Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ (МДС)

звертаємо
вашу увагу:
Молодь і П проблеми: уже
не вперше порушується таке
питання. Але на цей раз>
здасться, серйозно. Обком
комсомолу пропонує створи
ти комітет у справах молоді
обласної Ради
народних
депутатів, дати можливість
молодим самим творити своє
майбутнє. —2 сто».
Старий добрий
«Комсо
мольський прожектор»*.. Ро
ками він в міру потужності
висвітлював темні кутки на
шого спілчанського життя.
Камо грядеши? —4 сток

Потяг до релігійності —- ІЦО
це, мода! У чому суть древ
ніх вірувань у добро, любов,
справедливість! —5 сто».

Любов і дружба, деполіти
зація (чи переполітизація|
школи, драми у черговим
«Вітрилах» —6—7 сто».
Підліткова
злочинність
стала ще одним хронічним
надбанням нашого життя.
Слово беруть правоохоронці.
—8 сто».

і, і

/л\\ ші

«Ласкавий травень». Ще
раз і напевно не востаннє, —
про крутого шоумена Андрія
Разіна — 9 сто».

«Клав на поміст самого
Піддубного!».
Таким
міг
похвалитися Данило Посунько. Знай наших! —10 сто»

ІНІЦІАТОР—ОБКОМ КОМСОМОЛУ
Минулого тижня відбулося бюро
Кіровоградського обкому комсомо
лу, на яко'му розглядалися надрові
питання,, про
засади і
механізм
реалізації молдіжної політики в об
ласті, про стан будівництва пам’ят
ного знану воїнам-інтернаціоналістам всіх ПОКОЛІНЬ, про проведения
обласного конкурсу молодих лекто
рів, про молодіжне об’єднання «Діанинів ПР° асоц,ац,ю МОЛОДИХ керів-

Як завжди швидко пройшло
за
твердження
новообраних
перших
секретарів
Новомиргородсьного
і
Онуфріїаського райкомів
ЯКОМУ
(МДС) Василя Крикотненна і Едуарда Удода, а також секретаря Добровеличнівського райкому комсомолу
Миколи Ліщенка.
Відносно теж швидко й чітко роз
глядалися й інші питання. Коли го
ворилось про будівництво пам’ят
ного знаку, наголошувалося на гост
рих моментах, які виникли
через
вину львівських скульпторів, котрі
не виконали вчасно договірних ро
біт. Тут же пропонувалися
шляхи
виходу із скрутного становища: як
найшвидше проводити
всі місцеві
будівельні роботи по встановленню
пам’ятного знака в сквері
Ленін
ського комсомолу.
Анатолій Стоян, завідуючий відді
лом ідеології і нультури
аргументовано довів членам бюро, що кон
курс молодих лекторів необхідний.
Чому, які його умови? Читайте в на
ступних номерах нашого тижневика.
Критичні зауваження звучали на
адресу
молодіжного
об’єднання
«Діалог». Ревізійна комісія обкому
комсомолу виявила ряд фінансових
порушень у діяльності асоціації мо
лодих керівників.
Про
них
теж
йшлося на бюро. По всіх питаннях
були прийняті відповідні постанови.
Та найголовнішим виявилося пи
тання про молодіжну політику в об
ласті. Ще в жовтні минулого року,
як повідомив перший секретар об
кому комсомолу
Сергій
Снопков,
спільно з Київським інститутом під
вищення
кваліфікації
при
ЦК
ЛКСМУ (МДС) було укладено угоду
про спільну роботу по
вивченню
ситуації, яка склалася в молодіж
ному середовищі області та розроб

ку пропозицій, що стосуються
мо
лодіжної політики о області. З ура
хуванням досвіду областей
нашої
республіки, країни були підготовле
ні пропозиції для обласної Ради з
питань молодіжної
політики в об
ласті.

Без перебільшення скажемо, що
обкому комсомолу довелося доб
ряче попрацювати: хотілосля зро
бити так, щоб і молодь підтрима
ла,
а ще більше — її
підтрима
ти. Допомогли в цьому А. В. Казановський — завідуючий кафед
рою інституту підвищення кваліфі

кації при ЦК ЛКСМУ (МДС) і В. В.
Сатовський, проректор цього ж ін
ституту — вони науково обгрунту
вали ці механізми реалізації в на
шому регіоні.
До речі, А. В. Казановсьний І В. В.
Сатовсьний та їх нолеги приїжджа
ли неодноразово в Кіровоградську
область, вивчали молодіжну аудито
рію і на основі результатів соціоло
гічних досліджень, проведених об
комом комсомолу о містах Кірово
граді, Світловодську, Олександрії, а
також о Новоукраїнському,
Новоархангельському, Долинському
ра
йонах зробили висновок, що доціль
ніше спочатну в нашій області роз
робити не саму програму «Молодь»,
а на першому н етапі загальні за
сади та механізми реалізації моло
діжної політики в області.
Наш обком комсомолу,
віддамо
йому належне, пішов далі — зна
йшов спільну мову з облвиконко
мом, з комісією у справах
молоді
обласної Ради, представники якої
разом з головою — М. Цукановим —
були запрошені на бюро.

* * *

ПОСТАНОВА
БЮРО
КІРОВО
ГРАДСЬКОГО
ОБКОМУ
ЛКСМУ
(МДС) «ПРО ПРОЕКТИ ДОКУМЕН
ТІВ «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ І МЕ
ХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
МОЛОДІЖ
НОЇ ПОЛІТИКИ В ОБЛАСТІ»:

1. Вибіркові результати соціоло
гічних досліджень з проблем жит
тя і діяльності молоді Кіровоград
ської області, проведені обкомом
комсомолу
спільно
з інститутом
підвищення кваліфікації при ЦК
ЛКСМ України (МДС)
взяти
до
уваги.
2. Принципові підходи до фор
мування молодіжної
політики
в
області, її загальні засади, пріорітети і механізми реалізації схва
лити.
3. Вийти з пропозицією до об
ласної Ради
народних
депутатів
про створення комітету у справах
молоді виконкому обласної
Ради.
Проект Положення про
статус
і
функції комітету, його структуру з
урахуванням
висловлених
заува
жень схвалити.
4. Направити підготовлені
мате
ріали в комісію у справах молоді
обласної Ради для розгляду.
5. Вийти з пропозицією до облас
ної Ради народних депутатів
про
внесення в порядок денний
сесії
питання «Про загальні засади і ме
ханізм реалізації молодіжної полі
тики в області».
Рекомендувати міським,
район
ним комітетам ЛКСМ (МДС), виходя
чи з місцевих умов, підготовити ма
теріали і вийти з порядку законо
давчої ініціативи на сесії місцевих
Рад з питанням про першочергові
заходи з формування
молодіжної
політики з подальшим прийняттям
цільових програм «Молодь».
7. Доручити С. П. Снойкову внести
дані матеріали на розгляд молодіж
ної комісії обкому партії.
Після розгляду цього питання ко
місія у справах молоді та бюро об
кому домовилися про план спільної
роботи по підготовці питання на се
сію обласної Ради.

МОЛОДІ,
ЦЕ ВАШ
КАНДИДАТ!
19 січня — вибори депу
тата міської Ради народним
депутатів замість вибулого
по виборчому округу № 155
(центр — спортивна школа
№ 2). Один з кандидатів у

депутати — перший секре
тар Кіровоградського
мі
ського комітету
Компартії
України В. Д. Мішура. Чи
мало років
В. Д. Мішура
віддав комсомольській ро

боті. Але головне інше —
постійна
увага
кандидата
до молодіжних проблем.

З усього світу о
Ра
дянський Союз ИД«
нітарна допомога. А про
стіше кажучи — продо
вольче
ПОСИЛКИ А що в
«Хг-млках? ось
два
ва
ранти 30000 посилок, які
надійшли із Австрії.
Перший варіант: цунор,
джем, манка.
борошно,
їліб, иекс. сушені фрукти
шоколадні
десерти,
десерт «Кронант»,
голландський десерт.
Другий варіант: какао,
фронтовий чай, шоколад
з горіхами і виноградом,
цукерки «Масам», шоко
ладні вафлі, вафлі
«Наполі», сухе молоко,
де
серт з горіхами і сушеними фруктами, абрииосовий
джем.
Яблучним
компот, хліб,
паштет з

Він виступає за підвищен
ня ролі міської Ради, її де
путатів у вирішенні еконо
мічних, соціально-побутових

і культурних проблем міс
та. В, Д. Мішура — за пе
рехід до ринку з наданням
соціальних гарантій мало

забезпеченим людям. Він
за демократію і гласність,
верховенство Закону,
за
безпечення
громадських
свобод і прав людини.
Тож і молодим, що меш
кають на території цієї ви
борчої дільниці,
є смисл
голосувати за Валерія Дмит
ровича Мішуру.

Група підтримки кан
дидата.

Наш кор.

Прес-служба
Москов
ської патріархії повідомляє. то ближчим часом
V СРСР буде побудовано
542 православні
храми.
Сьогодні
в
Російській
православній церкві діє
1940 приходів.
об’єдна
них в 85 єпархій, 31 жі
ночий і 25 чоловічих мо
настирів, 2 духовні акаде
мії і 7 семінарій. За даними видавничого
від
ділу Московської
патріархії, в 1990 соці
РПЦ
повернуто 1830 приходів

* * *
В один з перших ДНІВ
нового року з 5 до 7 го
дин
ранку
машиністи
залізничного транспорту
Угорщини провели
по
переджувальний
страйк
; Профспілка
машиністів
/ поминала рішення
про
страми у зв'язну з тим, І.
що їй не вдалося доби* £
тися від керівництва ге- |
неральної дирекції Угор- |
сьмих державних
доріг
підвищення
заробітної
плати на 29 процентів,
Від участі в попереджувальному гтрайну утпималась майже чверть
машиністів.

*

«У лісі, ой у темному,
де ходить хитрий лис...»

ній
площі
обласного
центру, біля новорічної
ялинки виступали
діти.
Що тут дивного! — ска
жете ви, — зараз каніку
ли,
діти
виступають
скрізь. Але на цей раз
виступи
10—12-річнмх
хлопчиків і дівчаток чер
гувались із цитуванням
Біблії
молодим,
еле
гантним чоловіком. Під
літки співали релігійних
пісень, читали вірші на
тему народження життя
і смерті Ісуса
Христа.
Це були вихованці
не
дільної біблійної школи
з Кіровограда.
Наш кор.

*

У Кіровському

районі міста від

(СШ № 23). I все ж навіть

це

не

бувся конкурс «Учитель року». Учас

врятувало — відверта похвала не ра

никами стали вчителі середніх шкіл

дувала слух. Сказане вище, мабуть,

№№ 21, 4, 15, 19, 23, 17, 18.

не зовсім стосувалося лише

школа

повинна

свого

учасника.

була

Кожна

представити

пред

ставлення у формі реклами вчителя

Треба сказати, що

історії СШ № 17 Н. М. Гейко, На мій

форма представлень була різна, але

погляд, лише тут можна було гово

зміст, на жаль, однаковий. Від про
стого
безпосереднього
переказу
біографії вчителя та похвал на його

рити про якийсь смак і вигадку.

адресу (як це зробила СШ № 21) до

театралізованої

вистави,

із

слугами

посібника, без якого, на їх

думку,

неможливо провести урок, розмір
ковували над тим, що саме зі своєї
шкільної практики вони здали б у
музей учорашнього дня.
Переможцем став учитель історії
СШ № 18 М. М. Щитковський.
Конкурс, на мій погляд,

*

*
*
*
Весною
наступного
року
буде
,
влаштовано
похід-реквієм,
присвячений 130-річчю
г?еревезения
тіла
Т.
явнка 3 ^Ії'наЧ^раТ
иУст^
ОплДИМую
^у' ДІ""*Ну.
коор
п И Н х/ ши.г
— —.
”'ст_ь по °РганізацІЇ цьотерстопАУ ЗД'йснюс браТ РГВ?..
‘»анувальнині»
ський иІГВЧЄННа (УнР’їнськии фонд культури).

*

*

*

жіШмпііІЯ вис"ада за нетРьох радян-

звинум?Ь**'"М "в®"™“«1""

показав

Учителі, як на справжньому екза

не вельми високий рівень наших вчителів. Маю на увазі не професійність
в обраній галузі мистецтва — літе (тут нехай судять знавці), а еруди
ратура, музика, живопис. Не всі мог цію, почуття гумору, уміння
вести

мені, тягнули квитки із запитаннями

короля, барабанним боєм, та коро

ли одразу і точно відповісти. Учас

левою, корону
ниці конкурсу

себе на сцені, ІН. Ну. що ж — уяо.

ники конкурсу захищали і доводили
необхідність саме свого,
наочного

сконалюватись ніколи не пізно!

якої виручили учас
Н. В.
Пономаренко

4»

Бюст К. У. Черненка,
яким возвеличувався на
одній із головних площ
Красноярська,
був
демонтовааний. Як відомо,
Костянтин Устинович ДВІЧІ Герой
Рдянського
союзу. За законом, бюст
повинен бути встановле
ним на батьківщині
Ге
роя. Рідне черненківське
село Тесь при затоплен
ні Красноярського водо
сховища Пішло під воду.

НІКОЛИ НЕ ПІЗНО

У перший день Різдва
Христового на централь

*

а:

12 чоловій
загинуло,
1,5 тисячі поранено. Та
ка ціна святкування Но
вого року для
філіпінців. Тут дуже
широко
використовувались
са
моробні фейерверки, ба
гато з яких не
відзна
чається ВИСОКОЮ
—
якістю
і С
безпекою. Тільки в Манілі
через
необережнг
поводження з
патердами виникло 11 великих
пожеж.

Лис справді — хитрий-хитрий, і діти про
це знають. От вони й розповіли про це, а ще
про зайчика, про Діда Мороза, Снігуроньку
Слухали їх представники відділу
освіти
молоді Кіровоградського обкому комсомолу
та обласного відділення Дитячого Фонду
ім. В. I. Леніна, яні завітали до малюків бу
динку немовлят. Звичайно, завітали з по
дарунками, веселощами.
А ще подарунки отримали
діти-сироти,
які знаходяться на лікуванні в дитячому
відділенні обласної психіатричної
лікарні.
Дід Мороз і Снігуронька (працівники обному комсомолу В. Пономаренко
і Л. Бабенно) побували і о дитячому слецрозподільнину. у торбі знайшлося для дітлахів чима
ло подарунків. їх отримали й двадцять дігей-інвалідів, яких вітали по домівках.
Десь 200 малюків із різних сімей побува
ли на ранках, які проходили в приміщенні
обкому комсомолу. Пісні,
танці,
веселий
сміх наповнили його прим’щення у ново
річні дні. І, звичайно, залишили в малечі
приємний спогад, про це свідчать
знімни
нашого фотокореспондента В. ГРИБА.

НА СЦЕНІ —
БІБЛІЙНА ШКОЛА

в.

с БОНДАР.

* * *
Уи₽*їнськнн
кУоновМ^°ЯГье₽ *° Н|ДЯНгьмЛ1аВ П®РШОЮ
зпроемли япюЯим»к>. яку
род нот ИиВ ЖгаР< міжиади£ Ст£ліг?ГКУ₽,:У мопо
Р.ччьГМП|СТІ» МОДИ .Ніна

художник*

А

«НАШ ПАРОВОЗ, ВПЕРЕД ЛЕТИ...»
Розповідає заступник директора по виховній роботі
А. М. Нечаєв:
— Система навчання раніше у нас була інша, учням
довіряли. Ось паровоз, проводьте ремонт. Те ж саме
з вагонами.
— Ми могли б і сьогодні виконувати самостійний ре
монт, — продовжує директор 8. Т. Садієр, — треба ли
ше домовитися з локомотивним депо.
Не знаю, чи здійсниться цей договір. Але чому б і ні?
Адже завтра випускники займуться саме цим. Тим біль
ше, що на порозі нові умови господарювання.
Безхмарні дні бюджетних асигнувань на всі потреби
для училища канули в Лету. Тут широке поле діяльності
відкривається перед базовим підприємством, шефами,
але у них і своїх проблем достатньо...
Невелике підсобне господарство тут вже діє,
його

Нещодавно Знам’янському СПТУ-12 виповнилось 70
років. У грудні 1920 року на базі вагонно-паровозного
депо Знам’янка створена школа фабрично-заводського
шкільництва. Дві групи слюсарів по ремонту вагонів і
паровозів по ЗО чоловік у кожній. Пізніше з явились
спеціальності кочегара, коваля, котельника, покрівель
ника. Складну і цікаву історію мас училище.
Але історія — справа минулого. Не порівняти сьогод
нішнє училище з колишнім. Зараз тільки спортивних
секцій у ньому — 12. Та ще гуртки технічної творчості,
та художня самодіяльність... Навіть духовий оркестр є.
Це сьогодні. А в не дуже далекому майбутньому поч
неться будівництво громадсько-побутового корпусу, б
там чого тільки не буде. Актовий зал на 400 і їдальня
на 350 місць, бібліотека, великий спортивний зал, мед
пункт, сауна, басейн.

збираються розширювати, тож можна буде
з р
•
хоч щось... Та гроші це ще не все. Зараз в.^чи
.
гроші, але потратити їх ні на що. Будматеріали
ють в обмін на свою продукцію.
Уклали договори з кількома колгоспами по Д
.
зі у зборі врожаю. Вони ж училищу
лісоматеріа
шифер, цемент, залізобетонні блоки. І будувати є з Ч
го, і картопля не пропадає.
— Тільки на договорах і можна буде вижити в нових
умовах, — говорить Володимир Тимофіиович
одієр.
На підприємствах у зв'язку з переходом до ринку,
очевидно, знизиться потреба в спеціалістах, ож, /чи
лице буде випускати їх менше, але якість підготовив

має зрости

о. устиновський.

м. Знам янка.

Міжконтинентальна
вікторина
Подія, яка відбулася недавно в кіровоградському дискоклубі «Олімпія», привернула увагу не тільки спеціалістів, що
працюють з іноземними студентами обласного центру, а и
численних шанувальників популярної телегри «Що? До: Ко
ли?». Цього разу міська рада у справах іноземних учнів та
міське методичне об’єднання викладачів російської мови ян
іноземної проводили гру-вікторину для іноземних студентів
«Чи з .аєш ти республіку та місто, в яких навчаєшся?».

Горщики, АН відомо, ліплять не святі... От і Олена КУЕРЯВЧУК (перша зліва), Олеся ЄФИМЕНКО та Ла
риса КУЧЕРЯВЧУК — ще одне
юму підтвердження Дівчата ці різні, а єднає молодих працівниць ливарноформувального
цеху
Світлоиодського
нерамічного заводу принаймні те, що всі три поступатимуть до
Миргородського керамічного технікуму. Ні пуху, ні пера, а глини — в’язкішої!
Фото Ю. ДЕРУЖИНСЬКОГО.

