+

Вводит* і 5 грултш f*3* P

+
+
♦

№ 7 (4140).

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

СУ БО ТА

♦

♦
+
16 Л Ю Т О Г О 1991 p
♦
♦

♦

Цени 30 non.
|мр«даиш1гд« « О яо«4-

♦
♦

4-

ГАЗЕТА К ІР О В О Г Р А Д С Ь К О Ї

ОБЛАСНОЇ

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ

О РГА Н ІЗА Ц ІЇ

аэ ^

’2 л
О

=5

а. о

2
W
<
^
=
UJ
а
UJ

S
1=
1
л
х

В
СВ
5
*
§
>>
х
со

аг

*н
5
**

*со §
ев
а а

2 о
2
“
2 о

£■3
О *

5
СО

••
в

Е7

s«

Дорки мають здатність проти кращого вигляду
дорожчати одночасно з центру міста! Одну з пербублнками — З СТОР.
спектив пропонують вій
ськові — З СТОР.
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ділу віз та
реєстрації.
Нюанси, одначе, треба
знати — 4 СТОР.
«Я знаю, місто буде...»«Усі хочуть за кордон»,
Екстрасенс О. Григір —
Ну хто з кіровоградців стверджує працівник від гість — 5 СТОР.

«Діалог з читачем: «лю 
бимо «МК», «Сталін і коза
чата», огляд літературної
пошти, деполітизація —
6— 7 СТОР.

арате-до сьотокан
10 СТОР.

ПАМ’ЯТІ ГЕРОЯ
У двадцять літ обірвалося життя
нашого земляка з Браїлівки Онуфріївського району Віктора
Тесленка.
Це сталося в січні 1981 року в Афга
ністані. Загинув героєм, нагородже
ний орденом Червоної Зірки.
По
смертно.
У рідному селі споруджено йому
пам’ятник, біля якого ніколи
не
в’януть квіти. Та пам’ять про Віктора
живе не тільки в камені чи металі, а
головне — в серцях його земляків.
У 1985 році райком комсомолу ра
зом з райрадою КПФСТ «Колос» ви
рішили проводити турнір по хокею
з м’ячем на приз імені В. Тесленка.
Минулої неділі, як це було вже не
раз, вісім команд району виборюва
ли першість. Були урочистості, гарячі
спортивні баталії. У фінальному по
єдинку зустрілися
найсильніші
«Труд» (Павлиш) і «Дніпро» (Куцеволівка). З рахунком 7:6 перемогли
спортсмени з Павлиша. Кубок пере
можцями вручив батько героя Іван
Кирилович. Третє місце
за «Грані
том» з Деріївки.
Відзначено і кращого спортсмена
турніру. Ним став Олександр Олефір
(«Дніпро»).
А. ГОЛОБОРОДЬКО.

Третій рік миру.

и в ■

ПРИЇХАВ З ПАУЕРЛИФТІНГУ ЧЕМПІОНОМ
1—5 лютого у м. Коломиї ІваноФранківської області
пройшов
третій чемпіонат УРСР з пауерлифтінга (атлетизм, силове
три
борство). Вдало виступили
на
ньому спортсмени нашої області.
Представники спортивного клубу
«Зірка» під керівництвом моло
дого тренера Вячеслава Жукова
зайняли одне перше і два других
місця у своїх вагових категоріях.
У категорії до 56 кг друге міс
це із сумою 397,5 кг посів тренервикладач зі спортивної гімнасти
ки дитячо-юнацької спортивної

школи, що в обласному центрі,
Віталій Арсеньєв. У категорії ДО
67,5 кг також другим став каменотес-гранітник
спецкомбінату
Олександр Нестеренко (набрана
сума 530 кг). Та особливо відзна
чився
штукатур-маляр
СМУ-5
ЖУС Олександр Слатеньков, який
виступав у категорії до 75 кг. Із
сумою 662,5 кг, що на 42,5 кг ви
ще нормативу
майстра спорту
СРСР, виконаного ним вперше,
Олександр став чемпіоном рес
публіки. Однак на цьому його до
сягнення не закінчились. У тязі з

допомогли
НАСТАВНИКУ
«Доки їх вивчиш, то вони з тебе всю кров
вип’ють», — говорять часом деякі вчителі. Од
нак викладачу автошколи ДТСААФ Федору
Володимировичу
Шапаренку немає причин
дорікати своїм хлопцям. Вячеслав Козаченко,
Андрій Канін, Віталій Кучма та Федір Міняйло
прийшли на допомогу важкохворому настав
нику, здавши свою кров. За це їх урочисто
нагороджено грамотами.
Є. ШЕПІТЬКО.

першої СП
встановивши »
ни, а у ДРУГ’^
, же, щойно встановпобивши свій
лений, рекорд.
,х.,
гань
—
ОлекЗа підсумками змаг
;і і
ВВІЙШОВ
ДО
гандо Слатеньков
Е----;=
-“-В

жасмо Олександрові і вам
атлетам великих усп.хів у їх важкому спорті.
Власи, іиф.

АНГЛІЙСЬКОЮ -ПРО ПРИРОДУ
Якщо ваші діти навчаються в гуртку англій.
ської мови в клубі «космос» при ТОМІ, будьте
певні, про екологію вони мають широке уявлення. Під час занять їх знайомлять з Різ*°‘
манітними текстами, дають необхідний запас
слів, вчаться вони вести розмову зі
своїми
однолітками. Гуртківці охоче вивчають вірші
та пісеньки про тварин і птахів англійською,
діляться враженнями про погоду І пори року.
Ці та інші вправи спрямовані на те, щоб
розвивати в дітлахів здатність без особливих
труднощів спілкуватись з Іноземцями, знахо
дити спільну мову з усіма природолюбами.

НЕХАЙ ВІН БУДЕ ВІЧНИМ

Понад сорок п’ять років говоримо
про мир... для більшості. Правда, це
трохи відгонить лицемірством.
Бо
десять літ юна меншість нашої краї
ни разом із старшими командирами
брала участь у справжніх, кровопро
литних боях в Афганістані. Ті хлопці
стали ветеранами у дев'ятнадцять —
двадцять. Багато з них —7 героями,
чимало — інвалідами, є нагороджені
посмертно.
Сьогодні починається третій
рік
миру. Будемо точними — зовнішнього. Адже в країні справжні бої,
і вчорашні «афганці» часто бувають
по різні сторони барикад.
І знову, на щастя, наш степовий
край минув такого лиха.
Відверта
розмова про минуле й сьогоднішнє
відбулася нещодавно в Кіровограді,
у батальйоні, який два роки
тому
повернувся з ДРА. Ця річниця для
них, як і для всіх нас, неабияке свя
то.
До воїнів прийшли працівники об
кому, міськкому комсомолу,
«Мо
лодого комунара». Секретар обкому
комсомолу Людмила Єгельська, зав
відділом Юрій Петров вручили від
мінникам військової і політичної під
готовки грамоти й цінні подарунки.
Правда, з тих, хто воював, у баталь
йоні залишилися лише професіона
ли — офіцери й прапорщики.
Наш кор.

ФАНИ ЦОЯ ТА ШЛ
’

1 сторінці у ми*

ну/ЮіЛу номері
фРто
Цбя;
КІЛЬИА ТЄПЛНХ сл|* Пре НЬОГО І ОДНу
з пісень, ми, аи кажуть, вкотре «потрапмл« у струмінь» — фан«, еир^
шили*.. просто Пірнати осе * рекламщита -редакції. .^озу^имо понут■Гй лрйхмльниміо муз, але су
ЄН, що ц« окхід. Простіше вийти до
газетного «(ОСНа а кожну суботу чЦ
зрештою, зайти до редакції і купити
потрібну ^іл*кість газет прямо в нас,
ї фанмсжяи, чуето?

Я б пішов у бабії...
<Бабій». Від слова «баби». Отже, там будуть мо
лоді і гарні, герой їх буде по черзі знімати і... —

логіиа потенційного (від слова (потенція») прищаво
го иіноеротомана. «Стара, жени сарман! Ні, це мало,
фільм — кооперативний!»».
Так, незалежні, «договірні», «вільні», «плаваючі»
студії почали вражаючий наступ на екрани. Тепер
ніно знімають «лівою ногою» всі, хто тільки цього
дуже забажає. У тому числі і сценаристи. Такі, як
Анатолій Ейрамджан, автор драматургічного
кон
сенсусу стрічок «Найпривабливіша і найчарівніша»,
«Де знаходиться нофелет?».
Перший свій шедевр — «За прекрасних дамі»,
на якому я ледве не віддав своє астральне тіло
Всевишньому від офігенної нудьги, митець (?1) засобачив за 12 зйомочних дні, «Бабника» — за 13
І погрожує, що може ще скоріше. Так що незаба
ром процес лудіння стрічок буде співпадати зі
- коїтусом чергового ейрамджанського розпусника.
А що? На годину екранної дії (за півтора карбо
ванця) наярити щось подібне — ноу проблем.
Нарешті нерозлучні «сіамські близнята» Ширвінді
і Державін знялися разом. І навіть дружину ос
таннього — Роксану Бабаян — упхнули у канву ••
картини (я, правда, щиро обурився — а чому за
були про друга сім’ї Урмаса Отта?) секунд на де
сять. Цікаво, скільки потягла така поява за коопе
ративними розцінками?
Олександр Анатолійович грає головну роль —
начальників якоїсь проектної групи невідомого НДІ.
По ходу дії він бере на абордаж десь із десяток
жінок. Серед них ми бачимо героїнь Н. Бутирцевої, Г. Беляєвої, Л. Поліщук, О. Скороход... Життя
чудове! Але... До героя приїздить синок — шизонутий на техніці вундеркінд. Виникає навіть пі
дозра, що у хлопця не того... Втім, усе
швидко
повертається на круги своя. У баті є друг (звісно,
персонаж Державіна), син якого — а-ля бабник
молодіжного середовища, миттєво залучає незайманця до своєї секс-тусовки. До речі, чи розкусив
хто екранний нонсенс: у сексуально апатичного
героя Державіна синок — точнісінька копія (за на
хилами) персонажа Ширвіндта? Все роз’яснюється
для мене просто:.той скуштував і дружину свого
друга, а гумова техніка підвела. Тому, як кажуть
по ходу фільму, «яблуко від яблуні недалеко па
дає». Так що хлопчики — братики. Рам і Шіам, Зіта
і Гіта. Стоп, приїхали, це вже з іншої п’єси...
Мені особисто соромно за акторів, що за тринляті
тридцять срібнянів (себто тридцять тисяч) змушені
грати подібну маячню. Але особливо прикро,

КІНОАФІША
і.

не так, вік волі не
дивну звичку ото
тожнювати антора з його кіношним образом. Тепер
казатимуть: Ширвіндт «мав» баб, а Державін спо
чатку не хотів, а потім, певно, дістав еректор...
Брек, поборники високої -моральності, «Бабій» —
фільм цнотливий. «Із залу ніхто не вийде». Не
знаю, не знаю, що було б, якби прем’єра відбувала
ся влітку, бо взимку пересидіти зайву годину у теп
лі можна І на таній хр... Ні, я не «висловлююсь»,
просто згадую перегляд і знов у сон хи-и-лить...
«Жодна актриса не встояла перед сюжетом» (але
ми вже знаємо, перед чим вона не встояла!), «Фільм
про ЦЕ, але без ЦЬОГО САМОГО», — обіцяла рекла
ма о «Экране». Реклама — продажна дівка комер
ціалізації, що з неї узяти? Втім, ЦЬОГО там справді
немає. Та якого біса мені дивитися на голого ширвіндтнеггера, герой якого однією ногою вже пере
буває у стадії розвиненого клімактеричного періоду? Лише одного разу камера сором’язливо показа
ла кусень східно-азіатських грудей (дала-такн нар- і
тина, лерефразуючи відомий вираз, глядачеві цицьни!) і все. А афіша, на якій були намазюкані сидячі 1
у ванні жінка з розкосими очима і Ширвіндт (? — 0
у такому разі я — Бельмондо!) обіцяла еротичний н
перманент у порнушному прикиді і якщо я. примі- й
ром, достеменно знав, що ніякого оголення у стріч- І
ці не побачу, то про колег-глядачів цього з певністю
сказати не можу. На деяких молодих обличчях чи
талося: «Хочу сексу!». А ніно їм цієї цяцьки не да
ло. І грошини — тю-тю. Ноли ще там знов нафарцуєш...
Кінець узагалі непересічний. До сина приходить
його постійна «жінка», а через деякий час — дру
га. Скандал у благородній родині невимушено пе
ретікає у преамбулу групової сексухи:
хлопець
лежить посеред дівчат і по черзі цілує (поки що)
кожну. Уздрівши цю сцену^ «ветеран еротичного
фронту» дидактично зітхає: «Я такого не робив, ні
коли не переходив межу, яка відділяє і т. д. і т/п.»,
і виходить у «відставку» — збирається женитися^
Я не розумію: навіщо все це тягти на екран, кому~ цікаво? Вже писав у рецензії фільму «Сон не
займаної»: «Дурять людей!». Додам: «І продов
жують дурити». Тож закликаю: «Давайте і ми їх
обдуримо. Яким чином? А просто не підемо на та
ку «фільму». «А хто ти такий? — скаже якийсь кі
ровоградським любер. — Щас як дам у л’ятакі».
І буде правий. Смаки не нав’язують. Вони або є,
або нема. Незалежно від рівня освіти і антилігенцн. Одні зациклюються на відеотичному
мараз
мі, інші — на «Бабії».
Я б пішов у бабії, хай мене навчать. Ширвіндт з
Ни
А кА ГЧ
, . V. . >
Ейрамджаном.
переважна (гадом буду, якщо це
бачити!) більшість глядачів має

м, Нсвоукраїнко.

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

СВІТ
довкол
Чутки, які загулйЛм
Дніпропетровськом, пра
терористичну
органі^,
цію, що нібито поставила
своєю
метою фізичну
розправу з комуністами
ПОЗВІЯЛИСЯ, немов
дим'
над обномом партії |
ськвиконкомом. Вииува.
тень пожеж — І. М. Та.
певний, начальник трес
ту
«ДніпропетровськЛрОмбуД». Свої ДІЇ
пояснив нелюбов’ю до
номемнлатури. Проти під
палювача порушено кри
мінальну справу.
а Військовий прокурор
риму Джузеппе скандура залишився
високої
думки про
львівських
колег, ЩО
ДОПОМОГЛИ
встановити таємницю за
гибелі італійських
вій
ськовополонених ВІД рун
нацистів. Виявлене мїсце трагічних подій
року
—
Лисичансьниб
ліс. Тут розстріляно понад тисячу людей різних
національностей, у тому
числі італійських солдат
і офіцерів. Слідство три
ває.
де Журнал
«Коло»
(Єрусалим» розповів про
у5-річну місіс Розу фа
рой, яка виглядає молодтою від своєї 30-річноі
правнучки. Лікарі спантеличені. Для неї час іде
назад.
Ніякого роз’яс
нення енсперти дати не
можуть. Сама місіс Фа
рой говорить, що ніякої
з дотримується,
дієти не
““**
■
палить і П
.. ’Є. «ЯМ Івсі».
Єдине, чого боїться
завагітніти.
Доводиться
вживати протизачаткові
таблетмм.

