 серії.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Мультфільм. 8.10 — Наш 

сад. 8.40 — Концерт державного 
Чукотсько-Ескімоського ансамблю 
«Ергирон». 9.30 — Людина. Земля. 
Всесвіт. Ю.ЗО — До 75-річчя кіно
студії ім. М. Горького. Художній 
фільм для дітей «По щучому ве
лінню». 11.30 — Цирн, цирк, цирк. 
Лев, слон, собака та інші... 12.10 — 
«Меридіани дружби». Міжнародна 
музична програма. 13.40 — У світі 
тварин. 14.40 — Парад Санта Кла
уса. 16.10 — Кіношоу «Євген Леонов 
та інші...». 17.30 — Міжнародна па
норама. 18.15 — «50x50». Музич
ний додатон до передачі «...До 
шістнадцяти і старші». Новорічне 
телешоу. 20.15 — На добраніч, тьо
ті і дяді. 21.00 — Час. 21.40—Сміх 
крізь роки. 23.20 — «Останній пис
тон календаря». Концерт. 23.50 — 
З Новим роком, товариші. Поздо
ровлення радянському народу. 
0.05 — «Бал в Останніні». Святко
ва новорічна програма. 3.05 —
Танці, танці, танці. 3.35 — Мульт
фільм. 3.45 — 50 50». Новорічна 
дискотека. 4.35 — «Програма «А».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Ранкова гімнастика. 8.20 

— Мультфільми. 8.30 — Фільм — 
дітям. «Витівки шибеника». 9.40 — 
Концерт Академічного оркестру 
російських народних інструментів 
Держтелерадіо СРСР. Соліст А. Дні 
шев. 10.25 — «Дорога о море». 
11.00 — Сім’я. 12.00 — Відеоканал 
«Співдружність». 15.15 — «У по
шуках загубленого часу». Доку
ментальний телефільм. 15.40 —
«Труффальдіно із Бергамо». Ху
дожній телефільм. 1 і 2 серії. 17.50 
— Музичний телеабонемент. «Па
м’ятні концерти року». 18.50 —
Кіносерлантин. Ведучий М. Заха
ров. 21.00 — Час. 21.40 — «Лускун 
чин». Балет на музику П. І. Чай- 
новсьного. 23.50 — «З Новим ро
ком, товариші». Поздоровлення ра 
дянсьному народу. 0.05 —«Новоріч 
на музична ніч». Концерт популяр 
ної класичної музики. 1.02 — Без 
перервний иіиопоиаз.



Мій співрозмовник ---
Ігор Єрмаков, голова ком - 
сії у справах молоді міськ
ради. Одночасно він дру
гий секретар міськкому 
комсомолу. Ділова, енер- 
г’йна людина. У міському 
парламент.’ до нього став
ляться з симпатією і пова
гою. Єрмаков, на відміну 
від деяких депутат а, що 
видають себе за демокра
тів, ніколи не рзеться до 
м'крофону аби-чого. його 

виступи, як зараз модно 
говорити. конструктивні, 
пропозиції влучні. Треба 
сказати, що голосі і засту- 

спразах молоді нал чує сім 
чоловік А вс' разом ми 
юридично оформились у 
молодіжну групу.

КОР.: Хто входити до 
твоєї комісії!

І. Є.: Вона об’єднує 7 
чоловік. Це люди різних 
професій: лікар, токар, мі
ліціонер, КОМСОМОЛЬСЬКІ 
працівники.

КОР.: Молодіжна комісія 
об'єднує переважно ком
сомольців. Ти — молодий 
комуніст. Означає це. що 
віддаватиметься пріоритет

КОР.: Отже, коли б тебе 
висунула Спілка Незалеж* 
ної Української Молоді 
(СНУМ), ти б відстоював її 
ідеї! Я правильно зрозумі
ла!

І. Є.: Вибач, а чому мене 
повинна висувати ця спіл
ка? Я не належу до неї. 
Взагалі, моє переконання, 
— молодь Кіровограда віг 
дійшла від пол тичної бо
ротьби. Її більше турбу
ють економічн' проблеми.

КОР.: Ти хочеш сказати, 
що молоді байдуже, чиї 
ідеї переважатимуть.

У чомусь ти правий. У 

риш — пріоритет молодіж
ній політиці, аграрники, на
приклад, домагаються за
кону про пріоритетність 
розвитку села...

І. Є.: Мабуть, починати
треба навіть не з молоді, а 
дітей. Ми довгий час, ви

бач, ялозили гасло типу 
«все найкраще — д’тям», 
звідси у нас ' проблеми у 
всьому: молодь, село...
Треба шукати вихід. Я да
лекий від думки, що нам 
легко буде втілити в жит
тя «Основні напрями роз
витку молод'жної політм-

ним СКІЛЬКИ
МОЯ<оИлкоНф‘’ніз*ввТИ' аПЄ 
завгодно Р про
якщо ми ВО₽ загально-

Не оине* лочуи |Я **аю 
дпьошка М»Р Уагькм. 
на ува-.
раз, хоч < І 
тотип Герой

еюсь кабінетною
кою! Але «тось

у тому, 
малася!

Зі пахмутовский ОО- 
реальнии про 

й Соціалістичної 
О і Марчук), то 

-- —-> чи-
ПОМИЛ-

же ВМИЄМ 
“що гітара його зла-

звільненої президії міськ
ради.

Є.: При міськвиконко
ме створено ком'тет у слрв- 
оех молоді. очолюваний 
Сергієм Алимовим («Мо
лодий комунар» вже роз- 
повідав про це). Одна 3 
підстав для його створеи. 
иЯ — бажання зберегти 
молодіжну економіку, я 
вдячний нашій міськ’й вла
ді, що пішла назустріч ко
місії прийняла рішення 
ЗВІЛЬНИТИ молод жні гро 
мадські організації від 
сплати податн е у міський 
бюджет. Взагалі-то у роз-

ХТО ЗЛАМАВ ГІТАРУ МАРЧУКА?
пнику голови міськради, 
комуністам парламенту
підтримка Єрмакова всі
єї молодіжної групи дуже 
доречна — адже і в місь
кому депутатському кор
пусі часто вирують при
страсті не г.пш , ніж на 
республіканському рівні.

— Тільки не плутай, — 
попереджає Ігор Єрмаков, 
— молодіжну групу з ко
місую у справах молоді 
Це р’зні речі

КОР.: Тоді, будь ласка, 
проясни. Але краще лоча 
ти спочатку...

Ігор ЄРМАКОВ: Почне 
мо спочатку. З передви 
борної боротьби? Бурхли 
аа весна 90-го року при 
несла кіровоградській мо 
лоді впевнену перемогу МА 
виборах. Можеш сприймати 
цю фразу з 'ронією, але 
це так. З понад як 90 чо
ловік, що балотувались 
160 округах, у міський пар
ламент пройшло 28 чоло
вік і 18 на райради. Це 
один із кращих результа
тів у республ’ці. Тобто 
участь молоді у роботі 
парламенту. На першій се- 
с ї міськради, коли йшло 
формування, розстановка 
сил парламенту, ми вирі
шили, що н’ в якому разі 
не можна зосереджуватись 
у одній ком сії, «розійшли
ся», так би мовити, по різ
ним. Молоді депутати пра
цюють у комісії по культу
рі, соцзакомності, ман
датній, тощо. Комісія у 

комсомолу! Адже не де
крет, що молодь сьогодні 
далеко не однорідна.

І. Є.: Про який пріори
тет мова? Згодом ми ще 
поговоримо про основні 
напрями молодіжної полі
тики. А зараз підкреслю: 
наша основна мета — за
хист нтересів молоді м ста

незалежно від її політич
ної приналежності. А те, 
що я комсомольський пра
цівник... В усьому цив’лізо- 
ваному світі будь- яка пар
тія прагне посадити на 

парламентський стілець 
свого представника. Не 
розумію наших дебатів 
навколо проблеми, бути 
голові парламенту комун - 
стом чи ні. Мене висунув 
комсомол і я буду в’дсто- 
ювати його ідеї. 

такому випадку, Ігоре, ска
жи про своє особисте ста
влення до комсомолу. Не 
будемо наївними, комсо
мольський працівник сьо
годні не такий твердоло
бий.

І. Є.: Моє особисте став
лення до комсомолу... Ду
же важко зор’єнтуватися 
Все поставлено з н’г на го
лову. Сама структура, я 
вважаю, деальна. Але за
раз вона розсипається 
Настане час, коли не буде 
органа, котрий захистить 
молодь. Можливо, нам і 
треба пройти усе це, щоб 
зрозуміти «роль І місце 
комсомолу». Але я хочу 
наголосити ще на одному 
аспект’: щоб комсомол
ссе-таки до кінця не роз
сипався, необхідно, щоб 
аін займався комсомольця
ми Я цю дею скрізь ви
словлюю, хоч вона не 
всім подобається. У нас 
же виходить — один пла
тить внески, а десять году
ються. Не можна так.

КОР.: Тобто це означає, 
що комсомол входить на 
рівних у створення моло
діжної програми!

І. Є.: Та-к Але він вхо
дить першим. ВЛКСМ виді
лив на соціальні потреби 
100 млн. карбоаанц’з.

КОР.: До речі, Ігоре, а 
навіщо знадобилася моло
ді якась особлива програ
ма! Сьогодні хворе все 
суспільство. Ось ти гово- 

ки», які ми маємо нам р 
винести на розгляд черго
вої сесії міськради. Наві
що знадобилась ця про
грама? Тому що до сьогод
ні програми «Молодь» про
сто не існувало, а якщо и 
існувала, то в пусто-порож
ніх п дпунктах, закликах, 
голих об цянках...

КОР.: Знаєш, я не у 
всьому з тобою згодна. 
Комсомольський ентузіазм, 
здатність на подвиг (тіль
ки ось в ім’я чого — це 
інша мова), самозречення. 
— вони існували. Місто на 
світанку зводилось. Ком
сомол не даремно одер
жував ордени. Сьогодні

Скільки 6 не залев- 
особи, що 

безбо- 
ту пика», 

в і дома, 
буде 
якщо 

про неї не потурбуємо-

I є • Я зовсім не зале- 
речую. Але не забувай, 
надворі інші маси. Ми жи
вемо в умовах переходу 
ДО ринку, а це маса про
блем: безробіття, беззахи- 

сність
няли урядов 
«все робиться ДЛЯ 
лісного ВИХОДУ З 
загальна картина 
А тепер уяви, яким 
становище молод , 
ми г ,
ся. Наші основні напрями 
розвитку МОЛОДІЖНОЇ ПО
ЛІТИКИ повинні охопити 
весь комплекс проблем: 
економ чних, соц альних, 
політико—правових, духов
них. Концепція готова, але 
важко буде її пробити, то
му я заклинаю громадську 
думку в місті < ■ —
Пріоритетність 
політики, зрозуМІТИ їІ 
Л И8 ’ СТЬ.

СПриЙНЯТ и 

МОЛОДЖКОЇ

важ-

КОР.: Ти говорив про 
створення в рамках про
грами «Молодь-91» соці
альної служби. Розшифруй, 
будь ласка.

І. €.: Так, хочемо ство
рити систему соціальної 
допомоги молоді, куди 
увійдуть соціологи, юрис
ти, сексологи. Її складови
ми будуть молод жма *н- 
формація, телефон довіри, 
захист молодих інвал’дів.

КОР.: Яким чином все це 
реалізовуватиметься! Ко
місія працює на громад
ських засадах. Ти, між ін
шим, теж виступав проти 

винених країнах молоді*- 
на політика ф’нансується 
держбюджетом, а ми себе 
самі повинні фінансувати. 
Але якщо грош потрапля
тимуть у держбюджет, то 
нам вони не «світитимуть».

КОР.: Тобі не здається,
що ми занадто багато по
чали говорити про номер- 
цію, підприємництво!

І. Є.: Я за л дприємни- 
цтво. Без цього ми не ви
живемо. У нас існує 24 
молод'жних підприємства. 
Всі вони заробляють гро
ші. ІНОД’ чуєш — у спеку 
лянтів перетворюють МО
ЛОДЬ Спекуляції не буде 
коли існуватиме здорове 
підприємництво. І нехай 
мо лодь заробляє, якщо 
держава не може забезпе
чити її потреб.

Якщо в дверто, І мене 
турбує зайва комерцізацю 
наприклад, культури. Є цін- 
кості, як' ке грошима ви
мірюються. Мабуть, краї
на ми така, не можемо, 

щоб ке перегнути палицю...

КОР.: Будемо сподіва
тися на краще. І на те, що 
комісія у справах молоді 
міської Ради знайде спіль
ну мову з нашою молодіж
ною, адже ми теж покли
кані захищати інтереси мо
лоді.

І. €.: Отже, за консенсус

Інтерв’ю взяла

Валентина ЛЕ ВОЯКО, 
м. КіровоградКАУСТИК ДЛЯ ВАШИХ ПАЛЬЧИКІВ

Злидні позасідали в наших кутках і почуваються там 
дедалі привільніше. В мирний час, у розквіт постінду- 
стріальної епохи й на успішному старті комп'ютерної 
ери майже 300 мільйонів чоловім найбільшої в світі 
держави півжиття проводять у чергах. 8 одній руці та
лон, у іншій — купон, візитна чи паспорт, а третьої 
п’ятірні на гроші бог не дав, хіба в зуби їх затискай. І 
все одно ні поїсти нічого вартісного не роздобудеш, 
ні вдягтися, ні взутися. Куди все пішло? Ошаленілий 
народ називає адреси: іноземці вивезли, торгаші при
ховали, мафія на спекуляцію забрала, кооператори по
скупляли. . А тим часом якраз кооператори іноді й са
мі щось виробляють і навіть пристойне.

... Чоловік нагледів у комісійному магазині плащика, 
зайшов з ним у примірочну, і за хвилину звідти доли
нув такий зойк, ніби нещасного вівчарка за литку гриз
нула. Покупець, на гріх, виявився знавцем англійської- 
Побажавши дізнатися з етикетки, у якій же країні ви
готовлено таку гарну річ, прочитав, що тримає в ру
ках не плащ, а «Чохол для вашої машини». Інший 
поліглот у іншій крамниці виявив, що на вподобаній 
ним сорочці вигаптувана золотою ниткою нашивка гла
сить; «Підстилка для вашого котика».

Торгівля теж по світу тиняється у пошуках імпорту 
не тільки для своїх людей — іноді Й чужим, тобто 
нам, крізь пальці просипається. Розіграли на одному 
підприємстві в лотерею модельні далчсьні чобітки. І 
що б то щасливцям бігти хутчіш додому хвалитися 
покупкою — там ні, потягло подивитися на ящик, у 
якому товар привезли. Тут уже знання італійської було 
ні до чого — силует дядька з лопатою біля купи глини 
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говорив сам за себе. Потім переклали й напис. «Взут
тя для роботи на будові й фермі». Чоловіче взуття, 
ясна річ.

Учасники й очевидці цих казусів на всі заставки лая
ли негідників, які дурять народ, підсовують фальшивий 
імпорт, принижують прекрасну стать мужицькою взу- 
вачкою. А в мене до цього додалися ще й інші почут
тя. Поясню.

Згадані ярлики відпороли зі справжніх речей. Вду
майтеся. Чохол саме для вашої машини, і ні для жод
ної іншої. Це білосніжне, осхйне, легке, мов хмарин
ка, диво (як у американському фільмі «Кокон» —~ Хоч- 
весільну сукню ший!) СОТНІ людей виготовляли, везли і 
продавали виключно для вашого авто, отже, і для вас, 
єдиного і неповторного. У вас у домі обшкрябує 
меблі ледаче нахабне мурло, але ряднинка в крамниці 
переконує, що це не так, що маєте добрий смак і за
вели ніжного, лагідного котика. Що тільки його шов
ковисті боки, і ні жодні інші, гідні лежати на такому 
гарному килимку. А їхні робочі кирзачі мають вигляд 
наших вихідних — ось де турбота про покупця, увага 
до нього!

Мушу сказати, що підприємці з-за бугра дбають не 
тільки про своїх, а м про наших покупців. У німецько
му місті Гамбурзі придумали, американці за патентом 

виготовили і продали нам пральний порошок «Тгісі» 
який досяг і Кіровоградщини. Щоб ми не мучилися зі 
словником, інструкцію по пранню написали майже без 
помилок російською мовою. Більше того — з ураху
ванням специфіки країни-одержувача. Судіть самі-
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Стаття під такою назвою 
була вміщена в нашій газе- 
ті ще 9 червня 1990 року, 
але обставини змушують 
повернутися до неї на поро
зі 1991-го.