Усе-про катастрофи
У минулому номері ми надрукували інформацію Г
про Всесвітній художній конкурс і виставку, присоячену Всесвітньому дню здоров’я (7 квітня
1991 р.), до участі в яких запрошує Директор Між
народного музею дитячого мистецтва (він знахо
диться в столиці Норвегії — Осло). З технічних
причин ми не змогли вмістити адресу, за якою слід
надсилати виконані роботи, і радили читачам звер
татися до обласного комітету товариства Червоно
го Хреста, де є ця інформація.
Однак, зважаючи на прохання читачів, друкуємо
сьогодні адресу Міжнародного музею
дитячого
мистецтва, де чекають ваших робіт!

ІЇІц&еит о£
сбсЯе&Фйепб УбіЛ
0369 ОЄІЯ З
ЇОЦИАГ
*№г:«*>*

НАГАДУЄМО:
ТЕМА КОНКУРСУ — «УСЕ — ПРО КАТАСТРО
ФИ»,
ОСТАННІЙ ТЕРМІН НАДХОДЖЕННЯ РОБІТ —
15 ЛЮТОГО 1991 РОКУ.
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ИЩІ
З СЕКРЕТОМ
Перед Новим
роком
на школярів молодших
класів
Кіровоградської
середньої
школи № 8

чекав сюрприз — 33-оє
малюків потрапили
до
лікарні з гострим шлун
ковим отруєнням.

Як повідомив
голов
ний лікар міської
сан
епідемстанції Є. О. Вла
сов, до шкільної їдальні
з Ленінського об’єднан
ня громадського харчу
вання привезли
млин
чики

з

ПОВИДЛОМ

----

улюблені ласощі малечі.
Але на цей раз млинчи
ки були з секретом. Ви
готовлялись вони в ку
лінарному цеху
об єд
нання з порушенням са
нітарних норм і строків
реалізації.
Таких млинчиків
ви
готовили 1,5 тисячі, але
інших масових
отруєнь
не виявлено.

Наш кор.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ
ДО НАДРУКОВАНОГО

У грі-вікторині зустрілися команди двох кіровоградських
вузів — вищого льотного училища цивільної авіації та ін
ституту сільськогосподарського машинобудування.
Коман
дам іноземних студент-ів із різних континентів було запро
поновано відповісти на питання краєзнавчого характеру. В
кожен з п'яти раундів організатори включили по три запи
тання для команди. Після 3 раунду майбутні
підкорювачі
неба вигравали у своїх опонентів лише 2 очка (кожна від
повідь оцінювалась жюрі за п'ятибальною системою). Від
повіді команд були настільки повними та глибокими, що у
численних болільників навіть брови здіймались від подиву.
Бо питання були дуже складні, гадаю, не кожен радянський
студент відповів хоча б на половину з них.

Коли всю програму вікторини було вичерпано, виявилось,
що обидві команди набрали однакову кількість балів. Тоді
жюрі, яке очолювала О. В. Журавльова — заступник голови
міської ради у справах іноземних учнів, запропонувала бліц
конкурс — по два запитання для кожної команди. В цьому
турнірі першою була команда КВЛУЦА, яка і стала перемож
ницею гри. У складі цієї команди виступали Тамір та Гамбаатор з Монголії, а також п'ятірка дружних кубинців —

Хуан Карлос Пелайєс, Едуардо
Фонтайне, Ахмед Селесія,
Абдель Каїро, Педро Ідальго Диал. Команда КІСМу — Хадер Мажді (Палестина), Чао Памессан (Того), Ель-Фахі ЕльХовад (Судан), Товад Віктор (Бенін), Куррея Віржіу, Де Фрей
таш Жоакім та Аугушту Карлуш (всі з Анголи) — також були
відзначені цінними дарунками, адже вони поступилися ду
же сильній команді лише двома балами.

На закінчення хочу подякувати всім тим, хто брав участь
у підготовці і проведенні гри-вікторини, — молодим танцю
ристам із Ленінського Палацу піонерів сестрам Татариновим,
Рейнальдо (Куба) та Курреї (Ангола), — які блискуче висту
пали під час музичних пауз.

Юрій КУЧИНСЬКИЙ,
викладач кафедри російської мови як іноземної Кіро
воградського Інституту сільськогосподарського маши
нобудування.

І МОРЕ

Одним з перших льотчиків судилося стати нашому земля
кові Л. М. Маціевичу. Майбутній видатний авіатор-корабельний інженер Лев Макарович Мацієвич народився 1877 року в
селі Олександрівні на Кіровоградщині.
У 1901 році Лев Макарович закінчив ме
ханічне відділення Харківського техноло
гічного інституту і поступив на службу у
Севастопольський порт, де виконував дору

Мацієвич вступає до морської академії.
Закінчує її по першому розряду, у чині ка
пітана, і працює у Морському технічному
комітеті. Якраз на той час у військових фло

чення по ремонту і будівництву суден. Зо
крема, був одним з керівників будівництва
крейсера «Очаков» та броненосця
«Иоан
Златоуст». Йому ж належить розробка про

тах країни почали з являтися підводні ко
раблі. Мацієвичу доручають контролювати

екта частини порту (1904 рік). Вихований в
українських народних традиціях, він бере
активну участь в організації любительських
вистав та вечорів.

сії. А щоб краще опанувати нову справу,
він проходить курси підводного плавання.

Коли у 1903 році, в
святкове відкриття пам
раїнської літератури І.
туди з і жалися визначні

Полтаві, відбулося
ятника класику ук
П. Котляревському,
діячі культури. Се- \

ред гостей був Мацієвич. Був присутнім
М. Л. Кропивницький. Наші земляки позна
йомилися, розмовляли рідною мовою, об
говорювали громадсько-політичні події та
питання, які турбували прогресивно на
строєні прошарки тодішнього суспільства.

Про це розповіли свідки тих подій та збе
режена загальна фотографія на відкритті
пам' ятника.

їх будівництво: на Балтійському суднобудів
ному заводі та у доках Німеччини для Ро

У стислі строки, усього за два роки, наш
земляк розробляє і подає на конкурс чо
тирнадцять проектів підводних човнів різ
номанітного призначення.

Подальша діяльність Л. М. Мацієвича поз язана вже з авіацією. Його знову приваб

лює нове: якраз авіація на початку століття
робила свої перші кроки. Засновувалися
аероклуби (Одеський — 1908 рік, Москов
ський, Київський,
Харківський,
Єлисаветградський — 1909 рік). Стали виходити авіа
ційні журнали, почалися перші польоти смі
ливців. З 1908 року він вивчає теорію авіа
ції з метою побудувати літак. Наступного

З ІСТОРІЇ
РІДНОГО КРАЮ
року розробляє у кресленнях та розрахун
ках проект гідроплана.

Тодішні газети сповіщали: «14-го верес
ня серії вдалих польотів
на
аеропланах
розпочав капітан Мацієвич. Незважаючи на
вітер силою у десять метрів
на секунду,
який часом зривався у бурю; воєнний авіа^
тор на біплані Фармана здійснив
за три
хвилини на значній висоті одне коло
над
^^одромом... Капітан Мацієвич
здійснив
політ з пасажиром — журналістом
Кри
венко, на висоті вісімдесяти метрів, і про
тримався двадцять дев’ять хвилин».
Польоти нашого земляка
були високо
технічними і справляли незабутні враження

на тих, хто мав щастя їх бачити. Йому належать перші нічні польоти, ЩО було тоді
зовсім новою і небаченою до того спраКатастрофа учинилася раптово — замовк
двигун, апарат зігнувся і став ламатися. Пілот розбився кабіну та парашут використа
ли пізніше. Свято
російської авіації було

затьмарено першою авіаційною жертвою
загибеллю одного з кращих льотчиків то
го часу. Це сталося 24 вересня »910 року.

С. БОНФЕЛЬД,
голова обласної секції пам’яток нанауки і техніки УТОПІК. член облас
ного літоб'єднання.
м. Кіровоград.

З вітрини- покупцеві
А кому з підсобки?

Аби
бажання...
Молода жінка прийшла в прокура
туру і почала скаржитися — мовляв,
II чоловік запідозрив у зраді, а це
0Се
брехня, що вона — вірна дру
жина. Розмова в моєму кабінеті
на
цьому не закінчилася — приходила й
дружина того, до кого бігала молоди
ця. Хоч побігала вона недовго — за
декілька днів з ножем у животі зро
била останні
кроки до
телефонної
будки. Викликала
швидку.
Чоловік,
який через зраду своєї дружини на
п яну голову всадив їй ножа, «поїхав»
на дев’ять років відбувати строк по
карання у холодні краї.

Схожих прикладів чимало. Якщо не
вбивство — то згвалтування, пограбу
вання, крадіжки. За 11 місяців мину
лого року лише на території
Кіровського
району обласного
центру
здійснено 1436 злочинів. З них — 7
убивств, 1 1 згвалтувань, 651 крадіжка
особистого майна. Неповнолітні
гро
мадяни скоїли 77 злочинів. Неповно
літніх засуджено 57. На території ра
йону чотири рази затримувалм рекетирів. Серед них — здебільшого лю
ди молоді.
Коли говорити про всі злочини мо
вою минулих років, то їх здійснюють
громадяни у комсомольському
віці.
Хоч комсомол до
злочинів не4 має
майже ніякого відношення, якщо не
брати до уваги, що й серзд злочин
ців є чимало комсомольців.
Усі ми непогано знаємо (або може
мо дізнатися) своі права. От про обо
в’язки, як їх дотримуватися, — з цим
гірше. Та найбільша біда — це безвід
повідальність, яка призводить до ско
єння злочинів.
Особлива надія на безкарність у не
повнолітніх. Вони , часто вважають, ще
і пияцтво, і дії після пияцтва їм ми-нуТься. Забувають,
що
кримінальна
відповідальність — з 16 років, а в,
»них випадках — з 14.
Приміром, А. М. Халіна
народним судом Кіровського
за те. що він разом з своїм дружком
однієї ице теплої ночі прийшли до жі
ночого гуртожитку N2 2 СПТУ-8 і, бу
дучи п яними, вчинили бійку.
Прикладів можна наводити багато
Є вони, напевне, і в обласному ..шдабі
«Комсомольського прожектора». Д
часто «прожектористи» проводили різ
номанітні рейди: перевіряли
роботу
відеосалонів. не давали спокою про
давцям. Добре, що це робили. У їхніх
паперах—зафіксовано чимало в
порушень правил радянської торгівлі
А от; який результат, дали ці перевір
ки. члени «КП» іноді й самі не знають
Випадково я дізналасй, що в мага
зині «Малюк», що по вулиці
Леніна,
«прожектористи» побували двічі. Пер
ший раз оформили акт десь на
100
крб., а при повторній перевірці аж на
З тисячі з хвостиком. Молодці, нічого
про це не скажеш. І результат ваго
мий — завідуючу за допущені прорахунки звільнили? Але влна, як ото щу
ку кидають у річку, тихо і гарно пра
цює в магазині «Мелодія».
От якби в такі рейди, можливо, запрошували
працівників прокуратури
(районної, міської, обласної), резуль
тат був би вагомішим.

Ці слова були в рубриці до публікації майже трирічної дав
ності «Макулатурна кофта». 9 квітня 1988 року «МК» розпо
вів, як «відкладаюіь» у магазині «Книги», що в Знам янці, де
фіцитну літературу.
Нещодавно члени
рейдової
бригади
штабу «КП» знову побували в цій книгарні. І знову виявили
прихованих видань на сотні карбованців.
Мені як автору тодішнього матеріалу пригадується, що ко
ли всі книги потрапляли в акт, то завідуюча, пускаючи сльозу,
запитувала:
Ви мені хоч вірите, що не знала я про це, не знала. Так
хочеться до пенсії допрацювати. Зовсім небагато
залиши
лося...
Тепер знову ті самі слова з деякими паузами, які можна
тлумачити: а так хочеться і на пенсії працювати. Про те, що
завідуюча Любов Андріївна Ханенко не знала про стан справ
у своєму магазині — говорити смішно. Хоч дивувало не це.
Дивувала якась спокійність, ба, навіть хизування — ось ми
які!
Рейд розпочався так: зайшовши в магазин, «прожектористи»
сказали, щоб продавці самі винесли ті книги, які відклали, але
не заплатили за них грошей. До речі, ці книги в акт не впису
валися. Три роки тому працівники книгарні пояснювали, що
хочеться придбати, а грошей нема. В даному випадку прислу
халися до тодішніх бід.
Акт склали. Туди потрапило декілька назв, які Тамара Зеленська, крім отих, на які «грошей нема викупити зразу», тихень
ко намагалася підкласти до купки, з якої дають тим, хто здає
макулатуру.
Ще рейдовики вписали в акт і прояви халатності. Якщо це
так можна назвати — бо дуже багато книг були начебто від
кладені для дитячих садочків, для методкабінете
міськвно,
для школи бджільництва. Хороших книг.
Оглянувши підсобки, члени штабу «КП» вже хотіли йти. Так
як автор цих рядків мав досвід з попередньої перевірки, то
разом з членами Знам' янського міського штабу «Комсомоль
ського прожектора» Анатолієм Дяковим і Сергієм Гетьманцем
позазирав у схованки.

Леніна, Маркса. О, там були такі книги, про які тіл
дово
диться мріяти! Усіх їх складали для описування...
Коли ж справа завершувалася, виявилось, що
багатенько
КНИГ

десь

ЗНИКЛИ.

__ Винесли у зал і продали? — запитуємо завіду
У— Ну, що ви так про нас думаєте погано...
заперечувала
Любов Андріївна.
Чесність сказаного, звичайно, була липовою
ще
один
продавець магазину В. Соколенко написала
в пояснюючій:
«під час перевірки в магазині книги з підсобки
виносилися

в зал». їх тут же розкупляли.
Другий акт крім перших двох пунктів доповнився третім —
дійсно прихованого товару виявили «прожектористи» на суму
Тамари
Зеленської,
331 крб. 20 коп. Це — за підрахунками ’
----------бо насправді було на чотири десятки більше. Тамара не врахувала тих дефіцитних видань, які були в продажі. Хоч їх ви-

тягнули зі схованок.
ВІД АВТОРА. Коли я з Анатолієм і Сергієм пішли з магавинесли в зал
і продавали,
зину, а весь прихований товар
хлопці запитали, який тут вихід бачу я? Тоді промовчав. Тепер
висловлю свої міркування.
Якби я був власником декількох книгарень, у тому числі і
знам’янської, завідуючій побажав би щасливого відпочинку
на пенсії (саме про це вона мріяла при першій
перевірці).
Завідуючою б узяв людину, яка справу знає, гостра не тільки
на язик, а й на розум. Решта — за кожен подібний випадок
карав би карбованцем.
Та я — не власник і ним ніколи, не буду. Що буде — ви
рішить облкниготорг. Він уже один раз вирішував, а бач, по
вторилося.

Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого комунара».
м. Знам’янка.
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Інколи від комсомольців, взагалі від
молоді, доводиться чути, що підеш у
прокуратуру, а там не завжди допо
можуть. Звичайно, дивлячись, з якими
намірами йти, хоч ми завжди постара
лися б допомогти, принаймні, «Комсо
мольському прожектору».
Згадуючи роботу «КП», думаю,
сьогодні «прожекотристам» було б ко
рисно відновити колись прекрасний
напрям роботи — попередження зло
чинів. Тобто — їх запобігання.
Тим
паче, що
тут прокуратура, наша зо
крема, зможе допомогти.
Аби було бажання в комсомольців.

тором З

Л. ГУЦУ-БІДЕНКО,
помічник прокурора Кіровської ра
йонної прокуратури м. Кірово
града.

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

.2 С.ЧНЯ І9аі РОКУ
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.МОЛОДИЙ КОМУНАР.

є о селі Березівка зруйнована церква. Без хреста. На місці купола
виросли дерева. Вікна й двері вибиті. Навкруги — зарості бур’яну. Церква
нагадує знівечену, знекровлену, слабку фізично, але сильну духовно
людину. Причому дуже гарну. Ніякі знущання такої краси знищити не
можуть,

ЗАДУШЕВНОЇ СІМЕЙНОСТІ
Стоїть ця церква як символ занепаду нашої куль
тури, нашої духовної бідності, втрати історичної
пам яті. Тї хотіли підірвати — не вдалось, її ламали,
та стерти з лиця землі не змогли. І слава Богу!
Вона стоїть як німий докір тим, хто її руйнував, тим,
хто мовчав, дивлячись на це безглуздя, тим, хто пе
ретворював її усклад соломи. Але немає сильнішого
Докору, як ось такий — мовчазний і трепетний. Уся
в ранах — вона ще стоятиме віки, навіть якщо її не
реставрувати.
Але реставрувати її треба обов’язково. Інакше
гріш ціна всім нам.
ш Ви не дивіться, що зовні церква облупилась. За
йдіть усередину, вдихніть повітря — а воно там і до
сі церковне, — і згадайте, що ви людина. І що ваша
місія на цій землі — творити добро, стверджувати
життя, а не руйнувати те, що будувалося на віки.
Коли поглянете на чудовий розпис, що залишився
на стінах, пройдетеся по викладеній плиткою долівці,
то відчуєте в собі приплив енергії і сили. Ви зрозу
мієте, ЩО храм божий повинен бути храмом. І ні в
якому разі не складом. І що по такій долівці трак
тором їздити не можна. А їздили ж! Вона витримала.
Дивимося на розмальовані полотнища і порівнює
мо цю церкву з жінкою, ім’я якій — мати. Через
будь-які тортури і муки пройде, виживе, аби тільки
наставити на путь істинний своїх дітей заблудних.
Дітей, які принесли їй стільки горя і болю.
...У цій церкві не раз бував великий російський
поет Афанасій Фет. Під час служби в кирасирському Воєнного Ордена полку він часто гостював у від
ставного поручика поета Олексія Федоровича Бржесського в його маєтку в мальовничій Березівці. Роди
на Бржесських завжди радо зустрічала молодого
корнета.
У Березівці були винокурний завод, ставок, де

плавала пара лебедів і, як пише Фет «...прекрасна
сільська церква, куди щонеділі приходили селяни з
дружинами і дочками в строкатих хустинах з вели
чезною кількістю живих квітів на голові».
_ Афанасій Фет з превеликим задоволенням при
їжджав у Березівку. Він високо цінував «...досить
освічене коло заможних поміщиків Олександрійсько
го повіту». Навіть підкреслював: «...ніколи Єлисаветградське зборище не могло по пишноті задушевної
сімейності та елегантній свободі посперечатись з
Олександрійським».
От так. А що ж нині? Не та тепер Березівка і Олек
сандрія не та.
Велику роботу по вивченню історії церкви у Бере
зівці провів наш відомий земляк-краєзнавець, кан
дидат медичних наук А. І. Кохан. Так, після деталь
ного вивчення характеру цегляної кладки та аналізу
мемуарів Фета Анатолій Ілліч встановив, що ця
церква побудована наприкінці XVIII — початку XIX
століть. А значить, є історико-архітектурним пам’ят
ником і повинна ^охоронятись державою, чого, на
жаль, і досі не зроблено. Цю церкву треба зберег
ти для нащадків. А найбільш реальний шлях — пе
редати її місцевій єпархії.
І ще один цікавий історичний факт встановив А. І.
Кохан. Працюючи в архівах Одеси, він знайшов при
мірник старої газети «Одеський вісник», в якому бу
ло вміщено некролог про смерть декабриста Воло
димира Павловича Романова, померлого в Олександ
рії. Того самого Романова, який після заслання був
помилуваний царем і продовжив кар’єру, дослужив
ся до чину адмірала. Так-от, його поховано в церкві
села Березівки. На жаль, час не зберіг могили де
кабриста і ніхто не знає її точного місцезнаходження.
Чому декабриста В. П. Романова, що згодом став
адміралом, ховали в Березівці? Відповідь на це пи-

тання ми знаходимо у спогадах А. Фета «Ранні роки
мого життя», виданих у Москві в 1893 році. На сторінці 545 Афанасій Фет пише про те, що В. 11,
манов був одружений на сестрі свого друга Олексія
Бржесського — Єлизаветі. От і стає зрозумілим, чо
му своє останнє пристановище Романов знайшов у
Березівці.
Не хочеться згадувати кінець п’ятдесятих
поча
ток шістдесятих років, коли подібна доля спіткала
сотні храмів. Тепер їх відроджують. Як храми Божі,
«к історико-архітектурні пам’ятники.
Пригадуєте, ми написали, що з Березівської церк
ви зняли хрест. А це погана прикмета. В давнину па
діння чи зняття з купола церкви хреста вважалось
зловісним знаменням, що пророкувало біду. Біда
вже трапилась — ми страшенно зубожіли духовно.
І що б не сталося біди ще більшої, треба віднов
лювати наші духовні зв’язки з минулим,
берегти
пам’ять предків. Один із шляхів реставрації наших
душ — відродження березівської церкви.
Розуміємо, що для цього потрібні кошти. І немалі.
Знаємо, з нашою бідністю це не просто. Але й від
кладати назавтра не можна. Щоб не спізнитися.
Є немало прикладів другого народження храмів.
Відроджували їх усім миром — і відуючі, й невірую
чі. 1 підприємства перераховували кошти, й окремі
люди.
Чекає свого другого
церква.