На 45 кілометрі

витону Дунаю у відкри- і
тому морі лежить
на- ®
м’янистий острівець. Ma- й
ло хто знає, що молись |
це було найзнаменитіше |
місце в усьому чорному ®
морі. Тут був храм Ахіл- \
ла — знаменитого
ге
роя, покровителя моря
ків. Говорять, що колись
тут жив величезний ЗМІН.
Він лежав на шляху «з
варягів у греки». Зараз
цим місцем зацікавили- ä
ся одеські археологи.
А До Києва прибула
творча
група
британ
ського телебачення для
зйомок фільму про су
часний стан
економіки
республіки. Авторів фільму передусім цікавлять
проблеми перехідного пе
ріоду від централізова
ної до риннової економі
ки, а також перспективи
здобуття Україною еко
номічної самостійності.
Л Важко спростову
вати чутки. Годі й гада
ти, звідки вони беруть-^ к
ся. Кажуть, що у Сверд^
ловсьну
зареєстровано
«Ювармство дурнів». Чу’ЕНИ чутками, але моли б
тане товариство справді
виникло і його статут не
мав нічого аитизанонного, довелось би реєстру
вати — зітхав з цього
приводу в. о. заступника
голови
міськвиконкому
В. Д. Гмизін.
. іА Українська респуб
ліканська партія зверну
лася в Дзержинсьини ра
йонний суд міста Москви
з
позовом
на
голову
НДБ CFCP, котрий на
»V з’їзді народних депу
татів СРСР
поширював
факти, які нібито зачіüäl2Tb
месть і гідність
УРП.
Л Важко повірити о
про що
повідомило
агентство ІМА-пресс
з
Новосибірська, Стало ві
домо, що в район нового
мароїтового місце народ
ження на річці Марі на
правлені бригади
буДі■•льників. вони відбуде
забутий з часів
ГУЛАГу табір.
За оцінками захід2ЇЇ спеЦіалістів, країни
*ЕС здатні
працевлаитувати лише 200 тисян
молов і н з
Радянського
Союзу, кількість бажаю22х
«иїхатм
назавжди
або підробити трохи
бугром» коливається
йпї^а 1 Даадцятьма
конами. Особливу триоо’’У це викликає у
ранців Сенегалу, Мар***
ко та Алжіру, для яких
еміЙ мевибагливий бр*У
серйозну к«*
УР®ицію на ринках пР*
Ц» та сезонних роботахІЗ. матеріалами прес"!'

БУБЛИК, ТА НЕ ТОЙ
Не так давно газети і республікан
ського, і обласного масштабів
на
друкували інформацію про рішення
українського уряду зберегти (поки
Що) на попередньому рівні ціни на
основні продукти харчування (в т. ч.
хліб і хлібопродукти), що реалізую
ться населенню з державних фондів.
Думаю, це повідомлення заспокоїло
в деякій мірі наших земляків, особ
ливо тих, хто й так ледве зводить
кінці з кінцями. Саме тому поява у
хлібних магазинах Кіровограда буб
ликів по 8 копійок і солодкої солом
ки по 60 копійок (замість звичних 5 і
36) у кіровоградців, які читають га
зети, викликала принаймні подив. Це
що ж, місцеві хлібопекарі ігнорують
Урядове рішення?
— НІ в якому разі, — заперечу« по
телефону начальний планового відділу
Кіровоградського
виробничого
об’єднання хлібопекарної промисло
вості Лариса Олексіївна
Сидорченко. — Рішення українського уряду
ми не порушуємо,
бо 8-копійчаний
бублик («Білоруський»), який з’явив
ся в магазинах, це не той, що прода
вався раніше за п’ятачок (називався
він «Донський»), Звичайно, за фор
мою бублин залишився такий самий,
але за змістом... Зміст у ньому зовсім

Інший. По-перше, печеться він з бо
рошна вищого сорту (той був першо
сортним), по-друге, рецептура зовсім
інша. Це пов’язано не з бажанням
заробити більші гроші, а з виробни
чою необхідністю: для виготовлення
«Донського» нема« ваніліну і кунжу
та (замінника маку, який зник, коли
в нас офіційно «з’явилися» наркома
ни). Кунжут приходив на хлібозаво
ди по імпорту — здасться, з Афга
ністану. Так що вибору особливого
не було: попробуйте залишити місто
без бубликів — телефони до нас
обірвуть.
— Щодо «Білоруського», — про
довжує Лариса Олексіївна, — то не
можна сказати, що це наше нововве
дення. Прейскурант на нього
був
розроблений ще у 1981 році. Тільки
раніше не пекли, а тепер ось — біда
примусила. Так що ще раз повторюю
— ціни ми не піднімали. А за солод
ку соломку краще подзвоніть на хлі
бозавод № 3, що на Балашівці, там
її виробляють.
Трубку зняла начальник планового
відділу Наталія Григорівна Бородіна:
— Так, є у нас така соломка. Фрук
това називається, бо додаємо туди
фруктове повидло. От за рахунок
повидла та ще більшого вмісту мар
гарину у тісті і збільшилась ціна до

60 копійок. Але ж, повторюю, це
зовсім інша соломка. Прейскурант
на неї був розроблений ще у 1981
році, так що про ніяке механічне
підняття цін мова не йде. Інший то
вар — інша ціна.
Чи були претензії, питаєте? Та ні,
магазини беруть охоче, кажуть, що
люди розбирають. Тому з цим проб
лем нема.
Аж у кінці розмови Наталія Григо
рівна зронила фразу, яка поставила
все на свої місця:
— Нам вигідніше робити тану со
ломку, ви ж знаєте, що оптові ціни
на борошно піднялись майже втричі.
Чому не виготовляємо і ту, дешевшу?
Тан це ж треба постійно переналагоджувати лінію, а тан уже все від
працьовано, нема ніяких несподіва
нок.
Все правильно. Кожен старається
вийти з нинішнього становища з най
меншими для себе втратами. Ринок,
про який так багато говориться з
екранів телевізорів і з газетних по
лос, примушує жити за своїми зако
нами.
Ну, хто там останній за бублика
ми?..
О. ПИЛИПЕНКО.

ЛЮТУЄШ, МОРОЗЕНКО?
Ой люди добрі, зайшли оце днями о
Олександрійський райком
комсомолу
погрітися, а звідти ледве не винесли
нас замерзлих. Температура — ну на
два градуси вища, як надворі. В кори
дорі — полускані батареї для опален
ня, п кабінетах — все, як кажуть, з ніг
на голову поставили. Міняли труби. Оті,
які починали міняти ще в серпневу спе
ку.
Натворив морозенко справ, ох натво
рив. Одного його й винуватити цю зиму
а райкомі комсомолу треба. Звернули
ся до цукрокомбінату (звідти тепло да
ють) — там не дуже прислухалися. Бо й
справді: що зробиш у такі морози, ко
ли о теплі дні не робили. Звернувся
«комсомол до влади, до райкому партії,

який вважає (а чи вважав!) спілчан своїми продовжувачами справи — обіцяли
допомогти.
Обіцянками, звичайно, не зігрієшся, а
на роботу працівникам райкому
ком
сомолу треба ходити. І — віддамо їм
належне — ходять, Бо комсомол у
Олександрівці живий! Приходять у сво
їх справах сюди молоді люди і завжди
зустрінуть
райкомівців,
які мужньо
(Інакше й не скажеш), знаходяться на
своєму робочому посту. Хоча в приміщенні і води не нап’єшся. Бачите відро
на столі! В ньому була вода, яка стала
льодом. Комсомол не вимерз.
Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ,
В. ГРИБ (фото).
смт Олександрівна.

«
чим ми жив
Коли підполковник Кравченко, пояснюючи мою■ при
сутність на колегії УВС області, говорив пр
добре
респондента до міліції, він не помилив« . 6уднях гарозумію, що далеко не все в міліцеись
‘ -відоме І
разд, не всі охоронці громадського сп
*
ставляться до виконання своїх обов язків.
.
кО.
спокій досить відносний. Перше питання засідання к
легії, на яке збираються керівники управління в ну Р
ніх справ, начальники і заступники начальників м с
райвідділів, відповідальні працівники підр 3
ції, формулювалося так: «Про стан службов і
ліни і законності серед особового складу
ю₽
розділів внутрішніх справ та заходах по їх
’
З доповіддю по цьому питанню^ в"ст*?и®
У
'
чальника УВС Б. С. Ясиновськии. В обговорен ні вз
,|
участь заступник начальника УВС А. К. Шкода,
P . Г. I. Урищенко, М. І. Єрмаков, Б. М. Луньов, В. I Пишев, А К. Сасімов та інші. І в доповіді, і У вИСТУ"*’
працівників правоохоронних органів відзначай
,
1990 рік був важким для правоохоронців. З одного
боку відчувалася активізація людей, які чесно ^тавля
ться до своєї роботи, в той же час в органах чимал.
випадків безвідповідального, байдужого ставлення Д©
обов’язків. Насамперед це спостерігається у мОп°Амм
міліціонерів,
які працюють в органах рік—другим^
45 процентів комуністів і 15 процентів членів BJiKU/v*
притягувалися до відповідальності за ті чи інші
шення. Але, як відзначалось у доповіді Ь. С. Ясиновського, кількість порушень законності працівниками мі
ліції скоротилася на 30,4 процента (з 89 до 60). За цей
період прокуратурою області проводилось розсліду
вання з 25 кримінальних справ, за якими засуджено
9 працівників міліції. На мій погляд, це багато. Влас
не, якщо міліцейський працівник сідає за кермо в не
тверезому стані і збиває пішохода, то яка мені різни
ця 9 чи менше міліціонерів потрапили в СІЗО. Гому и
не може залишити байдужою безконтрольність і бай
дужість збоку керівного складу, які дають себе знати
в міськ- і райвідділах.
.
Сьогодні, здається, все робиться для того, щоб ін
формація про стан справ у міліції була повною, однак
не випадково підполковник Кравченко вкотре наполя
гав на гласності. Кожен факт з міліцейської практики
повинен висвітлюватися пресою, щоб люди знали прав
ду, якою вона є, а не керувалися чутками. Чутки — по
ганий радник. Ось, наприклад, загуляли по Ульяновці
чутки, що там «освятили» райвідділ. Ну що ж тут особ
ливого, можна подумати. Запросили священослужителя, запалили свічки, окропили приміщення. Відомо, з
якою нечистою силою доводиться мати справу міліції! І
І все-таки це «освячення», перепрошую, — анекдот. І
Начальник райвідділу стверджує, що все це вигадки, Taj
скажімо, й чутки на порожньому місці не виникають/
А тому й вимагає міліція гласності.
|
Ви могли б уявити щось подібне ще кілька років то-Д
му. Я — ні! Тоді у наших правоохоронців усе було І
о’кей! Принаймні так здавалось. Нині ми вже знаємо.!
що не таке воно солодке, життя міліції. Що в міліцію
стріляють. їй не підкоряються. Якщо в 1989 році, на
приклад, мали місце 135 фактів непідкорення працівни
кам міліції. По них порушено 26 кримінальних справ і
засуджено 17 громадян, то в 1990 році таких фактів
уже 166, кримінальних справ порушено 16, покарано
всього 5 чоловік. Цифри красномовно засвідчують си
туацію міліцейської захищеності.
З 1 січня 1991 року, як відомо, вступив у силу Закон
про міліцію, прийнятий Верховною Радою УРСР. Мі лі-1
ція на нього покладає великі надії, але якщо вже 6утиі|
відвертою до кінця, то і новий закон не забезпечить |
міліції захищеності такої, як у поліцейських США, на-«
приклад. Ми страшено всього боїмося. Ми чомусь вва- |
жаємо, що коли на вулиці з’являться БТР-и, то вони обо-І
в’язково будуть штурмувати телецентр. І в той же час|
кричимо про необхідність посилення боротьби ІЗ ЗЛО- І
чинністю. За сержантські 140 карбованців багато
не
наборешся. Ні з хуліганами, ні з убивцями, ні з мафією.
Хоч і десяток указів Президента видавай.
На колегії УВС розглядалося питання про стан роботи
по виявленню і розкриттю значних замаскованих ви
крадань, організованих злочинних груп, спекулянтів і
«оптовиків», по нарощуванню зусиль по боротьбі з еко
номічним саботажем.

В. ЛЕВОЧКО.

У ФРАНКФУРТІ-НА-МАЙНІ
kJ? ILi
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З 25 лютого по 28 березня у Москві проходитиме кон
курс на будівництво житлових будинків для військових
частин, що протягом 1991—1994 років будуть виводи
тися з об’єднаної Німеччини. У конкурсі братимуть
участь 50 зарубіжних фірм із Франції, США, ФРН, Япо
нії, Туреччини та інших країн. Переможець конкурсу
погоджує конкретні умови будівництва з відповідним
міськвиконкомом. Як відомо, Кіровоград обрано од
ним із міст, де будуватимуться нові квартали для вій
ськових. Треба сказати, повідомлення про таке будів
ництво сприймається
кіровоградцями
неоднозначно.
Навіть депутати міського парламенту зустріли його на
сторожено. І це зрозуміло. У місті кризова ситуація з
житлобудуванням. 23—25 тисяч кіровоградців роками
чекають квартир. Наприклад, на одному з останніх прийомів перший заступник мера міста В. О. Ткаченко
прийняв 32 чоловіки і більша половина з них заклопо
тана цим «проклятим квартирним питанням». Чи не по
значиться будівництво житла для військових на загаль
номіських проблемах? Чи не загострить соціальну на
пругу? Адже з міським бюджетом (про це недавно пи
сав «Молодий комунар») справи далеко не ідеальні. Не
вистачає будматеріалів, труб, тощо. Все це справді так.
Але ж і армія — це наші люди. В кінці 1991 на почат
ку 1992 років потрібно житло для них. До того ж фі-
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нансування будівництва ведеться німецькою стороною.
Фірма, яка переможе в конкурсі, забезпечить будів
ництво. Німецькі марки це вам не наші «дерев'яні кар
бованці»! Дійшовши згоди з військовими, міськвикон
ком прийняв рішення, тобто поставив відповідні вимоги.
1. Разом з житлом будувати всі необхідні за розра
хунками об'єкти соцкультпобуту, а також інженерні ко
мунікації.
2. Обумовлено будівництво очисних споруд, їх авто
номного блоку потужністю 10 тисяч куб. м на добу.
3. Будівництво об’єктів соцкультпобуту і житла виго
товляти лише з конструкцій Кіровоградського ДБК і
об’єднання «Кіровоградзалізобетон».
Мене зацікавив останній пункт узгодження. Капіталіс
ти гроші даром не платять і якщо навіть робоча сила
на будівництві буде іноземною, то це ще один привід
замислитися, чому нашим будівельникам невигідно пла
тити. Навряд чи в кого будуть сумніви щодо якості бу
дівництва. Вже під час підготовки вихідних даних інже
нери з Києва «познайомилися» з тяганиною, до якої
здатні керівники різних рівнів. Військовий інспектор ка
пітан О. Лісогурський сказав мені після одного з візи
тів до першого заступника голови міськвиконкому: «Не
вже міське керівництво не розуміє, що коли такий МІМ-
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рорайон будуватиме місто, то пройде років
15__20»
Мабуть, Олександр дещо перебільшує. Та не набагато
Між іншим, капітан «втішив» мене тим, щО в інших містах обставини ще гірші. «Головне — ніхто не відмовля
ється, але ніхто нічого не робить. Кожен начальник че
кає вказівок. Я б міг назвати, мабуть^ не одне прізвище
відповідальних осіб, які так «вирішували» питання що
зрушити їх з місця міг лише персональний дзвінок товариша Ткаченка». Лісогурського підтримували київські
інженери, мовляв, раніше хоч обком партії дасть вка
зівку і все крутиться, а сьогодні взагалі нічого не зоо
зуміти. Час минає, людям потрібне житло. Збудувати
1300 квартир — не понад річкою прогулятися!
-^?СО.“Н^_Г"7--1ММ за2®речити нічого. І те, що міська
влада не повністю використовує свої можливості
справедливо. Досить вже кивати’ на'7е,
на те, що^РадГне
ЛИ
владу. Вв свої руки.
nvwu Р
нііжєзс приймаються
м потрібні
взяли її.
її, владу,
Рішення
вірю. Виконання ж .х поки що «ромпьмову*. дпе Р I мі,
йому випадку поспішність у прийнятті
7
*- • Аврішення не лішла б на користь місту. Адже мова йд_
йде про СПІВробітництво з інофірмами. Отож, обережність
міської влади
деякою мірою виправдана. Втім, робота
ще тільки починасться.