Нагадаємо, що в тій пуб
лікації розбиралися скарги: 
учениці Олександрійського 
радгоспу - технікуму на ви
кладачів, котрі втрутилися а 
її весілля, і однієї з техні- 
кумівських груп на свого ку
ратора. Листа від потерпілої 
нареченої в редакцію при
везла і в нездоволену клас
ним керівником групу мене 
повела викладач технікуму 
Г. В. Романенко. Я тоді пе
реговорила і з учнями, й з 
педагогами; навела думки 
тих і інших, висловила свої 
міркування щодо предмету 
конфлікту, зокрема, не 
схвалила гуртожитських по
рядків і завершила статтю 
побоюванням, що після цьо
го з Олександрії можуть на
дійти протести: «Кореслон 
дент не розібралася, підій
шла необ єктивно...»

Як у воду дивилася! У від. 
повіді на статтю за підпи
сом секретаря комітету 

комсомолу радгоспу-техніку- 
му В. Коновалова знаходжу 
рядки: «Спецкореспондеят
Н. Даниленко не компетент
на ні в принципах вихован
ня, ні в нормах права сто
совно роботи органів учнів
ського самоуправління в 
гуртожитках...« «В описаній 
події т. Даниленко не розі
бралася, хоч і «пролізла 
через дверну дірку», а не 
пройшла крізь двері, як хо
дять усі виховані люди»... А 
далі на 3-х сторінках В. Ко
новалов наводить подробиці 
того весілля і свою оцінку 
взаємин учнів та викладачів.

Я пам'ятаю, з яким здиву
ванням глянула на ті двері, 
але саме крізь них мене 
провели. Я теж тоді поду
мала про виховання: чи ви
душуватимуть виховані лю
ди шибки у власному домі? 
А; е ще більше мене враз«' 
ло те, що В. Коновалов буй 

присутній при Моїй бесіді 
з викладачами і при бажай 
ні міг би просвітити мене 
ще тоді!

Та замість того — лист 
навздогін, та ще й другий 
екземпляр із машинки. Пер
ший, очевидно, пішов у ін
станції, котрі без В. Конова
лова так і не дізналися б, 
що «кореспондент не розі
бралася». Було в листі й по
відомлення: ту викладачку, 
котрою група була незадо- 
волена (Н. П. Луценко), з 
роботи звільнили.

Схожу новину я почула по 
телефону: звільнили й Г. В< 
Романенко. До неї й раніше 
колеги мали претензії (про 
це йшлося і в «Баранячому 
розі»), які зовсім не стосу
валися її професійних якос
тей, а «їй подобаються 
скандали», «в неї панібрат
ство зі студентами...» Сама 
Галина Володимирівна ска
зала, що її звільнили «за 
аморальну поведінку» і по
в’язувала це з її участю в 
розборі скарг учнів.

Кілька місяців вона дзво
нила, приїжджала, розказу
вала про збори, на яких її 
розбирали, про візити до 
неї ВСІЛЯКИХ комісій, про по
шуки справедливості. У де
путатів, рухівців, в обкомі 
профспілок, в обкомі Ком
партії України, десь іще. 
Аж поки я не поїхала о 
Олександрію, аби побути 
на суді, де мала розгляде 
тися справа про звільнення. 
У суді побувала, а на само
му процесі — ні. Його не 
відбулося, тому що перед 
призначеним часом з явив
ся завуч технікуму М. Ф, 
Собко і подав судді... наказ 
про відновлення Романенко 
на роботі!

Вона була готова до 
психологічних незручностей 
при поверненні на роботу. 
І ось одержую лист: «Ви
являється, все ще попере
ду». Пише про відновлен
ня їй тодішнім обкомом 
профспілок, про свою не
згоду з формулюванням 
наказу (що відновлена на 

роботі тому, що звільнена 
під час відпустки), про не
згоду на виплату зарплати, 
новий суд, нові збори...

«Вирішили, що на перші 
уроки я ходитиму в присут
ності 3-х чоловік (завуч 
Собко М. Ф., зав. відділен
ням М. С. Мельник, голова 
комісії і. Н. Бабін). І далі 
описує кілька епізодів, ко
ли колеги в її присутності 
питали учнів, чи бажають 
вони, щоб вона викладала 
в них. Деякі групи при цьо
му виходили, з аудиторії, 
деякі ні. Потім пішли нові 
накази: догана за неявку
на виклик завуча, передача 
предметів Романенко ін
шим* педагогам. Запропону
вали їй іншу роботу... Зго
дом Галина Володимирів
на, ян їй веліли, сиділа не 
на уроках, а «в кабінеті 
акушерства з 8.30 до 11.15» 
і писала до редакції: «Іно
ді хочеться зостатися без 
очей, щоб не бачити всьо
го, не чути розмов студен

тів... Може, колись плюну 
на все і піду э життя, але 
поки що я вірю. ЩО є хоч 
десь справедливість...»

Напевне, в Г. В. Романен
ко є недоліки. Але, гадаю, 
що, вибачте, виганяти лю
дину з роботи можна^ (і, 
мабуть, треба) за профне
придатність, кримінальник 
злочин, злісне лрогульни- 
цтво, постійні зриви вироб
ничого процесу — не
те й закон каже? А Рома 
ненко — за що? Відомі й 
випадки, коли людину до 
якогось ексцесу підштов
хували, цілеспрямовано
згинаючи її в баранячий 
ріг прискіпуваннями й під
новлюваннями на дрібниця» 
та збирання їх докупи.

Чи не подібне відбуваю
ться в радгослі-технікумг? 
Не стверджую — просто 
розмірковую. Яких нови* 
дзвінків, візитів і листів 
під копірку нам чекати?

Н. ДАНИЛЕНКО.НЕ ГУЛЯЙТЕ,
Читаєш назву фільму: «Сон незайманої», і розу 

мієш, що ніщо людське нам не чуже...
Облом — у першому ж кадрі — гола дівчина у 

стилі «нічого собі» сидить біля фортепіано і зі змам- 
ням справи спокушує когось невідомого за кадром. 
«Подивись, яка у мене шия, плечі, шкіра, груди...»

Глядач весь там, в ідеальному світі кіноілюзій, десь 
підсвідомо не проти того, щоб якимось чудернаць
ким чином опинитися поблизу дівчини і оцінити мате
ріально всі її принади.

Аж раптом із чарівних вуст зриваються вередливо- 
докірливі слова:

— І не соромно піддивлятися!
Все. Фініш. Стає ніяково, хоча й гроші начебто за-

МУЖИКИ, НЕ ГУЛЯЙТЕ!
і

Аж раптом в епіцентрі уваги наших митців опиняє
ться «вічно юна» жінка на прізвище Ланська, у минуло 
му — щось середнє між Любов’ю Орловою і Лідією 
Руслановою. Ця літня особа з таким собі неординар
ним еротичним поглядом (у молоді роки, певно він, 
зводив з глузду як поплічників Йосипа Віссаріоновича, 
так і його жертв) і повинна стати головним персона
жем їхньої стрічки. Думаю, саме таких представниць 
слабкої статі люб’язно запрошував прокататися маши
ною по Москві «кращий друг радянських жінок» Лав- 
рентій Берія.

Авіроеа, крім того, зачаровують її загадкові слова: 
«Я прийду до Вас, неодмінно прийду. 8 образі моло
дої д.ячими»

КІНОАФІША j

платив.
А опісля «прокурорського» звинувачення новий ре

веранс: камера показує, кого спокушузала героїня. 
Кімнатного цуцика (у породах я — пас). Випадаю а 
осад. Втім, дивлюся далі.

Дія стрічки «емігрує» до головного героя — такого 
собі напівбогемного режисера-документаліста Сергія 
Авірова, який разом зі патлатим оператором Толиком 
знімає фільм про кохання.

Авірову — за сорок, погляд — полум яно-сексуаль- 
ний, іронічно-наплювацький, голос у окремі моменти 
— «один до одного» схожий із голосом Висоцького 
(ця роль взагалі підходить під його імідж). Соціальний 
стан — бідний інтелігент напередодні переходу до 
ринкової економіки. Отже, сучасний Дзіга Вертов у 
пошуках сенсу кохання. Чужого, але знаходить своє. 
Але про це пізніше...

— Бажаєш девочку? Жени двадцять п’ять і потім 
пальчики оближеш, — приклеївся до Сергія у бані за 
чуханий мужик; невже вимирає відважне плем’я су
тенерів радянського гатунку?

Авіров погоджується і йде за вказаною адресою у 
кафе а-ля «Ліра»: пам’ятаєте незабутній твір
«Макара» (для невігласів — Андрія Макаревича) і 
зустрічається зі жрицею постільних насолод. Коротке 
прелюдія із проданою повією далеко не першої мо
лодості і — на хату. Але у найбільш відповідальний мо
мент кабальєро помічає на стіні портрет малюка ро
ків п’яти і йому все стає зрозумілим.

Яка там до біса проституція? Елементарне зведення 
кінців з кінцями. Де ж інакше взяти отой дерев’яний 
карбованець? У неї просто немає іншого виходу. Так, 
звісно є мультиоргастичні жінки, котрі постійно відчу
вають смертельну потребу задовольнити свої 
інстинкти. Проте це — тривіальна хвороба, на
горезвісного гомосексуалізму і засуджувати їх просто 
несправедливо.

Грошей нема, а амбіцій — мішками вигрібай: коли 
Авіров дає їй гроші «просто так», жінка не розуміє 
благородного жесту і з гнівом відмовляється: «А* 
ти...» 1 Дал‘ за текстом.

Сергій швиденько затикає їм рота словами у дусі 
кращих творів соціалістичного реалізму: «Бери, дуре
по. Гроші не тобі, а Мишку. Завтра прийду до тебе, 
будемо кіно знімати».

Отже, одна героїня є. Друга примадонна майбутньо
го шедевру (уривки із якого демонструються у залі 
якогось убогого ДК) — звичайнісінька алкоголічка, 

і гуляє від нудьги. Особисто я не зовсім розумію, 
як це можна у нош час нудьгувати, але припускаю, 
що € тисячі людей, які притримуються зовсім проти- 
лЄЖИОЇ думки.

Третя героїня (хоча вона нею і не стала) — колек- 
* ціонерка дурнів, яких збирає за допомогою шлюбних 

оголошень.

Знайомство Авірова і Олени відбувається після його 
виступу перед публікою, коли дівчина наздоганяє 
Сергія, гнана неземним, полум’яним почуттям.

Зустрівши свою єдину, Авіров забуває все: симпа
тичну, тиху люблячу дружину і дочку, на нього щось 
находить і він без особливого каяття проводить з 
«незайманою» (хоча у неї начебто вже було «це» із 
тим приїжджим племінним бугаєм; щось тут батьки 
фільму не дорахували) бурхливу ніч. Цієї ж ночі дру
жина Авірова помирає на операційному столі (щось 
пов язане із раком). Отакий фатум. Мораль: шановні 
чоловіки, не зраджуйте своїх дружин, вони цього не 
переживуть! А домовину при нашій агонізуючій еко
номіці дістати буде практично (та ще ці купони) не
можливо.

Дізнавшись про смерть дружини, Авіров артистич
но кричить Олені: «Ти розумієш, тепер поміж нами 
завжди буде знаходитись яма» і проганяє її від себе 
Олена обирає шлях а-ля «Інгердівча»-2, але без тра^ 
гічної розв язки: виходить заміж за першого-зустріч 
ного... шведа і виїжджає за «бугор».

Правда, через якийсь час приїздить додому, прихо
дить до Авірова і після коротенької пікіровки кидає 
йому: «А ти мене кохаєш...».

Хеппі енд: у фіналі 
Стоять, обійнявшись, .... 
рубали мужики із пісні «Любе» 
щисі.

Що ж, я вітаю героїв (і авторів рецензованої

картини вони знов разом. 
** дві ^тополі (третю, зайву, по- 

«Атас») на Плю-

хтиаі 
кшталт

Через кілька днів Панська несподівано подирає... І 
справді «приходить»: її душа немовби Пересе ляється 
у підсвідомість Олени, роль якої виконує Каріна 
Морітц (її перше екранне роздягання, до слова, від
булося у фільмі «Відступник» В. Рубінчика — автора 
історико-еротичної «Комедії про Лісістрату»).

Олена — дівчина трохи не від світу цього... Примі
ром, знайома ситуація: проводи хлопця в армію. Всі 
п’ють, він — ні. Така собі біла ворона. Не п’є і наша 
героїня.

«Ах ги..., не знаєш, як раніше парубків на службу 
виряджали?., та я за стільки кілометрів сюди їхав, а 
ти.., — кричить розігрітий родич непитущого призов
ника. Хлопець у розпачі: що робити? Раптом до нього 
підходить Олена із двома фужерами чогось черво
ного і пропонує випити удвох. Він погоджується. А на
завтра його... ховають. «Печінка, як граната, вибух 
пула. Буває», — констатує діагноз приїжджий лікар.

Олена шокована. Що робити? І вона обирає єдино 
правильний шлях: йде до того самого родича і де
монстративно спокушує його. Маленька ремарка: цей 
епізод — принципова знахідка авторів «Сну незайма
ної», такий собі посібник для наївних дівчаток. Знайте, 
любі: якщо ви ненавидите когось і хочете жорстоко 
помститися — віддайтеся йому. Бажано, до речі, бути 
при цьому незайманою. Так сильніше й ефектніше 
можна дістати свого кривдника.

стріч 
але нехай скажуть, 

н — ' •------- И оч І в Ту МИТЬ
п,^одить батько із звісткою про смерть 

дитячим єсткпІГГ'* ВСЄ 3₽озуміл? своїм несвідомим 
мене £ством'"> — головне у фільмі. Особисто для.

І теля цих пронизуючих серце оченят я буду дми. 
не» на Олену вже не як на дівчину із пружкий 

грудьми і тим, що знаходиться за ватерлінією ^Ги^ 
га, а вже. як на мачуху. А із казок чудово знаю 1 
страшніше мачухи нікого немає. * знаю, що

Так, є батько. Проте із фільму можна 
шо коханець він крутий, а от у ролі татка 
не дуже засвічується. Кохання, зрозуміло, 
на, але ж потенція самця колись 
невблаганний старечим маразм і 
карачках до дочки. Л _ 
„Л^в.:._ввТОРИ.-”Сму н«з-йманої» завдання зробити 

героїв перед собою нС 
населити екранний соціу™"" ’’""о 

роями і зробити еротико-психологічну е ’олГМИ Г** 
щасливим проіндійським кінцем. Кінці у вод^А**” '* 
Ді сидить зубаста щука на ймення «реальність^ Д 
на жаль, німа, як і усіляка інша рибина тим В '
замість неї: «Не вірюі Дурять людейі» ' У * крнч^

А всі, хто Вірить, нехай кидаються ч 
дон жуанських сперматични, пристрастей ’Н₽
перед цим забігти в аптеку або на чорний „ Звбуши* 
екіпіруванням), чіпляють за четвертак однч ?ИН*И ** 
градських «навсеготових і чекають». А У 3 Н'РО«®-

1) коли законна дружинонька дасть дуба-
2) коли їхній юній 

незайманої (хоча це 
ло пії 
бов...

А я посміюся.

*и) із законним, мабуть, шлюбом, 
нуди вони поділи доньку Авірова? 

матері (а вона вже

Дов і датися, 
він ТОГО... 

річ присм- 
вичерпається, прийд. 
доведеться повзти на 

А от чи прийме вона?
проекцію у майбутнє своїх героїв 
ставили. Куди простіше _  <
схеми,

-■•’^^п-иі-путані присниться сон 
і. області) і вона подар'уТ’йомТлп ВЖЄ ПЄр’,т’г«' 

йому «плутонічну»

І напишу сценарій «Сон дурняя.

Юрім ЛУКАШЕВСЬКИЯ.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

м. Новоукраїнка.
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* * *
Нам бы на ты с тобою,

Волна у прибоя пеной, 

Соскучишься под луною, 

Обнимешься со Вселенной.

Владимир ОВЧАРЕНКО

Снег закружит, растает,
Воды снесут преграды,
Время следы верстает
В каменные грады.
В даль посмотрю — курганы, 
Ропот ветров — знаменье.

І
ВІРШ В АЛЬБОМ

Тянут чужие страны, 
Корчится вдохновенье. 
Станешь ли звать любовью, 
А не играть в подростки? 
Нам бы на ты с тобою, 
У жизни на перекрестке...

ЩО ТАКЕ 
ЛЮБОВ?

І Я хочу у вас запитати — що таке лю- 
І бов? І взагалі чи є любов? Особисто я 
В впевнена, що її немає. Як я можу віри- 
I ги а неї, холи людина, яку я люблю, ме- I ні зрадила. Я зустрічалася з хлопцем рій 
І тому, ми розстались. До мене почав хо- 
і дити мій однокласник. Поволі я забула 
і старе. Дякуючи своєму новому другу, я 
І кинула палити. Він говорив, що мене 
! любить. Було багато хороших вечорів, 
і Всі його зошити, коробки від Сірників, І від цигарок були списан: моїм іменем. 
І Так пройшло 5 місяців. Я його полюби- 
I І ось в один прекрасний день приїжд-
I жає одна дівчина. На гулянці його
І споює він йде до неї. Через знайомого 
І передає, що так вийшло...