народження й березівська

Т. ПОЗОВА,
чпеи Сліпни журналістів СРСВ,
а, ЧЕВИШЕВ,
член Спілки громадських кореспондентів СРОК
Олександрійський район.

©БГВАЛОСІІ ЖИТТЯ...
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Учениця 9-А класу Кіровоградської серед
ньої школи № 5 закінчила життя самогуб
ством. У цій короткій замітці ми ні в якому
випадку не збираємось шукати винних чи ро
бити якісь висновки. Не хотілося, щоб спра
цював стереотип — винна школа.
Випадок
складний, неоднозначний, тож із часом, коли
попрацюють слідчі органи, обіцяємо повер
нутися до цісї теми. Поки що лише факти.

— До першого класу вони прийшли удвох
з братиком, — розповідає завуч по виховній
роботі школи Л. П. Вороніна. — Учились сла
бенько. Пізніше за рішенням медико-педагогічної комісії братика перевели в допоміжну
школу. З роками дівчинка стала вчитися кра
ще, хоч особливих успікіо не робила. Була
старанна, лагідна, добра. Конфліктів з учите-

лями і з учнями не мала. Трошки навіть пи
сала вірші, недосконалі, примітивні, але нес
ли вони в собі свій світ песимістичний, нера
дісний. По натурі була замкнена, пригнічена.
Чому дівчина вирішила, що краще помер
ти? Складне і страшне запитання. Навряд чи
хто зможе дати на нього вичерпну і точну від
повідь. Але аналізувати причини потрібно.
Наш кор.
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«ЩОБ НЕ ПЕРЕВІВСЯ РОДОВІД»
Прочитала у вашій газеті статтю «Хо
чу бути українкою».
Мені .теж 16 з половиною років, але
хочу тобі, Мирославо, написати, що ти
неправильно робиш, коли хочеш помі
няти мову матері, яка тебе народила,
мову бабусі та дідуся, від якого пішов
ваш родовід. І, шановна
Мирославо,
зрозумій, що, якби не було твоїх пред
ків, то не було б і тебе, тому треба
шанувати їх, їхню мову. Я тобі хочу до
рікнути, чому не навчилася своєї мови?
У мене життя склалося інакше. Батько
мій молдаванин, мати українка, але ко
ли моя мама одружилася з татом, то на-

Із відповідей учнів на уроках історії,
суспільствознавства і географії
— І голод був такий великий у країні, що... навіть собакам не бу
ло чого їсти.

* * *

— Де семе в нашій країні добувають молібден!
—- У... лампочках.
♦
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*
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— Льодовик на територію України насунувся аж 150 тисяч років
тому, а коли він закінчиться — цього ще ніхто не знає.
*

+

*

— Мужнім і відважним захисником скривджених був Робін Гуд.
Він грабував усіх підряд, але награбоване віддавав тільки бідним.
*

*

*

— Портик у стародавніх греків був місцем відпочинку. Кілька здо°
рових голих чоловіків тримали стелю, а в її тіні вчені мужі вели
неквапливу й поважну розмову.
♦

♦
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— Хто приймав участь у хрестових походах на Ісрусалим!
— Христофороносці! Тому, що вони як... Христофор Колумб від
кривали нові країни, а на слині були червоні хрести.
*
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не дорікнув, усі знали, що я розмов
ляю з молдаванами вільно по-молдав
ськи, а з українцями по-українськи, з
росіянами — по-російськи, і це мені
робить велику честь. Мене стали пова
жати, бо говорю вільно трьома мовами,
я дуже дякую своїй мамі і татові за
таке виховання.
>
Коли записували у паспорт національ
ність, я перевагу віддала національності
мами, бо вона мене народила, але якби
записали мене молдаванкою я б не від
мовилась тому, що тато мій молдава
нин, отож — це мої рідні, які мені да-

вчилася так говорити
по-молдавськи,
що ніхто не сказав би, що вона не мол
даванка. У хаті в нас розмовляють дво
ма мовами, українською і молдавською.
І я почуваю себе такою щасливою, що
володію молдавською мовою, не уявляю
себе, як це не знати мови, якою гово
рять мої батьки. Вірю, що з тебе мо
жуть насміхатися в школі, зі мною теж
таке було, але, думаю, що все залежить
від вчителів вашої школи, від вожатої
та активу школи, батьківського комі
тету, що не зуміли правильно постави
ти питання з національним вихованням.
А мені допомогли вчителі, і мені ніхто

♦

— Документ про шлюб видасться одруженим, щоб вони знали,
що вже можуть зробити.дітей
Оксана КОЗЛІТІНА,
учениця 10 класу СШ Hf 15 м. Кіровограда.

ли світ, життя, ласку, виростили мене,
Так що ти не хвилюйся, Мирославо, це
честь і слава продовжувати свій родовід і націю, але ти постарайся виправ
дати себе, вивчи мову, вона дуже ці
кава!

Александр КОЧЕТКОВ

БАЛЛАДА
О ПРОКУРЕННОМ
ВАГОНЕ
ВІРШ В АЛЬБОМ

Как больно милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями
Р. 8. Я, як одружуся, вивчу своїх ді
Раздваиваться под пилой.
тей всіх мов, які я знаю, щоб мій ро
Не зарастет на сердце рана,
довід, нація не перевелися. Я не про
Прольётся чистыми слезами,
ти, щоб був у мене чоловік молдава
Не зарастет на сердце рана,
нин, усі люди однакові, мама каже: «Ми
Прольётся пламенной смолой,
всі рівні перед Богом...».
Но если мне укрыться нечем
З повагою Люда ГАННУЦА.
От жалости неисцелимой?
м. Новоукраїнка.
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.
Но если я безвестно кану —
СОЦІУМ
Холодный свет луча земного?
Но если я безвестно кану
За звездный пояс, в млечный дым?
«Якщо
клас
дружний,
він
дуже
сильний».
І
Таке питання на порядку денному сьо
взаємодопомога, але не тільки в навчанні, а
Я за тебя молиться стану,
«Дружбу в класі я розумію так, щоб І Чтоб не забыл пути земного,
годнішнього випуску «Соціум». На нього
і в комсомольській роботі. Бо часто
зу
хлопці до дівчат зверталися по іменах, nie- І Я за тебя молиться стану,
відповідають старшокласники м. Мала Вис
стрічається так, що комсомольську роботу
ля школи відстаючим допомагали по уро Чтоб ты вернулся невредим.
ка.
тягнуть один-два учні, а інші тільки слуха
ках».
«Я розумію дружбу в класі, якщо силь
ють звіти на комсомольських зборах».
Трясясь в прокуренном вагоне,
«Щоб усі мирилися».
клас
ніші учні допомагають слабшим».
Он стал бездомным и смиренным.
«Якщо в класі існує дружба, то
«Щоб хлопці не обіжали дівчат».
«Щоб усі були між собою дружними і
Трясясь о прокуренном вагоне,
спільно робить, трудиться, як правило зав«Дружбу в класі я розумію, що друзі І
розуміли товаришів».
Он полуплакал, полуспал,
жди лідирує».
повинні допомагати один одному у важку Когда состав на скользком склоне
«У класі повинен бути девіз «Один за
«У нашому житті існує мало таких клахвилину».
всіх і всі за одного». Всі повинні помагати
сів, В яких є дружба, і мені хочеться, щоб
Вдруг наклонился в страшном крене,
«Дружба в класі — це дуже добре. І, і Когда состав на скользком склоне
один одному».
таких класів було більше».
звичайно, прикро, якщо її не існує. Але, на От рельс колеса оторвал, —
«Я розумію дружбу в класі так: напри
«Дружба в класі — це взаєморозуміння,
жаль, справжню дружбу не всі розуміють». Нечеловеческая сила
клад, коли оголосили іти прибирати в міс
допомога, підтримка, учні повинні відстою
«Це тоді, коли колектив живе, як один В одной давильне всех калеча,
ті, то повинні всі прийти».
вати честь класу, допомагати один одно
організм, усі однодумці».
«Дружбу в класі я розумію так: коли є
Нечеловеческакя сила
му».
Земное сбросила с земли...
I И никого не защитила
І Вдали обещанная встреча.
I И никого не защитила
I Рука, зовущая вдали.
І С любимыми не расставайтесь,
І Всей кровью прорастайте в них.
«Творча людина. Як її вихова довжити навчання у вищих
на структорами, а також дозволяє залишаються поза увагою керів | И каждый раз навек прощайтесь,
в ника гуртка так звані «важкі» під I И каждый раз навек прощайтесь,
ти?». Це питання продовж бага вчальних закладах, а тим,
кого поєднувати технічні елементи
комбінаціях. Наступний літки. Він їм довіряє. Доручає'I И каждый раз навек прощайтесь,
тьох років турбує керівника авто захоплює процес
виготовлення різних
якусь
корисну | Когда уходите на миг.
модельного гуртка обласної стан автомоделей, хто з інтересом пра етап розвитку їх технічних інтере такому підлітку
|
Ро Б. Ви, звичайно, впізнали цього
ції юних техніків О. М. Сорокіна. цює на верстатах, рекомендує вчи сів здійснюється на основі знань справу, щоб підняти його авто
І вірша. Він звучить у фіналі фільму
і
навичок.
Тут
формуються
понят

ритет
у
власних
очах.
тись
у
професійно-технічних
учи

Своєю одержимістю, любов’ю до
. И «Ороиів долі, або З легкою парою»,
тя про конструкції машин, мехаВідчутні результати в організа
автомоделізму викликає в
дітей лищах.
. І який на цей Новий рік був показі»
у чому ж секрет успіху О. М. нізми, їх призначення та дії, йде ції творчості школярів дає само
інтерес до конструювання.
. II ний по телебаченню аж двічі. ЦінаСорокіне?
Вплив занять у гуртках О. М. Со
врядування в гуртку. О. М. Соророкіна на дітей значний. Для ба
кін виховує учня-господаря, якийі І ва Історія вірша.

ЯК Я РОЗУМІЮ ДРУЖБУ В КЛАСІ?

гатьох з них поки стали вирішаль
ними при виборі професії водія,
слюсаря по ремонту автомобіля.
Л згодні успішно
"
діями Андрій Бенякоо.
ійночук.
навчаються
п професійнотехнічному училищі N9 8, де здо

♦

РЕЗОНАНС

бувають професію екскаваторни
ка брати Роман і Руслан Гамоличі
та багато інших. Вони говорять,
що гурток, яким керує Олександр
г^колайович, зіграв
у їхньому
житті визначальну роль — сфор
мував інтерес і любов до техніки,
прищепив повагу до праці, пока
зав творчі можливості робітничої
професії, навчив працювати голо
вою і руками. Випускники авто
модельного гуртка на перше міс
це ставлять творчі мотиви вибо
ру професії, а вже потім — піз
навальні і професійні.
Тим, хто проявив нахил до кон
струювання, вчитель радить про-

г

ПеАагОГ Уміє налагодити друж
ні взаємовідносини з вихованця
ми, створити мажорний мікроклі
мат, який сприяє * Розвитку твормості та ініціативи гуртківців. Ат
мосферо творчості дає змогу
і

Десь у середині 30-х ромі» його
оідчуває особисту відповідальність І
І автор Олександр Кочагкок аідпочнза асі сирени. Він підтримує ро- і
зумні ініці^ тіви слоїк
учиіа^^ У |I вав з дружиною на Півдні, а потім
/ надумав з'їздмтм у сп/г *ах до А4отворчих справах у всіх рівнІ^^ а- Л
| с«с«м. Вжо Оую анбрянмм ден* »ІД
• а, і но так оамливо, кому і чю- ВГ ду, »ІдоммЛ / поївд, ллє
дружмна
жить хороша 'Доя, адже радіти їй, Я
ЄМОвНПЛ
1ЦЄ
обговорювати ГГ, а потім раал/зо-

О. м. Сорокіиу. і оийооанідялг по
чувати себе ріянолрапиими чле-

нами дружньої сім’ї.

Під час проведення занять пе
дагог ставить перед учнями такі
вимоги, що вони а свою чергу
починають
вірите в можливість
свого успіху. У Олександра Ми
колайовича завжди багато задумок,
цікавих і складних,
які
пропонуються
дітям
своєчас
но, коли є вже достатні знання,
вміння, є необхідний для успіш
ної роботи інтерес.

засвоєнні^, судових навичок, зароджуєть^^ і розвивається інте
рес до того чи іншого виду мо
делі. Олександр
Миколайович
учить гуртківців знаходити само
стійні вирішення конструктивних
проблем, а не тільки оперувати
готовими зразками і схемами.

Гурток Олександра Миколайо
Наприклад, дітям першого ро вича відкритий для всіх бажаю
ку навчання, в яких є бажання чих. Тут можуть попрацювати у
творити, майструвати, він пропо вільний час ті діти, які не
за
нує працювати з наборами-кон- реєстровані в журналі обліку. Не

тт ДВІ ДУЮЧИМ відділами народної освіти

на кілька днів. їм було тішмо розлу°
вувати буде дружно весь колек
чатмсі, то була щаслива пора їхньої
тив — усі гуртківці разом з керів
любові. Він зостався і наступного дня
ником.
довідався, що поїзд, н якому мав
На
тринадцятому
облаАк іу
їхати, зазнав катастрофи...
Життя
змаганні у^/івської молодіжно
поета врятувала сила коханні. Ото»
трасовому автомодельному спор ді й народився цей прекрасний вірш,
ту команда О. М. Сорокіна вибо один рядок з якого навіть став афо°
рола перше місце. Три гуртківці ризмом: «С любимыми на расста«
Д. Воронов, Ю. Сидоренко
по війтесь». Не
розлучайтеся з коха
класу Т-А-1, О. Сорокін по класу ними. Поки < рука, яка кличе а да
Т-Б-1 — перші місця в особисто лини — не розлучайтеся. Поки < вда
му заліку.
лині обіцяна зустріч — не розлучай«
О. КОРНІСНКО,
теся...
методист кабінету
аихоаної
роботи обласного
Інституту
вдосконалення вчителів.

тези ЦК Компартії України про ставлення

ну. Мова про інше. Від чийого Імені Борис

♦♦

учениц« 10 класу СШ Mt із м. піров«гК-м-

*

«І ворча людина, лл <1
------ти?». Це питання продовж бага
тьох років турбує керівника авто
модельного гуртка обласної стан
ції юних техніків О. М. Сорокіна.
Своєю одержимістю, любов’ю до
автомоделізму викликає в
дітей
інтерес до конструювання.

вчальних закладах,
тим,
кого
захоплює процес
виготовлення
автомоделей, хто з інтересом пра
цює на верстатах, рекомендує вчи
тись у професійно-технічних учи

лищах.
У чому ж секрет успіху
Сорокіна?