л. КАРІМОВД.
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давайте будемо людьми
ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ
Шановна редакціє!
Хочу розповісти Вам про те, що врвзило мене до
глибини душі лід час перебування в грудні
місяці
1990 р. у місті Львові. Перед поїздкою сусідка таємни
че шепнула мені: «Ой, там таке робитсья! Підходять
•бандери до людей і показують залізний «руб» на руці,
питають, що це таке. Кому скажеш «карбованець», то
нічого, а як скажеш «рубр, то відразу ж «б’ють у мор
ду»Я все-таки поїхала. Що ж вразило мене у цьому та
ємничому Львові? На вокзалі чути різні мови: росій
ську, українську, польську, чеську, румунську, англій
ську та інші. Ніхто не підходить з «рублем», і ніхто ні
кого не б’є з морду.
Звернулася в довідкове бюро. Переді мною стояла
жінка і запитувала про щось російською мовою. Ввіч
ливо, російською мовою диспетчер із довідкового бю
ро відповіла їй; я звернулася українською, тут же по
чула відповідь українською мовою. Після мене якийсь
чоловік звернувся до диспетчера польською мовою і
тут же почув відповідь польською мовою. Це так вра
зило мене, що я остовпіла. Адже в нас, у Кіровограді чи
в Знам’янці таке рідко буває.
Оголошення про відправлення і прибуття поїздів у
місті Львові проводиться спочатку українською, а по
тім російською мовами. А в нас? Тільки російською,
хоча вже прийнято Закон про мови в УРСР. Поперед
жали мене й про те, що там, у Львові, рухівці наки
даються на тих, хто говорить російською, і б’ють. Люди
добрі, неправда це! Ніхто нікого не б’є, ніхто нікому
не затикає рота.
У багатьох людей Львівщини я помітила на обличчях
якесь ніби сяйво, натхнення. Це теж
вразило мене.
Ввічливість, доброзичливість, людяність — ось те, що
найбільше вразило мене у цих людях. Ці риси не за
вадило б і нам перейняти, бо грубості, жорстокості,
цинізму маємо вже так багато, що захлинутися можна
у цьому всьому.
У Львові теж є труднощі з продуктами і промисло
вими товарами, може більші, ніж у нас. Але на фоні
всього цього кидається у вічі якесь особливе ставлен
ня до жінки. Я б назвала це — лицарством.
На закінчення хочу сказати: «Люди! Давайте думати,
робити правильні висновки!
Давайте
неупереджено
ставитись до людей! Давайте не забувати про те, що
добро завжди породжує добро, а зло — тільки зло.
Давайте бути людьми думаючими, розумними, людь
ми — гуманістами!».

У такий бурхливий час,
коли
відживають старі форми роботи
з людьми, важко запропонувати
щось нове, що зацікавило б людей, могло їх згуртувати. А ось у
нашому районі, мені здається, ду
же вдало вирішується це питан
ня. Розпочалось все з того, що
звернули увагу на наше старше
покоління, яке чомусь останнім
часом залишилось, так би мовити, «за бортом», на самоті зі своїми проблемами.
Дехто, можливо, захоче заперечити мені, мовляв,, ми бачимо
ці результати. Але ніхто, ніхто не
переконає мене в тому, що
це
вина саме цих людей, людей пра
ці; бо здебільшого комуністи, які
працюють в сільському
госпо

дарстві, завжди чесно виконува
ли і виконують ще й досі по-можливості свій
головний
обов’я
зок — працювали і працюють чес
но, чого бракує декому з моло
дих.
У минулому році по всіх госпо
дарствах, підприємствах проводи-
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лися зустрічі з ветеранами,
на
яких були присутні відповідальні
працівники районних організацій,
в тому числі й комсомольської.
Молодь вітала ветеранів виступа
ми художньої самодіяльності. Ро

били це не
заради
паперових
звітів, а з тим, щоб зустрітися з
представниками
старших поко
лінь, дізнатися про їхнє
життя,
по можливості чимось допомогти.
Відрадно й інше — зустрічі стали
і зустрічами поколінь, адже в них
брали участь школярі.
Другим етапом стали творчі звівід
ти
вчителів.
Відмовившись
традиційної конференції, вчителі
в довільній формі звітували про
свою роботу і разом
із запро
шеними керівниками вирішували
шкільні питання. Підготовка
до
цих заходів зміцнювала і згурто
вувала педагогічні колективи. Мо
лоді вчителі вливались в учительську сім’ю.
Потім були проведені зустрічі
з молоддю, але не так активно,
Можливо нам, молодим, ще бра-

кує налолеї ливоч».
.1. можливо,
наклали свій відбиток ті обстави
ни, які притаманні нашому
су.
спільству зараз: неепененість мо
лоді у завтрашньому дні, не ство
рені фонди молоді, від яких так
відмахуються керівники, та й за
гальна апатія.
Але
результати
все-таки були.
В цьому році ці зустрічі І ЗВІТИ
продовжуються. Керівники звіту
ють за виконання обіцянок, даних
В минулому році, в головному—
за
поліпшення
соцкультпобуту
своїх підлеглих. Пожвавилась і
робота рад ветеранів війни
та
праці. Ще більше залучається де
цього
молодь.
Заходи
стали
справжнім відродженням
націо
нальної культури.
Тут і пісні, і
танці,
інсценізації
українських
народних обрядів, гумор і навіть
традиційні вареники та
пироги.
І не останнє слово в цих
захо
дах каже молодь.

Я. БУГАЙЦОВА,
перший секретар Устинівського райкому комсомолу.

З повагою до Вас О. ГРИЦЕНКО,
читачка вашої газети.
м. Новоукраїнка.

УСІ ХОЧУТЬ ЗА КОРДОН
Останнім часом у нашій країні прийнято ряд нових
документів, які ліквідовують ряд попередніх обмежень
і заборон для поїздок за кордон. Діючі
інормативні
акти відповідають міжнародним
угодам,
прийнятим
стосовно даних поїздок.
Процеси ослаблення режиму в’їзду в нашу країну і
виїзду з неї накладають свій відбиток
на практичну
роботу служби віз і реєстрації по видачі дозволів і до
кументів. Мінімально скорочені запитання у виїздних
анкетах. Ліквідовано подання характеристик, різних до
відок і узгоджень. Скасовано періодичність закордон
них поїздок. Тепер закордонні паспорти зберігаються
у власників. Відмова в поїздках стосується лише тих
людей, які притягнуті до кримінальної відповідальнос
ті, або мають невиконані матеріальні зобов’язання.
Однак, незадоволення громадяни продовжують ви
словлювати на нашу адресу, адже їм інколи доводиться
довго чекати на оформлення
документів, а нині
—
ще й обмежене виділення закордонних паспортів.

дять на розгляд в наше відділення, реєструються по
списку за порядком їх надходження, виконання якого
чітко контролюється. Позачергове оформлення поїздки
може здійснюватись тільки в екстремальних випадках.
Обстановку з оформленням закордонних документів
загострив також дефіцит бланків закордонних паспор
тів, бо фабрики Держзнаку не встигають їх друкувати.
Ми в першу чергу повинні забезпечити поїздки в служ
бових справах, планові туристичні групи, поїздки до

не не знає, що минулого року в місцевий бюджет за
каобоУйй3аКОРДОННИХ ДОКУментів здано понад *500 тисяч

Склалася парадоксальна ситуація — формальності з
оформленням документів спрощуються, а черги за пас
портами зростають. При практично незмінному штаті
служби віз і реєстрації обласного УВС (три інспектори
на обслуговування всієї області) дуже складно якісно і
своєчасно виконувати покладені на нас обов’язки.
Варто назвати такі дані: в 1987 році ми розглядали
лише одну тисячу заяв про приватні закордонні поїзд
ки, а в минулому році більше 5 тисяч. Збільшилась та
кож кількість поїздок у службових справах із 250 май
же до 2000, туристичних — з 350 до 8000. Невпинно
росте також потік громадян єврейської національності,
бажаючих виїхати за кордон на постійне місце прожи
вання.
Завантаженість велика, а можливості наші
не без
межні, та ще й умови роботи і прийому не відповіда
ють сучасним вимогам. Ось і доводиться чекати в черзі
на оформлення закордонної поїздки замість
одного
місяця, як передбачено постановою Ради Міністрів від
28 липня 1986 року. а два чи навіть три місяці. Пору
шувалась черга ще й тому, що деяким особам не до
вподоби було стояти в довгій черзі, тому вони намага
лись відшукати впливових осіб для вирішення
своїх
питань.
У даний час усі заяви на приватні поїздки, які надхо-

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА Є

прямої рідні. Ось чому в першу чергу ми оформляємо
документи тим, хто виїжджає для зустрічі тільки з рід
ними, а також
тим, у кого вже є на руках закордон
ний паспорт. Інші заяви, які приймаємо від усіх грома
дян, задовольнятимуться в міру надходження паспортів,
у порядку реєстрації заяв.
На оформлення непланових (безеалютних) груп по
виїзду в Польську Республіку будуть виділятися на кож
ну групу п ять чистих бланків, розподілом яких відає
не управління внутрішніх справ, а та організація
яка
розповсюджує путівки.
Хочу повідомити також, що вартість
эакордо-ногэ
паспорта один карбованець. Крім того, за приватну по■ здку ще виплачується державне мито в розмірі ЗО крб.
при поїздці В соціалістичні країни і 200 крб — у капі
талістичні та в країни, що розвиваються.
nr.fi
й' 6агат° ХТ° вважае ШО, беручи
мито, ми
не не ±?ЧУЄМО С8,Й ВІДДІЛ ‘
I ніхто nee-

служби м?
ЛЄ жодного каРбованця для потреб нашої
служби ми не отримали. Якби хоч 3—4 проценти від
Цієї суми грошей ВИКОПИГТАТЫ Г,
проценти “Іг*
дбання оргтехніки, обладнання по?3“"1* П°ТрЄб ("РК
додаткових працівників) незадов Р міщення, залучення
влади про це по
думають.
н
Читачам буде цікаво дізнатися „ІА
соцкраїнах побувало десь п'ять ти« минУлого року »
400 - у капіталістичних. Більше зад В,ДВІД.увач'.В' б””|
СРС
„мгійн. ,1Іи,
—-ХГІ
основному жителі нашої облаг-г.
ґ
мерщйні» поїздки В Польшу иЧ
полюбляють «к°-.
Цих країнах не завжди раТго^ям Тг*' Д° Рв< 1

лаються випадки, коли наших спіД?
Союзу — трап-1
жують
з країн,
країн, коли
коли еони
еони там nL
"ЗНИКІВ ви"Р°мдЛ
жують з
ституток, злодіїв, шахраїв ДоаД?П0вм,0,0Ть число проЛЯКІВ офіційно таких нема ™ Р ’.Що сеРеД наших зем-|
пяться Підробляти документен ,НШІ ~• які не сором«Ідність?
«ументн. Невже є 1
€ в цьому необ-

В. ПОИМЕННО,
заступник завідуючого аідді„А
_
боти та аіз і реєстрації Кк»«** паспоРтмої роПідполковнмк міліції. 4 ” ₽°’ОГРаДСЬКОГО УВС.
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ГІСТЬ
О) УСТРІЧАЮ на вулиці давнього знайомого, запитую про те,
де тепер його діти. А він: «Дочка з зятем екстрасенса
ми стали». От і маєш, ще даос з'явилось. То скільки ж їх усіх?
Справжнісінький екстрасенсорний бум. А може,
кричучин
парадокс? Розмову на цю тему вирішив повести з членом
Української асоціації екстрасенсів СРСР, учасником Міжна
родної зустрічі в Софії по психотроніці Олександром Григо
ром — кіровоградцем, який нині завідує лабораторією резер
вів людини, що при міжнародному
науково-методичному
центрі здоров’я сім’ї.
КОР.: Ви, Олександре. Миколайовичу, нещодавно поверну
лись з Удмуртії» де проводили лікувально-навчальний муре
психотерапії. А тут, у Кіровограді, знову з’явилися нові Джу
ни, Чумаки, КсшліровсьхІ. Аж не віркться Інколи, щ© то та
ки — чаклуни.
О. М. ГРИГІР: Справді, багато з нас просто розгубились,
оцінюючи це явище.* Бо люди звикли психологічно до стану
рівноваги, в якому їм не були потрібні які-небудь унікальні
здібності. Та досить було по телебаченню почути
слова
«екстрасенс», «біоенергетика», «енергоінформаційне поле»,
як майже кожен п’ятий почав відкривати в собі невідомі досі
здібності. Аналіз об'ємного матеріалу численних контактів з
людьми (звичайними) і з колегами дозволив мені зробити
такі висновки. На нинішньому історичному етапі людина
стоїть на межі двох станів психіки, що якісно відмінні
від
інтелекту, свідомості. Ми вже вичерпали запас своїх «свідо
мих» здібностей, тих, що лежали на поверхні і не вимагали
особливих зусиль для їх повсякденного застосування. Нині
людина існує ніби за інерцією, людима-спожиюач вступила в
конфлікт з Природою, знищуючи яку, вона з неабиякою на
полегливістю рубає сук, на якому сидить. Адже ми живемо,
ігноруючи фундаментальні закони Космосу. Ми
бачимо
смисл життя людини лише о споживацтві, лише в задоволенні
своїх зрослих потреб... При цьому в нашу свідомість давно
закладена неправильна установка на те, що людина — вінець
творіння, що воно — цар природи і що природа нам чимось
зобов'язана. Всі наші помисли і енергія вчинків спрямовані
в основному на розв'язання таких проблем: де і що дістати,
як підняти свій матеріальний рівень? Наука і промисловість
зорієнтовані но задоволення наших потреб у вузькому побу
товому плані. Ми дуже рідко і якось миттєво згадуємо про
порожнечу наших душ, про те, що «не хлібом єдиним живе
людина». А якщо й згадуємо про це, то швидше діємо Інту
їтивно, не оцінюючи значимості проблеми свідомо. Ми ще
не задушили в собі раба речей, людина-споживач іще домі
нує над людиною духовною, людиною розумною...
Як же на цьому фоні слід розглядати вихлюп «пару»—здіб
ностей людини? Вважаю, що найбільш важливо навчитися від
діляти зерно від відвійкіо, хоч це дуже складно. Адже будьяке явище не можна оцінювати однозначно (як ми звикли).
За космічними законами, не існує лише біле чи лише чорне, вони
існують, і між ними йде постійна боротьба, одне з призначень
якої бути стимулом до руху вперед, до розвитку, до протре-
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14. ЮНАІН.

«Де живе
провінційна
богема»

Під таким заголовком
у «Молодому
комуна
рі» була
опублікована
стаття Лейли Карімової
(дивіться «Молодий ко
мунар» від 3 листопада
1990 року), в якій пору
шувалися проблеми роз
витку культури у нашо
му старовинному місті,
зокрема йшлося
про
непривабливе
станови
ще кіровоградських ху
дожників. У відповідь
на кореспонденцію га
зета отримала листа за
підписом голови міської

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

су. Тому число екстрасенсів, що зростає, курсів по розвитку
прихованих здібностей — все це не випадково (в житті вза
галі немає випадкових речей), це Природа дає нам шанс усві
домити своє призначення на Землі, виправитись, духовно
очиститись і піднятися на якісно новий ступінь розвитку, І як
що ми проігноруємо цей шанс, наша еколюційна гілка дійсно
стане тупиковою. Справа в тім, що, занурюючись в екстра
сенсорику, людина не просто розширює свої здібності спо
живача, навпаки — людина передусім ставить собі запитан
ня: що є я і що є Всесвіт, що таке фізичне тіло і що таке дух?
Людина, зіткнувшись з Космосом, пізнає його закони. Вона
починає усвідомлювати, що світ розвивається за космічними
законами, а не за законами, які вигадали політики чи вчені,
які консервативно мислять, — це лише жалюгідні
спроби
пристосувати світ до себе, до своїх потреб.