Ну, як, як вийшло? Чому саме з ним? 
Чим я перед ним завинила?

І як після цього в рити в любов? Де 
І вона? Що це таке? Я знаю, що таке зра- 

I де. Що буде далі? Які почуття я буду 
І тепер мати до хлопців? Звичайно, лре- 
I зирстао. Хіба не так? Він ще повернеть- 
I ся. Я знаю. А тепер я буду шукати пом- 
I сти. Жорстокої.

Я вас дуже прошу, надрукуйте мій 
І лист. Нехай він його прочитає. Хай йому 
І серце підкаже, що це про нього.

Наталя, 15 років.

ЛЮБОВ —
ЦЕ ЗАГАДКА...

і Наталя писала свого листа в той час.І коли в її душі вирували почуття. Це дид-1 І но з уривчастих фраз, різних думок. У І 
І такому стані важко віддати перевагу ро-1 І зумові і тверезо все зваживши, дати від* 
І повідь на запитання, яке так хвилює дів* І чину: «Що таке любов?» Наталя ставить 
І це запитання з нотками розчарування І в голосі. Чому? Хіба зрада коханого, якої 
І ти зазнала в свої 15 років, означає кі- 
I нень життю, кінець почуттям, сподіван- 
І ням на краще? Не посміхайтеся скептич* 

но, досвідчені, вічномолоді жінки! Для 
вас тут все зрозуміло. А Наталі боляче, 
кожна річ їй волає про ньо^о, всі думки, 
всі почуття ,як натягнута струна, спробуй 
бути впевненим у майбутньому. Найкра
щий л^ар тут — час. Він покаже на- 
скільки*міцні були ваші почуття.

А що ж таке справді, любов? Віками 
людство не може дати відповідь на це 

і запитання. Найбільше попрацювали над 
І цією не’віданою формулою поети. Пам’я- 
I таєтс; тПройду г года, пройдут тысяче^ 
І летья,|^Ь и тогда в миллио-миллиардный 
І раз, где б ин был человек, иль сущность 
I человечья, по-новому, среди обычных 
I фраз, вновь прозвучит в повторе беско- 
I нечном; «Я вас люблю, я думаю о вас».І Можна було б повторити ще і ще раз 
відоме і, по суті, дуже правильне: любов 
може існувати лише тоді, коли є спіль
ність інтересів, духовне єднання. Це аксі
ома, до якої можливо, слід прислухатися 
Й Наталі. Але любов то ще н багато не
збагненного, зрозумілого тільки двом.

Любов то вічна загадка, яку кожен 
розгаду« по-своєму.

Проблеми 
«маленької» музики

«Все краще — дітям». З цим чудовим лозунгом ми зустрічає
мось майже щодня. І майже з ясельного віку ми повільно, але 
впевнено, починаємо звикати до того, що цей лозунг на прак
тиці далі красивих слів не йде.

Нещодавно довелося побувати мені у Зогданівці, що у Зна- 
м’янському районі. Зайшов і до музичної школи.

Працює ця школа вже близько двадцяти років. Майже вісім
десят дітей оволодівають тут грою на баяні, фортепіано, скрип
ці, духових інструментах. Нещодавно почали вчити дітей грі на 
бандурі.

Розташована вона у невеличкому куточку місцевої середньої 
школи. Шум, дитячий сміх навряд чи допомагає юним музикан
там оволодівати азами улюбленого мистецтва. Вчителі поза- 
класної роботи не завжди відпускають дітей на заняття музи
кою, хоча проходять вони у цьому ж приміщенні. Викладачів 
середньої школи можна зрозуміти. їх обов’язки вимагають, 
щоб діти оволодівали математикою, фізикою, літературою... А 
музика? Адже щотижневі уроки співів аж ніяк не можуть замі
нити регулярних занять у «музикалці».

Якось прочитав таке: коли японські економісти вирахували, 
що їх країну чекає економічна криза, уряд терміново збільшив 
фінансування естетичного виховання школярів.

І все ж, не зважаючи ні на що, Богданівська музична школа 
працює. Кожні весняні канікули силами учнів проводиться тиж
день музики — юні музиканти виступають з концертами в ди
тячих садках, школах, перед дорослими.

Менш за все мені хотілося, щоб хтось з керівників знову по
чав вимагати щось поліпшити, підняти на відповідний рівень. 
Просто дяді-начвльники повинні повернутися обличчям до ді
тей. І не тільки в Богданівці.

В. ГРИШИН.

«ХОЧУ

по-

Мене звати Мирославою. Мені 16 років і не
забаром прийде той час, коли мені вручать 
паспорт. Дайте відповідь, будь ласка, на таке 
запитання. У мене батьки — молдавани (по 
паспорту), але ніхто вдома не розмовляє
молдавськи. Я живу на Україні, мої батьки теж 
живуть на Україні, тут жили мої прадіди. Але 
виходить, що я молдаванка, хоча я зовсім не 
знаю мови. У нашому селі навіть не вивчають 
молдавську мову. І прізвище моє українське. 
Я б дуже хотіла бути українкою. Адже я живу 
на Україні і залишусь тут надалі. Тепер гостро
та міжнаціональних стосунків набуває небез
печного характеру. І я не знаю, що нас чекає 
надалі. Я маю на увазі тих, хто не знає мол
давської мови, але в паспорті молдаванин. І 
зрозумійте мене, адже я хочу лишитись пра
цювати в своєму селі, а до молдаван з боку 
українців ставлення погане. Я дуже буду чека
ти вашої відповіді. Адже це має велике зна
чення в майбутньому.

М. СІЛІВЕСТРЕНКО.
с. Мартоноша. 
Новомиргородський р-н.

БУТИ УКРАЇНКОЮ...»
Від «Вітрил»: Ми звернулися в юридичну кон

сультацію. Як повідомила юрист В. В. Гостіще- 
ва, наміри Мирослави практично здійснити не
можливо. Якшо батьки різної національності, 
то дитина, досягши повноліття, може обрати 
одну з них — чи то батька чи матері. Якщо ж 
батьки однієї національності, то для заміни 
своєї національності повнолітня дитина не має 
підстав.

Ось так відповіла юрист. Але ми хочемо ска
зати, тобі, Мнрославо, — не засмучуйся. Адже 
національність — це далеко не тільки запис у 
паспорті. Це — н глибокі традиції, тип світо
сприйняття, тип поведінки, загалом культура 
особистості. Правда, сьогодні, в нашому багато 
в чому штучно перемішаному в національному 
плані 
пості 
стала 
мови, 
шеш, 
во. якби ти була українкою з діда-прадіда, 
жила не в україномовній (чи скоріше суржико- 
мовній — чи не так?) Мартоноші, а. скажімо, в

суспільстві, глибоко національні відмін- 
з усіх сил намагалися стерти. Тож і ти 
об’єктом цих процесів — не знаєш рідної 
байдужа до своєї національності. Ти пи- 
що хочеш бути українкою. Але, Миросла- 

і

росінськомовному Курську, чи не виникло б у 
тебе бажання стати росіянкою?

Ти пишеш, що міжнаціональні стосунки сьо
годні напружені. А чому? Чи не тому, що доне
давна неповно розвивалися національні мови, 
культури, замовчувалась історія. Пронеси ці 
складні, і однозначно схарактеризувати 
важко. Але вихід з цього становища один 
це державність націй, створення умов для 
повнокровного розвитку. І, врешті, хіба в Мар
тоноші сьогодні помічається вороже ставлення 
до молдаван? І невже ти думаєш, що коли 
ти серйозно задумаєшся над сказаним тут. і за
цікавишся своєю мовою, культурою (яка. без
перечно, прекрасна і неповторна!), історією 
молдавського народу, якщо в твоїй душі виник
не гордість, що ти є його частиною,, то невже 
ти думаєш, що на Україні до тебе будуть ста
витися вороже? Навпаки, ті, в кого душа бо
лить за майбутнє України, вітатиме твої почут
тя, а для тих, кому байдуже все, крім власного 
благополуччя, ти зможеш бути прикладом.

Зрозуміло, що одразу тобі важко буде все 
це збагнути, осмислити, але задуматись таки 
варто!

їх

їх

ВІД ПЕСИМИЗМУ ДО ВІРИЗнам ямський район.

Що сталося із шкільним ком
сомолом? Як далі бути? Ц' запи
тання постали на семінарі органі
заторів позакласної роботи шкіл 
нашого району. Зрозуміло, що 
байками з оптимістичним змістом 
про реорганізацію шкільного ком
сомолу тепер не задовольниш 
опонентів. Я все-таки спробувала 
довести, що шкільний комсомол в 
школі (принаймні у нашому райо- 
м ) потрібен. У нас район перева
жно сільський, у селі окрім ШКО
ЛИ старшокласникам подітися ні. 
куди, вони не можуть реалізувати 
свої соціально значимі !нтереси в 
різних об’єднаннях, клубах, гру
пах асоціаціях. Але первинна 
комсомольська організація шко
ли перестала бути місцем д’лово- 
го спілкування Юнаків і дівчат, в 
нинішній момент вона іНр може за
довольнити запитів її зд&иів.

Думається, що зараз ісйує дв 
тенденції, як’ склалися серед уч
нів - комсомольців (це стосуєть
ся і неслілкової молоді). Перша 
тенденц:я — песим’зм. Иім харак
терний для більшої часини шкі
льної молоді, котра вважає, що 
комсомол себе повністю вичер
пав і повинен бути ліквідований 
або реорган:зований у якусь но
ву молодіжну організацію. Така 
трактовка — результат бездіяль
ності конкретних первинних ком
сомольських організацій (і не ті
льки у нашому районі, це явище, 
на жаль, масове), або ж повного 
підпорядкування їх педагогічним 
колективом.

Друга частина учнів, надіючись

комсо- 
комсо- 
новому

комсо- 
зали-

на оновлення комсомолу, займає 
очікувальну позицію. Як не сум
но, але на цій позиції стоїть біль
шість членів комітет е комсомолу 
шкіл. А саме вони і є «надією і 
опорою» комсомольських органі
зацій, бо більшість комсомольців 
— прихильники першої тенденції.

І лише невелика частина 
мольців вірить у те, що 
мол існуватиме на якісно 
рівні, переживши кризу.

Стан справ у шкільному 
молі на сьогоднішній день
шає бажати кращого: за остаин’й. 
час чисельність комсомольців-уч- 
нів настільки знизилась, що у де
яких середніх школах (там, де 
старшокласників 20—25 чоловік) є 
загроза зникнення комсомольсь
ких організацій. Скажімо, у Гопо- 
ванівській СШ вона становить 50 
процентів, у Побузьк й СШ — ЗО, 
у Перегонівській — 20 процентів. 
Школярі вступають у комсомол, 
якщо бачать, що у первинній ор 
ганізацч знайдуть можлив'сть за
довольнити свої мтереси. знайти 
цікаву конкрстнУ справу Тільки 
така організація може завоювати 
авторитет.

Комсомольці - учні, молод учи
телі намагаються розібратися у 
статусі учнівського колективу, як 
організації суспільно - політичної. 
В цілому комсомол такою органі
зацією і є. Але це в цілому. А які 
реальні важелі політичної влади 
мас первинна комсомольська ор
ганізація учнів? Відповідь одно
значна: практично, не має. Якщо 
їх немає, то чи в повн й мірі мо-

можуть 
виборчу 

місцевих 
У своїх

жна виробити механізм, який до
зволяє йому здійснювати вплив на 
вирішення проблем, що виника
ють серед учнівської МОЛОДІ, між 
НИМИ І СУСПІЛЬСТВОМ?

Скажімо, комсомольці 
активно включатися у 
кампанію по виборах до 
Рад народних депутатів,
комсомольських організаціях вони 
вивчать і обговорять платформи 
кандидат а у депутати, сформують 
пакети своїх побажань ■ наказів, 
візьмуть участь в агітації за тих 

кандидатів, які, на їх погляд, не 
забувають про проблеми молоді, 
освіти, матер’ального зміцнення 
школи. Тут для комсомольців від
кривається поле діяльності: висту
пи на мітингах, зборах, зустр чі з 
кандидатами, дискусії в 
бах, бесіди з виборцями, листи до 
місцевс^газети.

У центрі дискусій про 
КОМСОМОЛ 
ку, самовиховання, 
ції, _ .
ЦІЇ ШКОЛИ. А з кого 
цям брати приклад? Такі громад
ські оргамізацТ, як ДТСААФ, то
вариство Червоного Хреста, «Знан
ня», ТОВОД. у школі тільки збира
ють внески.

Із дискусї учнів стало зрозумі
ло, що орієнтація .комсомольських 
організацій на активну участь у 
перебудові освіти хоча і потріб

на, але штучно обмежує коло їх 
завдань.

Для підлітка, юнакїв і дівча» 
дуже важливі міжособисті сто

політклу-

шкільний 
питання свАлороззиі- 

___ ____ г::::-, са>иоорганіза- 
з процесом гуманіза- 

КОМСОМОЛЬ-

сункм, пошук друз’в. більшість уч
нів витрачають вільний час на 
сп лкування з друзями. А свідо
мість і реальну поведінку учнів у 
навчанні, праці, відпочинку, спіл
куванні обумовлюють свобода як 
незалежність вчинків і д й і само
стійність як незалежн:сть у мірку
ваннях і оцінках. Ось і подумай
мо, наскільки вони вписуються у 
нинішній стан роботи комсомоль
ської орган’зації...

Дуже часто чуєш, коли вчителі, 
характеризуючи нин шніх учнів, 
маючи на увазі і комсомольц е, 
п’дводять у кінці свого обурення 
таке «резюме»: «їм (учням) усе 
«до лампочки», нічого корисного 
вони не бажають робити, їм би 
тільки виграшки та витрішки...». А 
між іншим, безін ціативність у під- 
л тк о багато в чому об’ 
командними методами о^овання, 
які, на жаль, не зжиті 
пір.

Як бачимо, коли торкнутися пи
тання про долю шкгльмог^ комсо
молу, спрацьовує закон /Уазасмо- 
обумовленост’ і взаємозалежнос
ті. І не треба винити юнаків та 
дівчат, їм треба допомагати. Ми, 
дорослі, повинні це пам'ятати. 
Допомогти комсомольцям, — зна
чить, припинити рух а’д поганого 
до гіршого і почати йти по шляху 
оновлення, перебудови роботи 
шкільного комсомолу.

Л. ЖЕРЕЛЮК. 
секретар - завідуючим відді
лом учнівської молоді Голова- 
нівського РК ЛКСМУ (МДС).

1уыов лема
Довання, 

й до цих



КЛАС РОБОТІВ?
Як уже повідомляла наша газета, 11-ий 

клас Олександрійської середньої школи 
№ 10 вийшов з комсомолу. Громадськість, 
комсомольські лідери сприйняли цю новину 
неоднозначно. Так як звинуватити в чомусь 
дітей (цілий клас!) у чомусь важко, то вся 
вина списувалась на класного керівника. 
Мовляв, підмовив дітей. І все-таки, чому 
так сталося? Чи не занадто просто зважа
ти винним тільки учителя?

У школі теж до цього класу ставлення 
неоднакове. Сергія Івановича Чернявського, 
класного керівника, учителя історії^, ми в 
школі не застали. Останнім уроком в 11-му 
була українська мова. Після дзвінка ми за
йшли до класу і розпочали розмову.

— І все-таки, х‘ба не можна було нічого 
зробити в комсомолі?

— А ми намагалися зробити. У минулому 
році так вийшло, що більшість членів ко
мітету комсомолу були з нашого класу. Ми 
хотіли переінакшити роботу комітету, зро
бити так, щоб він мав реальний вплив у 
школі, але директор запропонувала пере
обрати комітет, щоб у нього входили 
два чоловіки від кожного класу.

Лідія Петрівна Кравчук, директор школи 
не заперечувала цього факту. Але, вибачте, 
що ж це тоді за громадсько - політична 
молодіжна організація, коли директор шко
ли може ставити питання по скільки чоловік 
і звідки обирати в її керівний орган? І на 
якій підставі?

■по

вий.комітет. І все пішло по - старому 
тихо і

Але 
травні 
партії

— Леоніду Борисовичу Бернику (він парт- 
орг)« — розповідає Л. П. Кравчук, — сказа
ли про це в міськкомі. Сергій Іванович у 
школі нікого про не попередив, навіть 
тих, хто давав йому рекомендацію. Він 
вступив у партію, вже працюючи у школі. 
Два рази йому відмовляли, були обмежен
ня по прийому, потім прийняли. Партійне 
доручення у нього було — відповідальний 
за комсомольську роботу. Справлявся в‘н з 
ним не дуже успішно, але ст»гнень по пар
тійній лінії не мав. Комуністом був років 
чотири.