О. М.
Вплив занять у гуртках О. М. Со
рокіна на дітей значний. Для ба
Педагог уміє налагодити друж
гатьох з них вони стали вирішаль
ні взаємовідносини з вихованця
ними при виборі професії водія,
ми, створити мажорний мікроклі
слюсаря по ремонту автомобіля.
Сьогодні успішно працюють во мат, який сприяє розвитку твор
чості та ініціативи гуртківців. Ат
діями Андрій Беняков, Юрій Данмосфера творчості дає змогу і
чук. Навчаються в професійно0. М. Сорокіну, і вихованцям по
технічному училищі № 8, де здо
чувати себе рівноправними чле
бувають професію екскаваторни
ка брати Роман і Руслан Гамоличі
та багато інших. Вони говорять,
<^о гурток, яким керує Олександр
К Чколайович, зіграв
у їхньому
жйтті визначальну роль — сфор
мував інтерес і любов до техніки,
прищепив повагу до праці, пока
зав творчі можливості робітничої
професії, навчив працювати голо
вою і руками. Випускники авто
модельного гуртка на перше міс
це ставлять творчі мотиви вибо
ру професії, а вже потім — піз
навальні і професійні.
Тим, хто проявив нахил до кон
струювання, вчитель радить лро-
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Співак Олексій

нами дружньої сім'ї.
Під час проведення занять пе
дагог ставить перед учнями такі
вимоги, що вони
свою чергу
починають
віритйг о можливість
свого успіху. У Олександра Ми
колайовича завжди багато заду
мок,
цікавих і складних,
які
пропонуються
дітям
своєчас
но, коли Є вже достатні знання,
вміння, є необхідний для успіш
ної роботи інтерес.
Наприклад, дітям першого ро
ку навчання, в яких є бажання
творити, майструвати, він пропо
нує працювати з наборами-кон-

Перебудова школи йде дуже повіль
но і складно, як і перебудова суспіль
них відносин у країні. Одна з серйозних
причин — недостатня участь у ній уч
нів. Для того, щоб учнівська молодь ак
тивізувала свої зусилля в демократиза
ції шкільного життя, її потрібно запа
лити, організувати і повести за собою.
Силою, здатною на це, може стати уч
нівська комсомольська організація, хоч
вона нині переживає важкі часи,
як,
між іншим, і вся спілка.
Майбутнє шкільної комсомолі? сьо
годні часто пов’язується з так званою
деполітизацією школи. Дискусі? веду
ться на різних рівнях, причому строка
тість думок викликає занепокоєння тих,
хто вболіває за долю нашо? школи. А
подекуди вже переходять до конкрет
них дій. За повідомленнями преси, у
Литві,
наприклад,
наказом міністра
культури та освіти
розпущені(?) полі
тичні організаці? дорослих і учнів у
школах, ліквідована посада
старшого
піонервожгГгого. Концепція національ
но? школи, запропонована педагогами
Львівсько? області, заявляє про деполі
тизацію школи. В той же час, за свід
ченням преси, окремі львівські вчителі
виводять школярів на політичні демонстраці?, разом з ними беруть участь у
політичних акціях. Традиційне привітан
ня учнів з найбільш гуманним поба
жанням доброго ранку, доброго дня,
доброго здоров’я замінюється гаслом
«Слава Укра?ніІ». І все це називається
деполітизацією школи.
У деяких
концепціях національно?
школи поруч з думкою про ?? «деполі
тизацію» проголошується завдання ви
ховання свідомого громадянина. Зако-

ника гуртка так звані «важкі» під
літки. Він ?м довіряє.
Доручає
такому підлітку
якусь
корисну
справу, щоб підняти його авто
ритет у власних очах.

И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг.

Р. в. Ви, звичайно, впізнали цього
вірша. Він звучить у фіналі фільму
Відчутні результати в організа «Іронія долі, або 3 легкою парою»,
ції творчості школярів дає само який иа цей Новий рій буа показа
врядування в гуртку. О. М. Соро- ний по телебаченню аж двічі. Цій«*
кін виховує учня-господаря, який м історія вірша.
відчуває особисту відповідальність І Десь у середині ЗО х років ЙОГО і

мвТспр}7и.'^^^
за
всі спраги. Він підтримує ро-і ”ТОР Омксмлр Кочоткоз відпочи*
■■>*
у
І
з дружиною не Півдні, а потім І
зумні■ ініці
^ іви своїх учнір
Ур
надумав з'їздити у спу 'аах до Мо-І

творчих справах у всіх рівні
скан. Вже був анбраннй доне аІд'Іа-І
ва( і не так важливо, кому мле-І ду, відомий І поїзд, але дружина/
жить хороша ідея, адже радіти їй, І
обговорювати її, а потім реалізо-f поета змовила його залишмтиел ще
вуватм буде дружно веси копектив — усі гурт ні вц» разом з ксРв-

засвоємнг
удових навичок, зароджуєть
і розвивається інте
рес до того чи іншого виду мо
делі. Олександр
Миколайович

ником.
На
тринадцятому
обла<
У
по
змаганні у» Лівської молоді
трасовому автомодельному спор
ту команда О. М. Сорокіна вибо
рола перше місце. Три гуртківці

учить гуртківців знаходити само
стійні вирішення конструктивних
Д. Воронов, Ю. Сидоренко
по
проблем, а не тільки оперувати класу Т-А-1, О. Сорокін по класу
готовими зразками і схемами.
Т-Б-1 — перші місця в особисто
Гурток Олександра Миколайо му заліку.
вича відкритий для всіх бажаю
О. КОРНІСНКО,
методист кабінету
виховної
чих. Тут можуть попрацювати у
роботи обласного
інституту
вільний час ті діти, які не
за
вдосконалення вчителів.
реєстровані в журналі обліку. Не

тт A RI ДУЮЧИМ відділами народної освіти
И рай(м'ськ)викон*с>МІІ’
директорам
профтехучилищ надіслано лист за підпи
сом начальника обласного управління осві
ти Б. П. Хижняка, де зокрема говориться:
«В умовах багатопартійності і загострення
ідеологічної боротьби принципового зна
чення набуває питання про нав'язану опо
зиційними силами так звану деполітизацію
середньої і вищої школи, перетворення її
на «політично-нейтральну».
Керівник установ освіти області повідом
ляє, що ЦК КПУ прийняв постанову «Про

Фото Д. ТКАЧЕНИА.

і

поєднувати технічні елементи
в
різних
комбінаціях. Наступний
етап розвитку їх технічних інтере
сів здійснюється на основі знань
і навичок. Тут формуються понят
тя про конструкції машин, механізми, їх призначення та дії, йде

тези ЦК Компартії України про ставлення
до деполітизації народної освіти та робо
ту партійних організацій навчальних закла
дів в умовах багатопартійності». І далі:
«Просимо організувати повсюдне обгово
рення у відділах народної освіти, педаго
гічних колективах шкіл, позашкільних за
кладах та СПТУ. Рекомендуємо керуватись
цією постановою у своїй практичній діяль
ності по організації
навчально-виховної
роботи в установах народної освіти».

на кіпьк» ми і*.
\
матися, то буяв щшспмм порі ІХШоО'І 1
любові. Вій зостався І ишстулного дм» 1

довідався, що поїзд, й якому мав
їхати, зазнав катастрофи...
Життя
поета врятувала сила кохання. Ото
ді й народився цей прекрасний вірш,
один рядок з якого навіть став афо
ризмом: «С любимыми не расста
вайтесь». Не розлучайтеся з коха
ними, Поки < рука, яка кличе з да
лини —. не розлучайтеся. Поки а вда
лині обіцяна зустріч — не розлучай
теся...

ку. Мова про інше. Від чийого імені Борис
Павлович пише: «рекомендуємо»?
Логічно було б, якби партійні комітети
чи їх секретарі давали вказівки своїм пер
винним партійним організаціям, організу
вати на цю справу членів партії. Та не ке
рівник державної установи. Що ж тоді ро
бити керівникам, які дотримуються інших
політичних поглядів?
Сподіваємось, що педагоги, батьки від
гукнуться і висловлять своє ставлення до
листа Б. П. Хижняка.

Але зараз мова не про постанову як та-

Наш йор.

ДЕПОЛІТИЗАЦІЯ ЧИ
номірно виникає запитання: хіба можна
виховати громадянина без прилучення
учнів до політичного та громадського
життя країни, в якій вони мешкають,
без вироблення умінь і навичок реалі
зації громадянських прав і громадян
ських почуттів?
Дуже важливо
нага
дати, що і формування національної са
мосвідомості, і національно-культурне
відродження народу, республіки не по
збавлені політичного змісту. А якщо го
ворити про навчальний процес, то і тут
з деполітизацією не так просто, як де
кому здається. Вона припустима щодо
математичного
дисциплін природного,
циклу, і то не завжди, Викладання ж
гуманітарного
навчальних
предметів
циклу без пристрасті важко собі уяви
ти. Все залежить від переконань учите
ля. Причому процес їх впливу абсолют
но обї’єкітивнийІ Особистість виховує
ться в першу чергу особистістю. Це не
марксистське положення, не «вигадка
комуністів». Це загальновизнана зако
номірність педагогічного процесу. А ви
ведення діяльності парторганізації
за
стіни школи чи вихід учителя з партії
автоматично до зміни переконань (якщо
вони були) не веде.
Отже, життя настійно свідчить: поло
ження В. І. Леніна про те, що школа по
за політикою — це брехня і лицемірство,
поки що спростувати нікому не вдалося.
Тим більше сьогодні, коли процес політизації населення набуває широти. «Де
політизувати» школу — значить відго
родити її від життя, бід опливу соціаль
них умов. А це — і неможливо, І недо
цільно. Навпаки, дуже важливо викори
стати різні думки, погляди для форму
вання о учнів свідомої
громадянської
позиції, для виховання життєвих ідеал і □
на основі загальнолюдських цінностей.
Звичайно, ми проти навмисної політизації навчально-виховного процесу, про

ти зловживання І оперування цитатами,
формалізму І студіювання, проти парад
ності, шумихи, проти прилучення учнів
до партійної боротьби, створення в шко
лі обстановки нетерпимості до різних
думок і т. п.
А може, взагалі розпустити шкільні
комсомольські організації, як це зро
били в Литві? Відповідаючи на це запи
тання, потрібно врахувати дві речі. Поперше, хто забезпечить дуже потрібну
творчу функцію об’єднання старшоклас
ників, організації їх різнобічної діяль
ності, учнівського самоврядування, хто
потурбується про створення можливос
тей для самовираження старшокласни
ків, розкриття їх сил, задоволення їх ін
тересів, про пошук талантів і т. п.? Ін
ша організація? Ніхто не стане запере
чувати, що без своєї громадської ор
ганізації шкільна молодь обійтися не мо
же. Отже, йдеться про заміну однієї
організації іншою, тобто не про деполі
тизацію, а фактично про переполітизацію школи. По-друге, вирішувати пи
тання про розпуск організації чи виве
дення її діяльності за стіни школи мож
на лише за участю самих комсомольців
і учнівського колективу.
Тут істотно нагадати, що в «Заяві де
легатів обласної учнівської конферен
ції», що нещодавно відбулася в Кіро
вограді, засуджуються спроби в окре
мих місцях, зокрема в Світловодську та
Олександрії, роз'єднати школу і комсо
мол.
Така позиція делегатів обласної кон
ференції. А що думають старшоклас
ники на місцях? Аналіз анкетного опи
тування, бесід з старшокласниками, по
казує: близько 23 процентів вважають,
що комсомол у школі н® потрібний, 36
проценті®, навпаки, вірять о його мож-

ливості, решта ж не дає однозначної
відповіді на прямо поставлене запитан
ня, але в більшості висловлює думку
про доцільність створення
учнівської
комсомольської організації при певних
умовах («щоб вона діяла», «щоб об'єд
нувала молодь», «щоб організовувала
цікаві справи», «давала можливість кож
ному утвердити себе» і т. п.). Більшість
відповідей (близько 76%), в яких запе
речується доцільність діяльності
ком
сомолу, помічається серед учнів тих, в
основному міських і окремих сільських
шкіл, о яких комсомольська робота об
межується сплатою членських внесків,
проведенням зборів з формалізовани
ми рішеннями, напівавтоматичним під
несенням рук. А серед тих, хто сумні
вається, пов’язує своє сприйняття комсомольскої роботи в школі
з рядом
умов, найбільше (69 процоентів) стар
шокласників сільских шкіл. Очевидно,
їх сподівання на власну цікаву діяль
ність у комсомолі виявилися невиправ
даними. Значно більше оптимістів у
міських і сільських школах, де комсо
мольська робота поставлена відносно
непогано, що цілком закономірно. Тут,
мабуть, відбивається відносна віддале
ність школярів від
динамічних моло
діжних процесів, вплив учителів,
на
вчально-виховного процесу в цілому і
батьків, а також ідеалів, що ще про
довжують впливати на думи та життєві
плани старшокласників, служать
для
них вказівником у поведінці. Між ін
шим, багато учнів пов’язує своє праг
нення працювати в комсомолі з бажан
ням збагатити себе політичними знан
нями, надією на формування справж
ніх життєвих ідеалів, на можливість ре-

алізувати свої сили і здібності.
А яка позиція педагогів? Численні зу
стрічі з учителями в різних містах і сіль
ських районах дають уяву про їх погляд
на місце комсомольської організації в
школі. Характерно, що навіть в одному
педагогічному колективі іноді вислов
люються полярні думки. Постійно спо
стерігаючи заорганізованість і форма
лізм у діяльності учнівської організації,
її безсилля, пасивність
комсомольців,
багато вчителів втрачають віру у мож
ливості шкільної комсомолі?, виража
ють песимістичні настрої. В цьому нема
ла вина педагогічних вузів,
зокрема
Кіровоградського педінституту, які по
гано готують учителя до роботи з ком
сомольцями, не
розкривають
перед
ним можлизостей учнівської організа
ції. Зате там, де комсомол довів свою
дієздатність, організовує діяльність мо
лоді, аеде її за собою, переважна біль
шість учителів підтримує його, пов'язує
з його діяльністю
надії в перебудові
школи. Багато досвідчених класних ке
рівників висловлюють таку думку: «Ро
бота комсомольської організації
ко
рисна і дуже потрібна як для старшокласнків, так і для школи в цілому. Але
для того, щоб вона була ефективною,
нам, учителям, потрібно готувати
до
неї дітей ще з молодших класів». І дійс
но, процес деполітизації життя шкільна
молодь сприйняла з інтересом, актив
но включається в дискусії, часто про
понує, голосує, але коли доходить до
конкретних дій, нерідко виявляє безпо
мічність.
Для виведення шкільної комсомолі? з
кризи необхідно, на нашу думку, змінити
статус організації, розширити її права,
зміцнити засади самостійності.
Перед-

усім — вивести її з-під опіии дорослих.
Керівництво комсомолом з боку ШКІЛЬ
НОЇ парторганізації вважаємо недоціль
ним. Дорослі можуть допомогти комсо
мольцям роз’ясненням І прикладом роз
в’язання завдань, діловою порадою, так
товною предметною допомогою, підтрим
кою Ініціативи тощо. Зате зміцнення
зв’язків з міськкомом, райкомом, взаємо
дія з іншими загонами комсомолу, з ін
шими молодіжними організаціями — на
дійний шлях розвитку самостійності, Іні
ціативи I творчості учнів-комсомольців.
Помітне скорочення кількісного скла
ду шкільних комсомольських організа
цій підказує нові можливості.
Треба
подумати про
доцільність створення
спільних організацій
учителів і учнів.
Учителі-комсомольці внесуть в спільну
діяльність елемент організованості, сво?м досвідом сприятимуть самостійним
рішенням і діям, набуттю старшоклас
никами досвіду соціально? поведінки.
Варто також подумати про зміну струк
тури організаці?, будувати і? за принци
пом інтересу (у загальношкільних об’єд
наннях). Таким чином первинні оргаиізаці?
будуть
створені в учнівському
науковому товаристві, учнівському ко
оперативі, фізкультурьному колективі і
т. д. Така структура буде сприятливою
для розвитку здібностей і талантів, для
конкретного дотику
комсомолі?
до
особистості учня, для впливу на форму
вання його творчо? індивідуальності.
Шкільна комсомольська організація
має присвятити свою діяльність розв’я
занню проблем старшокласників, допо
мозі їм у підготовці до повнокровного
творчого життя людини і громадянина.
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++ Сторінка аля илнів шкіл, ЯЯГУ, тозенімриів.опиментів та пе^алтіб

А. ^ОЗЕНБЕРГ,
доктор педагогічних наук, професор
кіровоградського державного пе
дагогічного Інституту їм. О. С. Пухикіи*.
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«З МОЛОДИМИ
Сьогодні значна части
на учнівської молоді, кот
ра навчається в технікумах
ми
професійно-технічних
училищах, мешкає в гур
тожитках -- нерідко да
леко від рідних і близ.КМХ, В той час, ЯК їм, 15—
16-річним хлопцям і дівча
там, ще
дуже
потрібні
постійна увага і розумні
ненав'язливі поради з бо
ку дорослих. Якби
саме
так це було — багато з
них не сіли 6 на лаву під

судних чи не стали самі
жертвами злочинних на
мірів. Саме в цей період
на
молодь
звертають
свою увагу, ведуть актив-

ну діяльність серед
неї
різноманітні угруповання
злочинного і екстреміст
ського напрямів.
Чому трапляються
по
дібні речі, ні для кого не
€ таємницею: з молоди
ми умами легше впора
тись,
заінтригувати,
їх
завжди можна підставити
за дорослого, адже щодо
неповнолітніх
закони
у
нас гуманні. Доводилось
спостерігати за колонами
демонстрантів у Києві і
бачити на обличчях бага
тьох їх молодих учасни
ків, що прийшли вони до
будинку парламенту
не
через політичні переко-

ЛЕГШЕ ВПОРАТИСЬ»

нання, а одні — гнані злою
неволею анонімних орга
нізаторів, другі — вигнані
з гуртожитків і аудиторій
в шеренги «борців»
по
грозами фізичної розпра
ви, треті — з цікавості, як
будуть «скидати
уряд».
Спостерігав і за хлопча
ком у формі курсанта
річного училища, котрий
хвацько зупиняв рух тран
спорту на Хрещатику. До
рослому дяді довелось би
відповідати за такі фоку
си, а хлопчакові — зійде
з рук. Бачив хлопчаків,
поставлених
організато
рами демонстрацій у лан
цюжки «власної охорони»,
а як же інакше: на аипа-

док чого, кому хочеться
підставляти спину під мі
ліцейський кийок, а так —
міліція дітей не чіпає. І
хай мені тепер доведуть,
що молодь не використо
вується у чиїхось іграх та
інтригах.
Необхідно підкреслити й
інше: якщо ти демократ,
то яке маєш право розпоГяджатнсь чужими долями
здоров’ям чужих дітей у
своїх інтересах, обдурю
вати батьків, нотрі посла
ли своїх синів і дочок на
вчатись
чи одержувати
спеціальності, а не марши
рувати і голодувати? Мені
хотілось би, щоб ці молоді
люди разом зі своїми бать
ками
серйозно
задума
лись над прочитаним
І
зрозуміли, що за красиви
ми і привабливими лозун

СьогоднІ, на цій тематикмам
сторінці,
зустрілися
думки двох працівників мі
ліції — начальника Інспек
ції у справах неповнолітніх
і старшого дільничного Ін
спектора. Живуть 0 працю
ють вони в різних містах
нашої області, але І в Кі
ровограді, І в Олександрії,
як, в принципі, І в усій на
шій країні, проблеми, про
які вони пишуть, однако
ві — крива підліткової зло
чинності невмолимо підні
мається вгору.
Можливо, їхні тверджен
ня не завжди беззаперечні,
але вони пишуть про те,
що їм болить. Це повинно
боліти не тільки працівни
кам МІЛІЦІЇ, це повинно бо
літи всім нам...