КОР.: Ая® не варто забувати про Існуванні сил добра і зла.
До того ж скли зле ведуть боротьбу на завжди відкрито. Ям
їх розпізнати!
О. М. ГРИГІР: Чітких рецептів немає. Але якщо вам пропо
нують те, що вам дасть владу над іншими людьми, те, що
пробуджує у вас споживацтво і нашіптує про вашу винятко
вість — знайте: ви маєте справу із силами зла.
На жаль, з цими силами доводиться «зчіплюватись» досить
часто. Чого, скажімо, варта одна наша бюрократія! Не минула
й мене зустріч з нею. Наприклад, займаючись вивченням ре
зервів людини, вивченням так званих нетрадиційних методів
лікування, ми вийшли на нову методику рефлексотерапії —
пневмо-термо-аерозольну (ПТЛ) терапію. її відрізняє просто
та, фізіологічність, відсутність психологічних бар'єрів у па
цієнтів (бо немає страху перед болем), а головне — широкий
спектр дії, яка дозволяє використовувати апарати ПТА тера
пії і для лікування, і для омолоджування організму, і для
емергопідзаряджувамня (екстрасенси знають, про що
йде
мова). А ось біда. Виходить, що у нас є справи важливіші за
здоров'я людини, тому авторського свідоцтва ми чекаємо
цілий рік, інші — 5—10 років... Зробити прес-форму для ви
готовлення пластмасових насадок до нашого апарата — також
проблема з проблем. І це в наш космічний вік!
КОР.: Ваш міжнародний науково-методичний центр
здо.
роїі’в сім’ї, що базуєтьсв в Одесі, розв’езув чимало проблем.
Які з них магістральні!
О. М. ГРИГІР: Ми розв'язуємо проблеми гінекології, уро
логії га сексопатології. Наша лабораторія резервів людини
створена для розширення методів лікування за рахунок на
родної медицини та використання захисних резервів люди
ни. Ми надаємо і психологічну допомогу. Наш центр підтри
мує зв'язки з фахівцями багатьох країн — США, Австрії,
Болгарії, Швейцарії. Сірії...
КОР.: От ви виступали в Удмуртії. Я читав листи ваших па
цієнтів, вких ви навчили управляти прихованими резервами
їхнього організму. Це допомогло їм не лише поглибити па
м’ять, розвинути Інтуїцію І взяти під контроль свій настрій, а
й позбавило від багатьох хвороб, зайвої ваги. То невже ці
люди, ставши на шлях свмоудоскоиалення, відгородились від
всіх неприємностей, І земні сили їх на непокоять!
О. М. ГРИПР: На це не надійтесь. Та вивчаючи себе і пізнаю
чи Космос, ви отримуєте шанс вийти з еволюційного лабі
ринту.
ХОР.: А як же бути з екстрасенсорним бумом! Ми можемо
вірити кожному, хто береться ніс зачаклувати!
О. М. ГРИГІР: Не хочу наживати собі ворогів. Але мені, на
приклад, доводилось контактувати з дипломованими екстра
сенсами, які на випускних екзаменах демонстрували діагнос
тику захворювань з вірогідністю тридцять процентів. Я та
кож не прибічник так званих масових сеансів. На мій погляд,
зони аморальні. В Софії, скажімо, шість екстрасенсів
ви
йшли на сцену і почали лікувати всіх, хто був у залі. Отож,
благородна справа зцілення перетворилась у фарс. Засуджую
і організацію бліц-курсів екстрасенсів, на яких за тиждень
«штампують» чаклунів міжнародного класуч
КОР.: Бачив я оголошення: Олександр ГригІр проводить
курс Із семи оздоровлюючих сеансів. Дія — на захисні сили
хворого організму. Застосовуються методи: елементи гіпно
зу, біоенергетична корекція поля, народна медицина. Все це
ви демонстрували зі сцени Будинку культури. А якщо хтось
один захоче з вами зустрітись, аби попросити вашої допомО
ги! Де вас шукати! Б Одесу їхати!
О. М. ГРИГІР: Мій телефон в Кіровограді: 24-31-53.
Розмову вів М. ВІНЦЕВИЙ.
Фото 0. ДЕМЧУКА.

Ради В. Г. Мухіна. По
годжуючись з автором
статті «Де живе провін
ційна
богема», щодо
скрутного становища об
ласної організації Спіл
ки художників, забезпе
чення майстернями тих
художників,
які їх не
мають, а значить,
від
сутності належних умов
для творчості, мер міс
та
зазначає:
«Серед
пропозицій щодо
роз
в’язання цієї проблеми,
що надійшли до міської
Ради, є і така:
примі-

•

щення, що зараз займає
музичне училище, рес
таврувати і передати під
Будинок творчих спілок,
значну частину
якого
могла б зайняти саме
організація Спілки
ху
дожників. Остаточне рі
шення має бути прийня
тим після виконання рі
шень III сесії Кірово
градської міської Ради
народних депутатів про
передачу
музичному
училищу приміщення ви
конкому Ленінської ра
йонної Ради народних
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депутатів та колишньо
го Ленінського райкому
Компартії України.
На жаль, на цей час
вільних
приміщень
у
місті немає, це одна з
найболючіших проблем».
Остання фраза
офі
ційної відповіді Василя
Георгійовича
нагадує
про справді
критичне
становище з приміщен
нями в Кіровограді. Рай
дужних перспектив мер
не обіцяє. Залишається
лише чекати, щоб
пи
тання з музичним учи-
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лищем нарешті виріши
лось, тим більше, що м
арбітраж
підтвердив
справедливість рішення
III
позачергової
сесії
міської Ради. Поки що
3-я міська лікарня, що
самочинно
захопила
приміщення колишньо
го
Ленінського райко
му Компартії
України,
рішення сесії не вико
нує. Хоч дії головного
лікаря С. О. Бабушкіиа
засудили навіть товариші-комуністм на
бюро
міськкому Компартії.

П'ЯТА СТОРІНКА
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З БЕЗДУМНОЇ ГОЛОВИ • •
На адресу редакції ярмймев

такий

лист:
«Шановна редакціє газети «Молодий
комунар»! З цікавістю прочитав статтю
«На кого йти в «таку?» у № 51 від 0 гру
дня 1990 р. та спішу повідомити, що
Т. Леоніде» не подумав, поставивши
знак запитання у назві своєї статті. На
мою думку простіше простого відповіс
ти на його статтю-огляд. В області в
нір повилазили прибічники українських
націоналістів, фашистських
прихвоснів
те просто палачі-садисти, котрі займаю
ться цькуванням чесних людей, які від
дали силу та здоров’я за владу справж
ніх Рад, а не за тих, хто зараз позаймав
стільці у багатьох кабінетах в
нашої
бездумної голови лід час виборів у ор
гани Радянської влади. Тому моя пора
да, як інваліда Вітчизняної війни, інва
ліде праці те просто громадянине: смі
ливіше і різкіше висвітлюйте діяння чи
новницької братії, тих депутатів,
яких
треба негайно відкликати з виборних по
сад та проганяти зі сфери обслугову
вання, — відвертих хамів та бандитів.
Заздалегідь вітаю вас а Днем Радян
ської Армії і 8 Березня.
З повагою СИЧО1 М.
м. СВІЗДОВОДСЬКВ.

Шановний товариш М. Д. Спчові

Імені редакції щиро дякую за яриеїтаина зі святами та за увагу до мого мет«ріалу. Але меиі хочеться яоясимти, що
мето публікації не полягала в тому, щоб
вказати ціль дня нової атаки. Воно де
що скромніша: просто нрквориути ува
гу до проблеми. А від того, що хтось
буде атакувати з войовничими гаслом«
«бий націоналістів» або «бий комуміс*
ті», ■« мені адмтьса, житта аа ам).

иатьса ма краща, бо раадратуваииа ча
ианавчсть їдати! породжу»»™ ио»# аяа.
А жодного паяача-садмста у місцаач»
Радах особиста а, наприклад, ио іустрічаа. вища ви особисте бачили таких та
аиайомі в ними — ви б, напевне, підкрі
пили свою думну конкретними прикла
дами.
Кого ж треба внімати а виборних по
сад — а сподіваюсь. ще виборці самі
мають вирішувати. Так само, ви І оби
рати лише тих людей, котрих мають І
ноесжоють.
І боронь Божо, щоб сини нашого на
роду від будь-якими гаслами ходили х
отаку во чиїсь трупові чи відомчі інте
реси.
З повагою Т. ЛЕОНІДОВ.

опитуванні читачів за 1990 рік виявилось, що серед газет найпопу< ПРИлярнішим
став тижневик «Молодий комунар». З чим і вітаємо улюб
а нашому роду газету, бажаємо удачі і всього доброго колективу
І лену
газети в 1991 році і в дальшому часі — часі великих революційних пере
£ >> мін,
відродженню культури і виховання підростаючого покоління.
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У сімейному опитуванні брали участь рідні батька (10 дітей), матері
(4 дітей), усього близько 500 чоловік, в т. ч. 20 військовослужбовців. Се
ред учасників опитування найстарший ветеран, учасник громадянської і
Великої Вітчизняної воєн Спиридон Андрущенко, 1899 року народження,
брат діда, і наймолодша — Тане Мемренко, внучка, їй 4 роки.
Передплачую газети: «Труд», «Известия», «Красная Звезда», «Комсо
мольская правда», «Народне слово», «Кіровоградська правда», «Спортив
на газета», «Советский спорт», «Сельская жизнь» і «Молодий комунар»!
81. МАМ^ЕНКО, 55 років,
•койомісу-агрбрммк, колишній секретер комсомольської оргамізації сільгосппідприємства.

Срібний вірш
•
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Я забув частування із трьох хлібів.
Я обличчя забув твоє.
Я дорогу останню твою зганьбив.
Що на гору стежина в’є,
Я у спраглої пам'яті краплі крав, —
До повернення клав мости.
Захлинався краплинами сотні крат.
Поривався хреста нести.
Хто я?
— Вітер дзвінкий на твої гаї,
Перед ликом твоїм свіча.
Я —
Лиш слово із тих, що були твої
На початку усіх начал.
0. ЛИКОВ.

Світи, ясен місяцю!
ЗАМІТКИ ФЕНОЛОГА
О Якщо зима холодна і вьзхоеьрна, то
літо тепле І сухе.
Якщо взимку вдень ясно, о до вечоре
при безвітрі ясо небо покривається туман
ним шаром низьких хмар, то ч» ознака на
ступу морові».
Якщо видко шаро-купчасті хмари у
вигляді сірих аелииих горбів чи хвиль, між
дим ми помітне голубе небо, то випаде слаб
кий сніг.
О На заході видні шари перистих хмар,
яиі, здасться, виходять в ОДНІЄЇ точим, — пе
редбачається погіршення погоди.
3 появою нового місяця погода змі
нюється.
б. ДАЙДАКУЛОВ,
дійсний член Географічйог© тевврмс?а» СРС?, лектор облесної організа
ції охорони природи.
м. Кіровоград.

СТАЛІН І КОЗАЧАТА
Останнім часом політичне життя області трохи притихло, со
ціальне нвпруженмі не передбечає проведения мітингів чи де
монстрацій. Але ваші листи свідчать, що політика й надалі зали
шається невід’ємною частиною нашого життя. Листи, що лежать
переді мною, містять в собі абсолютно протилежні думки. А пи
сані вони людьми, мабуть, приблизно одного віку, бо а листов
вказується, що пишуть саме ветерани.
Не викликає сумніву, що ці люди прожили непросте і нелегке
життя, але які різні висновки винесли еони з нього!
Ось що пишуть В. КОНОКАЯ та В. БРУМА із селища Миру <ав. ВМровоград): «Як надоїла ваша газетна в’їдливість. Що, крім Виииичанна нема« у нас шановних письменників? І по радіо, І в гаво
тах. Взяли одне в зуби, то 33-Ій, то Сталін, І таскаєте вже п’япгь
років, не надоїло вам? Бо людям вже надоїло, иолупавтесь, в німумусте... Та вже знаємо все, наші батьки пережили і 31-й — голодовну-иеврожай, чомусь мовчите про 21-ий, бо ви зараз но може
те доказать, що пани породжували голод, смерть. Вихваляєте приватність на землю, куплю-продажу, щоб повернути панування
землевласників, буржуян, бандеряк, націоналістів, щоб наш народ
знову повернувся до рабства, до маймицтва, до бідноти, до батрац
тва». Лист можна цитувати до безкінечності, має він майже шість
сторінок тексту. Але, думаю, в на ведем ого уривка зрозумілий йог®
стиль.
Не буду переконувати авторів у протилежному стосовно дояимв
положень. Безапеляційність листа свідчить, що це зробити немож
ливо. Хочу лише зазначити, що зауваження авторів щодо иашок
неуваги до подій 1321-го року в області приймаємо і обіцяємо під
готувати матеріал із залученням архівних джерел.
А осе що пише один ветеран війни із Кіровограда:
—Скажу чесно, у мене немає злості на серці. Мені просто ду
же боляче за те, що наш «ум, честь и совесть эпохи» довів країну
до розрухи, кровопролиття, купонів і злиднів. Де ж те «светлое
будущее», до якого гнали людей 73 роки? Як їм не соромно за
раз дивитися людям в очі? Я не ображаю, але звинувачую того,
хто разом з Саміликом запустив сотні насосів, які майже все
висмоктують з багатств Кіровоградської області, залишаючи тру
дящим хвости, ратиці та свинячі вуха, хто, відкмдяючи приватну
власність, звисока дивиться на людські злидні, а сам користує
ться такими благами, які й приснитися не можуть простій людині.
А щодо депутатства наших високопоставлених осіб, то просто
не вірю, щоб замордована і затюкама-людина з глухого села
могла висувати їх своїми кандидатами».
Яиі б емоційні докори не линули на нашу адресу зі сторінок
листів, все ж порівняння «Молодого комунара» з «Комсомольском
правдой» та «Комсомольским знаменем» радує. Це висока оцінка
нашої роботи, якщо врахувати те, що центральна і республікан
ська газети працюють у зовсім інших умовах. Саме таке порів
няння, правда, навряд чи вкладаючи у нього позитивний зміст»
наводять у своєму листі В. Кононар та В. Брума.
А ось що лише ветеран Федір Григорович РІШІЕНКО із Зна
м’янки: «У нас теж є діти, внуки ростуть. Ми не бажаємо, щоб
вони виросли сиумівцями, козачатами-стрільцями, які існували
ще за діда-прадіда з шаблями, як Каюко» видумує там у себе в
школі якісь козачата, нащо привчати
дітей до стрілецьких
зброй, шаблі всякі, форми і т. д. Адже в козаків не все було
гладко. Були такі, які казнили жорстоко непослушних. Хіба цьому
виховують дітей?».
Парадоксальне наше суспільство. У всі віки старші люди (сьо
годні ми» їх називаємо ветеранами) смислом свого життя вважа
ли прилучення дітей та онуків до традицій народу, до вікових
духовних цінностей. Хочеться лише сказати шаиовяому Ф. Г. Рмпамко:
— Чи був взагалі у світі такий народ і такий час, коли «все бу
ло гладко»? То берімо ж з минулого краще, прогресивне, а істо
рія українського народу має бегатющнй грунт, щоб виросли на
ній наше самосвідомість, державність, аби лиш ми це зрозуміли.
На останній сторінці листа від В. Конокора намальовано усміх
нене сонечко, прапор і зірка. І далі такі слова: «Поки ми говори,
ли, наші діти ось що вам намалювали. Ми не ваставляли їх, самі.
Вони котять спокою, миру, сонця, як раніше, а сьогодні обпльоеа.
но осе рідно» Ну що ж, я думаю, що осі ми сьогодні хочемо спо
кою, миру, сонця, та куди ж подінешся від реальності? Наші бідм
народилися ио сьогодні. Нам створювали ілювію миру і спокою,
а в цей час підгнивала економіка, відмирали національні мови.
Сьогодні осо це стало явним. Тож мир І спокій ми здобудем лише
розумним підходом до цих проблем, керуючись здоровим глуз
дом, а ио ідеологічними догмами.