— Як же зараз Сергій Іванович пояснює 
свій вихід з партії?

— Він каже, що це була його помилка.

С. І. Чернявський розповів дітям про 
свій вихід з партії. Чи можна цим йому до
рікати? Навряд. Якщо між учителем і учня
ми панує довіра і дружба, то інакше, 
буть, і бути не могло.

Що ж це за вчитель такий дивний, 
Сергій Ііванович? Чим це він заслужив 
довіру свого одинадцятого класу?

-7 Сергій Іванович — це супер! 
каже Діма Попов.

спокійно.
час сьогодні неспокійний. Десь у 
Сергій Іванович пішов у міськком 

і залишив там свій партійний квиток.

ди Сергій Іванович бере й дев’ятикласни
ків. За словами дітей, це клас, який вважа
ється у школі некерованим. А в походах 
вони слухняні...

— Він віддає нам весь свій вільний час, 
— кажуть учні 11-го класу, — хоча у нього 
троє дітей і з житлом проблеми — треба 
ремонтувати.

У шухляді столу другого секретаря міськ
кому комсомолу Віталія Чабана лежить 
одинадцять комсомольських квитків, які 
принесли учні класу Чернявського. Віталій 
міркує так:

— Це вчитель їх намовив, він водить їх у 
походи. Він їм каже: «Ось бачите що я вам 
даю, а що вам дає комсомол?»

Одинадцятим лесники розповідають, 
туризмом з ними Сергій Іванович 
ється ще з п'ятого класу. То що ж вихо
дить, він готував своїх учнв до виходу з 

були

що 
займа-

комсомолу ще тоді, коли вони й не 
комсомольцями? <

ма

цей 
таку

*
— там

Опальний клас не раз брав участи в 
лубліканських змаганнях по туризму, 
раз займали 1-ше місце. Пінський 
відмінник навчання — чемпіон області 
спортивного ор снтування і чемпіон 
публіки по туризму. Він, до речі, 
вийшов з членів ВЛКСМ.

рес- 
не 

Юрій, 
з 

рес- 
перший

— Вони проводили ті питання, які цікав
лять їх у першу чергу, в комітеті панували 
їхні Інтереси, — говорить Лідія Петрівна.

Можливо, це так. Але ставити питання 
про переобрання комітету мали право ли
ше комсомольці на своїх зборах, а не ди
ректор школиі

Десятикласники тоді протестували, напи
сали листа до «Молодого комунара». Але 
кореспондент, який займався тим листом 
чомусь не вважав за потрібне виносити цю 
історію на сторінки газети. Рік тому деся
тикласникам не допоміг ніхто. Все так 5 за
лишилось. Із скрипом (бо особливо бажаю
чих працювати майже не було) обрали но-

Чернявський викладає історію. В класі 
пріо нього як про викладача говорять так:

— З ним цікаво, він багато знає, підшу- 
ковує літературу, ніколи не по-вторює того, 
що написано в підручнику. Він нас розуміє!

Лідія Петрівна ж має іншу думку:
— Він не працює так, як треба, дає ма

теріал тільки по підручнику, я йому кілька 
разів зауважувала.

Сергій Іванович вже кілька рох:,в займа
ється із своїм класом туризмом. Досі стар
шокласники із задоволенням згадують свій 
перший похід — від витоків річки Інгулець 
до Кременчуцького водосховища. Потім 
були поїздки в Крим, в Карпати, в Середню 
Азію, екскурсія до Ленінграду. У ці похо-

Шефи у 10-ї школи — фабрика діаграм
них паперів. Завдяки зусиллям шефів у 
школі працює підлітковий клуб. Завідує ним 
Леонід Борисович Берник. У клубі снує кі
лька секцій, вокально - інструментальний 
ансамбль. За словами дітей, нормально пра
цює лише ВІА, Л. П. Кравчук висловлюєть
ся м’якше:

— Хотілося, щоб вони (інші гуртки, крім 
ВІА — Аот.) працювали краще.

Ну й що? Яка різниця? А різниця лише 
та, що Л, Б. Берник є директором підлітко
вого клубу і одержує за це гроші, а С. І. 
Чернявський займається з дітьми туризмом 
на громадських засадах, юбто безплатно. 
Результати ж роботи одного й другого ба
чать всі.

Лідія Петрівна вважає, що Сергій Івано-

вич може запросто оформити свою роботу 
як гурток у підлітковому клубі і одержува
ти оплату, але в и так не хоче.

... Якось одинадцятий клас попросив 
Леоніда Борисовича ключ від спортзалу, 
щоб провести там тренування — вони готу
валися в похід. Берник ключа не дав, мож
ливо, маючи для цього підстави — за тре
нуванням дітей повинен слідкувати спеціа
ліст, щоб не допустити травм. До того ж, 
для цього потрібен дозвіл директора. Діти 
цього не знали. Тож і вирішили протесту
вати — не пішли на урок до Леоніда Бори
совича (він викладає фізкультуру). Склика
ли батьківські збори, розбирались. Звичай
но, старшокласники вчинили необачно, але 
й Леонід Борисович міг би все доброзич
ливо пояснили і конфлікту могло б не бу
ти. Нагадую, Леонід Борисович парторг 
школи...

Магазинчик у Канаді

Серед десятикласників однієї з 
кіровоградських шкіл проведено ан
кетування Учням було запропонова
но відповісти на такі питання:

СОЦІУМ
J

самі

ча- 
від-

Все це (враховуючи й минулорічну спра
ву з комітетом комсомолу) д'ти розціню
ють як несправедливість. І несправедли
вість ця йде саме від директора школи, 
парторга, міськкому комсомолу. То ж чи 
дивно, що вони перестали бути членами 
комуністичної спілки молоді?

А з усіх усюд, де тільки заходить мова 
про цей клас, твердять, що це робота вчи
теля - рухіаця. До речі, вихованці Сергія 
Івановича заперечують факт його членства 
в НРУ, не має точних даних з цього приво
ду й Л’дія Петрівна.

Коли ми розмовляли з класом, частина 
учнів пішла — хтось кудись поспішав, ко
мусь було нецікаво. Л. П. Кравчук поміти
ла це. Вона була впевнена, що п;шли саме 
ті, на кого Сергій Іванович **ає найбіль
ший вплив. Мовляв, вони пішли, бо вчителя 
немає, а що казати вони самі не знають 
— звикли говорити тільки з його голосу 
Якщо навіть так, то ті, хто залишився, захи- 
ЩіЛИ вчителя досить рішуче 5 послідовно. 
Ні Діма Попов, ні Оленка Щербакова, ні 
Валя Шинкаренко, ні Оля Яомащук не були 
схожі на роботів, як назвала >х директор, 
як: роблять тільки те, що скаже учитель.

С. ОРЕЛ.і
м. Олександрія.

1. Звідки ви берете гроші на 
•Ілля і як його проводите!

ДОЗ-

2. Вас покинув хлопець (дівчина), 
• якого (в яку) ви закохані. Що бу
дете робити далі!

3. Чи хотіли б ви жити 
ном і чому!

зі кордо.

питання, 
написали,

Відповідаючи на перше 
16 учнів з 22 опитаних 
що грош' на дозвілля вони беруть 
у батьків, а проводять його частіше 
в кафе, кіно : • відеосалонах. Серед 
відповідей була й така: «Коли я хо
дила до спортивної школи, мені 
платили за ге, що я захищала «Ди
намо». а тепер я залишила спортив
ну школу і мені немає звідки бра
ти гроші на дозвілля». Ось ще ва
ріант: «Гроші я‘ беру з батьківського 
кошелька й ;ду туди, куди мені по
трібно». І дуже мало хто написав, 
що в, свій вільний час вони 
вають, читають, в’яжуть.

Щодо другого питання, то 
всі написали, що «спробують

виши-

майже 
забути

і підуть шукати другого (другу)». 
Одна дівчина відповіла так: «Як сер
це підскаже. Що робити, як доля». 
Незвичайна відповідь, так? Питання 
про любов, але, як на. мою думку, 
люди мого покоління ще майже не 
знають ні житія, ні любові і тому ба
гато хто з них написав: «Мене ще 
ніхто не покидав» або «У моєму жит- 
т’ такого не траплялось». І дай, бо
же, щоб не трапилось, доки ви 
не захочете цього.

Третє питання в’дняло більшу 
стику часу, який був даний для
повідей. І от учні думали, думали і 
надумали, що всі еони хотіли 6 жи
ти за кордоном, але не авжди, то
му що хочеться повернутися додо
му. За кордоном лякає те, що «тяж
ко зі своїми знаннями потрапити на 
роботу». Дехто пише, що хотіли б 
поїхати тільки для того, щоб «лорів 
няти їхнє життя і наше». «Але для 
цього треба багато працювати, то
му що не входе в порівняння рівень 
знань наших старшокласників і сту
дентів». «Мені хотілося б жити а 
Канаді чи Австралії, мати невеличку 
ферму або маленький магазин».

Мені здається, що при таких по
діях, які зараз відбуваються в нашій 
країну не треба їхати в Канаду чи 
Австралію для того щоб мати ма
леньку ферму або магазин. А ось 
взагалі пишуть, що «було б краще, 
якщо ми були б капіталістичною 

страною». Що можна відповісти на 
таке ставлення молоді до життя? Що 
робити нам, молодим людям, — 
їхати за кордон учитися? А може, 
ми і в нашій країні зможемо навчи
тися і працювати так, щоб не. було 
соромно за свої знання?

Анкетування провела 3. ТИШКО.

CsnojwiKa улл улнів илкіл, ma пяаал&іів



що ми НУПИМО ГІД РИНКУ?
...А я вже давно живу з | 

лилась у цьому новому 
ближче, ніж до крамниць, де

noce 
ринку

I

ринку, з тих пір, як 
районі. Мені до

_ — гу-> все-одно нічого немає. А
ринку с все. Навіть сигарети московської фірми 

«Яаан. яких, між іншим, і в Москві не знайти. Ну може 
десь на «знаменитому» Ризькому ринку. О ринок! Ми 
зараз скільки про нього говоримо, хоч маємо на .увазі 
все-таки базар, ціни. Втім, я в економіці мало що ро
зумію. На відміну від мене, завідуюча відділом міськ
виконкому Л. Я. Дядечко в економіці розуміє значно 
більше. «Ринок --- це не тільки ціни», — говорить SO
WS. Та, мабуть, не треба бути особливо обізнаними в 
економічних законах, щоб зрозуміти, ринок — це ко
ли є що купити. Що ми купимо на ринку — ось уже 
кілька днів ми розмовляємо на цю тему з Людмилою 
Ярославівною, викроюючи якісь години у бюджеті 
часу.

КОР.: .Отже, що ми купимо на ринку! Мені здається, 
що нинішній перехід до ринку несвоєчасний. Це тре
ба було робити раніше, коли е магазинах ще щось 
було, або пізніше, коли щось буде. Зараз тільки за
гостриться і без того гостра політична ситуація. Тут я 
можу не тільки з Рижковим, а й з Абалкіним поспере
чатися.

Л. Я. Дядечко: Так. Я теж вважаю, що нинішній пе
рехід несвоєчасний. Полиці магазинів порожні. Я розу
мію, вам це набридло слухати. Мені теж. Але куди від 
цього подінешся? Подивіться, чим займається торгів
ля. Інтер'єри оформляє, ремонт. Бо торгувати нічим. 
Однак, ось яка ситуація. Якщо брати роздрібний то
варообіг, то за 10 місяців цього року він не тільки не 
зменшився, навіть виріс. За такий же період у 1989 
році він складав 362,7 мли. карбованців, у 1990 році —
411.5 млн. карбованців. Про що це говорить? Товарів 
у цьому році продано більше.

КОР.: Важко повірити. У тому році, перепрошую, 
жіночий бюстгалтер можна було купити, а нині — хіба 
що за макулатуру. А тепер ще передплата подорож
чала...

Л. Д.: Справді, товарів не вистачає навіть при збіль
шенні товарообігу. Я пояснюю це насамперед ажіо
тажем. Бачу по собі. Коли це було раніше, щоб х ку
пувала відразу кілька пар дитячих колгот, або білизни? 
А нині купляю. '

КОР.: Ну добре. Жіноча білизна це така справа... А 
меблі! Ви що, по 3 гарнітури купуєте!

Л. Д.: Фірма «Меблі...». Я економіст, оперую лише 
сухими цифрами, але як не крути, а справа сьогодні у 
цифрах. Фірмою «Меблі» реалізовано за 10 місяців 
1990 року товарів на 11,5 млн. карбованців проти
10.5 млн. карбованців у минулому році.

КОР.: Я підозрюю, що цей мільйон за рахунок під
вищення цін. Можна виготовляти дешеві, зручні меблі 
у великій кількості, а можна робити мало, зате «кусю
чі». У нас не дивно. Втім ви не маєте відношення до 
цього. А як із взуттям)

Л. Д.: Тут теж товароообіг не зменшився. 6,8 млн. 
карбованців проти 5,9 у минулому. Тобто трохи менше 
ніж мільйон.

Hop.: Цікаво, А в магазинах взуття немає. Коли б 
не кооператори... Правда, якість їхніх товарів не для 
ринку, в для базаруї Купиш туфлі, такі гарні — кар
тинка. А через два тижні — розвалилися. Люди не 
люблять кооператорів не тільки тому, що вони багато 
заробляють, а тому, що вони обдурюють покупців. У 
мене багато обурливих листів на цю тему.

Л. Д.: і і кооператорів я згодна і вважаю, во
ни повинні мати свій товарний знак. Для цього їх 
треба поставити в однакові умови з держпідприєм- 
ствами. Скажу вам ще й таке. Коли ми створювали 
кооперативи, сподівалися на зовсім інше. У нас в місті 
велика кількість кооперативів, але вони не створили 
потрібного обсягу продукції. Багато кооперативів 
створювалися на підприємствах. Виконували ту ж робо- 
ту4 що й головне підприємство, а зарплату отримували 
в кілька разів більшу. Йшло перекачування грошей з 
однієї кишені в іншу. Ринок при цьому не наповню- 

°акО₽.: Людмило Ярославівно, випереджаючи одна 
одну, наші республіки прийняли Декларації про еко- 
комічний суверенітет. Можемо ми з цьому випадку 
втілити ідеї Абалкікя — Шаталоне на рівні Союзу!

Л. д.; Ні. Тобто процес цей буде дуже болісним. Я 
висловлююсь як рядовий 
реконання, 
ще не збудувавши нічого 
великої помилки. Погана

1_ _ ___ І економіст. Моє глибоке пе-
~*що бездумно зламавши існуючу систему і 

нового, ми припустилися 
велику; _______ У нас система зв'язків,
Існуюча монополіє* коли зупинка одного заводу у В<р- 
менії, скажімо, «сю країну лихоманить? Так. Але пара- 
лельмо цій системі треба було налагоджувати ін-

шу. Нам би швидше зламати. Чому Декларації про су
веренітет майже не діють? Та тому, що існують об’єк
тивні закони і як би ми не намагалися поставити су
б’єкта над об’єктом, цього не вийде, бо тоді погано 
буде насамперед суб'єкту. Прийде час, коли ми побу
дуємо нормальні стосунки з точки зору економіки, 
але не відразу.

КОР.: До речі, на мою думку *[|і це не тільки мов 
думка, хоч і говорю я на рівні шалених черг) у нас 
нормальному розвитку економіки заважає насампе
ред нестабільність політична, як можна переходити до 
ринку страйкуючи, мітингуючи, пікетуючи! З іншого 
боку, як можна переходити до ринку, приймаючи ми
лостиню з усього світу!

Л. Д.: Я з вами повністю згодна. Що стосується ме
не — сиділа б на чорному хлібі і створювала власну 
економіку. Ні, я не проти допомоги. Але допомога 
іноземних держав повинна торкатися насамперед тех
нології, а не продуктів харчування. Нам треба нарешті 
покінчити з ганебною практикою розраховуватися си
ровиною. Втім, це ми торкнулися дуже загальних про
блем, вехай про них думають провідні економісти. Та 
от парадокс. Про це ж можна говорити: і на рівні 
області. У нашому місті виробляється більша частин© 
продовольчої продукції. 54,4 процента від загального 
обсягу виробництва товарів народного споживання 
дають підприємства агропромислового комплексу.

КОР.: Що — тістечка!
Л. Д.: Ну чому тістечка? У нас є молокозавод, м'ясо

комбінат, птахокомбінат, олієекстракцІйний завод, кон
дитерська фабрика...

КОР.: Знаю, що вона є, а де цукерки!
Л. Д.: Я знову можу навести цифри, які свідчать, що 

обсяг продукції у нинішньому році не зменшився. 
План 1990 року 5,4 тис. тонн. У місті* при цьому повин
но залишатись 2,5 тис. т.

КОР.: Повинно. А скільки залишається! Он 
цім мені вже давно повідомили — до кінця 
нічого не дадуть. Ям прослідкувати шляхи 
шоколаду — карамелі!