гами й обіцянками прихо
вується корисливість і, ДО*
сягши своїх цілей, їх авто
ри викинуть «відпрацьо
ваний матеріал» на звали
ще І тоді почнеться реаль
не життя. Такі аналогії не
раз зустрічав у криміналь
ній практиці, тому прикла
дів можу навести скільки
завгодно. Та в цьому, пев
но, мало хто й сумніваєть
ся.
Рясніють
міліцейські
зведення прізвищами мо
лодих, котрі скоїли тяжкі
злочини, а офіційні вихо
вателі все ще стараються
змінити щось шляхом ад
міністративних
заходів,
створенням
різноманіт
них комітетів і комісій,
хоч усі ми чудово розу
міємо, що це звичайна
відписка і формалістика:
після офіційного «вихован
ня»
шефами-наставниками чи бездарни/аи педагогами-організаторами
в
молодіжних
гуртожитках
настає своє життя, де —
пиятики, хуліганство, «під
готовка» до злочинів.
«Сприяють»
цьому
і
різноманітні інструкції та
перестраховки, які не да
ють змоги молодим після
занять в аудиторії десь
підзаробити,
аби мати
чесно зароблені гроші.
Дефіцитом довір’я,
ви
раженого
державою у
подібних інструкціях, пре
красно користуються різ
номанітні злочинні еле
менти. Вони в своїх бруд
них справах не загляда
ють у паспорт, а, навпаки,

заохочують, мовляв,
не
маленький
уже, зробиш
ось — і матимеш свіжу
копійку.
Немала енна у нинішнім
складній ситуації, вважаю,
І самої молоді, яка все че
кає, що для неї хтось щось
зробить - влаштує їй до
звілля, організує якийсь
клуб чи гурток. Навпаки,
Ініціатива має ити само
від них, від молодих.
Але найголовнішим, я
вважаю, саме правове ви
ховання, якщо ми все-та
ки хочемо збудувати пра
вову державу. Ніщо не
зможе
виправдати тих
юнаків чи дівчат, які скої
ли злочини, навіть якщо
знаходиться
«комплекс
різних причин». Потрібна
робота і над самим Зако
ном, який сьогодні пра
цює не на повну силу.
Допоки існуватимуть про
біли в законодавстві або
його «мертві» статті, а у
підростаючого покоління
не виховуватиметься від
повідальність за свої дії і
вчинки, допоки державні
інститути будуть перестра
ховуватись
у
питаннях
життєдіяльності молодих,
доти їхніми руками
до
рослі «наставники» зло
чинного світу творитимуть
чорні справи,
виходячи
при цьому сухими із води.

старшим
інспектор
відділу
справ.

А. ШУМКІН,
дільничний
МІСЬКОГО
внутрішніх

м. Олександрія.

шш
А ЗВІДТИ ДОРОГА
Становище, яке склалось в інспекції у справах непов
нолітніх Кіровського РВВС м. Кіровограда, характерне
для більшості аналогічних інспекцій. На одного дільнич
ного інспектора припадає 4 навчальних заклади, близь
ко 10 тисяч неповнолітніх юнаків і дівчат, десятки під
валів, горищ та напівзруйнованих будівель, інших бездоглядних місць, де й скоюється найбільше правопорушень і злочинів.

З майором міліції Анатолісм Михайловичем Посуньком — начальником інспекції у справах неповнолітніх
Кіровського РВВС м. Кіровограда — ми зустрілись пізно ввечері у його кабінеті, на вул. Беляева, 7. Невелич
ка не бо’зна як умебльована кімнатка. Письмовий стіл
та кілька стільців для відвідувачів — ось і вся «началь
ницька» обстановка. Але молодий і розважливий майор
розпочав нашу розмову не з нарікань на незадовільну
організацію свого робочого місця. Його більше хвилю
вало зростання правопорушень і злочинності серед
молоді, їх першопричини:
— Підліткам зараз дуже важко організувати своє до
звілля за місцем проживання. / кожному мікрорайоні
працюють педагог-організатор та педагог із спортив
но-оздоровчої роботи. В принципі щось організовують.
От тільки рівень цих підліткових клубів і гуртків п.дходить лише 10-річним дітям. Займаються в них, пере
важно, ліпленням з пластиліну, макраме, тобто таким,
чим 14—15-річних підлітків не зацікавиш. Спортивнооздоровча робота в таких клубах починається взимку
із заливання майданчика для хокею і закінчується на
весні, коли підлітки переходять на невеличкі пустирі і
майданчики біля своїх будинків грати у футбол.
У Кіровському районі тільки клуб «Зірочка» ВО по
сівалках «Червона зірка» більш-менш відповідає вимо
гам по організації дозвілля неповнолітніх. Він має неве
личкий обладнаний зал для занять настільним тенісом.
Частина юнаків і дівчат відвідує ДЮСШ, товариство
«Колос» та спортивний клуб «Зірка». Усі інші підлітки,
иа жаль, не можуть задовольнити свої інтереси за міс
цем проживання, організувати цікаве дозвілля.
КОР.: Анатолію Михайловичу, а якщо конкретно — як
у районі організоване дозвілля юних?
Ав П.: На жаль, практично ніяк. На підлітків зверта
ють увагу тільки тоді, коли вони вже скоїли злочини чи
правопорушення. Якщо ж юнак чи дівчина ще не ді
йшли до фатальної межі, їх просто не помічають. До
рослі діти, не знайшовши застосування своїй енергії у
школі чи мікрорайонівському клубі, шукають ■"Х,Д *
^недбаних підвалах та бездоглядних горищах. їм про* більше нікуди подітись. Наприклад, на всю Лелеків%
центрів відпочинку припадає лише... один иап.вмайданчик «Екрану». В Олексіївському мікроагорілии маид
орРгані3у,ати своє дозвілля тільки
районі мол Д “
та_ у двох спеціалізованих магана стадіоні
у горілчаних виробів. У клубі «Юність»,
ЗМИв’П° "лиц? Паца«а, майже рік нема... світла. Вели
ко по ВУЯ"^_айо„ імвні Космонавтів взагалі ніякої бачвзнии мікрор
п( ітками „є має. Клуб імені Горько£ що на БалашівЦІ, схожий иа «шевченк.вську хату»

НЕРІДКО ПРИВОДИТЬ

Підлітків

ще дореволюційних часів. Тому вірно говорилось в од
ній із телепередач і, по-моєму, дуже влучно, що: «під
літкові клуби у нас опущені нижче каналізації». Вони
або самі розміщені у підвалах, або підлітки, у разі їх
відсутності, шукають собі соціально небезпечних розваг теж у підвалах.
КОР.: А як діють підліткові клуби за місцем прожмвання?
А. ПІ.: їхню діяльність я назвав би напівсвідомим жев
рінням без надії на краще майбутнє. Раніше там про
водилась непогана робота по попередженню правопо
рушень, було багато цікавого і корисного. Та віднедав
на стан справ різко погіршився. Це трапилось після то
го, як ТОМ (творче об’єднання молоді) вирішило взяти
під свій контроль підліткові клуби у мікрорайонах. Ду
малось, доросла молодь допоможе своїм меншим то
варишам, внесе свіжий струмінь у цю роботу. Нічого
подібного не сталось. ТОМ відразу почав комерцізацію.
У багатьох підліткових клубах відкрились секції з ушу,
карате, рукопашного бою та інших східних бойових еди
ноборств. Звичайно, платних. З’явилась велика
кіль
кість невідомо де взятих «новоспечених» тренерів. Хоч
особисто я знаю, що офіційно затверджене право тре
нувати мають тільки В. Савченко (кооперативний техні
кум ім. Сая), В. Кузьмін (підлітковий клуб «Геолог») та
В. Яровий (при ДЮСШ). Рівень же тренувань інших
викладачів викликає великі сумніви.
Зрозуміло, що коли перевести виховну роботу з під
літками на місцях на грошову основу, ніякої мови про
профілактику правопорушень і бути не може. Основ
ним змістом роботи наставників стає здобуття грошей.
Сам підліток, з його проблемами і бідами, залишається
на другому плані. Складається парадоксальна си
туація, коли не підлітковий клуб існує для юнаків і дів
чат, а неповнолітня молодь є умовою для функціону
вання клубу і стає джерелом прибутків ТОМу.
Раніше одним з кращих у Кіровському районі був
підлітковий клуб «Космос», що по вулиці Пацаєва. Доб
ру матеріальну базу мала «Чайка» (вул. Волкова). Тут
були велосипеди, туристські намети, рюкзаки... Зараз
же ці клуби втратили своє виховне значення, як і «Кіровець»..г
У цьому році знову прийнято рішення облвиконкому
про передачу підліткових клубів на місцях з відання
ТОМу до ЖЕДів. Однак воно до цих пір так і залишає
ться на папері. ТОМ не бажає втрачати джерело своїх
постійних прибутків. Склалась дивна ситуація: одна сто
рона приймає рішення, а інша й не збирається його
виконувати. І нічого — сходить з рук...
КОР.: А як впливає такий стан справ на злочинність
серед неповнолітніх, наприклад, у вашому районі?
А. П.: Дуже безпосередньо. Це вже життям доведе
но, що, коли підлітки залишені напризволяще, то вони
самі й організовують своє дозвілля. У багатьох випад
ках ці бездоглядні, сучасні «діти підземелля», відчу
ваючи свою непотрібність суспільству, скоюють злочи
ни і правопорушення. За 10 місяців минулого року в
нашу інспекцію за правопорушення доставлені 288 юна-

НА ЛАВУ ПІДСУДНИХ
кіа і дівчат. З них 48 — за дрібне хуліганство, 106 — за
вживання спиртних напоїв, 119 — за втечу із дому і
небажання вчитися. За цей же час скоєно 62 правопо
рушення і злочини. Затримано 74 підлітки — за участь
і співучасть у них. Зростає кількість розбійних нападів,
викрадень автотранспорту, випадків хуліганства. Велика
доля і корисливих правопорушень. Із наведених цифр,
думаю, видно, що відсутність роботи з підлітками по
місцю проживання, а значить їх незайнятість, неприкая
ність призводить до дуже сумних, часом трагічних на
слідків.

,Якіцо належну увагу підростаючому поколінню
не приділяє суспільство, то, можливо, батьки зможуть
їх від часом згубного впливу вулиці?
У
Д. П.: У багатьох випадках це справді так. Але вод
ночас у нашому районі знаходяться на обліку 42 соці
ально неблагополучні сім’ї. У минулому році було по
ставлено на облік 22, а знято з нього лише 6 сімей.
Стосовно 11 горе-батьків направлені документи в суд
на позбавлення їх батьківських прав. Як правило
соціально неблагополучні сім’ї — це неповні сім’ї ‘з .по
по-
ганими житлово-побутовими умовами, де батько чи ма
ти, а часто й обоє, зловживають спиртними напоями
Деякі батьки не працюють. Діти ж змушені ховатись по
підвалах, горищах, красти, аби хоч якось себе прогоду
вати. Вони фактично не живуть (як їхні ровесники)
а
чіпляються за своє існування. Забрати від таких горебатьків підлітка — поки що єдиний дійовий засіб змі
нити щось як у житті батьків, так і дітей. Однак це має
зворотний бік медалі. Коли дитину забирають в інтер
нат, вважати її ізольованою від негативного впливу
батьків все ж не можна. Зв’язок із сім’єю не припиняє
ться, підліток на вихідні може піти додому. Тобто бать
ки-алкоголіки отримують своєрідну «пільгу» — не ви”
ховують дітей, не ростять їх, однак періодично зустрі
чаються з ними, відповідно, мають на них великий
вплив. Держава годує, держава одягає, а батьки-зозулі
С°бІ У 8ПаСНЄ звдовопення- Хто від цього вивідволік™

Тут треба докорінно все міняти.
КОР.: Який же вихід із такого становища які п.и.птм
лікування дитячої злочинності?
щ ’ як* Рецепти
А. П.: Якщо суспільство уже зараз не приділить цьо
му належно, уваги і не вживе практичних заходів по
попередженню злочинності серед неповнолітніх V май
бутньому воно постане перед загрозою соціальної кри
зи. Соціальний фундамент майбутнього суспільства
складається і формується в дитячі роки, у тисячах без
доглядних нині підліткових душах. Якщо вже їм», Д
вжити радикальних заходів, то може статисьь ціо ско
ро фасад нашого суспільства буде перекошений.
Зусиллями однієї лише Міліції «ремонтні роботи» ПО
наведенню порядку у суспільсьтві не виконаєш - не
вистачить сил. Тому закликаємо всі зацікавлені сторо
ни - простягніть руку допомоги дітям уже зараз
Інакше буде пізно... І для них, і для нас...
Н ’
м. Кіровоград.

м. КОЛІСНИК,
вчитель СШ Нт іі.

У КОЛІ МУЗ
ГІРо них написано стіль■’
ки, що можна вида
ти цілу книгу. Зняті те
лепрограми, випущені в
ефір радіопередачі... Та
все ж на ваші численні
прохання ми
вирішили
торкнутися цієї теми
і
розповісти про «Ласка
вий травень».

І

.

длг дітей-сиріт № 2 при
йшов працювати
моло
дий 22-річний музикант
Сергій Кузнецов.
Кіно
механік за фахом,
від
був армію, він вирішив
зайнятися
музикою
з
дітьми і швидко органі
зував
у інтернаті
ан
самбль.

через рік з явилися зна
мениті «Білі троянди».
Треба було багато пра
цювати. Годинами, іноді
порушуючи розпорядок
інтернату, займався Сер
гій з Юрою музикою,
ставив йому голос, вчив
грати на різних
музич
них інструментах. Адмі

РАЗ

г<

він відпустив Юру
по
грати у хокей.
Коли ж
рум’яний
від
морозу
Шатунов вбіг у студію,
то зразу ж, не знімаю
чи ковзанів, наспівав усі
шість пісень.
Кузнецов
запропону
вав: «Давай перепише
мо, зробимо дубль», на

>»

і

Зараз
уже сміливо
можна заявити — у 1988
і 1989 роках, може бути,
і далі
«Ласкавий
тра
вень» був і зостається
найпопулярнішим
му
зичним
колективом у
нашій країні. Багато хто
намагався вгадати при
чину цього успіху. Яс
но одне — лагідна ме
лодійна музика, немуд
рі тексти, яскраві аран
жування та чистий вокал
^*у виконанні 13—16-річних підлітків — головних
споживачів такої музи
ки. Сьогодні про «Лас
кавий травень»
знають
майже асі. І асе ж...
...Восени 1986 року в
Оренбурзький
інтернат

У грудні 1986 року у
цей інтернат
перейшла
на роботу директор Акбулакського
дитячого
будинку В. Ф. Тазікенова, яка привезла з со
бою
13-річного
Юру
Шатунова. Товариш Куз-

нецова Слава
Пономарьов порадив йому про
слухати
Юру.
Сергій
прослухав і зостався вдо

воленим. Майже одразу
вони
записали
свою
першу пісню «Заметіль»,
де разом із Юрою спі

вала його

однокласни

ця Марина Попова. Да
лі Сергій написав «Вітер
холодної зими», і лише

ністрації
інтернату
це
не
подобалось
і вона
всіляко намагалась
пе
решкодити творчому со
юзові, а у подальшому
і
просто
спілкуванню
хлопців. Дійшло до того,
що Кузнецова
вигнали
з роботи. Але вже існу

вав «Ласкавий травень»,
пісні у виконанні
Юри
линули з усіх вікон, його
естафету підхопив еле
гантний Костя Пахомов.
Існує
багато
легенд
відносно
«Ласкавого
травня», одна з них про
те, як Шатунов запису
вав свій
перший
аль
бом. У Кузнецова щось
сталося з барабанами і

«МОЛОДИЙ КОМУНАР.

•

що почув у відповідь:
«Краще у мене не
ви
йде, і взагалі, мені ніко
ли, ми програємо...». Так
це чи ні — це не важ
ливо. Головне,
що у
травні 1988 року «Лас
кавий травень» зі свої
ми
двома
альбомами,
записаними у домашніх
умовах на
«Електроні
ках» і «Юностях», стрім
ко увірвався
на небо

схил нашої поп-музики.
Ефект був настільки ве
ликим, що всі
дівчата

одразу перестали
лити
сльози
за
незабутнім
«Модерн Токінг» і пере
неслися на хлопців
із
Оренбурга. І правильно,
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навіщо зітхати за дале
ким Томасом, коли ось
він Юрко, поряд, навіть
руками помацати можна
і зателефонувати,
по
дихати у трубку.
Далі події
розгорта
лися з космічною стрім
кістю і з... космічними
скандалами.
Молодий
московський менеджер
Андрій
Разін,
котрий
працював раніше у «Мі
ражі», почув касету із
записами
Шатунова
і
враз
вирішив
надати
всьому більш солідного
вигляду. У липні
того
ж року Разін їде в Орен
бург, де шляхом усіля
ких умовлянь і обіцянок
йому вдається переко
нати керівників інтерна
ту в необхідності пере
ведення
Шатунова
у
Москву. Разом з Юрою
в столицю
переїжджа
ють Сергій Кузнецов, а
також Костя
Пахомов,
Сергій Сєрков (барабан
ні) та Рафаїл Ісангулов
(клавішні)
—
перший
склад «Травня». У Москві
найпершим чином хлоп
ці переписують заново
всі
фонограми
і від
правляються
на
свої
перші гастролі в Казах
стан.

би ще трохи нових
пі
сень, але... Але раптово,
у березні, в процесі ро
боти над новим альбо
мом Юри Шатунова ко
лектив залишив
Кузне
цов, та не один, а разом
із Пріко, Ігошиним та
Ісангулогим. Вони орга
нізували групу «Мамам,
яка стрімко набирає по
пулярність.
Здається,
що
вихід
Кузнецова
серйозно
розколов
«Ласкавий
травень». Після того, як
Разін втратив компози
тора, він став набирати
в «Ласкавий
травень»
людей, абсолютно
чу
жих групі по духу, і які
ніяк не підпадали
під
визначення
«обдарова
на дитина». Так, у трав
ні під час звітних
кон
цертів студії
на сцену
разом
із
солістами
«Травня» вийшли
брати
Куликови, Юрій Матіяш
(«стажери» студії),
но
вий художній
керівним
Ігор Саруханов,
соліст
«Міражу» Рома Жуков.
Через місяць під
егі
дою «Ласкавого
трав
ня» почали
працювати
Сашко Ложенко, Льоша
Комісаров,
Володимир
Шуфутинський...