с. о«л

ЧИ ВОГНИК

Тільки б скресла нічна пітьма!
До зеніту злетить врило,
Я розправлю вощені крила,
І тримати мене —
Дарма!
Я — останній Ікар Землі.
Я народжений, щоб літати
Там де неба блакитні шати,
Над землею — і... без петлі.
Невмируще
Як бог,
Як хліб
8 щедрий полудень сонце скаче.
Га нічого Ікар не бачив —
Він,
Дитиною ще«
Осліп.

шостГ<Уор*.н*Л******
ШОСІА СІОИІНКА

Я закінчувала перегляд і «перечит»
ваших листів і творів.. Повірте, так
мені хотілось одразу відкопати в тій
горі творчості чийсь примітний де
бют! На жаль, мело чиє ім’я і вірші
подавали такі надії.
Ось уперше прислала в редакцію
кілька віршів наша постійна читачка
17-річна Олв Дідусенко з м. Олек
сандрії. Пише вона російською мо
вою, зізнається, що друзі хвал іть її
вірші, а сама — сумнівається, чи
варті вони похвали. На жаль, Олю,
підстави для твоїх сумнівів є, і сер
йозні. І хоч вірші приваблюють за
душевністю
і глибиною
першого
почуття любові та переживань, зв’я
заних з ним; до справжньої поезії
їм ще далеко. Але те, що душа а
Олі — поетична, я не сумніваюсь, бо
вміє дівчина не тільки переживати
за своє, а й відчуває чужий біль. (Це
відчутно у вірші «Афганистан. Сло
во, облитое кровью»), із шести вір
шів більш вдалими видались
мені
два: «Так тихо падает осенний лист
на землю» і «Смотрю, как тает на
столе свеча».
У цих віршах авторка вдало про

водить паралелі між світом людини
і природи: «и у цветов уже ночами
зябнут стебли, и зябнет сердце без
любви». Вихоплює око і оці два по
етичні рядочки з іншого вірша — про
«безпомічну, як я, свічку»:
она не может перестать гореть,
•едь это право ей дано судьбою».
Спасибі, Олю, за гарного листа. А
на питання «писати тобі далі чи ні»
навряд чи хто зможе і рискне дати
точну відповідь. Може, вона і в цих
твоїх рядках про свічку?
Дійсно,
продовжувати горіти, перестати
чи
хотіти погаснути, але не змогти, —
усе це має вирішити сама душа по
ета. А найточніше про це вислови
лась у вірші наша гордість україн
ської поезії Ліна Костенко: «Митцю
не треба нагорода, його судьба на
городила». І. О. Дідусенко, і всім,
про кого мова далі, я б радила про
читати її твори, саме цього ооку в
Л. Костенко вийшло «Вибране».
Найплодотворніший з наших допи
сувачів автор — Володимир Теренець
із Світловодська. Що можна сказати
про його майже два десятки віршів?
Що лише він їх досить майстерно,
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ЛороауаНлмся...

БЕЗПОМІЧНОЇ СВІЧКИ?
що хвилюють його переважно публі
цистичні теми, здебільшого це часо
ве співставлення теперішнього і ми
нулого часу («І рідний дім, як Соло
вей», «Чи може ми в оренднім неспо
кої в оренду і надії будем брать?»,
«Божків багато, і вождів немало. І в
барикадах слово плюралізм»).
«На довершеність не трете ндую
Взагалі ні на що не претендую», __
лише в листі В. Таранець. А дарем
но. Коли вже береться людино
їв
перо і пише не просто для себе, а
посилає свої творіння в
газету, то
це значить, що вона претендує хо
ча б на увагу і оцінку інших, а зна
чить — треба «дотягувати до того
рівня, щоб читач помітив написане.
Я з багатьох віршів помітила два —
«Корінь» {звісно, не за те, що вірш_
мій «тезка») і «Соняхи». З
вірша
«Кургани» я б виділила як найбільш
вдалу — середину: від слів «Йшли
козаки з походу бувалі» і до «Я був
свідком великих побоїщ». Набагато
менше, ніж публіцистика,
вдасться
автору інтимна
лірика. А взагалі,
найбільш загальна вада всіх
його
віршів
— прагнення в кожному
«объять меобъятое», охопити думка

ми і почутті** великі часові і гео
графічні простори, від чого почи
нається скоропис, поверховість І
неможливість вчасно зупинитись. До
речі — «доігопис» — вада багатьох
початківців. Тому порада всім —гар
туйте перо з мініатюрах,
вчіться
стисло висловлювати то, що вас хви
лює.
Є в пошті і вірші давнього знайом
ця кіровогрвдця В. ЛИКОВА. Не
жаль, здобутків тут непомітно. А за
ди ті ж самцймі я відзначала і три
роки тому в рубриці «Заочна студія
«Сівач»: втор*«ність, поспіх, незакін
ченість зам»**’*Навіть той же старий вірш «На цім
землі» зій’У
у редакцію, і
знову він — найбільш нагадує аірш,
а решта — поетичні спроби і впра
ви...
По одиому^Ааа вірші надіслали
Г. Віковічним з Кіровограде, В. Ви*
бочок з с. Перегонами, М. Сухов з
НовомиргороАьг М. Коїиіров з Олек
сандрії. Більш довершені вони о по
рівнянні з іншими у двох останніх
авторів, те все ж справжніх поетич
них відкриттів У них мало.
А ось
авторці
з
Кіроовгреде

***************************************************************.*.».****»
(*ьь.
ф
«МШІППИй
----------«МОЛОДКИ KAMvuin.

Елеонорі І. хочеться по
серйозно і вимогливо с
неписаного, не арнсміми
те, що можливо й у еу
друзів не
завжди в«і
гласності. Звичайно по
вільним і розкутим > і
чуттях (що відчувається
шах і піснях), і все ж і
поки що не вийшло з і
зважувати, що і як (го;
ти не так звані «забор«
І все ж є гарна рисе і
ких від досконалості в
сонність, музнчність. Ай
мело.
А хотілось би бачити
своєрідність, нестамдау
леми я і письма і пери з
бмстість актора. Сподіє
ще будуть у пошті
мунара». Нагадую ї про
конкурс творів на музв
поки що нема.
Прозу надіслали всьо
ри: О. Коржммюе — і
Д. Чмбісоа — оповідані
Долю їх вирішить редк
аЯІОНІі
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ЧИТАЧЕМ

ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ

кТА

ДО ПИТАННЯ ПРО

«ТАК ЗВАНУ ДЕПОЛІТИЗАЦІЮ»

в І нелегке

ПОЛЕМІЧНІ РОЗДУМИ ПІСЛЯ ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ПО НАРОДНІЙ ОСВІТІ, КУЛЬТУРІ,
НАУЦІ І СПОРТУ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ. А РОЗГЛЯДАЛА ВОНА, ОКРІМ ІНШИХ, ПИТАННЯ «ПРО
ОРГАНІЗАЦІЮ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ В УМОВАХ БАГАТОПДРТІЯНОСТІ».

ДАЄТЬСЯ, я нарешті зрозуміла, чому завжди не лю
організацій. Про це повідає комісії Натал із Петрівна
Жук.
била слово «однозначно». Щось внутрішньо про
Давно помічено — ми люди крайнощів, чомусь «за
тестувало проти нього — і проти самої незаперечної
носить» нас, І вчасно зупинитися ніяк не можемо. Да
інтонації, яким вимовлялося воно, і проти сутності його,
вайте ж більше думати хоча б тоді, коли ідеться про
як оцінки того чи іншого явища, події. Бо життя пере
дітей.
конувало: навпаки, есе так неоднозначно! У будь-якій
сфері: в політиці чи у взаєминах людей. І саме ця не
Д діти наші, попри ©се, вже й не такі політизовані, як
однозначність мене не раз вже рятувала від категорич
нам здається. Вони стомились від політики, від тмз
них суджень, висновків і ярликів.
«шарахань», що раз по раз визначають її, еони уже
давно нас запідозрили і вж<& не раз спіймали на лице
За ці останні роки багато ми пережили метаморфоз.
мірстві, то хай і три політінформації у дань —• вони
І вже не раз були, свідками, як терпіла крах ота неза
перечна однозначність, до того ж — з якого б боку мої*
так просто ие примусять життям країни жити. Про це
почую у виступах А. Б. Рєзніка, вчителя історії Гойволемою не була: чи з лівого, чи з правого,
ронськсї середньої школи № 1, А. С. Бика, завідуючого
Але виходить на поверхню суспільного життя нова
кафедрою педагогіки Кіровоградського
педінституту,
явище, що потребує зваженого вирішення, — і наш
в. В. Топтуна, завідуючого районним відділом народної
досвід у .розв’язанні іншого питання знову кудись >ииосвіти (емт Новгородка). Виступ, до речі, Володимира
кає.
Васильовича, здається, об'єднав усіх
присутніх, тих,
Про це в черговий раз засвідчили розмови про депо
хто «за» і тин, хто «проти», своїми зважемістю, не бай
літизацію школи. Спочатку лиш поодинокі, о нині вже
дужістю, болем зо дітей, розумінням того, що школі
такі, що вдати, ніби їх нема, не можна (хоч інколи та
треба повернути школу, дати можливість їй вчити і
ка, не зовсім вдячна, спроба робиться).
по-справжньому виховувати дітей, в політичні погляди
Чому ж з'явилися такі розмови? Й чи справді це зо
і політичні симпатії вони вироблять самі, коли змо
ління часу, а чи лиш намагання «помутити воду, посіяти
жуть орієнтуватися в житті. Щоправда, аби симпатії ті
смуту»? Ніяким чином не претендую на істину в остан
були об’єктивними, треба, щоб і школа такою була. Ям
ній інстанції, однак сьогодні споглядацьки ні про що
прийти нам до цього? Адже і о тій радянській школі,
писати неможливо, тому і є ці роздуми, тому вони —
яка була запартизована до краю, хіба погані чи не за
полемічні, і з ними можна погоджуватися, а можна і
гально-людські цінності и принципи проголошувались?
не погоджуватися: усе, давайте пам'ятати, так непросто.
А що ми з ними усі разом зробили?
Бо однаково небезпечні обидві крайнощі в дискусії:
РАВИЙ, звичайно, професор педінституту Арон Яко
як форсування деполітизації, так і вдавання, ніби її,
вич Розенберг, що все залежить від особистості
«так званої», немає.
вихователя і далеко не всі абсолютно «творчо» вико
ристовували матеріали чергового з’їзду КПРС, не всі
Хоч, мабуть, для початку треба розібратися із самим
корилися ніщмвній силі програм і всій системі; дітей
терміном. Що значить «деполітизація»? Вигнати полІтивиховували розумних і на нормальних людських ціннос
ку із школи? Але політика буває різною і в тім числі—
тях, але що ж то за система така, при якій, .аби досяг
державною, і школа має жити за її законами, оскільки
ти чогось чи хоча б вистояти, можна лише всупереч, а
є державною установою. Але біда у тім, що довгі роки
не завдячуючи їй?
політика держави була ніякою іншою, як політикою
КПРС. З цього і пішло: оформлення шкіл нагадувало
І хай ламають списи теоретики, вияснюючи, який тер
(а подекуди й понині нагадує) будинки політосвіти чи
мін точніший — «деполітизація», «деідеологізація» чи
райкоми партії, курс літератури став ілюстрованим до
«департизація». Я ж — просто проти будь-якого пар
датком до курсу історії КПРС, нормальні, людські цін
тійного впливу у школі. їх, тобто партій, сьогодні вже
ності потіснилися перед запрограмованими і месправжє немало. І, як кажуть, на здоров’я, хай люди вибира
міми, виховуючи лицемірство.
ють. Тільки — не у школі. Занадто гіркий досвід того,
до чого ми дійшли у школі, зробивши її партійною,
Важко, дуже важко зізнаватися в цьому, адже цілі
має нарешті навчити нас. Хоч порожнечі, ках<уть, не бу.
покоління виховані в цьому дусі неістмнних ідеалів, але
ває, на зміну однієї партії може прийти інша і в шко
як забутися конспектування «безсмертних» творів «Ма
лу — в тім числі (і, мабуть що, такі побоювання небез
ла земля» і «Цілина», і ще багато інших, як змиритися
підставні)... А тож навіть уявити неможливо, що буде,
з тим, що стільки дорогоцінного часу втрачено на це
коли представники різних партій у школі почнуть бо
і стільки дійсно вічного і геніального не пізнано, не ви
ротьбу за молодь, та ще з нашою «культурою» політич
вчено, бо «нельзя» було? І як тепер вдавати, що не бу
них дискусій», — скаже Світлана Олександрівна Чебело цього?
на, директор середньої школи № 18 м. Кіровограда,
РрАК часто чую, що розмови про «так звану делолі* тизацію» —
член комісії, і як з нею не погодитися? То, може ивм
— це
це гачок,
гачок, на
на яким
який ми
ми осі
асі піймалися,
піймалися, за
зе-
усім зараз і треба було б, замість того, щоб втішатись,
кинутий для смути. Дозволю собі не погодитись: усім
що хтось, комусь і десь «дав бій», подумати над тим,
своїм життям, педагогічним досвідом своєї матері, сьо
який механізм виробити, аби членство в партії (будьгоднішнім учнівством старшої доньки. Вже знята шоста
якій, не заважало людині бути педагогом, та ще й пе
стаття в Конституції СРСР, вже якісь зміни пройшли у
дагогом вищого класу?
суспільстві, вже ми, дорослі, дізналися про стільки
— Тільки ж не треба вже усе закреслювати? Бо й те
всього невтішного, оманливого в нашому житті, а дити
школа, яку ви нині так засуджуєте, вам і всім, хто в мій
на в «Книзі для читання» читає вірші й оповідки — вуха
навчася, теж дала немало, — сказав мені один із опо
в'януть, соромно стояти поруч.
нентів.
Мабуть би, нам з оцих позицій і виходити.
Звичайно, що дала. А скільки не дала чи, може, що
Як скаже на засіданні комісії директор Комишуватй забрала? Чому ж лише тепер читаємо і Куліша, і Винської середньої школи Новоукраїнського району Надія
ниченка, Ахматову й Цветаеву, вчимо історію України
Андріївна Калиниченко, дуже шанована в педагогічних
і мову рідну? Чому не можемо назватися культурними
колах області людина, «школа має жити життям наро
людьми? Бо а школі, маю на увазі ту, середньоарифме
ду, з якого б боку ми до неї не підходили — з лівого,
тичну, установки на це не було. На жаль.
чи з правого». Які точні слова, тільки ж цього, на жаль,
Й тому я абсолютно по-жіночому, по-материнському
не було, бо в підручниках жило («І є досІІ Діти нам
й по-журналістському не хочу, щоб школа залишилася
просто у віч! сміються!», — В. О. Поярков, викладач
такою, як була й якою є. Й тому услід за Світланою
КІСМу) одне життя народу, а за вікнами школи, дома —
Григорівною Барабаш, доцентом педінституту, скажу:
абсолютно інше...
«школа із милосердя починатися повинна, із того, що
Звичайно, що це ілюзорна справа — відгородити
виховує дитину в любові і теплі, яке у свою чергу по
школу від політики. I, переконана, усі розумні люди
роджує в душі її добро, бажання відгукнутися на все,
це чудово розуміють. Але звільнитися від примусу, від
що діється навколо. Тоді й патріотизм, з любов’ю зро
уніфікації, керуватися принципом доброї волі — хіба
шений, прокинеться, І зайвим буде закликати до ін
це не веління здорового глузду? І я ніколи не скажу:
тернаціоналізму, він виховається в людськості, е добрі».
(як і всі розумні люди): розпустити піонерську й ком
— Може, й не зміниться нічого після цієї нашої роз
сомольську організації, бо я вихована ними, бо в них <
мови, — скаже потім Анатолій Егорович Коротков, ди
багато доброго, але витісненого, забутого, вихолоще
ректор обласної школи мистецтв, — але це добре, що
ного, бо це абсолютно природньо — дітям «кучхувавона вже відбулася, може, ми все-таки вчимося дослу
тися», об'єднуватися за інтересами, а пізніше — за не
хатися один до одного?
реконаннями, тільки ж коли цей інтерес — одим на
Можливо. І дай Боже. Бо долі лицемірити — це зло
всіх, чи ж це ие лукавство?
чин. Найперше — перед дітьми.
Хоч я однаково боюсь подібного лукавства й з іншоН. КОВАЛЕНІЮ.
го боку, бо ми, на жаль, так можемо захопитися ство
м. Кіровоград.
ренням інших організацій, що забудемо, від мого ря
Р. 5. Но днях зайшла де школи, о другий клас. |»ев
тувалися, народжуючи їх. Вся гірка правда в тім, що й
урок читання. Діти осилювали текст під назвою «Мов
піонерські, комсомольські організації, так иешановані
Батьківщина — СРСР». «Вся влада в країні належите
нині, зароджувалися теж на добротворчих принципах.
народу»; «Всі фабрики І заводи, всі надра землі поле
А що залишилось? І як уберегти новостворювані орга
жать народу»; «Моя Батьківщино —- 15 республік-свстер,
нізації скаутів, соколів, козачат, пластунів від подібних
які живуть у злагоді І дружбі»...
метаморфоз я, чесно кажучи, не знаю. Тим більше, що
Я вийшла з класу. Стало соромно І страшно: о раптом
вже є тривожні попередження. «Скажіть нам, хто такі
хтось Із них спитая: «Чого стріляли в Вільнюсі!»...
скаути, і ми їх створимо», — отак рятуємо від Існуючих