Л. Д.: Ми вдалися до перерозподілу тоді, 
ба створювати матеріальну базу. Я не хочу образити 
пільговиків, але скажу, що у нас з’явилась велика кіль
кість пільг. З цим треба обережніше. Не створюючи 
нічого, неможна весь час перерозподіляти. Ще один 
момент, на який не варто закривати очі, — масове під
вищення заробітної плати у невиробничій сфері. Я 
розумію, підвищувати треба і працівникам культури і 
вихооателям, і стипендії студентам. .

КОР..* Дозвольте репліку. Мені багато доводилось 

у «Ласун- 
року нам 
не те що

коли тре-

на базарі, 
вела Валентина ЛЕВОЧКО.

спілкуватися з викладачами. У порівнянні із студента
ми більшість з них просто злиденно живе. Студентки 
приходять на екзамени в дорогоцінностях І кутрвХе * 
викладач у сіренькому светрі. Втім, це зовсім інша 
розмова, вибачте. Ви про заробітну плату говорили...

Л. Д.: Підвищувати її треба, що там казати, але, 
знову ж таки... Підвищення заробітної плати не під
кріплюється розвитком матеріальної сфери. У наг 
з’явилась велика кількість вільних грошей. За них нічо
го купити ні в магазинах, ні на ринку. Та ще й при ни
нішньому економічному хаосі.

КОР.: Багато говорять, та й у вас це прозвучало, про 
необхідність забезпечити насамперед себе. Хіба ми 
так побудуємо ринок!

Л. Д.: А хіба це справедливо, що, маючи панчішну 
фабрику, ми не маємо панчіх? Спробуй купити дитяче 
взуття при наявності взуттєвої фабрики. Цукерками ви 
самі невдоволені. Тобто, їхньою відсутністю. Ми при
кидали. Відразу все анулювати справді не можна. Не
хай 70 процентів товару йде на держзамовлення, 20 
процентів для потреб міста, а 10 процентів, скажімо, о 
розпорядження підприємства. Годі вже шевцю ходити 
без чобіт. Треба регулювати. Тільки по-розумному. Між 
іншим, я не розумію, чому деякі провідні економісти 
проти регульованого ринку. Звичайно, він буде регулю
ватися економічними важелями.

КОР.: Якщо завтра держава перестане контролює»’ 
ти ринок, то ми всі помремо з голоду. Ну не всі, де
хто залишиться. Вибачте за такий похмурий жарт. 
Людмило Ярославівно, не можна 
забуваючи про соціальний захист населення, 
про це думаєте!

Л. Д.: Соціальний захист... У нас практично ніхто цим 
не займається. Соціальна служба захисту відсутня у 
міськім Раді, міськвиконкомі. Зараз це вкрай необхід
но, адже перехід до ринку вдарить насамперед по тих 
чесних людях, які все життя працювали і ні в чому не 
винні. За попередніми підрахунками, у нас може бути 
тисяч 8 безробітних. А тим часом не вистачає товарів 
народного вжитку, погано з житлом, на дуже низько
му рівні сфера обслуговування. Вважаю, необхідно 
створювати нові робочі місця. Потрібна переорієнта
ція виробництва. Скільки у місті довгобудів... Стоїть, 
як пам’ятник епосі «глобальних планів», завод шля
хових машин. Скільки його будують? Час би вже й ви
значити його долю. Ось такі у нас справи. 8м знаєте, 
ми багато говорили з вами, але так і не визначили, 
що ми купимо на ринку.

Щось купимо... 
Розмову

похмурий 
говорити про ринок. 

Що ви
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ПОШТОВА

СКРИНЬКА

у Малій Висці по вул. Космонавтів, 8 живе 
Лягун Ліля. їй 15 років. Хоче листуватися з 
ровесниками.

З Кіровограда надійшов лист від 17-річного 
Руслана Іванова. Його адреса: 316031, вул. Ге
роїв Сталіиграда, 22, корп. 2, квартира 57.

І ще один лист з Кіровограда. Гнездиловій 
Світлані 15 років. її адреса: 316026, Кірово
град, вул. Гайдара, 32, кв. 4.

317904 Олександрійський р-н, с. Дівоче По
ле, вул. Молодіжна, 20. Муравській Надії (13 
років).

317904 Олександрійський р-н, с. Дівоче По
ле, вулиця Молодіжна, 10. Антоніні Самойчук 
(теж 13 років). За такою ж адресою, тобто у 
селі Дівоче Поле, але по вулиці Молодіжній, 5 
проживає і 13-річна Вікторія Гавриліна.

Дівчатка сподіваються, що знайдуться ровес
ники, яим буде цікаво спілкуватися з ними, 
цього ж бажає і Ірина Кондратенко, якій 14 
років. Її адреса: 316011 Кіровоград, тупик Мін
ський, д. 7/3.

Гайворонський р-н, смт Салькове, вул. Пуш
кіна, 17. Блохіній Аллі. їй теж 13 років. Захоп
люється сучасною музикою, любить поезію. повну адресу і вік.

3 міста Новоукраїнки надійшов „
Наталі Кононенко. їй 15 років Алп в,А 
317320. Новоукраїнка, вул₽ р.

317410 м. Новомиргород, „ров. Тельмана 
Тетяні Бондаренко (15-річнв).

Лист з Кіровограда від 14-річної Оп.и 
забула написати своє прізвище. Пр^Хас"" 

на за такою адресою: 316007 м ні» 
оул. Водогінна, 32/19. ’ ’ |',₽0>оград.

Будь ласка, не забувайте

I. 10.

вказувати свою
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РЬЗОНДНС
„Пейзаж на планері

П'д таким заголовком ч __
надрукована стаття В Ле,о»о Т’ була
художній школ , шл пРисвяч®на ДИТЯЧІЙхудожній школ , щО ■СХОДИТЬСЯ, ЯК ВІДОМО КОЖНПаах/ 

;|’.="«’,гт"д- —■1-»«- * м .і іг?,5:ц*г? -**«• :
• ® п’Аписом голови міської Ради народних депутатів В. Г. Мухіна У - А д

г>- Мухіна. У ньому. зокоема гг>.
дориться: «Рішенням
17.06.88 року дитяч’й 
прибудова до нового жит

. -, - ньому, л
міськвиконкому г 

художній школ' п 
..,^,ГЛОВОГО будинку

гА

і діти підземелля“
спекту Винниченка в районі Набережної. У даний 
чах будівництво цього житлового будинку разом із 
прибудовою знаходиться в стад "і завершення. З по
чатку нового навчального року дитяча художня шко
ла має розпочати роботу в новому приміщенні, яке 
відповідатиме необхідним умовам». Якщо слова 
мера виправ даються, то на третій ріг< (від прийняття 
рішення № 382) художня школа матиме нове прим - 
щемня В народ' кажуть, обіцяного три роки ждуть. 
Можливо нарешт’ дочекаються.

Не приїжджайте в гості до
При згадці про те, що 

лося 30 вересня ц. р. на _
біля Палацу культури залізнични
ків, мене пронизує сором. Того 
дня в Знам’янку Приїхали пред
ставники Кіровоградського облас
ного Народного Руху для того, 
щоб провести свою конференцію 
Указ Президії Верховної 
УРСР від 28 липня 1988 
«Про 
зборів, мітингів, вуличних ПОХО
ДІВ і демонстрацій» не передба
чає, що для проведення конфе
ренції треба брати дозвіл у міс
цевої влади.

У той час, коли гості з усієї об
ласті, нічого не підозрюючи, на
ближалися до Палацу культури, 
площа вже була заповнена 
людьми. Зустрічали гостей пере
важно комуністи-ветерани і пра
цівники МВС в формі і в цивіль
ному одязі. Коли група делега
тів конференції прийшла на пло
щу, тримаючи в руках синьо-жов
ті прапори, під якими козаки 
воювали з турками, татарами, по
ляками, звільняючи нашу Україну, 
сталося таке, що я не міг навіть 
передбачити. Господарі почали 
виривати з рук гостей прапори, 
дійшло навіть до рукоприклад
ства. Старі комуністи Хомутов, 
Цикало на старості своїх років, 
мабуть, вирішили розім ятися і 
показати, якими молодцями вони 
були в молодості. Вони накину
лись на гостей з криками: «Чого 
ви сюди приїхали?» Цикало по
чав штовхати одного з гостей в 
слину, Хомутов намагався комусь 
заломили руку за спину.

Я дуже здивований витримкою 
наших гостей з Руху. Треба мати 
велику силу волі, витримку, полі-

відбу- 

п ЛОЩІ

Ради 
року 

організацію і проведення

тичну культуру, щоб на хамство 
не відповісти хамством.

В іншому кінці площі хтось 
рвав синьо-жовтий прапор. При 
всьому цьому була присутня мі
ліція, я навіть не думав, що їх 
у Знам'янці так багато. Я не знаю, 
хто по національності Хомутов, 
Цикало і ті люди, що рвали пра
пор, але хто б вони не були, не
хай пам ятають, ще вони живуть 
на українській землі, їдять укра
їнський хліб і сало і повинні по
важати багатовікову національну 
символіку, подобається вона їм 
чи ні. Тим більше, що вони чле
ни КПРС. В цей нелегкий час, мо- 
ні здається, кожен справжній 
член цієї партії повинен обдуму
вати кожне своє слово, кожен 
крок, бути прикладом ввічливості, 
культури, а не провокувати свої
ми хуліганськими вчинками бійку. 
Чи, може, так було потрібно?

Мені незрозуміло, чому рухів
ців зустрічало так багато кому
ністів. Що у них спільного з Ру
хом? Жителі міста 
вони зібрались на 
провести діалог з 
ми Народного руху, 
було. Дикий метод 
тини, який вибрали 
ністи-пенсіонери,
стіший, ніж вести діалог.

Хіба не вандалізм — рвати 
прапор? І це в той час, коли зби 
раємо мітинг на захист імені 
В. І. Леніна, проти вандалізму. 
Якось незрозуміло все це — так 
ми «за» вандалізм чи «проти»? 
Якщо «за, то хотілось би знати, 
коли ж ми, нарешті, станемо ци- 
вілізованими людьми і будемо 
поважати не тільки самих себе, а 
и людей, які мають інші життєві 
і політичні погляди.

думали, що 
площі, щоб 

представника- 
Але цього не 
вияснення |С' 

деякі кому- 
набагато про-

Я думаю, 
були зібрані 
ники МВС, 
конференції, 
них 50 — Ю0 чоловік, і 
6 про внутрішні справи 
розійшлись би, бо нічого 
в ого цікавого там не 
лось. Це знають ті, хто, 
заінтригований такою 
чю гостей, пішли за ними в ліс, і 
через ЗО — 40 хвилин стали роз
ходитись.

Все, що сталось 
рахунок, не треба 
приділяти великої

Я не комуніст і 
не член ніякої іншої партії, ніко
ли не займався політикою, але в 
тій ситуації, яка склалась 30 ве
ресня, мені більше сподобалися 
члени Руху.

Є й користь від тієї події. Ба
гато жителів Знам'янки побачили 
рухівців СВОЇМИ 
мились, 
НІКОЛИ НИМИ не були, 
жителі 
ніколи не бачили, як і ми з вами.

Мабуть, треба було подискуту
вати, провести діалог, а люди са
мі зробили б висновки.

Все, про що, я написав, бачив 
на свої о^ Хочеться вірити, що 
та подія стане для всіх нас уро
ком. Давайте задумаємось і ста
немо культурною і цивілізованою 
нацією!

якби на площу 
комуністи і праців- 

прийшли б делегати 
зібралось би біля 

послухали 
Руху і 
особли- 
говори- 
будучи 

«зустріч-

— чийсь про
було цьому 

уваги.
не член Руху,

очима, пересвід- 
що вони не бандерівці і 

ВСІ ВОНИ 

нашої області, Бандеру

П. БАБКІН, 
машиніст електровоза.

м. Знам янка.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Цей лист автор 
надіслав в редакцію Знам’ян- 
ської газети «Серп і молот», але 
одержав відмову, тож передав 
його нам.

\

ЧИТАЧІ-ПГО НАС

ЛЕННОН — ЦЕ ДОБРЕ, АЛЕ...
Славити чуже і зовсім або майже зовсім мовчати 

про своє — це просто не патріотично.
Про Джона Леннона треба писати («МК» —

20.10.90 р.), але якби Ви з таким же натхненням писа
ли б і публікували великі фотознімки про трагічне 
голодування наших студентів на київській площі перед 
Верховною Радою, про їхні патріотичні вимоги; якби 
Ви опублікували на сторінках газети п'ять фотографій 
юних кіровоградців, яких в квітні забрали в Армію, а 
у вересні ц. р. убили московські генерали-кати і в 
цинкових домовинах прислали як страшний подарунок 
їхнім батькам і нам усім з вами, якби Ви, наприклад, 
як Д. Леннона, згадували б на 2-х — 3-х сторінках 
добрими словами Сергія Єсеніна, Володимира Висоць- 
кого, Володимира Івасюка, молодих українських поетів 
і письменників, що загинули в сталінсько-брежнєв- 
ських катівнях, — тоді можна було б сказати, що Ви 
чините чесно, по совісті.

Хочу Вам побажати, щоб Ви дійсно натхненно пра 
цювали, не оглядаючись ні на кого.

Л. ПІДВИСОЦЬКИЙ, 
ветеран війни. .

м. Кіровоград.

МЕНІ НЕ ЦІКАВО...
Що мене примусило написати Вам? Черговий номер 

газети, а особливо, рекламна перша сторінка. Я вже 
в наступному 
передплачува- 
нема за що й 
першої до ос-

чотири роки передплачую «МК», але 
році не передплачу сама і не пораджу 
ти іншим. Чому? Газета стала нецікава, 
оком зачепитися. Раніше я читала її від 
танньої сторінки, а зараз вона мене бісить. Я впевне
на, що мало зараз знайдеться молоді, яка читає Вашу 
газету з інтересом.

По-перше, Вам треба подумати про зміну назви, бо 
вона застаріла. По-друге, щоб газета була улюбленою, 
треба давати більше цікавої інформації, а не привер
тати увагу однією програмою телебачення і енцикло
педію любові «Камасутра», що по десертній ложці 
через «далі буде» ви друкуєте

Прошу надрукувати в газеті 
цього приводу. Хай це буде 
роздумів.

десертній
в «МК».

листи Ваших читачів з
свого роду пожива для

м, Кіровоград.
Ольга П., 19 років.

ТАК ТРИМАТИ!
Звертаюся до Вашої редакції, так як вважаю «Моло

дий комунар» цікавою, сучасною газетою, котра вис
вітлює всі проблеми нашого життя. І на оте «непозво- 
лямс» не дуже звертає увагу, а друкує вільну інфор
мацію без остороги. Не те що, деякі газети нашої 
області, — ніяк не звільняться від закомплексованості, 
ну, як кажуть, бог їм суддя. Від щирого серця бажаю: 
так тримати.

Онуфріївський район.

Ю. БЕРЕСТ, 
єгер держлісохорони.

«НЕ ВІРИМО В ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ...»
Публікація «Я звинувачую систему...» а «МК» від 29 

вересня ц. р. знайшла, відгук серед- читачів. Вдячні 
всім, хто написав до редакції, не залишився байдужим 

ДО порушеної теми.
в. О. Іщенко з Кіровограда, зокрема, 

добиваюсь справедливості довго і 
мене «ходіння по муках» — різних 
щоденною справою. «Вона підтримує 
менко з приводу репресивності

Жителька Олександрії Ю. Р. Груше 
свою сумну історію ходіння по судах, 
довести очевидні факти. (У даному огляді 
ремося обгрунтовувати об єктивність 
кість наведених в листах фактів по і ■ 
справі. Мова йде про саму систему правосудд 
Романівна робить таким висновок, «т.. -
ЩО студенти у Києві голодували^ Але^ якОи це 

ня пройшло через наші суди, 
ЯКИХ кожен студент щоденно споживав 
кість продуктів. Тому про правову державу 
ситуації, я думаю, говорити ие слід-- Л,А 
про наше єдине право — на безправ я

Діляться з мами аналогічними сумними 
П. Баліна та Г. І. Юдимцова з Олексан^'/о 

повідають про свої болі і образи,
ПИСЬМОВИХ СВІД- вести суду факти навіть при наявисіс * Судячи 3

Чвнь. Можливо, ці жінки затяті скар 
ЛИСТІВ, це люди літні, одинокі й беззахисні. А 
мо> хк нелегко таким у нашому суспіль 
а Ще один тривожний лист від в. м. Перупна -з села 
Воиновки Олександр.вського раиону^^ ^ Минолвйо
мопося н.чого довести СУДУ- я потім поновлю.
•ича к,пьна разІ0 зв.льняли з роб■ ■ 6ув спро
ваги з виплатою момленсаці’-

—, пише: «Я теж 
безуспішно, для 
інстанціях стало 

погляди К. Дс- 
і сурових органів.