Отримавши солідну ба
зу
від концертно-видо
вищної дирекції «Моск
ва», «Ласкавий травень»
на повну силу
починає
працювати
—
записує
третій альбом, куди вхо
дять пісні у
виконанні
Разіна, знімає відеокліпи за номерами
«Білих
троянд», «Танучого сні
гу»,
«Сирого
лісу»,
«Маскараду».
«Гидкого
каченяти». Незабаром і
преса починає звертати
увагу на
обдарованих
хлоп'ят—виходить стаття
«Юркові
гастролі»
у
«Комсомольской
прав
де», республіканські га
зети пістрявіють різни
ми матеріалами.
Разом з тим не
все
так добре у долі цього
колективу. У січні
1989
року та сама «Комсо
мольская правда» почи
нає справедливу бороть
бу проти груп-двійників

За останній рік у «Лас
кавому травні» поміня
лося стільки солістів
і
музикантів, що збери їх
усіх разом — довелося б
робити багатоденне шоу.
Улітку 1989 року
по
СРСР цілком
офіційно
їздили з гастролями чо
тири «Ласкавих травні»:
Костя Пахомов зі своєю
групою, Юра Шатунов,
програма нового
ком
позитора «Травня»
Во
лоді Шурочкіна і
сам
Разін з братами Куликовими та ще одним
со
лістом Андрієм
Туро
вим.

«Ласкавого травня», кон
цертів під
фонограму,
«липових» папірців. Усе
це стало об’єктом кри
тики журналістів.
бага
тьох інших видань, веду
чих музичних
радіопе
редач, телебачення. Фі
гура менеджера Андрія
Разіна набула скандаль
ної слави,
сама
група
оповилася туманом пль
ток та домислів. А ша
нувальникам групи зов
сім не хотілося розби
ратися ні в плітках, ні в
домислах, їм
хотілося
бачити хлопців на сцені,
слухати їх музику
та
балдіти...
У січні 1989 року в
житті колективу сталася
знаменна
подія — із
групи. «Ласкавий
тра
вень» виріс в цілу сту
дію
^ля
обдарованих
дітей. До вже
відомих
трьох солістів приєднав
ся Антон Токарев,
син
співака Віллі
Токарева,
нарешті змогли
почати
працювати разом із Ша
туновим його давні дру
зі Сашко Пріко та Ігор
Ігошин.
Восьмого
бе
резня вийшов у світ но
вий альбом «Ласкавого
травня», у якому
були
подані нові пісні у ви
конанні всіх солістів, а
сам колектив у той день
вперше очолив хіт-парад
«Музичного
олімпу»

ТАРС. Здавалося б, від
крились такі перспекти
ви для творчості,
тут

А що ж шанувальни
ці? Схоже, що їм одна
ково кого слухати,
аби
слухати. При одній назві
«Ласкавий травень» во
ни впадають у шалений
захват і їм уже неваж
ливо — під чию фоно
граму співають солісти,
чи є голос у Разіна, чи
підключені інструменти,
хто співає пісню — Ра
зін, Шатунов або Прі
ко... Мільйони
дівочих
сердець
сумують
за
хлопчиками із «Ласкаво
го травня» і нікого не
хвилює, що ні про який
«Ласкавий травень» вже
не може бути мови, ос
кільки його засновник і
художній керівник,
ав
тор усієї музики і вір
шів
Сергій
Кузнецов
давно працює з іншим
колективом.
Та все ж
«Ласкавий
травень», нехай навіть і
скандальною
славою,
реальний факт у нашій
культурі. У когось пісні
у виконанні Юри Шату
нова викликають голов
ний біль, іншим вони
допомагають встати з лі
карняного ліжка. Нехай
ці хлопці робили щось
не так, але ж неможли
во не повірити у
щи
рість їх творчості. Та й
взагалі, вони ті ж самі
діти, що живуть
серед
нас і намагаються скорі
ше
стати
дорослими.

Так давайте будемо тер
пимішими і уважнішими
до них. Хай цвітуть білі
троянди, даруючи
лю
дям тільки радість.

Олександр ІГУДІН.
(Матеріал
прислав
московський журнал
«Дружба». З росій
ської переклав
В. ЯВОРСЬКИЙ).

• ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

«Як борець Посунько — винятковий...»
Народився і виріс Данило Герасимович
Посунько на Лелеківці біля крутих берегів Інгу
лу, там, де зараз знахо
диться
Кіровоградська
середня
школа № 15.
Від батька дістались у
спадщину Данилові його
неймовірна фізична сил*
та богатирське здороп я.
Та ще любов і повага до
землі, до хліба. Бідність
і нестатки хліборобської
родини Посуньків
при
мушували
їхню
сім’ю
вставати ще вдосвіта і
вирушати
на
працю.
Старші до смерку пра
цювали у полі, а Даг ило
випасав
худобу.
Коли
підріс — сам скуштував
солоним піт хлібу, впря
гаючись замість
коней
із братом Олексієм до
плуга.
Тяжка
фізична
праця і козацьке
здо
ров’я поступово гарту
вали юнака, робили йо
го все сильнішим. І от
поступово по Єлисаветградщині пішли
гуляти
легенди про
феноме
нальну силу Данила По
сунька, які
потім
під
тверджувались при осо
бистому знайомстві.

руки через плече, «тур
де ани» — кидок через
стегно за голову,' «нельсон» — скручування у
партері...

справжнім борцем-професіоналом.
Застосо
вує свої «коронні» при
йоми, вдосконалює себе
атлетично.
Його
ім’я
стає
широко
відомим
серед
борців-професіоналів найвищого гатун

Через деякий час Да
нило сам
відчув,
що
його тіло стає рухливі
шим, пластичним. Това
риші по секції Шабельського його
називали
напівжартома «клубком
м’язів». Ще б пак. При
власній вазі у 140 кілограмів він
міг
робити
сальто, фляк. Часто бігав у Севастополі навви
передки з легкоатлета
ми і майже завжди їх
обганяв.

ку, користується
попу
лярністю серед народу.
В 1912—1917 роках ви
давався
ілюстрований
журнал «Геркулес» ' під
редакцією
видатного
організатора
і
пропа
гандиста важкої атлети
ки і класичної боротьби
Івана
Володимировича
Лебедєва. Його любила

Коли до Криму
при
їхав один цирк, в яко
му виступали знамениті
борці, Данило Посунько
вже був готовий до бо
ротьби. Він легко пере
магав СВОЇХ суперників

вся дореволюційна Ро
сія. З повагою називали
у народі «Дядя
Ваня».
Це він вперше у світі
циркової боротьби роз
почав проводити борцівські паради під «Марш

Та ці слова пана швид
ко забув
Данило
По
сунько. У 1905 році, під
час російсько-японської
війни, був призваний на
флот.
Готувався
для
спецзавдань у Севасто
полі. Для підводного мі
пронування кораблів
про
тивника.
Швидко
Посилу і хоробрість
сунька пішла гуляти слава і Севастополем,
Дізнався про це також ві
домий на
всю
Росію
тренер з французької
боротьби
Шабельський

і запропонував Данило
ві
займатись
у нього.
Довго відмовлявся єлисаветградець — «До зем

лі я звик, а у цирку кло
уном не буду». Та зачу
дований силою солдата
тренер не відступав і
Данило все ж таки по
чав
займатись
фран
цузькою
боротьбою.
Відточував техніку при
йомів на обхват, вивчав
незнайомі
французькі
слова: «тур де бра» —
кидок із захоплюванням.

домих професіоналів —
Шульца, Слуцького, ЯунЛютова...
за, Крилова,
завоював
У 1916 році
чемпіонський титул
на

шийні хребці. Посунько
не
кинув
Піддубного,
він його відпустив. Іван
Максимович
підійшов
до Данила Герасимови
ча: «Чого ти мене від

чемпіонаті світу. Як роз
повідається в одній
із
легенд, після цієї пере
моги Данило Посунько
був
удостоєний
честі
відобідати у самодержця
всія Русі Миколи II.
Революція застала Да
нила в Єлисаветграді. З
1919 року він працює ін
структором Всеобучу з
важкої атлетики в єлисаветградському
клубі
імені Подвойського і ка
валерійській школі. Під
готував команду з бо
ротьби, яка на
першій
єлисаветградській олім
піаді в червні 1923 року
зайняла перше місце. Се
ред вихованців Посунь
ка був і Герой
Радян

пустив? Я ж тебе б ні
коли не відпустив.
Ти

це знаєш».
Розвернув
шись, пішов у куток борцівського залу.

20 листопада 1925 ро
ку в Гамбурзі на паро
плаві «Дойчланд»
Піддубний у супроводі чіказького
антрепренера
Джека Пфефера відбув
у Америку. Повинен був
вирушити у заокеанське
турне і Данило.
Довго
його вмовляв Псрефер,

проведено Всеукраїнсь
ке свято сили
пам’яті
Піддубного. Поважають
і люблять свого земля
ка черкащани і жителі
Краснодарського краю.
Символом людської си
ли і душі він для
них
постає. Проводиться та
кож відкритий всесоюз
ний турнір із класичної
боротьби пам яті
Івана
Заїкіна. До речі, в одній
із публікацій в «Голосе
Юга» за 1916 рік опису
ється виступ у Єлисавет
граді Івана Заїкіна і роз
повідається, як* демон
струючи свою силу, бо
рець гнув рейки, ламав
телеграфні стовпи,
за
в’язував залізні «галсту
ки» у себе на шиї. Всесвітньовідомий москов

ський борець
Олексій
Кельцев під час виступу
у
Єлисаветградському
цирку Стрепетова засну

вав
для
футбольних
команд, які ледве існували, свій
кубок,
стала цікавішою.

Та головне не в цьоу. Відроджуючи душу
українського народу, не
слід забувати і про від

двійка
Одного разу
коней не могла витягти
мішказавантаженого
ми з борошном воза на
гору. Як не підганяв гос
подар коней — ті не з
місця. А тут назустріч—
Данило. Підійшов. При
вітався. А потім
допо
міг випхати воза на го
ру. Ще й мішки по п ять
пудів, що попадали, по
складав... Іншого
разу
кована карета з четвір
кою коней застрягла у
дощову погоду по самі
вісі у багнюці. Франту
ватий пан довго лупцю
вав коней та не зміг ви
знову
їхати із ями. І
По
Данило
допоміг
б’єте
сунько. «Навіщо
одскотину, пане. Все
витягнуть.
но вони не
Випряжіть. Краще я вам
допоможу».
І допоміг.
Сам і коней випряг, сам

і карету витягнув. Зди
вований пан довго не
міг нічого сказати, есе
роздивлявся Данила, а
потім заліз до кишені і
подарував золотого чер
вінця. Ще й пророчі сло
ва сказав: «Тобі б боро
тись у цирку. У самого
Владислава
Краєвського такого
борця
не
має...».

відав запорізький
бо
рець, Данило «упіймав»
Піддубного
за
задній
пояс. Під час кидка, бу
вало, щЬ борці ламали

родження міці
україн
ської
нації.
Великими
символами землі нашої
були Ілля Муромець та

Альоша Попович.
Сим
волом став для нас і
черкащанин Іван Піддубний. От тільки, захоплю
ючись богатирями з ін
ших країн, ми забуває
мо про свого земляка,
яким пишалися на Єлисаветградщині наші
ді
ди. Навіть в обласному

краєзнавчому музеї бо
дай згадки про Данила

|

Посунька не почуєш, не
те, що побачиш експо
зицію його пам’яті.
А
турнір пам’яті
Посунь-

гладіаторів»»... Це він на
борцівській манеж
ви
водив Івана Піддубного
та Івана Заїкіна, Луріла
та Шемякіна.

у перші ж хвилини піс
ля
початку
поєдинку
різко атакував, а потім
йому залишалось лише
дотиснути лопатки бор
ця до арени. Лише один
поєдинок закінчив
По
сунько внічию. Із Стані
славом Збишко-Циганевичем, австро-угорським
чемпіоном,
про
якого
розповідали, що він спо
кійно підіймає пароплав
ні якорі, перемагає вед
медів. Тим самим Збишко, який у 1906 році у
фініші Чемпіонату світу
програв лише Івану Піддубному, «чемпіону чем
піонів», борцю всіх ча
сів.

Іван
Лебедев
часто
розповідав у своїх стат
тях про Данила Посунь
ка. А коли утворився
цирк «Гігант», дядя Ва
ня під свій знаменитий
вигук «Парад а-л-ле!...»
часто виводив на манеж
Данила. На той час По
сунько був відомий
як
таємнича «Золота
мас
ка». Завжди з являвся у
позолоченій масці, кру
тячи при цьому
СВОЇ

знамениті сальто і куль
легенди,
біти.
Ходять
Посунько
що
Данило
виступав і під «Чорною
маскою», тою «чорною
маскою», яка в свій час
не програла жодної зу
стрічі та так і залиши
лась нерозгаданою, по
хованою разом з Іваном
Володимировичем
Лебедєвим нерозв’язаною
таємницею.

Місцевий
спортивний
оглядач так звітував про
цей поєдинок:
«...Осо
бенно интересной была
борьба 4-й пары: Збышко — Посунько.
Чем
пион, хотя и преобла
дал
севастопольского
моряка в технике веде
ния борьбы, все ж ни
чего поделать не мог.
Посунько умело входил
в нужный захват... Оба
борца
в
одинаковой
степени ловкие, поража
ли красотой своих при
емов. В виду позднего
времени, борьба эта не
закончилась». Не закін
чилась результативно ця
зустріч і наступного дня.

Зустрічався
Данило
Посунько і з «чемпіоном
чемпіонів» Іваном МакПіддубним.
симовичем
Пам’ятаєте фільм
«Борець і клоун»? Так ось.
За неперевіреними да
ними, Данило перемагав
у Піддубного, кілька зу
стрічей
звів
унічию.
Одного разу, як розпо-

Через деякий час Да
нило Посунько стає вже

ДЕСЯТА СТОРІНКА
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обіцяв золоті гори.
Данило
Посунько
згодився. Джек Пфефер
порадив нашому земля
ку подумати над
його
пропозицією і наздогна
ти. Американець, висту
паючи перед від’їздом,
в одній із газет відгук
нувся про лелеківського борця так: «На жаль,
немає Посунька з нами.
При його ртутній
рух
ливості
він
швидко б
став улюбленцем
аме
риканців. Як борець про
фесійний із своєю над
звичайною силою він —
винятковий».

Та Данило залишився
на рідній землі і працю
вав у цирку «Гігант» до
початку війни. Разом із
ним він бував і за кор
доном. У Франції, Італії,
Болгарії та
Швейцарії,
Всюди глядачі палко віна тритали Посунька
бунах.
У Швейцарії
Данило
Герасимович на манежі
розлючезмагався
із
ним биком. Перша спро
ба схопити його за ро
ги не закінчилася успі
хом — бик вирвався, а
Данило посковзнувся. Та
він більше не намагався
схопити тварину за ро
ги.
Посунько
вдарив.
Бик, якого часто важко
звалити кувалдою, коли
він у люті, — впав. Гля
дачі на руках винесли
нашого земляка з мане
жу...

Данило
Герасимович
перемагав багатьох
ві-
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ського Союзу
Іван Се
реда, який трагічно за
гинув
у роки
Великої
Вітчизняної війни.
Не дожив ДО Перемо
сти і Данило Герасимо
вич Посунько. У 1943 ро
ці захворів 'на
«водян
ку» і невдовзі
помер.
Був похований на єврей
ському кладовищі у Кі
ровограді...
...Уже пройшов XXIII
міжобласний турнір пам яті Д. Г. Посунька. За
традицією
сім’ї,
від
сестри Данила
Посунь
ка — Дарії Герасимівни,
яка постійно відкривала
ці
змагання,
естафета
перейшла до їхніх вну
ків Анатолія та Володи
мира Посуньків. Це во
ни, самі бхожі на нього,
тепер розповідають про
свого діда і пропагують
класичну боротьбу. Сво
го часу і вони досягли
своїх вершин — Анато
лій
Михайлович
став
майстром спорту СРСР,
Володимир — кандида
том у майстри
спорту.
Та зберегти повну
па
м’ять про діда не змог
ли — він помер раніше,
ніж вони
народилися.
Будинок, де він народив
ся, знесено,
Знесено і
кладовище, де похований Данило
Герасимович...
У м. Єйську існує му
зей пам’яті Івана Мак
симовича
Піддубного,
проводиться міжнародний турнір,
фактично
неофіційний
чемпіонат
світу, який носить його
ім’я. В цьому році було

ка? — можуть запитати
деякі читачі. Дійсно, цей
меморіал у нас проводитсья для 14—15-річних

а

'[
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постійно.
Та
юнаків
він
справа в тому, що
носить статут навіть не
змареспубліканських
гань, а лише відкритих
обласних.

Зараз у
Кіровоград
ській СШ № 15 почала- *
ся пошукова робота по
матеріалах про Данила
Герасимовича
Посунь
ка. У перспективі буде
створено музей
спор
тивної слави нашого зем'
ляка. Прохання,
якщо
(
хтось може допомогти у
розшуку матеріалів про
видатного борця—звер
ніться до редакції «Мо
лодого комунара».

Непогано було б, ко
ли б
Кіровоградський
облепорткомітет вийшов
із пропозицією на рес
публіку щодо проведен
ня відкритого республі
канського турніру з кла
сичної боротьби серед
дорослих. Школа
бо
ротьби,
заснована
в
Єлисаветграді Данилом
Герасимовичем і розви
нена зав. кафедрою фізвиховання КІСМу заслу
женим тренером УРС₽
суддею ’ Всесоюзної ка
тегорії Миколою Івановичем Ромаиенком, заслуговує цього.

Анатолій ВОЙНИЙ,
учитель історії Кіро
воградської СШ № 15.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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понеділок
14 СІЧНЯ

А УТ
16.00 — Новини. 16.15 — «Ви
крадена принцеса». Вистава. 17.20
— «Ровенщина сьогодні і завтра».
18.00 — «На київській хвилі/ Ін
формаційний випуск. 18.30 — На
родознавство. (Кіровоград).
19.00
— Актуальна камера. 19.30 — Пре
м’єра телефільму
«Благовість».
20.30 — Говоримо українською. Ко
хання. 20.50 — На добраніч, діти!
21.10 — Музичний фільм «Манд
рівник в Булгарії». Рок-опера. 21.40
— Все про кіно. 23.00 — Вечірній
вісник. 23.30 — Нічний
телезал.
Художній фільм «РІК теляти».

А ЦТ (І програма)

6.30 — «Ранок». (120 плюс ЗО).
9.00 — «Контакт».
Економічний
огляд». 9.15 — Прем’єра
худож
нього .телефільму «Спрут-4». 1 се
рія. 11.00 — Мультфільм. 11.15 —
«Образ». Літературна передача для
старшокласників.
12.00 — ТСН.
12.15 — Грає гітарист М. Жироле
(Аргентіна). 15.00 — ТСН. 12.15 —
Грає гітарист М. Жироле (Аргенті
на). 15.00 - ТСН. 15.15 - Худож
ній фільм «Я навчу вас
мріяти».
16.40 — Дитяча година. З уроком
німецької мови.
17.40 — «Віхи».
В. 0. Ключевський. До 150-річчя
від дня народження. 18.25 — «Ми
і економіка». 18.55
*'
«Контакт».
Економічний огляд. 19.15
Прем’єра
художнього
телефільму
«Спрут-4». 1 серія.
____
___
21.00
— Час.
21.45 — П. І. Чайновський. 100 ро
мансів. 22.00 — Спецвипуск ТСН.
«Персьна затока».
Телеперекличка «Джидда — Багдад — Москва».
23.30 — Музична
азбука
Росії.
0.30 — ТСН. 0.45 — «Перше кохан
ня». Художній телефільм. 2.00 —
Естрадний вернісаж.