З

ні просто дудовіє країну
с те «светлое
соромно 30«ушаную того,
майже все
лишаючи труючн приватну
сам хористу««
ростій людині
:Іб, то просто
глухого селе
:у ЗІ сторінок
Комсомол ьсмом
висока оцінка
і республікаммс таке (торівмтмвний вміст,

П

ІІНКО Із Знабажаемо, щоб
, які існували
Г< там у себе в
о стрілецьких
не все було
них. Хіба цьому

рші люди (сьоо життя вваже>ду, до вікових
в лому ф. Г. Рис, коли «все буресивио, а істоцоб виросли на
и це зрозуміли,
іальоваио усміхПоии ми гоаоритавляли їж» самі,
огодиі обпльоваодмі хочемо спо•иостИ Наші біди
миру І спокою,
ціомальмі «ниви,
и здобудем ЛИШ«!
> здоровим глу>-

С. ОИЕЛ.
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ІОАМЧНОЇ СВІЧКИ?
іюють його переважмо публіі теми, здебільшого це масоставлення теперішнього і ми
чку («І рідний дім, як Соло
4и може ми о оренднім меспоіреиду і надії будем брать?»,
і багато, і вождів немало. І о
явх слово плюралізм»),
довершеність не претендую
ні на що не претендую», —
і листі В. Тараиець. А даромли вже береться людино
за
пише не просто для себе, а
< свої творіння з газету, то
шить, що «она претендує хою увагу і оцінку Інших, в зна- треба «дотягувати до того
щоб читач помітив написане.
ігатьох віршів помітила два *—
ь» {звісно, не за те, що вірш—
езка») і «Соняхи». З
вірша
і ни» я б виділила як найбільш
— середину; від слів «Йшли
< з походу бувалі» і до «Я був
великих побоїщ». Набагато
в, між публіцистика,
вдасться
у інтимна
лірика. А «загалі,
льш загальна вада всіх
його
в — прагнення в кожному
ять нео6і.яіое» охопити думка-

-и І помутт-^ "ЛИКІ часові І географ і4 и' лрОСІ°₽М' ,ія чого поми^«ОірОЛМС.
ловеохо
ЄКОРОПМ<» поверховість
і
маетвея
твісте- »HBCMO зупинитись. До
неможлм
«дов^опис» — вада бачать >ж
речі — с
- ь Тому порада всім —гарпочвтківи»*
лер°
* мініатюрах,
вчіться
туйте
9мслорлювети те, що вас хвиСТИСЛО

—j. о зірші давнього знайом-

ЛЮС-

е а
змогР45^* •• ЛИКОВА.
На
цл
кірог
добутків тут непомітно. А важаль,
"7 ж евм’ь ямі • відзначала І три
т

в рубриці «Заочна студія
- втОри?и‘СтЧ поспіх, незакіи-

роки тому

меність

Т0Й

землі” *
ЗМОВУ ®’и

в реште

Істарий вірш «На цій
лРіфв у редакцію, і
найбільш нагадує вірш,
поетичні спроби і впра-

вірші надіслали
1 Кіровограда, В. Ви*
Г.
Л^^оиіаки, М. Сумев з
вечси 3_ ’ ро/яа, М. Коларов з ОлекНовом^Р
довершені ВОНИ • посандр»1-.
у двох останніх
рівняй*’
9Се ж справжніх поетмчааторі*»
иТті» У ии» мало.
них віД^^
д ос»

д-вторці

з

Кіроовграда

Елеонорі Т. хочеться порадити більш
серйозно І вимогливо ставитись до
неписаного, не присилати «на люди»
те, що можливо й у вузькому колі
друзів не завжди варте
уваги і
гласності. Звичайно поет мас бути
вільним і розкутим в думках і по
чуттях (що відчувається в цих
вір
шах і піснях), і все ж слово «міра»
лохи що не вийшло з моди. Варте
зважувати, що і як (головне!) писа
ти ие так звані «заборонені» теми...
І асе ж с гарна риса і в цих, дале
ких від досконалості віршах — пі
сенність, музичність. Але ж цього—
мало.
А хотілось би бачити у віршах —
миссвоєрідність, нестандартність
леиия і письма і перш за все — особистість автора. Сподіваємось, так;
___
ще будуть у, пошті
«Молодого комунарТ/. Нагадую і про оголошений
конкурс творів иа музичну тему, їж
поки що нема.
Прозу надіслали всього два авто
ри: О. Корепанов — фантастику і
Д. Чмбісов — оповідання для дітей.
Долю їж вирішить редколегія.
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СЬОМА СТОРІНКА
в «молодий кОМОДмі^____

ДОРОЖНІ НОТАТКИ
і. «прочь нз

заяжди була
перепов
неною. 8 минулі роки
приїжджі відчували себе
більшими
господарями
в Москві, ніж її жителі.
Нині
столиця я скрут
ному становищі, сіра і
— великий Боже) —
непривабливу Вирують
подумала я і благально політичні пристрасті. На
подивилась
на
мого одному перехресті
ла
співрозмовника. — Ні
ють
Горбачова,
на
ін
якої політичні Набрид
ло. Розкажи краще, як шому — Єльцина. Схова
тися від «політики» ніку
ти живеш.
ди. Навіть у прекрасно
— Живу«.
му,
біломармуровому
Мій Друг — досвідче Колонному залі, моєму
ний газетяр. Його ніко улюбленому концертно
ли не можна було за му залі столиці, де ще,
підозрити в симпатіях здавалося б, зберегла
до будь-яких угруповань. ся долеребудовиа Мо
8ія писав правду про сква
(прошу
не
за
наше життя, але ніколи підозрити мене а антиніяких надмірностей йо леребудовних
настро
го перо не дозволяло. ях, я маю на увазі ін
Принаймні, в про його ше — привітну, яскра
симпатії могла здогаду- ву, радісну столицю

кого
ніхто
торів,
го не

МОСКВЫ...»

Прочь из Москвы,
Сюда я больше
и« ездок...
...Пойдем искать
по свету.
Где оскорбленному
есть чувству уголок.
Карету мне, карету.

2. МОСКВА
ЗАЛИШИТЬСЯ
МОСКВОЮ?
...Не будемо кривити
душею, сьогодні ми ще
знаємо
скла-

ввгис^
знаючи
ради пануючим стилем спіл
кальні погляди мого дру кування: «Возьмёмся за
зів. Так було ще рік то руки, друзья, чтоб не
му. А сьогодні мій ве проспать поодиночке»),
селий
колега привчає там теж завирували по
своє обличчя до скеп літичні пристрасті. І ви
тичної маски Печоріна. ходить на сцену попу
Раніше наші суперечки лярний співак, що в пе
стосувалися переважно рерві між
концертами
мистецьких
проблем. «управляет
государ
Скажімо, ставлення до ством», (що там кухо
творчості Іллі Глазуно варки, їм це якось аж
ва, про якого мій това до лиця, особливо після
риш говорив, як про правління колишньої до
нездару і халтурника, а могосподарки Маргарет
я до хрипоти і втрати Тетчер), і присвячує свою
свідомості доводила ін пісню... главі російсько
ше. ОІ Ці наші диску го парламенту.
«Боже
сії — невинні ягнятка в правий, — говорю я лю
епоху Змії.
дині в масці Печоріна,—
— Я втомилася
від я хочу в ліс». .
Що трапилось із Мо
прапорів і купонів.—Мім
Печорін ледь всміхнув сквою? Я не буду де
ся. Цю усмішку легко тально розповідати мам
зрозуміти,
потрапивши про конфлікти і вбогість
на
московські вулиці. нашої столиці, адже про
Справді, наївно
споді все це вам давно відо
ватися на відпочинок у мо. Чого-чого, а Інфор
цьому новітньому Ваві мації у нас достатньо.
лоні. Москва в кінці ти Мені боляче бачити та
ким місто, яке я вважа
сячоліття — похмура,
ла і вважаю найкращим
роздратована,
галасли
містом Землі. Незважаю
ва е підземках, бруталь
чи ні на що. їак, блу
на, сповнена «порнухи»,
каючи московськими ву
спекуляції і морської ка лицями, переритими СЬО
пусти
в знаменитому ГОДНІ не гірше від на
Єлисеєвському
гастро ших
кіровоградських,
номі. Навіть у свої кра зазираючи в очі пере
щі часи Москва ніколи хожих, я пригадувала,
не відзначалась
надто що була в школі непо
пильною увагою до гос ганою ученицею.
При
тей, можливо тому, що наймні, монолог
Чаць-

ВОСЬМА СТОРІНКА
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запам'ятала,
хоч
з моїх друзів-акздасться, Чацькогра».

деться
майбутнє,
не належу до тих, хто
в Союзі бачить
лише
інс^нависну імперію.
Я
вихована на російській
класичній літературі, але
помандрувавши дорога
ми Підмосков'я, відчу
ваю, як мало знаю істо
рію Росії. На відміну
від істинного росіянина,
у мене не тремтить сер
це, коли за вікном екс
курсійного автобуса пли
нуть підмосковні сели
ща, реставровані церк
ви з веселими дзвіни
цями, стара
рязанська
дорога, підмосковні са
диби — відгомін доброї
чи злої слави своїх ко
лишніх господарів: вель
мож
єкатериненської
епохи, дипломатів і пол
ководців,о Митищі,
па
м’ятні своїм чаєпиттям,
а не першим у Росії во
допроводом. Ні не там,
на
холодних
вулицях
стомленої МІТИН'-ЯМИ
і
чергами столиці, а ось
тут на цій дорозі на
Москву (чи від Москви?)
я відчуваю всю її не
тлінну красу і мудрість.
Не злякалась вона ні
дикої навали татарської,
ні
нашестя польськошляхетського, ні петард
наполеонівських, ні бомб
фашистських. І не зля
кається...

3. НА ДОРОЗІ
ЗАГОРСЬК

ім близьким під сонцем
одиноких палестчь. Постомила сяічку і я.

4. ІРИНА
...Я стояла над Гробницею сімейства Годунових. В Загорськ ча територію Троїце-Сергієвої
лаври в потрапила
вперше і те, що прах
Бориса Годунова покоїться в двол кроком «ід
святого
Сергія
Радонєжського було для меЬйє несподіванкою. Ро
сійські царі... Сьогодні,
коли в деякій частині
суспільства виникла пев
на монарша ностальгія,
що іноді мене
просто
дратує (особливо коли
лідер «Пам’яті» вислов
лює претензії на
мо
нарший трон, скажімо).

я намагаюсь зрозуміти,
чому останній притулок
нещасного царя мос
ковської держави при
мушує мене схилити го
лову? Чи може не цар
Борис, а постать Ксенії
Годунової,
о монашестві Ольги,
примушує
мене замислитись над
кривавими
сторінками
російської історії. Взешті-решт, І саме місто Загорськ — історія Росії.
багато
В останній час
говориться про перейменування міста, тобто
про повернення Загорназви
ську історичної
Посад,
Троїце-Сергіїп
Мабуть, це правильно,
Але скажу чесно, мені
подобається
ім’я Загорськ. Де ті гори, я не
знаю, але звучить красиво. Втім, Загорськ чи
Троїце-Сергіїв Посад —
слава його не
стане
меншою. Ніхто не ска
зав мені, скільки людей
щоденно відвідує ТроїцеСергієву лавру — сотні,
тисячі. І кожен вклоня
ється
праху Великого
Старця, канонізованого,
як покровителя
Росії,
кожен запалює свічку в
Троїцькому соборі лекопією
рубльовред
ськоі «Тоійці», думаючи
про день
нинішній І
день прийдешній,
блвгаючи милості собі і сво-
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МОСКОВСЬКА
Шкода, що я не зумі
ла розповісти про архі
тектурний ансамбль Троїце-Сергісвої лаври
—
шедевр російського зод
чества минулих століть.
Про 88-метрову дзвіни
цю роботи
видатного
архітектора
Ухтомського, про Троїцький храм
і духовську церкву, роз
писану в часи патріарха
Никона, про церкву Сер
гія Радонєжського і трапезну. Це справді архітектурні шедеври, Взагалі про російську «рдавніх
хітектуру епохи
словами
царств двома
не розказати. Це пре
красна книга людського
будівничого генія. (Здвєіься, я дещо перефра
зовую великого ГюгоІ).
Однак, я вас покли
кала з Москви під за
хист
храмів
з метою
трохи заспокоїти стом
лену метушнею душу.
...Я • люблю приїжджа
ти в маленькі незнайомі
ЗИМОмістечка пізнім
вим вечором,
Горять
вогні
у вікнах
мавиолишніх будинків,
СпО’
кінно,
велично
падає
російський сніжок. Трам
вай привезе туди,
де
вас чекають.
Коломна.
Красиве старовинне м‘стечко. Але я зрозумію
це вранці, коли потрап
лю на територію ще не
зовсім відреставрованого Коломенського крем
ля.
Довго
блукатиму
крутими переходами, за
зиратиму до
порожніх
□ цій порі теж напівреставровоних
коломенських храмів, стану ми
мовільним свідком
та
їнство
соборування в
Троїцькій церкві. У ме
не від цього загадковопрекрасного обряду за
лишилась в пам’яті му
зика. Ні, не просто му
зика, В ЯКИЙСЬ чь дивний
голос, що володів почут
тями можливо ще
до
поліфонії а музиці.
А потім на моїм доро
зі встане
послушниця
Ірина і кінь «Отрада».
Знайомство наше було
коротким, але я пам’яті
моїй образ лагідної мо
лодої жінки з Москви в
кінці тисячоліття,
що
добровільно
заточила
себе а
коломенському
монастирі,
залишиться
надовго. Я буду думати
про неї в людному ва
гоні електропоїзда
по
дорозі на Москву і в то
варистві друзів на мос
кухонці
(не
ковській
дивлячись на гласність,
московські кухні, оспібарвані
російським
дом, і тепер найкраще
місце задушевних спіл
кувань!). Я згадуватиму
її в Кіровограді. І чим
більше думатиму
про
свою нову знайому, тим
менше розумітиму її ви
бір. Не дай боже, я не
назасуджую Ірину. Я
I всевіть заздрю їй.
розумтаки... Красива,
на, інтелігентна мосцвичка. Вища технічна ос
віта, хоч працювала екс
курсоводом («Дуже люб
лю свою Москву»). Ко
ли б в монастир Ірину
привела, скажімо,
не
щасна любов, було б
зрозуміліше. Але любов
у неї була щасливою. І

ось замість того,
щоб
«прийти до вінця», Іри
на і її суджений виріши
ли присвятити своє жит
тя Богу. Вже 2 роки во
на знаходиться в коло
менському монастирі лід
недремним
оком
ігуменьї матері Марії.
— А як твій друг, Іри
но, — запитую я у моєї
ровесниці, з якою дуже
швидко знайшла спільну
мову.
— Він о іншому мо
настирі. У вас н®
Ук
раїні. Ми не підтримує
мо ніяких зв'язків.
Вона говорить спокій
но і з якоюсь внутріш
ньою
радістю. Нехай
мене покарає небо, але
я відчула радість в її го
лосі. Ні, я б так ніколи
не змогла. Померла б з
нудьги, навіть у товари
стві прекрасного
коня,
якого кличуть
«Отрадою». (В монастирі Іри
на доглядає коня — це
її найголовніший
обо
в'язок).
— Не бери гріха на
душу, — говорить Іри
на, коли я висловлюю
свої думки вголос. —
Хіба ти не християнка?
Присягаюсь, я дуже щас
лива. Ніде на землі не
може бути краще, ніж
в монастирі.