теж розповідає 
неможливості 

л/И не бе- 
чм необєктие- 

тій чи іншій судовій 
------------------ -- Юлія 

Ми знаємо напевне, 
питак- 
Зґідно 

кіль- 
такій

то були б рішення, 
певну

в
говорити

історіями
Вони роз- 

немОЖЛИВІСТЬ ДО-

ВІН 
різ- 

ДдЄ,
КОЛИ ж. ми 

якщо

вокований конфлікт і Перухін незаслужено (як 
вважає) був покараний. Кілька років писав листи в 
ні інстанції, але переконавшись, що то нічого не 
залишив цю справу. Він пише: «На питання, 
прийдемо до правової держави, я б відповів:
«йтимемо» так, як зараз, то ніколи не прийдемо».

А ось А. І. Акулич з м. Олександрії (до речі, біль
шість листів саме звідти, чи не привід місцевим слу
жителям Феміди задуматися?) разом із листом надісла 
ла вирізки з газет «Комсомольское знамя» і «Правда 
Украины». Вона пише про свого сина, А. Акулича, ко
лишнього тренера підліткового клубу «Кристалл», за
судженого на 10 років позбавлення волі за розтрату 
державних коштів. Публікації в республіканських газе
тах свідчать, що тренер використовував державні гро 
ші на розвиток клубу, не має з цього особистої ВИГО
ДИ. Більшу частину грошей привласнив тодішній керів
ник А. Акулича В. П. Мочак. Але Мочак незабаром був 
звільнений із місць покарання в зв язку з амністією... 
Він мав якусь «ювілейну медаль»... Пише авторка й про 
зловживання інших посадових осіб, які не понесли на
лежної кари за скоєне.

Зовсім іншої думки з приводу статті жителька Зна
м'янки М. П. Кева. Цитуємо уривок з 
Петрівни; «Читала не раз в «Молодому
статті С. Орел, вже знаю, що тільки цей 
треба прочитати обоє язково, там щось проти Радян
ської влади. Читала й статтю «Я звинувачую систему...» 
Чомусь С. Орел завжди есе узагальнює, якщо звину
вачувати окремих суддів, 70 виходить, що весь радян
ський суд винен, якщо провинилися окремі комуністи, 
то винна вся партія і якщо винен Сталін, то винні оці 
всі старі люди, що жили тоді, тобто винна вся систе
ма. А з кого ж складалася система, чи не з таких са
мих людей, як, і ви зараз?»

листа Мэрфи 
комунарі» 
підпис, то

Шановна, Марфо Петрівно! Система, справді скла
далася із «таких самих людей, як і ми зараз». Але 
одних та ж система використовувала як безплатну і 
безправну робочу силу на будівництві Біломорканалу, 
інших як залякану і безголосу масу, яка одержувала 
за свою самовіддану працю копійки, щоб не померти 
з голоду (але коли треба було, то використовували й 
цей засіб, я думаю,не мені вам розповідати про го
лод 1933-го року на Україні). А інші були механізмом 
цієї системи, привідними пасами, через які здійсню
вались всі «історичні рішення». Отож, я справді висту
паю проти системи, яка робить людину своїм оабом, а 
народ перетворює в натовп. Але де ви могли вичита
ти, що разом з тим я звинувачую й отих всих старих 
людей, що жили тоді, до них, до 'речі, належать і мої 
батьки?

Одержали ми й офіційний лист за підписом голови 
обласного суду В. І. Телеганенка. «На публікацію в га
зеті від 29 вересня ц. р. «Я звинувачую систему...» 
повідомляємо, що К. М. Деменко правильно притяг
нута до адміністративної відповідальності за явну не
повагу до суду і зневагу до правил, що встановлені в 
суді». Закінчується лист такими словами: «Сьогодні о 
Олександрійському міськнарсуді знаходяться її «доку* 
менти», що містять град образ. Чи можна заохочувати 
подібні дії?»

Так, звичайно, заохочувати не можна. Але Ж в пуб
лікації йшлося зовсім про інше. І знову ми одержали 
від служителів Феміди суху відповідь. Думаю, чита
чам цікавіші були б роздуми Віктора Івановича як до- 
свідченого спеціаліста про перспективи правової дер
жави на Україні, про рівень досконалості законів.

С. ОРЕЛ.
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ЧОМУ НЕ
ЧЕРВОНА ДАТА?

25 грудня виповнюється 73 роки 
Українській РСР. Не приховати, що 
цей час наповнений трагічними по
діями, перекосами та невиправдани
ми помилками державної політики. 
Усунення колишніх несправедливос
тей важливо добиватися спільними 
зусиллями, на шляхах взаєморозу
міння і злагоди, не породжуючи но
вих ущемлень прав і свобод людей. 
Невинні жертви репресій у часи ста
лінського беззаконня, голодомору 
1933 року залишаються на чорній 
совісті сталінських опричників, про 
що забути не можна. Наш спільний 
обов язок — не допустити колишніх 
трагедій, національної ворожнечі та 
недовір я між нинішнім і прийдеш
німи поколіннями.

Усе моє життя пов'язане з Украї
ною, зокрема, з рідною Кіровоград- 
щиною. У грудні 1937—1938 рр. я на
вчався в Новгородківській середній 
школі. Я пам’ятаю, як ми просид
жували уроки, коли «чорний ворон» 
вночі забирав наших вчителів, а ми 
не знали чому. Тяжко було прими
рятися з думкою, що вони... «воро
ги народу», більше не повинно по
вторитися таке беззаконня. В 1941 р. 
я закінчив 1-й курс Кіровоградсько
го педінституту і в липні був мобілі
зований. Це був грізний для нас час. 
На мою долю випало визволяти за
гарбану ворогом територію України. 
Вкарбовані в пам’ять битви за визво
лення Донецького басейну, розгром 
німецько-фашистських військ в Кор- 
сунь-Шевченківському котлі...

36 років працював на педагогічній 
ниві. Я навчав дітей дружбі і миру 
між народами. І мені хочеться, щоб 
для всіх поколінь ці поняття стали 
нормою життя.

Для мене день 25 грудня завжди 
був пам ятним. Тільки прикро, на 
мою думку, що цей день не вважав
ся червоною датою, як, скажімо, 
1—2 травня, 7—8 листопада, 8 берез
ня... Про 25 грудня 1917 року — 
день проголошення Радянської вла
ди на Україні і створення першого 
робітничо-селянського уряду нашої 
республіки, люди знають занадто 
мало.

Це тому, що Союз РСР був унітар
ною державою з командно-бюрокра
тичною системою управління. Де
кларація про державний суверенітет 
України, що була прийнята Верхов
ною Радою республіки 16 липня ц. р. 
— основа для розробки Союзного 
договору, нової Конституції респуб
ліки і законів України. Це є початок 
оновлених, рівноправних відносин 
між радянськими республіками як 
суверенними державами в складі 
єдиного Союзу.

Тож, віднині 25 грудня повинне 
увійти червоною датою в україн
ський календар.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
ветеран Великої Вітчизняної 
війни і праці.

м. Кіровоград.

НАДІЯ НА МОСКВУ?
17 грудня в Москві відкрився IV з’їзд народ

них депутатів СРСР. На відміну від народних де
путатів СРСР від Литви, які відмовились брати 
участь у роботі з’їзду, українські депутати від
були в столицю. Серед них і кіровоградці. Імена 
їх добре відомі в області. Серед народних об
ранців від Кіровоградщини й колишній перший 
секретар обкому КПУ М. Г. Самілик. Б. С. Бреу- 
рош висловив своє небажання бути членом Вер-

ховної Ради СРСР, не знімаючи з себе обов язкіг 
народного депутата СРСР.

Що ми чекаємо від з’їзду? І депутати, і вибор
ці — політичної і економічної стабільності. Як 
показав початок роботи — з’їзд проходитиме 
бурхливо. Видно спад довіри до М. С. Горбачо
ва. Президент СРСР поки що не висунув інших 
ідей, крім тих, які він уже висловлював на засі
даннях Верховної Ради.

Наш кор.

ТЕЛЕФОН -
V ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ?

Шановна редакціє!
У середині грудня ц. р., коли 

почалася телефонізація нашо
го мікрорайону, працівники мі
ської телефонної станції по
ставили мешканців нашого бу
динку (і ще семи будинків по 
вулицях Героїв Сталінграда і 
Жадова) перед фактом: теле
фонний кабель до ваших бу
динків будівельники «забули 
провести», тож телефони буде
те мати не в січні 1991 року, 
а десь років через 3—5, якщо 
до Нового року самі не «ви- 
б єте» кабель. Запитуємо, чо
му нам повідомляють про це 
так пізно? Виявляється, до ос
таннього часу міськвиконком 
надсилав телефоністам гаран
тійні листи, в яких обіцяв про
вести кабель. Чого ж варті га
рантійні листи міськвиконко
му?.

У нашому будинку живе ба
гато людей похилого віку, ве
теранів війни та праці, інвалі
дів, «афганців» — зрештою лю
дей, яким телефон необхід
ний. Через безвідповідальність 
голови міськвиконкому В. О. 
Ткачемка, який влітку 1988 ро
ку приймав наш будинок в 
експлуатацію, ми не збирає
мося чекати телефонів кілька 
п’ятирічок! Набридли вже обі-

цянки-цяцянки. Доки ними 
можна годувати людей!?

Добре пам ятаємо, як напе
редодні виборів разом з то
дішнім секретарем міськкому 
КПУ Костроміним тов. Ткачен
ко обіцяв жителям нашого 
будинку і всього мікрорайону 
«повальну телефонізацію». От 
тільки про кабель чомусь за
був (до речі, основну лінію 
прокладено попід самим бу
динком). І це в той час, коли 
на багатотисячний 102-й мік
рорайон кілька недолугих аби- 
як зліплених таксофонів та 
даа(!) міжміських телефони- 
автомати, половина з них усіх 
постійно не працює. Мало то
го,. що міська влада запхнула 
десятки тисяч жителів у непро
лазне болото і бездоріжжя но
вобудов, досі не спромоглася 
пустити хоч би один тролейбус 
чи автобус по вулиці Жадова, 
то ще й приготувала такий пе- 
редноворічний сюрприз із те
лефонізацією.

Жителі 120-квартмрного 
будинку № 24 '27, кор
пус 2, по вулиці Героїв 
Сталінграда. Підписалося 
35 сімей.

17.1 2.1990 року,
м. Кіровоград.

СПОРТИВНИЙ 
огляд

Наш обласний центр знову став 
місцем проведення змагань союзно
го рівня: тут пройшов чемпіонат 
СРСР серед глухих спортсменів. 
Брали участь чоловічі команди 
РРФСР, України, Молдови, Москви, 
Ленінграда, Узбекистану, Грузії, Бі
лорусії. Три перших призових місця 
зайняли відповідно команди РРФСР, 
України та Молдови.

Т. ЛЕОНІДОВ.

* * *

світ
довкола

А У Національному др 
ХІВІ США знайдено дону 
мент про те, що Сталій і 
Гітлер таємно зустріча
лися у Львові 17 жовтня 
1939 рону. Про це з поем, 
ланням на конфіденційні 
джерела повідомляється 
в листі державному де
партаменту США на офі
ційному бланку директо
ра ФБР Е. Гувера за йо
го підписом.

А Недавно чехосло
вацька газета «Руде пра
во» повідомила про пер
шу жертву «сенсуальної 
революції». Повернув
шись додому з пивбару, 
ліснин побачив, що його 
половина весело прово
дить час із «Приятелем*, 
виписаним поштою. Роз
лютований чоловік уда
рив дружину покупкою 
по голові. 35-сантимет- 
ровий «Великий чорний 
Джон» з батарейками ва
жив півкілограма і бідо- 
лага два тижні провела 
в лінарні зі струсом 
мозку.

. Шоу-група «Резонанс»
Гумористична, музично-розважальна група «Резонанс» 

розпочинає свої гастролі по Кіровоградській області. У зв яз- 
ку з Новим роком підготували для трудівників сіл і міста ці
каву програму. У програмі: «мандрівки» по країнах і конти
нентах: Китай, Африка, Південна Америка, середня Азія, Ін
дія, Росія, Україна. Молдова, Грузія з виконанням їхніх на
ціональних пісень і танців. Трудівники області почують пісні 
С. Ротару, В. Кікабідзе, А. Пугачової, Н. Чепраги, Н. Яремчука, 
В. Зінкевича, популярних груп: «Фристайл», «Ласковый май», 
«Веселые ребята», «Червона рута», «Август», «Ялла»...

У новорічну програму входять сценки клоунів: «Тял і Ляп», 
циркові номери, загальні циганські пісні І танці групи «Епоха» 
І «Ритмы времени», усмішки різних широт.

У групі «Резонанс» виступають: А. Черноморченко,
В. Єремчук, В. Катехін,Г. Катєкіна, А. Чорноусов, О. Артемен
ко, С. Пальчик, Т. Курах, Т. Слаква, Р. Кріпак, Ю. Мельстер, 
М. Павлик, С. Тарадай, П. Пахарь, В. Мунтянов, В. Товстоган, 
А. Матвеев. Також у групі працює наш кореспондент, який 
тимчасово змінив свою професію.

Леонід САВИЦЬКИА.

Микола Олексійович Кльова — во
дій автооб’єднання «Кіровоградбуд- 
транс» з чималим професійним ста
жем. Не один десяток житлових бу
динків, виробничих корпусів та будов 
соціального призначення побудовано 
в місті й області з будматеріалу, що 
перевіз на своєму самоскиді за 28 
років трудової діяльності цей енер
гійний водій. Микола Олексійович 
один з передових виробничників, 
добрий наставник молоді, справж
ній майстер-професіонал.

А ще — майстер спорту. Вже 22 
роки займається автоспортом М. О. 
Кльова при обласному клубі ДТСААФ. 
Кількість призів, кубків і нагород, 
що він одержав на змаганнях у різ
них містах України і Радянського 
Союзу на вантажних «Баггі-12», годі 
полічити. Він неодноразовий чемпіон 
УРСР. Цього року ветеран поповнив 
свою колекцію нагород. У змаганнях 
на кубок Прибалтики (Латвійська 
РСР), на приз ім. космонавта Пацаєва 
(Естонська РСР) він був серед най- 
сильніших — відповідно 5-те і 7-ме 
місце. У червні у змаганні на кубок 
УРСР він одержав звання чемпіона— 
уже всьоме. У вересні виборов «Ве
ликий приз газети «Труд» у м. Коло
миї.

На запитання, що дають заняття 
спортом, відповідає запитанням: «А 
як же жити без спорту»? Звідси і 
енергія, і молодість, і доброзичливість 
у спілкуванні з людьми, завжди доб
рий настрій.

В. ДЯДЮРА, 
начальник відділу праці й заро
бітної плати автооб єднання «Кі- 
ровоградбудтрвне».

А Ця унінальна подія 
сталася 9 років тому, а 
«розсекретили» и тільки 
сьогодні. У небі При- 
амур’я на висоті більше , 
5 кілометрів «АН-24» зі- ’ 
ткнувся з військовим лі- 1 
таком. Загинув еніпаж і 
всі пасажири, крім однієї 
пасажирки — Лариси Са- 
вицьної. Аерофлот опла
тив тільки вартість втра
чених речей. 75 карбо
ванців виплатив Держ
страх — компенсацію за 1 
нанесені збитки, |

д Як сповіщають фран- 
цузьні газети, у Києві від- Я 
крилося Генеральне нон- І 
сульство Франції, при .1 
якому буде створено Й 
культурний центр.

А Керівники волзько- і 
го міста Балаиово оирі- ,і 
шили викупити демонто- ■'] 
ванни у Нестерові (Львів- '[ 
щина) пам’ятник Леніну і 
і встановити його на з 
новій центральній площі Ч 
міста.

д Польські спецслуж- І 
би у січні 1981 року вря- Л 
тували життя Леху Ва- Н 
пенсі. В останній момент 
запобігли замаху на ньо- ’ ' 
го, який готувала бол- ’ 
гарсьна розвідка по зав- ' 
данню КДБ з метою де
стабілізації становища в 
Польщі. Деякі подробиці
з цього приводу розпо
вів Джим Шорт, прези
дент Міжнародної асо
ціації охоронців, який 
недавно побував у Вар
шаві.

д Менш ян за три 
тижні в магазинах Саудів
ської автомобільної ком
панії «Валлах» не лиши
лося ні одного із 600 ра
дянських автомобілів 
«Лада». Перша їх партія, 
що надійшла в листопа
ді, була розпродана 
вмить. Попит на них на
стільки зріс, що прези
дент компанії Саад Вал
лах кинув усі справи і 
терміново вилетів до 
Москви аби домовитися 
э радянськими партнера
ми про поставки (напев
не, найдешевших у сві
ті — РЕД.) машин на 
1991 рій.