Д ЦТ (II програма)
17.35 — Прем’єра фільму-концерту «Повернення майстра». 18.40 —
Колаж. 18.45 — Хокей. Товариська
зустріч. «Ванкувер кенакс» (Кана
да) — ЦСКА. У перерві — 20.05 —
Вечірня мазка. 21.00 — Час (з сурдоперекладом). 21.45 — «Без року
тиждень». Художній телефільм.

вівторок
15 СІЧНЯ

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Кукурін
і компанія».
Художня
програма
для дітей. 10.20 — Концерт. 11.05
— Кінокомедія «Іван Васильович
змінює професію». 12.35 — Добро
го вам здоров’я. 13.05 — Все про
міно. 16.00 — Новини.
16.15
—

Для дітей. «Веселка». 16.45 — До
кументальний
телефільм «Наль
чик». 17.05 — Фільм-концерт «Ми
нуло сто
років».
17.35 — Анна
Ахматова. «Я вам прощення
да
рую». 18.00 — Телефільм «Опера
ція на серці». 18.30 — Музичний
фільм «До давнього села, до баби
сірихи». 19.00 — Актуальна каме
ра. 1-9.30 — «Хто ми». Громадськополітичний тижневик. Частина 1.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
Документальний фільм «Сказання
Фросі про монастир Дівеєвський».
21.30 — «Хто ми». Громадсько-по
літичний
тижневик.
Частина II.
22.30 — Концерт симфонічної му
зики.
23.10 — Вечірній
віснин.
23.40 — «Нічний телезал». Худож
ній фільм «Сон актриси».

А ЦТ (І програма)

6.30 — «Ранок». (120 плюс ЗО).
9.00 — За зведеннями МВС. 9.15 —
Прем’єра художнього телефільму
«Спрут-4». 2 серія. 10.55 — «Ну,
постривай!». Мультфільм. 11.00 —
Дитяча година. З уроком німецької
мови. 12.00 — ТСН. 12.15 — Кон
церт державного
чукотсько-ескі
моського
ансамблю
«Ергирон».
15.00 — ТСН. 15.15 — На прохан
ня глядачів. Художній телефільм
«Лікарня на околиці міста». 1 се
рія. 16.05 — «Ічкерія — пісня моя».
Передача з м. Грозного. 16.40
—
Мультфільм. 16.50 — Прем’єра до
кументального фільму «Подолан
ня». 17.40 — Дитячий
музичний
нлуб. 18.20 — Політичні
діалоги.
19.05 — За зведеннями МВС. 19.20
— Прем’єра художнього телефіль
му «Спрут-4». 2 серія. 21.00 —Час.
21.45 — «ВІД» представляє: «Поле
чудес». 22.30 — «Слово». Худож
ньо-публіцистична програма. 00.15
— ТСН. 0.30 — «Донечка». Худож
ній телефільм. 1 серія.
1.45
—
«Грай, гармонь».

зичний клуб. 12.00 — ТСН. 12.15 —
«Слово». Художньо-публіцистична
програма. 15.00 — ТСН. 15.15 —
Художній телефільм «Лікарня на
околиці міста». 2 серія. 16.10 —
Грає Ю. Слєсарєв.
(Фортепіано).
16.25 — Мультфільм. 16.35 — Ди
тяча година. З уроком англійської
мови. 17.35 — «Мурад Кажлаєв.
Ритми і роки».
Документальний
телефільм.
18.40
—
«Вулиця
«Правды». Теленарис. 19.20 — Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Спрут-4». З серія. 21.00 — Час.
21.45 — «Фіалки по середах, або
не святі горшки ліплять». Протрадиції народного прикладного мис
тецтва. 22.30 — Фестивалі.
Кон
курси. Концерти. 23.30 — Прем’єра
документального телефільму «Вар
лам Шаламов. Кілька моїх
жит
тів». 0.20 — ТСН. 0.35 — «Донечка». Художній телефільм. 2 серія.
2.00 — «Грай, гармонь».

А ЦТ (II програма)

15 15 — Музичний телеабонемент «Знайомтесь, Гінтарас Рінкявічюс».
17.00 - Документальний
екран Росії. І»-20 - Концерт на
родної артистки РРФСР Г. Писаоенко. 18.40 - Колаж. 8.45 - Хо
кей. Товариська зустріч. «Квебек
нордінс» (Канада) - *А”нам°в
енва). У перерві - 20.05 — Вечір
ня казка. 21.00 - Нас. Р сурдопе
рекладом). 21.45 - Прем
А°КУ‘
ментального телефільму. 23.35
Баскетбол. Кубок володар в
кубнів. Чоловіки. «Динамо» (Москва)
— «Кнорр» (Болонья, Італія).

четвер
17 СІЧНЯ

А ЦТ (II програма)
фортепіано з оркестром. 17.20 —
Ритмічна
гімнастика.
17.50
—
«Спадкоємець».
Документальний
телефільм. 18.25 — «Російські під■ приємці». Сава Морозов. Переда
ча
1.
19.10 — Парламентський
віснин Росії. 19.25 — Музичний телеабонемент. «Знайомтесь, Гінтарас Ріниявічюс». 20.00 — Вечірня
казна».
20.15 — Телестудії
міст
РРФСР. Витоки. Дні культури Пів
денного Уралу. (Челябінськ). 20.45
— «Запам’ятай пісню». Для дорос
лих і дітей. 21.00 — Час (з сурдоперенладом). 21.45 — /«Не зійшлися
харантерами». Художній телефільм.

середа
16 СІЧНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Кіноконцерт. 10.35 — Шкільний
екран.
6 Клас. Російська література. 11.10
—■ Говоримо українською. Кохання.
11.30 — Документальний
фільм
«Охота». 11.50 — Може це любов
Ходить поміж нами. Естрадний кон
церт. 12.50 — Для дітей. «Здрастуй
ХОр». 16.00 — Новини. 16.15 — На
уково-популярний Фільм
«Езоз».
16.45 — «Надвечір’я».
Передача
ЙЛЯ людей старшого віку. 18.00 —
•мь за днем. (Кіровоград). 18.30
фільм-концерт «Подільські гуЛЯночки». 19.00 — Дихальна ка
мера. 19.30 — Гості з Великобри
танії. «Балет «Месія». 20.25 — До
кументальний Фільм «Палац «Іро
нічна елегія». 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.55 — Вперше на екра
ні УТ. Xvдoжнiй фільм «Мерзот
ник».
2325 — Вечірній
віснин.
23 55 — «Нічний телезал». М. Старнц»-ний. «Не ^дилось». Вистава.

А ИТ (І програма)
6.30 — «Ранок». (120 плюс ЗО'.
9.00 — Актуальний репортаж. 9.15
— Прем’єра
художнього
теле
фільму «Спрут-4». З сепія. 10.55 —
Мультфільм. 11.20 — Дитячий му-

А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Гості з
Великобританії.
Балет
«Месія».
10.15 — Телефільм «Виклин». Ю.40
— «Зимові
візерунки».
Дитяча
фольклорна програма.
11.40
—
Шкільний екран. 6 клас.
Музи
ка. 12.05 — т.
Т. г.
Г. Шевченно. «Назар
Стодоля».
Вистава.
16.00
—
Новини.
16.15 — Для
дітей.
«Веселка».
16.45
—
Республі
канська фізико-математична шко
ла. 17.15 — Документальний фільм
«Під знаком біди». 18.00 — Кон
церт дитячої художньої
самоді
яльності. 18.30 — Популярні сим
фонічні мініатюри. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Концерт з
творів П. І. Чайковського. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.05 — Ліричні
мелодії. 21.30 — Молодіжна студія
«Гарт». У перерві — 22.30 — Но
вини. 23.45 — «Нічний
телезал».
Художній фільм «Провінціалки».

А ЦТ (1 програма)
6.30 — «Ранок». (120 плюс ЗО).
9.00 — Діловий кур’єр. 9.15— Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Спрут-4». 4 серія. 11.00 — Дитяча
година. З уроком англійської мо
ви. 12.00 — ТСН. 12.15 — фестива
лі. Конкурси. Концерти. 15.00 —
ТСН. 15.15 — Художній телефільм
«Лікарня на околиці міста». З се
рія. 16.05 — До 130-річчя від дня
народження В. Андрєєва. Із анто
логії творів для оркестру народ
них інструментів. Виступ держав
ного академічного російського на
родного оркестру ім. М. Оснпова.
Передача 1. 16.55 — Фільм — ді
тям. «Казна про чарівний бісер».
1 серія. 18 00 — ...До шістнадцяти
і старші. 18.45 — До підсумків чем
піонату світу з шахів. 19.15 — Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Спрут-4». 4 серія.
21.00 — Час.
21.45 — «Пісня-90». Заключний ве
чір 20-го Всесоюзного телефестивалю. Частина 1. 23.40 — Прем’єра
документального
телефільму
«Близьне пустище». 0.40 — ТСН.
0.55 — «Красень мужчина».
Ху
дожній телефільм. 1 серія. 2.00 —
Концерт президентського оркестру
морської піхоти США.

А ЦТ (II програма)

15.45 — ритмічна гімнастика. 17.00

— «Крила Вітчизни». Науаново-популярний телефільм. Фільм 1. 18.00
— «З любов’ю до народної пісні».
Зустріч з фольклорним ансамблем
«Мосновія».
18.40 — «Російські
підприємці*. Костянтин Алексєєв
(Станіславсьний). Передача 2. 19.15
— Парламентський вісник Росії».
19.30
— х Ритмічна
гімнастика.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
—
Літературні
читання.
С. Ссенін.
«Анна Снєгіна». 21.00 — Час. (З
сурдоперекладом). 21.45 — «Буває
ж...». Художній телефільм. 22.50 —
Фехтування. Міжнародний турнір
«Мастерс».

п’ятниця
18 СІЧНЯ

▲ УТ
іп9;?°
9 20 ~ Концерт.
10.15 — Телефільм «Анатомія пре
стижу». 10.35 - Шкільний енран.
8 мл. Історія УРСР. 11.05 — Му
зичний фільм «Живі струни» 11.40
— Шкільний енран. 11 кл. Росій
ська література. 12.15 — Науновопопулярний
фільм
«у пошуках
пришельців». із.4О — «Відсвіти».
Мистецький альманах
16.00 —Но
вини. 16.10 - Концерт для дітей.
16.40 — День за днем.
(Кірово
град).
17.00 — Документальний
фільм «Точна роси». 18.00 — «На
київській хвилі», інформаційний
випуск. 18.30 — Музичний фільм
«Кобза моя». 19.00 — Актуальна
камера. .19.30 -- Літературна кар
та України. 20.15 _ фільм-концерт
«Дустар». 20.45 — на добраніч, ді
ти! 21.00 — С. Рахманінов. «Алеко».
Опера.
21.45 — Художній
фільм «Без особливого
ризику».
23.00 -т Вечірній вісник. 23.30 «Нічний телезал». б. босович. «Да
нило Галицьким». Вистава.

А ЦТ (І програма)
6.30 - «Ранок». (120 плюс ЗО).
9.00 — Мультфільм. 9.15 — Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Спрут-4». 5 серія. Ю.50 — Козаць
кі наспіви. Передача з П’ятигор
ська. І1*!8“ —До шістнадцяти і
старші. 12.00 — ТСН. 12.15 — «Фі
алки по середах, або не святі
горшки ліплять». Про традиції на
родного прикладного
мистецтва.
15.00 — ТСН.
15.15 — Художній
телефільм
«Лікарня
на околиці
міста». 4 серія. 16.05 — «Якщо вам
після...».
— Фільм — дітям.

«Казка про чарівний бісер». 2 се
рія. 17.55 — Кінофестиваль «Приз
глядацьких симпатій».
«Прелю
дія». Документальний телефільм.
18.20 —
Мультфільм.
18.40 —
Наш
сад.
19.10
—
Програма
«ВІД».
19.25
—
Премєра
ху
дожнього телефільму
«Спрут-4».
5 серія. 21.00 - Час. 21.45 —Про
грама «ВІД». У перерві — 0.00 —
ТСН 1.00 — «Красень мужчина».
Художній телефільм. 2 серія. 2.00
— «А напоследок я скажу».... Спі
ває В. Пономарьова.

субота
19 СІЧНЯ

▲ уТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.40 — Ранковий кон
церт. 9.55 — Доброго вам здоров’я.
10.20 — «Як ще були ми козака
ми». 13.20 — Новини. 13.40 — Для
дітей. Художній фільм «Спадкоєм
ниця Ніни». 15.10 - М. Ердман.
«Самовбивця». Вистава. 17.30
—
«Пломінь». Клуб української пісні.
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— Тел^турнір «Сонячні нларнети».
Самодіяльні художні
колективи
Кіровогр'цської області.
(Кірово
град нг Республіканське телебаченнг/. 20.50 — На добраніч, діти!
21.00 — Концерт хору студентів
Київської Державної консервато
рії. 21.40 — Художній фільм «Га
раж».
23.20 — Вечірній
вісник.
23.50 — «Нічнйй телезал». Музич
ний фільм «Теми для роздумів».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—Мульт
фільм. 8.30 — Виступ
грецького
ансамблю «ЕОС». 9.00 — Відеока
нал «Співдружність». 12.30 —Світ,
в якому ми живемо. Фільми
ре
жисера К. Лаврентьєва. «Творення
хліба». 13.55 — Російська
мова.
14.30 — «Плюс одинадцять». Про
грама Російського
телебачення.
16.00 — Прем’єра документально
го фільму
«Четвертий
вимір».
17.00 — Теледискотека
передачі
50x50. 18.00 — Прем’єра науковопопулярного телефільму
«Крила
Вітчизни». Фільм 3. 18.55 — Співає
3. Сахабєєва. 19.25 — Колаж. 19.30
— Парламентський віснин
Росії.
19.45 — Вечірня казна. 20.00
—
Футбол. Міжнародний
юнацький
турнір пам’яті В. В.
Гранаткіна.
Збірна СРСР-1 - збірна ФРН. 2-й
тайм. 20.50 — «Ялта-91». 21.00 —
Час. (З сурдоперекладом). 21.45 —
«Троє □ одному човні (як не раху
вати
собаки)».
Художній
теле
фільм. 1 І 2 серії. 23.50 — Фехту
вання. Міжнародний турнір «Мос
ковська шабля». 0.20 — Концерт у
Смольному соборі.

неділя

А ЦТ (І програма)
6.30 — У суботу раненько. «Збе
режи і передай». 7.15 — Спорт для
всіх. 7.30 — Ритмічна гімнастика.
8.00 — Ранкова розважальна про
грама. 8.30 — Наш сад. 9.00 —ТСН.
9.15 — Прем’єра художнього теле
фільму «Слрут-4». 6 серія. 11..05 —
«Бурда моден» пропонує... 11.35 —
Мультфільм. 11.45 — Фільми ре
жисера Я. Фріда.
«Благочестива
Марта». 1 і 2 серії. 14.00 — Пре
м'єра науково-популярного фільму
«Ландшафти землі». 2 серія. 15.00
— ТСН. 15 15 — «Хто є хто?». З
циклу «Політичні діалогй». 16.30 —
У світі казон і пригод. Художній
телефільм «Пригода у місті, якого
немає» 18.00 - Міжнародна
па
норама. 18.45 — Мультфільм. 19.05
— Прем’єра л/дожнього телефіль
му «Спрут-4». 6 серія. 21.00 —Час.
21.45 — «Він I вона...».
Лірична

Панове, це не так страшно, як думалося!
Рекламувати їх
уже
пізно
(сьогодні останні виступи
ар
тистів). Натомість лиш зітхну
добре, та мало...
Про
ДоступНіСТі>
програми
Вільнюського театру моди тро
хи згодом, а поки що
візу
альні враження. Не думаю, що
стіни філармонії
пригадають
такі
професійні
фонограми,
таких красивих виконавців
і
такі шати одночасно. Три дні
гастролей гостей із Прибалти
ки дали, на мій погляд, вдяч
ний харч багатьом
спраглим
на емоції кіровоградцям. Біль
шість привів сюди напевно не
підпис «Дітям до 16...» і навіть
не «стриптизм» (браво домороіценій рекламі!). Загал упіймав
ся і, забігаючи наперед, круп
но прогорів на аукціонах три
котажних виробів, що завершу
вали шоу-програми. Факт: сто
гін розчарування при
появі
окремих моделей виявив висо
кий
рівень
мануфактурного
смаку глядачів
демонстраторки не раз мусили ретиру
ватися «за ненадобностью» (як
що таке поняття взагалі сто
сується манекенниць).

програма. 23.00 — «Пісня-90». За
ключний концерт XX Всесоюзного
телефестивалю. Частина 2. У пе
рерві — 0.00 — ТСН. 1.55 — «Со
баче серце». Художній телефільм.
1 серія. 3.00 — Джазові портрети.
А. Бабій.

Але це була лише отакусінька ложечка дискомфорту
на
закуску. Саме ж шоу вихлюп
нуло в зал феєрію кольорів
І
відтінків десятків неповторних
одяганок
чарівних
панянок
(ото б хоч одну
з них — на
аукціон!). Це було достоту те
атральне дійство, бо дівчаткатаки вміють напрочуд граціоз
но і походжати, і застигати, але
ян! Вони запропонували нам і
урок еротики. Усе було настіль
ки романтично і так легко, що
ні дівочі топлеси, ні ерот-соло,
ні дует у тому ж стилі, ні сам
стриптиз не викликали нічого,
крім почуття чогось позитив
ного і, я б навіть сказав, при
родного. А коли ведучий посе
ред шлягерів у власному вико
нанні вміло утнув ще й козаць
кої пісні — зал впав у шок ка
тарсису...
Серед моїх переконань відте
пер і таке: сім разів почуй,
один раз побач — будеш тер
тий калач. Принаймні, у шоубізнесі «аля рюс».

І. ВАЛИЧ.