Ксенія Петербурзька,
інокиня
Ольга,
Ірина
Московська... Різні
ча
си, різні обставини. І
скрізь загадка.
Ребус,
який мені не розгадати.

5. МОСКВА
ЗАЛИШИТЬСЯ
МОСКВОЮ?
...Потрапити на Ноюодівоче кладовище мож
на лише з екскурсією
або ж з допомогою пе
репустки. Сумна реаль
ність Москви — вклони
тися пам’яті Чехова чи
Левітана можна
лише
по перепустці.
Некро
поль закрили на
про
хання родичів тих, хто
тут покоїться — на кла
довищі траплялися кра
діжки. (Наприклад, сво
го часу викрали скульп
турну голову з могили
М. С. Хрущоза). Ще м
сьогодні, не дивлячись
на «організованість», ди
ректор некрополя золо
ту троянду з пам’ятника
Надії Алілуєвої тримає
у себе в сейфі. «Гріхи
наші», — як зітхнула б
мати Марія з Коломни.
У моєї юної подруж
ки є перепустка — на
Ново-дівочому
кладо
вищі поховано її батька
відомого
письменника
В. М. Шукшина і завтра
я покладу квіти на його
могилу. А сьогодні ледь
не до ранку ми будемо
говорити про письмен
ника,
пригадуючи,
як
мучився він від того, що
стали ми такими черст
вими, бездушними, не
милосердними, як про
клинав Москву за її ме
тушню і байдужість. Але
ж і любив він її невтіш
ною любов’ю. Любив її
пророків і пороки. Що
сказав би Василь Мака
рович сьогодні?
Я не
знаю. Але мені здається
в серці його народила
ся б милість до неї, Мо
скви в кінці тисячоліття.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

В. ЛЕВОЧКО,
спецкор «МК».

і*

нет на свете рал.
И ада нет.
И только в вышине
Над нами небо чистое
сияет.
Забывшее навеки
О ВОЙНЄ)).

РТ1АК співав Джон Лен* нон. Його
безмежна
фантазія 8 піснях, в його
малюнках поринала в ще
не пізнане нами. У нього
був
свій світ,
у якому
цвіли квіти і гуляли звірі.
Коли потрапиш у цей світ,
стає легко дихати. Забу
ваєш про все. І, здається,
знову поринув у своє ди
тинство, де можна бави
тись до абсурду.
Уявити можна і цей світ,
і ці квіти. А якщо уявити,
що Джон Леннон живий?
А може, й уявляти цього
не слід? Може, це дійс
ність? Кулі маньяка Мар
ка
Чепмена
8 грудня
1980
року в Нью-Йорку
біля Централ-парку зупи
нили життя Леннона
фі
зично. Але він не помер
у піснях. У душах тих, хто
виявився
під
впливом
«Бітлз». І, мабуть, немає
жодної людини, яка б не
відчула
на
собі
вплив
«Бітлз».
9 жовтня Джону
Лен
нону виповнилося б 50 ро
ків. Яким він був би за
раз? Скільки нових пісень
ми почули б за ці 10 ро

ків, які Джона немає? А
може, й збулась би мрія
радянських любителів му
зики і Джон Леннон сту
пив би на нашу
землю.
Ці безнадійні мрії блука

ли ще в шістдесятих ро
ках. І от нібито настали
часи, коли «Бітлз» у нас
перестав бути забороне
ним плодом. Виходять їх
платівки «Вечер трудно
го дня» (хоча «Ночь
тя
желого дня»), «Вкус ме
да» та дві платівки Пола
Маккартні
«Снова
в

СССР» і «Цветы в грязи».
І на платівках написано,
що це — «Бітлз». Раніше
іноді
виходили міньйони
з музикою «Бітлз»,
але
на них значилося просто
без назви: «Вокально-ін
струментальний ансамбль».
Звичайно, у нас 50-річчя Леннона
не залиши
лось без уваги. Але як це
було?
У Москві, в спортивно
му комплексі «Олимпий
ский» (для нелосвячених:
спортивна споруда,
яка

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

використовується
іноді
для
великих
концертів,
тому, що можна зібрати
багато народу, але акус
тика якого більше підхо
дить для криків «Шайбу,
шайбу!», ніж для
звуків
музики), відбувся концерт
пам’яті Джона
Леннона.
Концерт тривав
більше

чотирьох годин. Виступа
ли О. Градський, В. Гаїна,
К. Нікольський, В. Малежик, «Браво», «Скандал»,
«Рабочий район»,
«Чер
ный кофе»,
О. Барикін,
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К. Кельмі, «Рубиновая ата
ка», «Удачное приобрете
ние». Та, на мій погляд,
не всі зрозуміли, для чо
го еони тут зібралися. Ще
гіршим виявилась транс
ляція цього концерту на
ступного дня по телеба
ченню. Відсутність на кон
церті групи «Машина вре
мени»,
яка
намагається
ніколи не пропускати та
ких тусовок або
колек
тивно, або в представни
цтві одного Андрія Мака
ревича, можна
пояснити
лише їхніми гастролями в
цей час у Німеччині.
Ще за кілька днів
до
концерту довелось почу
ти від деяких музикантів,
учасників концерту,
що
це затія невдала.
Не в
задумі концерту, а в його
проведенні. Дехто вихо
див на сцену
невідомо
для чого. Барикін,
який
співав, поки його майже
не
прогнали
зі
сцени
(добре, що хоч
телеба
чення ним не набридало)
і який вважає себе ціл
ком послідовником «Бітлз»,
був зовсім не на висоті.
Були і ще деякі негативні
моменти.
Олександр
Градський,
котрий виступав останнім
(мабуть,
ледве
діждав
шись, коли
виспівається
Барикін, який був
попе
реднім), вийшов і хоч на
прикінці сказав: «Давай-

ге хоч зараз прига даємо,
для чого ми тут зібралися».
Закінчення концерту бу
ло досить
вдалим.
(Як
казка з гарним
кінцем).
Зиконання пісень «Бітлз»,
які співали всі разом, бу
ло гарним
доповненням
до виступу тих, хто при
йшов сюди з розумінням
справи. І по обличчях му
зикантів було видно, що
їм знову хотілось би ту
ди, в шістдесяті, в ті мок
рі підвали і під старі да
похи, де, затамувавши
дих, вони отримували насолоду від
«музики
загнилого Заходу!, як тоді
офіціози називали
творчість «Бітлз». І взагалі з
тих підвалів та з-під тих
дахів вийшло все краще,
що ми маємо зараз в на
шій музиці.
А Джон Леннон...
Він
загинув і він живий. Тож
давайте радіти тому, що
є дні, які дарують
світу
таких людей,
як
Джон
Леннон. А сумували
ми
восьмого грудня.
«Остановите Землю.
Я сойду», — казав
Леннон.
Але Земля не зупини
лась, і він — з нами.
А. КРАВЧЕНКО.
м. Москва.
На
знімну:
момент
концерту в спорткомплек
сі «Олімпійський».
Фото автора.

ДЕВ'ЯТА СТОРІНК

Оголошенню

ВИРОБНИЧЕ
ЗАВТРА—
І ТІЛЬКИ
ЗАВТРА
У зв’язку з тим,
що центральні га
республікансь к і
газети надходять
до
Кіровограда
авіарейсом № 17
об 11.25, а внут
рішня робота

(сор т у в а н н я,
транспортування,
детальне сорту
вання у відділен
нях зв'язку) ви
магає до 6 годин
часу, доставка га
зет буде викону
ватися на наступ
ний день.
кіровоградський
ПОШТАМТ.

ОГОЛОШЕННЯ
Загублене посвідчення
учасника Великої Вітчиз
няної війни М? И 403187,
видане Кіровоградським
міськвиконкомом на ім’я
НАРОВЧЕНКА
Георгія
Ларфентійовича,
вважа
ти недійсним.

ОБ’ЄДНАННЯ

БЕНЗИН ВАШ,
ІДЕЇ -

«ПРОСТІР»

НАШІ!
РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ

ВИГОТОВЛЯЄ:

— фірму-вивіски із пов
ними
назвами
підпри
ємств, установ, організа
цій. Розміри за домовленням. Від 35x55 до 220x280
сантиметрів:
— таблички для служ
бових
кабінетів різних
розмірів і з будь-якими
написами;

— стенди різноманітної
тематики (розмір не обме
жений).
Новинка — спеціальна
«пластмаса», з якої виго
товлять вашу «фірму». Во
на не горить, не іржавіє,
на сонці не коробиться.
СЛУЖИТЬ — ВІЧНО!
Наша адреса: м. Харків204, а^с 9771, телефон
43-03-27.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ
Підготовчі курси при Кірово
градському медичному
училищі
пропонують комплекти довідкової
£уТти до КМУ У аЖИ992 ї

вчальному році.

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ:
— перелік
спеціальностей і
строки навчання;
_ строки проведення вступних
екзаменів на денному та вечір
нів з біологи, хіміі. української
ньому відділеннях;
— перелік документів для при (російської) мови та літератури
йомної комісії і строки подання для цілеспрямованої самостійної
підготовки до екзаменів.
заяв про прийом;
Вартість одного комплекта —
_ умови прийому до училища
25 карбованців.
без вступних екзаменів;
Для одержання комплекта слід
— програми вступних екзаме-

ДИЙ КОМУНАР» ЗА

«МОЛО

ПОМІРНУ

ПЛАТУ ДРУКУЄ НА СВОЇХ СТО
РІНКАХ РЕКЛАМУ

1

ОГОЛО

ШЕННЯ ВІД ОРГАНІЗАЦІЙ ТА
ПРИВАТНИХ ОСІБ. ЗВЕРТАТИ

СЯ

ЗА АДРЕСОЮ: м. КІРОВО

ГРАД,

вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО,

36. ТЕЛЕФОН — 22-59-82.

РОКУ?

град, Комуністичний проспект, 16,
кабінет 222. На поштовому кон
верті неодмінно зробити познач
ку «Підготовчі курси».
Гарантуємо відправку пакунка
документів у десятиденний строк
після надходження заявки.
Юним жителям
Кіровограда
нагадуємо, що при Кіровоград
ському медичному училищі три
ває набір на постійно діючі ве
чірні курси для поступаючнх до
поштовим переказом надіслати вищих та середніх спеціальних на
гроші на р/рлхунок 000461077 в вчальних закладів.
обласній дирекції Укрсоцбанку в
Підготовка проводиться з біо
Кіровограді. Квит&нцію про опла логії, хімії, української та росій
ту і лист-заявку із вказанням пош ської мови і літератури.
Телефон для довідок: 24-95-33.
тової адреси і прізвища надісла
АДМІНІСТРАЦІЙ КУРСІВ.
ти на адресу: 316012, м. Кірово

я

мрію збудувати храм

(Початок у Н* 5 ц. р.).

Що таке іКА!
— Ця асоціація роз
повсюджує тільки
сьотокан, що бере свій по
чаток від Гічіна
ФунаКОС1, дещо
модернізо
ваний Накаямою.
ІКА має свої центри в
Англії, ФРН, Бельгії, Ав

— Чому ж саме Кіро
воград потрапив у поле
зору японців, а не Київ,
чи, скажімо, Москва!

створення
слортцентру
ще рано. А поки що я
їздив у Державний ко
мітет у справах молоді,

хронічний бронхіт та не
жить, від яких
іншими
способами
позбавитись
не вдається).

— Звичайно, це щас
лива випадковість. Нашу
школу веде Тосіхіро Мо
рі, 6 дан. І всіх
учнів,
ямі повинні були скла
дати іспит на І дан, він

фізичної культури і спор
ту, де зареєстрував новостворену школу. Зараз
вона .— це лікувальнооздоровчий центр спе
ціалізованої
полікліні
ки, де
я працюю й за

Згідно
з рекоменда
ціями, надісланими мені
з ІКА, зід яких я ні на
крок не відступаю, спіль
ні
заходи
у
вигляді
спортивних таборів, зма
гань, консультацій мож-

готував особисто. Та

й

® І©.,КІАЙ"

V
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стрії, Угорщині, Ізраїлі.
Дасть Бог, і у Кіровогра
ді буде відкрито пред
ставництво ]КА, що дасть
можливість нам увійти в

світову
систему
]КА.
Мій сенсей Тосіхіро Мо
рі збирався приїхати на

Україну ще 26 жовтня,
але коли я приїхав у Бу
дапешт, то
виявилось,
що він не приїхав і в
Угорщину, бо зламав но
гу у автомобільній ка
тастрофі у Токіо. Та я
вже одержав від нього
поштівку, де він пові
домляє про намір відві

дати нас приблизно
травні-червні.

у

іг

ІЗ

наші помешкання у Бу
дапешті були поряд. За
весь час існування угор
ського сьотокану (який
вже
відзначив
своє
30-річчя), я був першим,
хто пройшов увесь курс
навчання та склав япон
цям екзамен. А еони за
цікавлені у розповсюд
женні свого стилю. То
му я був запрошений на
нараду з Міязакі (7 дан),
де було запропоновано
створити школу |КА у
Кіровограді.

— Чи багато вже зроб
лено для втілення цього
задуму?
— У силу економічних
обставин, говорити про

сво*.ю медичною
фікацією.

квалі

За час діяльності шко
ли з жовтня 1990 р. в учз
нів
різко
зменшилась
кількість гострих вірус
них захворювань. Я осо
бисто вже 25 років не
був на лікарняному
з
цього приводу,
і вв&
жаю, що лише цим вже
виграв всі існуючі чем
ліонати.
(Автор цього матерів^
лу на собі цілком упев
нився у справедливості
цих слів:
обливаючись
потом
та
скрегочучи
своїми
нерозтягненими
кінцівками у групах шко
ли, почав забувати про

на

проводити

лише

з

дозволу IV відділу ,|КА,
тобто для нас — спіль
но з Угорщиною,
що,
зрозуміло,
для
мене
організаційно простіше.
Тому я запросив одного
зі своїх вчителів — Бу

р’яне Яноша, професій
ного інструктора карате,
учасника всіх
європей
ських
турнірів,
через

якого підписав
домов
леність про обмін спор
тивними
делегаціями,
які плануємо на літо —
осінь цього року. Вра
ховуючи, що кваліфіка
цію
моїх
помічників
треба підвищувати, пла

нується також атестація
їх у Будапешті 4а »<’ю.