А Угорщина й СРСР 
підписали договір про 
торгівлю, яка з наступ-

«Припиніть оцей альфонсизм!» КІНОАФІША

ного року переходить на 
розрахунки в доларах. 
Угода передбачає скоро
чення об’єму торгівлі на
половину В порівнянні з 
поточним роном. СРСР 
б*Де продавати Угорщи
ні менше нафти і Купу- , 
ватиме менше продоволь
ства і товарів легкої про
мисловості. Згідно ДО" 
говору Угорщина моме 
Укладати окремі догово
ри з радянськими рес
публіками І фірмами.
|3а матеріалами преси). І

«Наша студія нікому не підпорядкована, 
госпрозрахункова, ніхто не зможе в наші 
фільми нічого вставити і нічого з них не ви
кине». Представниця нової московської кіно
студії «Фора-фильм», мабуть, знала, що на
шого вирослого на цензурі глядача такою 
атестацією фірми ще й досі можна заінтригу
вати. Він подивиться стрічку хоча б уже зара
ди того, аби виловити в ній прикмети неза
лежності.

Форівська «Мордочка» давала рекламні під
стави передбачати, що нескована творча сво
бода проглядатиме в щокадрових найкруглі
ших частинах людського тіла, не обтяженого 
тканиною — аж ні! Порівняно з іншими віт
чизняними картинами останніх літ оцього — 
дуже трохи. Постільний спосіб життя голов
ного героя досить наполегливо драпірується 
ковдрами і подушками. Парад ліжок та дива
нів до честі авторів фільму, не закриває со
бою внутрішньої драматургії — коли не тіль
ки стежиш за подіями, а й одночасно обду
муєш та аналізуєш їх і характери героїв.

Спочатку здається, що особливо тут дума
ти нема чого. У центрі дії ясний як божий 
день альфонс, життєвий шлях якого на наступ
ні півтори години сеансу можна прорахувати 
за секунди. Для непосвячених: альфонс — 
мужчина, котрий дозволяє собі просити в

близької жінки червінця (троячку, карбован
ця, сотню), не відчуваючи при цьому свого 
жалюгідства. Не гребуючи копійками, Гена 
(Д. Харатьян) шукає собі «спонсорих», котрі 
дають за великим рахунком — квартиру, ма
шину, дачу. За це, будучи повним інтелек
туальним нікчемою, розраховується чим мо
же — гарненькою мордочкою, боягузливою 
брехнею і підхопленою після бару венерич
ною хворобою. Тривіально, банально, знайо
мо до оскоми з життя? Таких із дозволу ска
зати мужчин-ларазитів у нас лоза кінотеатром 
хоч греблю гати, що тут цікавого? Усе це бу
ло б так, якби поряд із замацаним і закорис- 
тованим до глянцю героєм не йшла поряд 
людина із зовсім іншої матерії — Юля. М. Зу- 
барєва грає її, я 6 сказала, посередньо, і яс
кравості надає образові хороша сценарист- 
ська продуманість. Юля розумна, гарна, ми
ла, вихована, терпляча, тактовна, словом, 
нормальна жінка, котрій послав бог нещастя 
покохати такого... теж нормального, тільки в 
інших колах, де за звичай експлуатувати жін
ку. А коли не піддається — по щоках її, по 
щоках! Колізії дуету «Гена — Юля» красивим 
орнаментом обрамлюють інші персонажі — 
мама Юлі (Л. Ахеджакова), її подруга Світла
на (Т. Муха), подруги Гени Віра (М. Зудіна) і

Маша (Л. Полякова, актриса «європейського» 
іміджу й пластики). Лише Аркадій, як це не 
диено (Л. Куравльов грає!) здається майже 
непотрібним.

У «Дванадцяти стільцях» Остап Бендер при 
появі на брильянтовому шляху сторонньої да
ми гнівно кричав своєму партнерові Вороб’я- 
нінову: «Припиніть оцей альфонсизм!». | той 
був покараний за неблагородне заняття сту
санами під ребра. Автори «Мордочки» пішли 
шляхом Ільфа і Петрова • трохи далі. За не
поштиве поводження з дівчиною Гену просто 
прибили, завдавши відчутних втрат товарнос
ті «мордочки». Два зітхання вирвалися у фі
налі фільму із жіночих грудей у залі. Пер
ше — при вигляді закривавленого героя: 
«Скільки вірьовочка не крутиться, а в петлю 
зів ється». Друге — коли він, уже відігрітий 
дружиною і тещею, але ще синій від побоїв, 
накидав запухлим оком на перехожу дівицю: 
«Скільки вовка не годуй, все одно в ліс ди
виться...».

На жаль, «дивляться» саме так, як Гена, у 
нас дуже багато гарних і не дуже «мордочок» 
(інакше їх не вчили, бо нікому), тому фільм 
(практично без фальшивих нот) звучить в уні
сон із часом. 7

Н. ДАНИЛЕНКО.

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА

16 грудня 1990 РОИУ 
близько 22 години і7-рім* 
нии мешканець міста 
Кіровограда Т., знаходя
чись в нетверезому ста
ні, біля багатопооерхо- 
оого будинку Ну 20 пО 
вулиці Пацаєва зустрів 
громадянку Несміян Те
тяну Іллівну, яка йшла 
додому, спричинив ,и 
ножове поранення о П>У" 
ди, від якого та померла 
на місці, мотив і пр*4*" 
на скоєння ЗЛОЧИНУ 
встановлюється слід
ством.

Підозрілий народні" 
І мешкав о м. Кіровогра
ді разом з батьком і рР3‘ 
цював токарем на ОДН®‘ 
МУ Ь підприємств міст’’*'

У даний час він 
триманий. Про хід сЛІД' 
ства та його резул^ат* 
читачі будуть^ поінФ ’̂Р* 
мовані пізніше.

І. ЖИЛКА’
старший помічник 
прокурора області.



•г ЗВЕРНЕННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДО НАСЕЛЕННЯ ОБЛАСТІ

Дорогі земляки!

Країна і республіка у глибокій 
тичній та економічній кризі, 
сципліна, 
соціальна 
атмосфера невпевненості у ___
му дні. Злочинність стала набуГаТи 
ганізованого, особливо жорстокого 
рактеру. В ситуації, -------
ховна Рада, уряд СРСР замість рішучо
го наведення порядку, прийняття кон
кретних законів уже вкотре оголошують 
«війну злочинності», розтягуючи її на І 
декілька етапів.

Працівники міліції в цій складній си
туації працюють фактично на межі 
можливостей, не маючи твердих гаран
тій у захисті своїх прав. У нинішньому 

'році в області вже скоєно понад 7,5 
тисячі злочинів, з них 3,5 тисячі — кра
діжок державної та особистої власності 

. громадян, 255 пограбувань, 65 убивств, 
І 97 згвалтувань. Неспокійно стало на ву

лицях та в громадських місцях, широ
кого розмаху набула спекуляція, інші 
види правопорушень.

У кілька разів зросло фізичне та мо
ральне навантаження на працівників 
карного розшуку, слідства, патрульно- 
постової, дорожньо-патрульної служб 
та інших. Однак, незважаючи на труд
нощі, вдень і вночі, в будні і свята ми 
стаємо на шляху грабіжників і спеку
лянтів, шахраїв і рекетирів, захищаємо 
людей, підтримуємо правопорядок.

У цьому році розкрито злочинів на 
19,6 процента більше, ніж в минулому, 
хоч загальна кількість їх зменшилася, 
припинено діяльність 34 організованих 
злочинних груп, вилучено 80 одиниць 
зброї, більше 300 набоїв до неї. Служ
бою БХСС виявлено 225 випадків при
власнення посадовими особами дер
жавного та суспільного майна, 442 фак
ти кримінальної та адміністративної 

спекуляції, у спекулянтів вилучено това
рів та коштовностей на суму (за цінами 

»чорного ринку) понад п'ятсот тисяч 
карбованців.

Деякому підвищенню ефективності 
роботи органів внутрішніх справ без
умовно сприяє матеріально-технічна 
допомога, яку надають трудові колек
тиви, місцеві Ради. Проте вона не є ви
значальною в наведенні зразкового по
рядку. Ми не розуміємо активного при
пинення функціонування самодіяльних 
формувань, зокрема, народних дружин, 
оперативних комсомольських загонів, 
небажання громадськості вирішувати 
насущні проблеми. В цій ситуації бай
дужість, інертність тільки сприяють рос
ту правопорушень.

У будь-якій правовій державі підтри
мання порядку — справа кожного гро
мадянина. Силами одних тільки профе
сіоналів сьогодні вже не обійтися.

Враховуючи складність ситуації, ми 
звертаємося до вас, жителі Кіровоград- 
щини, з пропозицією всебічно підтри
мати тих, хто, виконуючи 
обов язок, веде боротьбу із 
тю.

Ми звертаємось до вас, 
колгоспники і службовці! 
цю проблему на засіданнях 
вих колективів, визначте свій реальний 
внесок у забезпечення правопорядку в 
області.

Ми звертаємось до вас, воїни-інтерна- 
ціоналісти! Ваша військова підготовка, 
бойове братерство і мужність можуть 
допомогти в наведенні громадського 
грядку за місцем проживання.

Ми звертаємось до вас, студенти і 
викладачі! Вам під силу взятися за фор
мування дружин для виховної роботи 
серед молоді і І^ідлітків.

Ми знаємо і цінуємо вашу допомогу, 
шановні ветерани війни та праці, тож 
розраховуємо на ваш величезний жит
тєвий досвід у справі виховання.

Ми звертаємось до творчої інтеліген
ції, засобів масової інформації з про
ханням більше уваги приділяти пробле
мам міліції, пропаганди нашої нелегкої 
праці, вихованню у населення поваги до 
правових норм і законів, а також ви
світленню недоліків і прорахунків в ро
боті міліції.

Ми звертаємось і до керівників усіх 
рангів, Рад народних депутатів, громад
ських організацій — знайдіть можли
вість для надання матеріальної допомо
ги органам внутрішніх справ. 
^Зараз як ніколи нам потрібна 
всебічна підтримка. Тільки разом 
зможемо навести порядок у містах і се
лах, забезпечити безпеку кожного, діяти 
ефективно і наступально проти злочин
ного світу.

— .;ій полі- 
Падає ди- 

ігноруються закони, зростає 
напруженість, формується 

затрашньо- 
ор- 
ха- 

що склалася, Вер-

службовий 
злочинніс-

робітники, 
Обговоріть 
рад трудо-

ваша
ми

КОМУ ПЕРЕЙШОВ
ДОРОГУ В. ТЮПА?

У МІСЬКОМУ 
ПАРЛАМЕНТІ

Запустили
«паровика»

Комсомольці цукрового за
воду, що в Долинській, відмо
вилися сплачувати внески. Щоб 
вийти з ВЛКСМ — про це не 
говорили конкретно, не хотіли 
крайнощів. Тому й постанови
ли — остаточно вирішать про 
все лише тоді, коли хтось при
їде до них з райкому.

На збори прийшов його сек
ретар Володимир Стеблина. 
Вони нагадували скоріше від
верту розмову, а не офіційне 
засідання.

— Хлопців цікавило до сміш
ного просте: куди йдуть їхні 
внески, в якому стані «нагорі» 
комсомол, про «низи» вони з 
власного досвіду знали...

Робітники цукрозаводу по
трібні своєму підприємству в 
основному в період цукрова
ріння. Весна, літо — працюй, 
де доведеться. їздь по світу, 
заробляй копійчину.

Запропонували створити влас
не мале підприємство. Що ви
готовлятимуть? Цеглу, буді
вельні матеріали і т. п. Хлопці 
молоді, енергії — хоч відбав
ляй! Тож навіщо її розвозити 
по чужих краях. Збудували ж 
оно собі два вісімнадцятиквар- 
тирні емжековські будинки. 
Хоча 36 квартир сьогодні про
сто неба не знайдеш.

Може молодь, та головне — 
бажає, вирощувати рибу. Є 
можливість, от не знають ли
шень, до кого їм звернутися.

Володимир Стеблина за
пустив, як кажуть, парог 
ву машину, яка, за його сло
вами, розкрутить колесо ба
жань молоді цукрозаводу.

Ю. ЯРОВИЙ.

Чергове засідання президії міської Ради 
розглядало питання про основні напрями 
міської молодіжної політики, про утво
рення виборчої комісії по виборах депута
та міської Ради по виборчому округу 
N2 155 замість В. Є. Александровича, про 
утворення міського комітету робітничого 
контролю згідно з указом президента 
СРСР. Крім того, вирішено провести чер
гову IV сесію міської Ради у січні 1991 ро
ку. Сесія присвячуватиметься в основному 
проблемам економіки, бюджету та струк
турі управління міським господарством. На 
IV сесію президія вирішила винести і пи
тання про затвердження депутатських пов
новажень В. і. Тюпи. Проти такого рішен
ня протестував лише один депутат з членів 
президії — М. Цуканов. Питання про за
твердження депутатських повноважень дру
гого секретаря обкому 
ситься вже на четверту 
зупинюся детальніше.

Ситуація склалася так, 
яких депутатів сесія не 
татських повноважень В. 
достовірності даних 
комісії займалася мандатна комісія міськ
ради і вже на III позачерговій сесії її го
лова В. В. Поліщук доповідав, що насправді 
якихось суттєвих порушень при голосуванні 
не було. Однак у роботі мандатної комісії 
теж не все йшло добре і тому більшість де
путатів з висновками комісії не погодились. 
Була призначена нова перевірка. Саме про 
її результати і доповідав президії голова 
міської виборчої комісії С. Г. Мельничук. 
Конфліктна ситуація навколо Віктора Тюпи 
складна, це, можливо, потребує навіть 
журналістського розслідування. Тому я 
торкнуся лише того, про що йшлося 
на президії. Як доповідав С. Г. Мельничук, 
міська виборчач комісія разом із мандатною 
перевірила заяви 17 чоловік, які у виборах 

) участі ніби-то не брали. І ось, що вияви- 
I лося. З цих 17 не голосували лише сім

комсомолу вино- 
сесію. Саме тому

що на вимогу де- 
підтвердила депу- 
Тюпи. Перевіркою 

дільничної виборчої

були відсутніми чи ще через якісь причини. 
Останні голосували. Написати заяви про те, 
що не брали участі у виборах, їх просили 
«якісь люди». В одному поясненні я влас
ними очима прочитала, що «прийшли два 
чоловіка з кооперативу «Енергія» і попро
сили написати заяву»... У мене немає під
став звинувачувати у «непарламентських 
діях» тих, хто найбільше турбувався про 
незатвердження депутатських повноважень 
В. Тюпи, зокрема, депутатів О. В. Нікуліна 

.........е маю 
як кажуть, 

Працівник 
і А. С.

мовляв, 
чому не 

Ось що

і О. X. Аббязова. Але я ніскільки не 
сумніву, 
перейшов 
апарату 
Дмитренко 
ви газета 
захищаєте 
я повинна 
дакції чи- в

що Віктор Тюпа,
комусь

президії 
слушно 

обкому комсомолу, 
другого

сказати: 
обкомі комсомолу не ставало 

питання про депутатство В. Тюпи. До речі, 
ще на III сесії голова мандатної та з питань 
депутатської етики комісії В. Поліщук теж 
відзначав скромність і особисту порядність 
Віктора Івановича Тюпи. Людина вела себе 
так, ніби неприємна історія не стосувалася 
її. Я можу лише підтвердити слова голови, 
пославшись на поведінку В. Тюпи. Хіба не 
міг він висловитися на сторінках своєї га
зети, обуритися і так далі? Запевняю, на
віть спроби такої не було. Якщо говорити 
відверто, то в редакції майже ніхто про цю 
історію не знав. Отже, на четверту сесію 
міської Ради міська виборча і мандатна, з 
питань депутатської етики комісії виходять 
із пропозицією затвердити депутатські 
повноваження В. І. Тюпи. Що вирішать де
путати, поживемо, як кажуть, побачимо. 
Зрозуміло одне — недосконалість виборчої 
системи привела до цієї 
туації, коли голова міської 
може послатися на закон.

дорогу, 
міської Ради

запитував,

секретаря?
жодного разу в ре-

ФЕДОРОВА.
м. Кіровоград.

двозначної си- 
Ради навіть не
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...ДО НАС ПРИЇХАВ ЗООАТРАКЦІОН
Зранку в приміщенні редакції райга- 

зети метушився ділового виду чолов яга 
з портфелем типу «дипломат» — замов
ляв об'яви до газети та на радіомовлен
ня: «Донецький зооатракціон запро
шує жителів міста і району(’) на виста
ву».

Поряд з об’явою про концерт лауреа
та міжнародного і всесоюзного конкур
сів Державного Волзького російського 
народного хору таке запрошення було 
багатообіцяючим. Тож автор цих рядків 
відчув неабияке задоволення, уявляючи, 
як радітиме його малеча, споглядаючи 
екзотичних тварин та цікаь’ фокуси.