20 СІЧНЯ

▲ УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна
гімнастика. 9.40 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична
про
грама. 10.40 — Мультфільм. 10.50
— Для дітей. Канал «Д». 12.20 —
«Земле моя». Живи, Арсенівко.-(Кіровоград на Республіканське те
лебачення). 13.05 — Новини. 13.20
— «Ретронінозал». Художній фільм
«Підкидьок». 14.30 — Село і люди.
15.15 — Ви нам писали. Музична
програма за
листами
глядачів.
16.00 — Служба солдатська. 17.00

— «В країні мультляндії». 18.00 —
Маленький концерт. 18.15 — Телеспортарена. 19.00 - Актуальна намера. 19.30 - Музичний
гяовУ«20.30 — Візит до лікаря. 20.45 —
На добраніч, діти!
21.00 — гРае
ансамбль народної музики. 21.40
Екран зарубіжного фільму.
ДУ
дожнім фільм
«Царська
п сса»<
22 45 — Вечірній вісник. 23.15
«Нічний телезал». Співає народ
на артистка УРСР Раїса Киричен-

А ЦТ (І програма)

8.00 - тсн. 8.15 - Ритміка
гімнастика. 8.45 - Тираж .Спорт
лото». 9.00 - 3 ранку
Ра7ен.^нп°Х
10.00 — На службі Вітчизні. 11.00
— Ранкова розважальна програ
ма. 11.30 — Клуб
мандрівників.
12.30 — Здоров’я. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00
Прем’єра документального телефільму •**|*%ґ
нашого дитинства». 15.00 — ТСН,
15.15 — Концерт ансамблю народ
ного танцю СРСР. 16.20 — Нове
покоління вибирає. Шанс. 17.45 —
Грає московський
симфонічний
оркестр.
18.10 — «Уолт
Діснеи
представляє...». 19.00 — Новини кі
но. 19.15 — «Великий вальс». Ху
дожній фільм. (США). 21.00 —Час.
21.45 — «Аркадій Арианов з дру
зями і для друзів».
0.05 — ТСН.
0.20 — «Краса врятує світ». Все
світній конкурс краси.
1.50
—
«Собаче серце». Художній
теле
фільм. 2 серія.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай. 8.20
— Цирк, цирк, цирк. «Лев, слон,
собака та інші...». 9.00 — «Репор
таж біля краю безодні». Докумен
тальний телефільм. 9.50 — В май
стерні художника. Олексій
Кузь
мич.
10.00 — С.
Губайдулліна.
«Чую... змовкло...*. Симфонія у 12
частинах. 10.40 — «Сибір на екра
ні». Кіножурнал. 10.50 — Мульт
фільм.
11.15 — «Плюс
одинад
цять». Програма Російського теле
бачення. 14.45 — «Зелений фур
гон». Художній телефільм. 17.00 —
«Планета». Міжнародна програма.
18.00 — Л. Фейхтвангер.
«Вдова
Капет». Телевнстава. 19.55 — Ко
лаж. 20.00 — Вечірня казна. 20.15
— Педагогіна для всіх. 21.00 —Час.
(З сурдоперекладом). 21.45 —Ав
торське телебачення. Телевізійний
будинок актора «Намідні», «Знайо
мий незнайомець».

ХТО БОЇТЬСЯ КОЛЯДНИКІВ!
Раннього ранку 9 січня в Кі
ровоград приїхав автобус. Зви
чайний собі «Ікарус»,
нічого
особливого. Пасажири «Ікаруса» поселилися в готелі
«Ту
рист». Та не встигли вони ще
побачити
перший сон
після
нічної дороги, як біля готелю
почали збиратися
люди.
Це
прибули представники підпри
ємств та громадськості. Для чо
го вони тут зібралися?
Представник
адміністрації
готелю
пропонує ( терміново
оформити колективну
заявку
на поселення (напередодні ні
чого подібного не
вимагали).
Потім відбулася аудієнція ке
рівника «страшної делегації»
у кабінеті голови міськвикон
кому В. О. Ткаченка у присут
ності ветеранів війни та праці.
Таємничий «Ікарус». який всетаки трохи пересувався по міс
ту.
супроводжував
міліцей
ський бобик. То хто ж все-таки
приїхав у Кіровоград?
Група
карних злочинців, які втекли з
тюрми, чи озброєні куклукскла
нівці? Це приїхав
самодіяль
ний дитячий вертеп на чолі з
завідуючим відділом культури
Калуського
міськвиконкому
Івано-Франківської
області
Ярославом Поташником. Трид
цять підлітків, які прибули до
нас поколядувати,
поспівати
щедрівок, колядок.
показати
обряд різдвяного колядування.

Про цей приїзд велися
пере
говори на рівні місцевих .Рад,
але в останній момент завіду
ючий відділом культури Кіро
воградського м‘а?ьквііконНому
В. І. Чхаїдзе послав телеграму
до Калуша: «Принять не мо
жем в связи со своими меро
приятиями». Який прийом був
потрібен дітям з Калуша? Го
тель. інші витрати вони опла
чують самі. Хто ж це злякався
різдвяної колядки,
виконаної
чистим дитячим голосочком?
До речі, на рівні
депутатів
* Рад велися переговори про об
мін дитячими делегаціями.
В
містах, містечках і селах
За
хідної України мали побувати
400 кіровоградських дітей.
їх
готувалися прийняти, їм при
пасали подарунки. А натомість
одержали відповідь, що наші
діти не можуть,
не хочуть і
взагалі у нас грип.
Виявляється, наш рідний мі
ськвиконком 29 грудня мину
лого року
прийняв
рішення
№ 765 «Про святкування у міс
ті в період з 1 січня по 15 січ
ня 1991 р.». яким
заборонив
«...підприємствам,
установам
та громадським
організаціям
проведення у ці дні
масових
заходів...». Цікаво, а хто санк
ціонував колядки та щедрівки
нашим батькам?

С. ОРЕЛ.

Н. Н. ЕВРЕИ НОВ.
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НА ДОЗВІЛЛІ

♦
+

ПЕРЕДЧАСНА РАДІСТЬ

ПЕРЕМОЖЦІ ВИЗНАЧЕНІ
ШАХОВИМ КЛУБ «КАЇСА»

♦
♦
+
♦
♦
♦

Ось і завершився наш шаховий
марафон. Але перш, ніж ми назвемо
імена переможців, пропонуймо пе* ревірити рішення останнього туру.

♦

1. Ch8! Кс5 2. ФЬ2 Kd7 (d3)
3. Ф:ЬЗ + .
1
.КсЗ 2. Ф(12! Kd5 3. O:d5X.
1
•Ь2 2. КЬЗ! Та 3. Kd4X.
1
Kf2 2. Ке2 Та 3. Kd4X.

ЗАВДАННЯ 1

Як одержав дід купони,
Радий, мов дитина.
Каже бабі: «Йди негайно
По всіх магазинах!
Та бери усе, ідо бачиш,

Ти повинна взяти».
Пішла баба. Не барилась.
Швиденько й вернулась .
І під ноги пусту торбу
Дідові жбурнула.
— Передчасно радувався,
Дорогенький, Грицю,
Купони є... Та купувать —
Нічого в крамницях.

Щоб не було мало.
І молоко, і сметану,
Ковбасу і сало.
Щоб, бува, не позабула,
Мушу нагадати:
Пару шкарлет і цигарок

Віктор ЧОРНОГОР.
м. Нова Прага.

1. ТГ5 Ьс 2. Сс4 + Кр:с4 3. Ф(І5Х.
1.
.Td3 2. Фа6 + Кр:а6 3. СІЇ7Х.
1.
СЇЗ 2. Ф:а44-Кр:а4 3. С:ЬЗХ.

ЗАВДАННЯ 2

І
Iі ИІІ
І

1.
2. Кс6-|-КреЗ 3. Cd4X.
1 ФІ8!
діє 2. Се7! Та 3. Сс5Х.
1.
Крс5 2. Ф:с8+ Т:с8 3. Kd7x.
1.
КреЗ 2. Фґі6 + Крї2 3. C:h4X.

ЗАВДАННЯ З

— ПоіНАЙОДАИЛАОСЬ ЗЦІ€Ю
Курочкою 2
—Ти

U|o , ХОЧЕШ СДЛЬААОЧСАУ

ПІАКОПИТИ

ЗАВДАННЯ 4

+
♦
♦
♦
о
♦

1. Cd5!
2. Th5 + Kpg7 3. ФЬбХ.
1.
Th8! 2. Tg8! Т:<г8 3. fg®X.
1.
Т:с1 2. f8K + ! Kph8 3. Tg8X.

А переможцями нашого конкурсу
стали Кіровограді В. Г. Коломісць та
Б. І. Цивільов, житель села В. Трояни
Ульяновського району В. М. Залізняк
та члени шахового гуртка Гайворонського тепловозоремонтного заводу
(керівник — С. В. Кирилов). Всі вони
нагороджуються дипломами редакБез слів.
Мал. В. НЕНАШЕВА.

♦

Попередив Никонор
Дружину Одарку:
— Тоді з ліжка підведусь,
Як даси цигарку.
Не проси і не благай,
Не буду вставати.
Тож скоріше поспішай
Цигарок шукати...
Никонора жінка зна,
Знають його люди,
Якщо він уже сказав —
Значить, так і буде.
Тож не стала чоловіку

<>
♦
•♦
4
♦
і

Вона дорікати,
А побігла до крамниці
Цигарок шукати.
Забіга в одну, у другу,
В п’яту забігає,
А повсюди їй одвіт:
«Цигарок немає!».
Що Одарці тут робить?..
Діватися ніде.
Сіла вона у авто
И до району їде.
А в районі всюди теж:
— Добра молодице,

1330,
1530
1930
ричний
21.30

м. Кіровоград, вуя. Полтавська, 71.
НЕДІЛЯ, 13 СІЧНЯ

t
♦
+
♦

+
t

10.00 Мультфільми.
1130 «Конаи-варвар». У головній ролі А. Швар
ценеггер.
1330, 17.30 «Брюс
Й
ЛІ — король кунг-фу».
15.30 «Зимове вбивство». Детектив.
1930 «Людина з гір». Фантастика.
21.30 «91 Л тижнів».
10.00
11.30
13.30,
15.30
США.
19.30
21.30

10.00
ИЗО
1330,
1530
1930
2130
10.00
1130

ПОНЕДІЛОК, 14 СІЧНЯ
Мультфільми.
«Тигр Джо». Бойовик.
17.30 «Ніко». Бойовик.
«Гейм у перехресному вогні». 1 і 2 частини.

«Все у відро». Комедія.
«Ескалібур». Історичний фільм.
ВІВТОРОК, 15 СІЧНЯ
Мультфільми.
«Мисливці за Золото» Коброю». Пригоди.
17.30 «Меч і чаклун». Пригоди.
«Гейм у перехресному вогні». З і 4 частини.
«Хто підставив кролика Роджера». США.
«Монстри в нічному експресі». Фільм жахів.
СЕРЕДА, 16 СІЧНЯ
Мультфільми.
«Ліквідатори». Фантастика.

і

Крізь сльози сміється:
— Тепер вже мій Никонор
З ліжка підведеться.

Віктор ЧОРНОГОР.
с. Нова Прага.

17.30 «Загін нінзя»-2. Бойовик.
«Гейм у перехресному вогні». 5 і 6 частини.
«Падіння Римської імперії». 1 частина. Істофільм.

«Життєва сила». Фантастика.
ЧЕТВЕР, 17 СІЧНЯ
Мультфільми.
«Під дулом пістолета». Бойовик.
17.30 «Повернення 18 бронзових бійців».
«Гейм у перехресному вогні». 7 і 8 частини.
«Падіння Римської імперії». 2 частина. Істо-

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
ричний фільм.
21.30 «Жіночий клуб». Комедія.

П'ЯТНИЦЯ, 18 СІЧНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Мисливець за злочинцями». Вестерн.
13.30, 1730 «Американський нінзя». 1 частина.
15.30 «Білий привид». Бойовик.
1930 «Якщо настане завтра». 1 частина. США.
21.30 «Школа шахрайства». 1 частина. Комедія.
10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

СУБОТА, 19 СІЧНЯ
<
Мультфільми.
«Ризикована справа». Бойовик.
1730 «Американський нінзя». 2 частина.
«Мої щасливі зорі». В головній ролі Д. Чен.
«Якщо настане завтра». 2 частина. США.
«Школа шахрайства». 2 частина. Комедія.

НЕДІЛЯ, 20 СІЧНЯ
11.30 «Ренегат». Комедія.
13.30, 1730 «Американський нінзя». З частина.
15.30 «Без компромісів». У головній ролі А. Швар
ценеггер.
1930 «Якщо настане завтра». З частина. США.
2130 «Шанхайський сюрприз». Комедія.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМУ (МДС).
На

Гони мені трояка,
Я дам тобі пачку.
Жінка рада, аж до'сліз,

9

r.v

о
N
(Продовження.

за

Початок У HSNS 50—54

1990 р., Н5 1 за 1991 р.).

Пьянство, как известно, до добра не доводит, и
из благочестивого отрока вышел °пк°я^пейгитояцов
нс верный помощник своему отцу в
зяистве а
блудодей, табокур, вор и хулиган, которого неред
ко колотили почтенные отцы семейств и даже не
однократно, по приказанию исправника, наказывали розгами. Бывало, едет он за хлебом или за
сеном в Тюмень (что в 80-ти верстах от села Пок
ровского), а возвращается домой ни с чем, без де
нег, пьяный, избитый, а часто даже без лошадей.
Но вот, к 30-ти годам, на многогрешного Григо
рия нисходит благодать, изменяющая
всю
его
жизнь.
Случилось это так:
Однажды пришлось Григорию отвезти в Тюмень
студента духовной академии, монаха Мелетия Заборовского, ставшего впоследствии ректором Томсной духовной семинарии. Студент-монах во время
этой поездки на Григория своей благочестивой бе
седой произвел таное впечатление, что он тут же
«одумался»», покаялся и вскоре нруто изменил об
раз жизни.
С этого времени (с 1893 г.) и начинается, собст
венно говоря, «житие» старца Григория — житие,
сразу же отмеченное чудесами.
Тан, «во время молотьбы, когда над его свя
тостью смеялись домашние, он воткнул лопату □
ворох зерна и, как был, пошел по святым местам.
Ходил целый год. Много видел,
много
слышал.
Пришел домой... в хлеву у себя выкопал пещеру
и молился там богу две недели. Через некоторое
это
время1 пошел опять странствовать. Повелел
у
ему... св. Симеон Верхотурский. Он явился ему во
---- и сназал: «Григорий! Иди, странствуй и спасай
1
сне
людей:«». Он пошел. На пути в одном доме он по
встречал чудотворную икону Абалакской божьей
матери, которую монахи носили по селениям. Гри
горий заночевал в той комнате, где была икона.
Ночью проснулся, смотрит, а икона плачет, — к
он слышит такие слова: «Григорий! Я плачу о грехах людских; иди, странствуй, очищай людей от
грехов их и снимай с них страсти».
Григорий послушался приснившейся ему иконы
и пошел странствовать.
Где он только не был на богомолье? —-ив Вер
хотурье, и о Саровской пустыни, и в Одессе, и о
Киеве, и в Москве, и в Казани, и даже в Петербур
ге. Возвратившись из своего долгого странствова
ния, он стал еще богомольней, чем раньше, дохо
дя до того, что при молитвах в церкви, на глазах
всего народа, бил лбом о пол до крови.
С этого времени стал Григорий уже не говорить,
а изрекать, подолгу задумываясь» прежде, чем по_ ответом.
______ _____И ответы
___________
загадочные, отры
V
дарить
его,>, з<
вистые, стали походить на пророчество и чтение
в сердцах людских. «Три месяца, до самого Покро
ва, не будет дождя», сказал однажды Григорий.
+ И
' что же? — Тан и случилось: не было дождя, и
люди планали от неурожая. Когда весть об этом
♦ пророчестве достигла до Петербурга, аскет о. Фео
духовном
фан, будучи тогда еще
инспектором
------------- л
академии, в умилении произнес: «Вот вам и Илья
+ пророк, заключивший небо на три года с месяцаслучая узреть
ми», — и стал ждать с тех пор
Гсвоими глазами пророка.
своего
времени
Григорий был уже женат ко
Праскопросветления, награжденный от супруги
г,
вин сыном Дмитрием и дочнами Матреной и Наталией. Долго не верила Прасковья,
по «темноте
душевной», в святость своего благоверного; скоро,
однако, и ей пришлось убедиться в даре прозор
ливости и подвижничества своего «обращенного»
♦ мужа.
Слава сего праведника стала вскоре распростра
няться далеко за пределами
села Понровского.
♦ Особенно девушки и женщины, как наиболее от
зывчивые и чуткие
по сравнению с мужчинами,
стали следовать за Григорием, как за «старцем»,
властным спасти человеческие души.
Преисполненный духа отшельничества,
любил
святой старец удаляться на молитву в окружав
шие село Покровское леса, взбираться на деревья
и водружать на них кресты во славу божию. Хо
дили за ним следом сюда и его поклонницы, кото
рых он любовно звал своими «сестрами». Вес они
по большей
части
были
молодые,
красивые,
+ страстно веровавшие и искавшие спасения девуш
ки. Круто молился с ними старец в лесной тишине
и, с ублаженным молитвою сердцем, горячо цело
вал их, обнимал, ласкал, а нередко, в восторге
подвижническом, и плясал с ними вместе, радуя
тем бога и милуя сестер.
Правда (много врагов в мире даже и у праведнинов!), жаловались односельчане Григория
на
чальству, будто губит он деревню порчей девон и
что много уже изб, иуда бедные подбрасывают но
ворожденных младенцев. Слава старца, однако, от
этого не только не потускнела, а еще ярче разго
релась.
И стали к нему вскоре приезжать в Покровское
со всех сторон России, а кто приехать не мог, за
сыпали его письмами и телеграммами, прося благо■ Словения, заступничества перед богом или совета.
И были среди них послания и от важных генера
лов, и от великосветсиих дам, и даже от архие‘ реев.
В 1903 г. вступил отец Григорий и о широкий
свет.
Случилось это после знакомства старца с кулчиА кои Башмаковой, с коей встретился он на одном
-у богомолье, куда прибыла Башмакова, только что
.
похоронившая мужа. Святой старец утешил ее, *
привязалась она сердцем к нему, не жалея на довТ р»'е дела своего миллионного состояния Повела
1
его купчиха знакомить с близкими ей людьми си”
У чала в казань, потом в Киев, Москву и наконец в
V Петербург, где старец произвел на о Иоанна КроиX штадтсного огромное впечатление и
₽ "------- и получил ©т
него напутствие Йоанна
- ------------ТЬ людям’ служа май бы
правой рукой о.

+
+
♦

(Далі буде).

«Молодой коммунар» —

I

їх нема не тільки в нас,
Нема і в столиці...
Аж тут раптом молодик:
— Не пори гарячки!

♦
+
♦
♦
♦
♦
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