...У неділю вирушаємо на колгоспний 
ринок. Біля входу чомусь не видно на
роду, не чути і потужного звучання зву- 
ковідтворюючої апаратури. Тобто, не
має тієї святковості атмосфери, яка зви
чайно супроводжує приїзд у нашу про
вінцію цирку, зооатракціонів тощо.

«Може, не приїхав?!» — розчаровува
ла думка. Але ні, таки приїхав. В одно
му із закутів ринку стояли два метале
вих вагончики, між якими було напнуто 
імпровізоване шатро. Час від часу звід
ти лунали вигуки артистів (артиста?) та 
хрипкий голос співака, який працював 
«під одеситів». Все це свідчило про те, 
що атракціон діє...

Потягло видовище на 50 копійок. Пев
но, тільки «велика скромність діячів 
культури» не дозволила оцінити вхід на 
виставу-шедевр, наприклад, у карбова
нець. І на цьому спасибі.

...Невелика групка людей, тупцюючи

на морозі, втрачала терпіння, очікуючи 
закінчення антракту, а найбільш не
терплячі почали грюкати в стінку шатра. 
Не дивуюся їхній нескромності, можли
во, вони приїхали з маленькими дітьми, 
скажімо, із Козакової Балки або Григо- 
рівки — цих найвіддаленіших сіл райо
ну, щоб дати своїм малюкам незабутні 
хвилинки радості. Нарешті двері відчи
нилися. Заходимо усередину і очікуємо 
кільканадцять хвилин...

Вік проживу, а такого не забуду!.. 
Обсмиканий голуб, посаджений на м’яч, 
вперто дереться вгору, коли «відваж
ний» Дресирувальник, одягнутий, до ре
чі, не по-цирковому, а як обиватель се
редньої руки, перекручує «примхливий» 
спортивний «снаряд». А я раптом зга
дую, як у дитинстві не раз виконував 
цей «воістину цирковий» трюк з голу
бами та горобцями, вищипавши перед 
цим махові пера з їхніх крил, що не по
летіли. І чого я тоді гроші лопатою не 
загрібав?

Але годі ностальгічних споминів — 
попереду ще один «смертельний» но
мер! Відверто кажучи, нестерпно і гірко 
було спостерігати, як трьох мавп, одна 
з яких була чомусь напівхвостата, по 
черзі витягували на сцену, підвішували, 
як прищіпки, до перекладини, а потім 
(коли висохли) дресирувальник насилу 
стягував їх звідти і благаючим тоном 
закликав мати совість... Та проте вони 
її, певно, не мали: все намагалися хап
нути свого опікуна зубами або кігтями. 
А, можливо, тваринки просто звикли у

циркових кулуарах до крутішої розмо
ви і тепер не рубили у скиглячих фра
зах «тренера».

Після такого фіаско дресирувальник 
міцно затис замученого звірка і проніс 
його біля переднього ряду глядачів, 
щоб діти мали змогу погладити зацько
вану дощенту тваринку. Це був, воче
видь, стрижневий номер програми і пік 
дресури, бо на цьому вистава й закінчу
валася.

Що ж, тепер, коли у нас демократія, 
економічна реформа і дозволяються 
різні форми діяльності, залишається ли
ше вибирати та гроші заробляти.

Але ж окозамилювання, відверта спе
куляція на довірі людей були, є і зали
шаться явищами ненормальними, га
небними. Цікаво, що думають з цього 
приводу ті, хто дозволяє займатися, 
ознайомившись, напевно, з програмою 
атракціону, таким «шоу-бізнесом» на те
риторії області?

А що, може знайти пару-трійку ар
тистів (благо, таким може бути кожен 
житель області і «прочая прочая») та ор
ганізувати Кіровоградський зооатракціон 
на противагу Донецькому? Щодо екзо
тичних тварин, то можна взяти, примі
ром, жабу зелену кумкаючу та безхвос
того кота. І розпочати гастролі з Донеч
чини... Займайте чергу, друзі!

П. МЕЛЬНИК.
м. Новоукраїнка.
Р. Я. Сподіваюсь, що, прочитавши ці 

нотатки, жителі області не попадуться 
на вудку гастролерів-шарлатанів...
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В. СОКУРЕНКО.
М. Світ ловодськ
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Мал. В НЕНАШЕВА.

ПОБІЖНІ ДУМКИ

Я

Це відома мам картина. 
Та серйозна справа, 
Що всередині людина 
Отака іржава...

* ±

— Чому 
--- Мене
— То це
— Саме

— Мамо, як називається 
нещодавно були?

— Не знаю, не заважай,
— Дуже шкода, бо наш 

пси зда.

* *

Маринка, йдучи з матір ю, помітила 
будинку термометр:

— Мамо, що це таке?
— Термометр.
— Невже й будинки хворіють?

СЕРЙОЗНА СПРАВА

веселий?
мене тато бив, я 

на скатертину, і тепер

ХОРОША РОБОТА

м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71

Фан-

10.00
11.30

17.30 «Прощавай, Б. Лі». У головній

УСТАМИ ДИТИНИ.
Двоє хлопчаків розглядають, у музеї 

під якою висить таблична з написом: «2450 р.
н. е.».

— Що це означає?
— Мабуть, номер машини, яка переїхала 

людину.

це ги такий радий? 
тато побив, 
тому гм такий 
тОму, бо коли

нароком вилив чорнило 
татові дістанеться від мами.

* * *
У хлопчика подряпане коліно.
— Ти падав, малесенький?
— Падав...
— Плакав?
— Ні, бо поблизу нікого не було.

★ *

мумію, 
до

бачиш — я читаю, 
братик зійшов там

Лає майстер підозріло 
Електрика Яшку:
— Де подів ти спирту цілу 
Півлітрову пляшку?!
Чим же ЧИСТИТИ, не знаю,
У реле контакти.
Вже не вперше виявляю 
Ці злочинні факти.
— Не наводь безглуздих фактів 
Заспокоїть -мушу, 

Я в обід замість контактів 
Ним почистив душу...

* *

Володимир ПЛЮВАИО

НЕДІЛЯ. 23 ГРУДНЯ
11.30 «Останній дракон». Бойовик.
13.30, 17.30 «Підрозділ «Дельта». У головній ролі 

Ч. Норріс.
15.30 «Рембо»-1. У головній ролі С. Сталлоне.
19.30 «Герцогиня та Хитрий Лис». США. Комедія.
21.30 «Індіана Джонс і останній хрестовий похід». 

З серія.

ПОНЕДІЛОК, 24 ГРУДНЯ 
Мультфільми У. Діснея.10.00

11.30 «Бак Роджерс в XXI столітті». США. Фантас- 
тика.

13.30, 
повній

15.30
21.30

17.30 «Б. Лі наносить удар з могили». У го- 
ролі 6. Лай.
«Сильніше за вогонь 
«Ще один хлопець».

ВІВТОРОК, 25
Мультфільми У. Діснея. 
«Володарі Всесвіту». США. Фантастика.

13.30, 17.30 «Легенда про золоту перлину», 
тастичний бойовик.

15.30 «Захопити живим чи мертвим». США. Полі
цейський бойовик.

19.30 «Школа «Вище даху». США.
21.30 «Справжній жарт». США. Комедія.

СЕРЕДА, 26 ГРУДНЯ
10.00 Мультфільми У. Діснея.

І залізо». США.
США. Комедія.
ГРУДНЯ

♦♦♦♦♦♦

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМУ (МДС).

На украинском языке.

Друкарня імені Г. М. Димитрова

Газета виходить щосуботи.

Шш",
[Продовження. Почаюк у №№ 50 52).Автозупинка.

— Здрастуйте, дядьку Іване.
— О, Вася, здоров, хлопче. З армії прийшов?
— Та прийшов, дядьку Іване.
— Давно?
— Шість місяців тому.

— Гуляєш чи на роботу влаштувався?
— Влаштувався.
— Куди?
— На ЗЧМ.
— Що ж ти там робиш?
— Г уляю.

Без слів.

Студент, котрий склав іспит в п’ятий раз, воісти 
ну воскрес!

У гинучому ладі круки — політлрацівники.
Якщо когутня колонія стане могутньою державою, 

хто нестиме Центру золоті яєчка?
Як часто оклик над закликом обертається 

тапьним знаком шибениці!
вітряки перейшли в депутатські язики: з Верхов

ного млина полова сиплеться.
Віддадуть землю селянам, а самі будуть 

їхні прибутки підкопуватися?
Жінка палить лише в двох випадках: коли при

гостять й якщо пощастить дістати самій.
А. ПАСТЕРНАК

11.30'«Легенда». США. Казка.
13.30,

Б. Лай.
15.30
19.30
21.30

10.00
11.30 

годи.
13.30,
15.30
19.30 
-21.30

«Шовк». США. Поліцейський бойовик.
«Лиходійка».. Англія. Історичний фільм. 
«Багатогранний варіант». США. Комедія.

ЧЕТВЕР, 27 ГРУДНЯ
МультисерІал про Рожеву Пантеру. США. 
«Міст через ущелину Касандрм». США. При-

10.00
11.30
13.30, 

бойовик.
15.30
19.30
21.30

17.30 «Остання сутичка Б. Лі».
«Ніч комети». США. Фантастичний- бойовик. 
«В пошуках загубленого ковчега». США. 
«Навіженілі. США. Комедія.

П’ЯТНИЦЯ, 28 ГРУДНЯ
Мультфільми У. Діснея. 
«Барселіно». Франція.
17.30 «Вбивці поліцейських»-^ Поліцейський

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30 

МЄДІЯ.

«Мішень». США.
«Індіана Джонс і Храм Долі». США. 
«Навіженіп-2. США. Комедія.

СУБОТА, 29 ГРУДНЯ 
МультисерІал У. Діснея про М. Мауса. 
«Гонки у часі». США. Фантастичні пригоди. 
17.30 «Кулак Б. Лі».

«Моссад». США. 
«Інопланетяни». США. Фантастика.
«Повернення Рожевої Пантери». США. Ко-

НЕДІЛЯ, 30 ГРУДНЯ
«Том і Джеррі». (У. Дісней). 
«Круп». США. Казка.
17.30 «Молись про смерть». США. У голов-

10.00
11.30
1 3.30, 

ній ролі Шо Коцугі.
15.30 «Борці за свободу». США. Бойовик.
19.30 «Зоряні контакти 3-го ступеня». США. Фан

тастика.
21.30 «Роззява». США. Комедія.

Стараться разуверить Николая II в святости 
Распутина стало вскоре, в глазах некоторых, 
чой-то смехотворно-невыполнимом задачей. Ног 
да б, председатель Государственной Думы М. а. 
Родзянко, например, решился в связи с попавши- 
ми в его руки (от Илиодора) письмами царицы и 
ее дочерей и Распутину, посоветовать Николаю и 
выслать «человека божьего» из Петербурга, 
П. Г. Курлов и его нлина, нейтрально относившие
ся н «отцу Григорию», сочли такой поступок про
сто дурацким со стороны председателя государ
ственной Думы. — «Нужно быть таким самоуве
ренным и таким ограниченным человеком. как 
Родзянко, чтобы удивляться и быть недовольным, 
когда его совет не имел никакого успеха», — 
смеется П. Г. Курлов в своих воспоминаинлх.

Чего же больше! Сама родная мать Николая II, 
сама родная сестра Александры Федоровны, и те, 
кан они старались, не смогли развенчать «старца» 
в глазах своего упрямого родственника. И Марии- 
Федоровне, и Елизавете Федоровне последний от
вечал всегда самоуверенно и неизменно одно и то 
же: «Это все нлевета. Впрочем, на святых всегда 
клевещут». _

Раз «на святых' всегда клевещут», а Распутин 
«святой», — тут разумеется, все, без исключения, 
должны были потерпеть полное фиаско в про
светлении Нмнолая II. С таким силлогизмом ни
чего не поделаешь! — Тут встанет в тупик и муд
рейший знаток логики на свете:

Но так как законы логини были не писаны для 
большинства военных старого закала и тан нам 
некоторым из них казалось, что князь Николай 
Николаевич, — эта «навалерийсная носточна», 
нам его называли товарищи по оружию. — пред
принял в начале войны вновь шаги у разубежде
нии Нинолая II, в святости «отца Григория», ну 
тем личного, родственного воздействия на монар
ха.

Николай Николаевич, впрочем, считал, что ему 
особенно легно достичь желанного по тон простой 
причине, что он был, как и царь, мистиком-спири
том и вместе с тем лицом, представившим ему 
о 1906 году, вместе с женой своею Анастасией 
(тогда еще невестой), их бывшего фаворита о. Гри
гория. Таи как близкое знакомство с ним скоро 
раскрыло глаза Николаю Николаевичу на истин
ную сущность рекомендованного им царю «по
движника», то великий ннязь, сознав свою ошиб
ку, стал тревожиться, как бы она не стала роко
вой для династии. Время настало грозное: — вон- 
па с превосходившим своей военною культурою ' 
неприятелем; положение главнокомандующего все
ми боевыми силами внушало чувство широкой 
ответственности перед народом; народ знал, что 
при дворе творится некое «непотребство» под 
влиянием Гришки Распутина!.. — И великий 
князь, мак главнокомандующий на фронте, решил 
обезопасить тыл удалением от царя виновника 
такого «непотребства».

Сказано — сделано! — и вот в конце 1914 го
да, Николай Николаевич, через посредство своего 
управляющего хозяйственной частью дворца пол
ковника Балинсиого, обращается к директору де
партамента полиции С. П. Белецкому с просьбой 
дать сведения о порочных наклонностях Распути
на. «тан как, по словам полковника Балинсиого, 
великий ннязь решил определенно поговорить с го
сударем об удалении Распутина из Петрограда».

Получив просимые сведения, почерпнутые С. Л, 
Белецким из имевшейся у него лично на рунах 
филерсной сводки о скандальном поведении Рас
путина, в. кн. Николай Николаевич отправился 
немедля и своему «высокому тезке» и «умолял, 
заклинал царя, — кан пишет Палеолог, — прогнать 
гнусного мужика, несколько раз возобновляя по
пытку. Ничего не вышло.

«На святых всегда клевещут».
«Распутин — святой».
««На Распутина клевещут».

Перед этим силлогизмом главнокомандующий 
русскими армиями оказался еще немощнее, чем 
перед вражескими немецкими полчищами.

Этот пример, однако, оказался слишмом зарази
тельным для остальных членов семьи Романо
вых. — «Вы знаете, В. М., — разоткровенничался 
как-то старый вел. ни. Николай Михайлович пред 
В. М. Пуришневичем, — что почти вся маша семья 
Романовых подала государю записку о Распутине, 
прося озять бразды правления над Россией о свої* 
руни и прекратить вмешательство в государствен
ные дела императрицы Александры Федоровны, 
во всем инспирируемой этим хлыстом; из запис
ки, как и следовало ожидать, конечно, ничего не 
вышло. Я ее даже не подписал... Я сделал иначе: 
получив серьезное поручение от государя и вы
полнив его, я написал доклад... Хотите я вам 
прочту этот доклад». — В. М. Пуришневич выра
зил желание его прослушать, и Николай Михайло
вич прочел ему «небольшую, но очень сильно и 
резно написанную записну, в коей обращалось 
внимание государя на то, что в случае дальней 
шего вмешательства Александры Федоровны и 
Распутина в государственные дела, династии гро
зит гибель, а российской империи - катастрю 
фа».

Результатом этого доклада, как известно яви
лась «немилость» царя к Николаю Михаиловичу 
«опала» и «полное охлаждение» и нему фанатич
ного апологета «святости» Распутина

После всех этих афронтоа «высочайших лиц» 
безрезультатными, само собой разумеется 
лись и попытки других сановных противников 
Распутина разоблачить последнего с глазах столь» 
слепо о него веровавшего. - Невидимому пи 
слишком подходящим, уж чересчур соблазнитель
ным для этого показался такой повод как «мето 
рическии» в своем роде скандал, учиненный 2А го 
раХа.Яр’-5 Г°Яа РаСПуТНМЬ’- “

На этом скандале стоит остановить наше они- 
мание потому, что Распутин предстает в нем пв- 
ред нами во весь свои гигантсиий рост распоясан
ного -святого., охмелевшего ДО Последней степ?- 
ни и обнаглевшего во хмелю до полного казалось 
бы. выявления своего настоящего «лина.иаэапос* 

Он приехал в Мотиву - чаи он сам ‘ .ол,апй 
„ил. - побуждаемый .. тому благочестивы« по 
рывом: - помолиться в Кремле на могиле пат2и^ 
арха Гермогена, во исполнение обета данного 
Жи’ТИМ’ ИОГДа- ₽аНЄМЬ1Й> нахОДИЛСп°Г<Г|риД

(Далі буде).
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