— Тобто, ви хо їсте
сказати, що підвищуєте
професіоналізм
викла
данням карате-до н Кі
ровограді!
— Так, тільки профе
сійне викладання карате
матиме майбутнє.
Час
«підвальних» секцій скін
чився, зараз необхідно
виходити на
рівень
з
усіма країнами. Адже
дуже боляче було слу
хати, як глузують
над
нашими
каратистами,
коли вони прибули
на
чемпіонат світу у
Бу
дапешт. Але й запере
чувати
нічим — тому,
що не варто займатись
самодіяльністю,
вига
дувати нові стилі те фі
лософії. У всьому світі
відпрацьована одна си
стема. Японія — центр,
японські інструктори —
Вчителі. Зараз у
нас
з’явилась
можливість
прямо
контактувати
з
Токіо. Якщо ентузіазм у
наших кіровоградців не
пропаде, то сподіваюся,
що незабаром ми поба
чимо у себе ЯПОНСЬКИХ
інструкторів.

— Як же зараз розі
братись у бурхливому
потоці
новостворених
секцій з
різноманітних
«східних
єдиноборств»
та секцій «рукопашного
бою»!
— Вважаю, що на це
питання
досить
чітко
відповів Анатолій
Ми
хайлович
Посунько
у
«Молодому
комунарі»

(див.
матеріал
«Нема
грошей — іди в підвал»
у № 2 від 12 січня ц. р.|.
Але
користуючись
можливістю, хочу дати
батькам одну
пораду:
люди, дивіться, кому ви
віддаєте своїх дітей на
виховання — перевіряй
те атестаційні
посвід
чення викладачів
«бо

йових мистецтв», бо їх
викладати беруться лю
ди низької
спортивної
кваліфікації, без
будьяких уявлень про
ме
дичну
чи
педагогічну
освіту. Популярність ка
рате призвела навіть до
появи аферистів міжна

родного рівня (про од

ного з них уже готу<ться матеріал для сторі
нок «Молодого комуна
ра» — АВТ.). Та й яке б
посвідчення
не було,
слід однак пам ятати, що
право вести тренування
дає тільки чорний пояс.
Що ж до нашої школи,

Навчитись викладати ка
рате на семінарах
не
можливо. Принаймні 5
років треба для цього
навчатись у досвідчено
го майстра.
Держкомспортом розроблена ме
тодика атестації трене
рів карате, та хай вона
залишиться на
совісті
цієї установи. Що ж до
нашої
школи,
то за
свідчую,
що
у
мене
є тільки помічники, кот
рі на щоденних тре
нуваннях одержують мої
інструкції, від
яких не
можуть ні на крок від
ступити, а своє
стажу
вання вони пройдуть у
Будапешті. Мені
нема
чого
приховувати
від
людей.

— А що зараз вн мо
жете порадити початків
цям!
— Передовсім, не впа
у
розпач,
коли
дати
щось не вдається, і яко
мога більше працювати.
Успіх прийде тоді, коли
його не чекаєш.

— А з чого саме по
чинати!
— Наприклад, з ТайкІоку - сьодан - кату (див.
мал.).

Інтерв ю взяв
Т. ЛЕОНІДОВ.

(Закінчення буде}.

ЧИ ПОТРІБЕН НАМ НУДИЗМ?
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...Однак задля того, щоб уникнути непорозумінь, да
вайте спочатку домовимося, що нудизм — це не сто
впотворіння
голих людей у чергах і
громадському
транспорті. Всі кошмари, подібні цим, є породженням
буйної фантазії тих противників нудизму, котрі за від
сутністю вагомих аргументів, мусять сягати по дитсадківські гримаси.
Насправді ж нудизм схвалює наготу лише там, де вживання всякого одягу недоцільне (приміром, на пляжі).
Стан цілковитої оголеності, очевидно, найпридатніший
для приймання повітряних ванн і купання, оскільки вже
саме відчуття гармонійного злиття з природою впливає
на людину благотворно.

Нудизм не має нічого спільного з ексгібіціонізмом—
досягненням сексуального задоволення при публічному роздяганні. Усі заслуги в появі статевих збочень
такого типу повністю належать традиційній пуритан
ській моралі, яка при всій своїй зовнішній нетерпи
мості до «плотського» по суті гіперсексуальна. Спеці
альні психологічні дослідження серед дошкільнят ви
явили, що саме протиприродне виділення «срамних»
місць провокує у дітей нездоровий ажіотаж довкола
«клубнички» з усіма негативними наслідками, що звід
си витікають. І, навпаки, звичка до спокійного сприй
мання голизни сприяє зніманню зайвої статевої напру
ги та гармонізації Інтимних стосунків.
Заперечуючи не мораль як таку, але ханжеські забо
бони, що її вироджують, нудизм сприяє розвитку у лю
дей свідомого контролю над своїм сексуальним по
чуттям.
Що Ж до чесноти (про яку святенники так затято турбуються на словах), — виховати її за допомогою одягу
настільки неможливо, як і справжню ввічливість за доломотою намордника. Чому традиційна система вихо
вання (точніше кажучи — розбещення) дітей виявилася
у нас настільки живучою? Як сталося, що наша офіцій
на мораль і по сьогодні шикується на середньовічне

ханжество — однаковим чином абсурдна з позицій етики, медицини та елементарної логіки?
Очевидно, розбещену мораль нашого суспільства не
можна розглядати окремо від усього комплексу соці
альних тенденцій, що привели нас до межі тотального
духовного виродження та фізичного
самознищення.
Епоха фальшивих авторитетів, липових дисертацій та
лубочних «шедеврів» соціалістичного «реалізму» мала
всі підстави понад усе остерігатися морального
про
зріння народу. Замість безжально знищуваної інтелі

генції цей час висунув безликих консерваторів, котрі
готові без каяття принести здоровий глузд у жертву
соц. замовленню та власному благополуччю.
Нудистська мораль, яка перш за все вимагає високого рівня
для розуміння
духовності, була цілком недоступною
сірих ремісників, котрі окупували вищі поверхи нашої
науки і культури, Більше того — вона була їм у принципі чужою.

Апелюючий до розуму і повстаючий проти насильстяв над особистістю, нудизм не міг придатися псевдо
демократичному режимові, базованому на
облуді І
страхові. Інша справа — ханжеська мораль, яка підко
ряє особисту індивідуальність стадному почуттю і зво
дить людську гідність до ганчірки навколо стегон. Со
ром’язливо прикрити очі на ганджі, що народжували
ся, було І простіше, І спокійніше, ніж боротися з ними,
ризикуючи зруйнувати міф про моральну перевагу
будівників комунізму...
Засліплюючі шори забобонів стали гарним
допов
ненням до «залізної завіси», яка на довгі десятиліття
відрізала нас від передових досягнень світової куль
тури... Спекулюючи на обивательських
стереотипах,

неважко було налаштувати маси проти будь-якого іна
кодумства взагалі, перетворивши їх таким
чином у
безвідмовний придаток репресивного апарату...
Звісно, нудизм сам по собі — не панацея від усіх
наших соціальних бід, а «всього лиш» невід’ємна скла

дова здорового способу життя. Тому принципове не
прийняття його нашим суспільством просто
межує з
безумством і зводить нанівець усі високопарні
патя
кання про «нове» мислення. Про вирішення яких глобальних суспільних проблем можуть говорити
ЛЮДИ,
яким недостає розуму
навіть на здорове ставлення
до свого власного тіла?!
Зрештою, злочинна неспроможність державних ін
ститутів, відповідальних за духовне і фізичне здоров’я
народу, вже ні для кого не новина. Навряд чи варто
дивуватися тому, що вульгарненький фейлетончик не
мою адресу був опублікований у газеті з гордою наз
вою «Советская культура». Однак, навіть будучи по

множеним на мільйонні тиражі центральної преси такі
поголоски дрімучого мракобісся насправді давно зали
шилися у меншості. Про це, зокрема, свідчить чимало
ЛИСТ.В, що приишли на підтримку моїх попередніх статтеи про нудизм (див. «Советская молодёжь» 1989-90).
дизмГГгргр ВС' пР°гиоз\тв£Мних прибічників ну
дизму в СРСР виявилося набагато більше від
його
«бФоюПвоТооВноюВ’
ЛИШ® традиційна боязнь виявитися
«білою вороною» примушує нас за інерцією розігру-

ВюТдьмиМЄДІК> фаЛЬШИВОго соро-У передЦна«лижчимУи

Скільки ж іще ми боятимемося один одного і своїх
власних думок, задкуючи перед пихатою дурістю і вс*проникною вульгарністю! Усякий забобон накладав д»- х.
формуючий Відбиток на всю людську особистість ВІД- "
Гстооії Ли,шН/УвЄ±ОМП,Нв-₽авеТ'° «•Ємнішим силам
історії. Лише радикальним перегляд всієї традиційної
моралі може стати надійною запорукою невідворотнос
ті позитивних перетворень, які обіцяють нарешті прилуаз

Спеціально длв «МК» —. о. КАЛІНІН,
м. Москва.

Р. З. Автор сподіаахтьса на відгуки.

лікар.

.А.
— Мультфільми. 17.30 — Прем’є
ра фільму-концерту «Ой там, на
горі». 18.00 — «Біль мій, Арал».
18.30 — Музичний телеабонемент.
«Миттєвості осені
московської».
19.30 — «Колючий Яожиков». До
кументальний телефільм. 20.00 —
Вечірня казна. 20.15 — Колаж.
20.20 — Телестудії міст
РРФСР.
(Грозний). 21.00 — Час. (З сурдоперенладом). 21.45 — На сесії Вер
ховної Ради СРСР. 22.45 — «Ком
бати». Художній телефільм. 1 се
рія. 23.50 — А. Шнітке.
«Жовте
світло». Сценічна композиція.

I

вівторок
19 ЛЮТОГО

▲ ут

понеділок
А УТ

18 ЛЮТОГО

16.00 — Новини. 16.15 - Для дітей. «Чиста криниця». 16.40
Грає ансамбль «Солісти ЛенінграНа допомогу школі.
да». 17.00 — і:_
_
Українська література. О. Гончар.
«Собор». 17.30 — На київській хви
лі. Інформаційний випуск. 18.00 —
День за днем. (Кіровоград). 18.10
— Телефільм «Осьминог». (Кірово
град). 18.30 — В гостях у «Дже
рельця». Дитячий садок № 64. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Заплановані зустрі
чі. На прямому зв’язку делегати
XXVIII з’їзду КПРС та XXVIII з’їз
ду України. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.05 — Зву
чить романс. (Сімферополь). 21.45
— До 120-річчя від дня народжен
ня Л. Українки. «Карпатське літо».
22.45 — Вечірній вісник. 23.15 —
Нічний телезал. Художній фільм з
субтитрами. «Шлюб з вихідними
днями».

А ЦТ (І програма)

16.15 — Концерт ансамблю пісні І
танцю омської міліції. 16.45
—
Прем’єра документального
теле
фільму «Свєта». Фільм 1. 17.30 —
Дитяча година. З уроком
фран
цузької мови. 18.30 — Кінофести
валь «Приз глядацьких симпатій».
Прем’єра документального
теле
фільму «Коридор». 18.50 — «За
законами ринку». 19.35 — Дж. Верді — «Трубадур». Вистава «Метрополітен-опера». 21-00 — Час. 21.45
— Продовження
опери «Труба
дур». 23.35 — ТСН. 23.55 — «РозАіоДіДі цигана».
Художньо-доку
ментальний телефільм. 0.45 — Ніч
не ТБ. Художній телефільм. 2.00 —
«Мені від любові спокою не зна
йти». Фільм-нонцерт.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Фла
мінго». Науково-популярний фільм.
8.35, 9.35 — Фізина. 10 кл. Чому
пропала іскра? 9.05 — Італійська
мова. 10.05 — Мама, тато і я. 10.35,
11.35 — Астрономія. Ц кл. Сонце.
11.05 — «Бурда моден» пропонує...
12.05 — «Джамайна». Художній те
лефільм. 1 і 2 серії. 14.20 — Кон
церт фольклорного ансамблю «Алтммай». 14.55 — «Планета». 17.00

7.30 — Відеоблок «Ранкова мо
заїка». (Гімнастика;
мультфільм;
телеекспрес; «Господині на заміт
ку»; музика; мальовнича Україна;
погода). 9.00 — Художній фільм
«Золота баба». 10.15 — «Доброго
вам здоров’я». До лікаря — у Ко
беляки. 11.00 — Документальний
фільм «Єгиптянин». 11.40 — Шкіль
ний екран». 11 кл. Українська лі
тература. А. Малишко — поет-пісняр. 16.00 — Новини. 16.10 — Для
дітей. «Веселка». 16.40 — «Неза
бутні». З джерела Дениса Січинсьного. 17.25 — На допомогу шко
лі. Історія УРСР. «Визвольна бо
ротьба українського народу в ду
мах та історичних піснях XVI —
XVII ст.». 17.55 — Реклама. 18.00 —
На здобуття Державної
премії
УРСР ім. Т. Г. Шевченна. Концерт
квартету баяністів Київської дер
жавної філармонії. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Хто ми...*.
Громадсько-політичний
відеотижневик. Частина 1. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — Грає ансамбль
ударних інструментів. 21.20 —
«Хто ми...».
Громадсько-політич
ний відеотижневик. Частина 2.
22.20 — Вперше на екрані УТ. Ху
дожній телефільм «Секретний фар
ватер». 1 серія. 23.25 — Вечірній
вісник. 23.55 — «Нічний телезал».
Співає Юрій Антонов.

А Цт (І програма)
6.30 — Ранок». 9.00 — Актуаль
ний репортаж. 9.15 — Мультфільм.
9.35 — Дитяча година. З уроком
французької мови. 10.35—Дж. Верді — «Трубадур». Вистава «Метрополітен-опера». 12.00 — ТСН. 12.15
— Продовження опери «Трубадур»
15.00 — ТСН.
15.15 — «Ставка,
більша за життя». Художній телефільм. Фільм 7. 16.10 — Грає зраз
ково-показовий оркестр
Прикор
донних військ. 16.35 — Прем’єра
документального фільму «Свєта».
Фільм 2. 17.25 — Дитячий музич
ний клуб. 18.10 — Рух без небез
пеки. 18.40— «Просто так». Мульт
фільм. 18.45 — Політичні діалоги.
19.30 — До 75-річчя
кіностудії
ім. М. Горького. Художній фільм
«Завтра була війна». 21.00 — Час.
-.21,45 — «ВІД» представляє: «Поле
чудес». 22.30 — «Слово». Літера
турно-художня програма. 0.00 —
ТСН. 0.20 — Нічне ТБ. «Нікколо
Паганіні». Художній
телефільм.
1 серія. 1.30 — «Музика Дунаєвського». Фільм-концерт.

А ЦТ (П програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Красуньчик Джек». Науково-популяр-

ний фільм. 8.35, 9.35 — Географія.
8 кл. Природа Східного
Сибіру.
9.05 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Французька мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Му
зика. 6 кл. М. А. Римський-Корсаков. «Снігуроньна». 11.05 — Здо
ров’я. 12.05 — «Комбати». Худож
ній телефільм. 1 серія. 13.10 —
Ритмічна гімнастика.
13.40
—
«Східний
Сибір*.
Кіножурнал.
13.55 — Біатлон. Чемпіонат світу.
10 км. Чоловіки. 17.00 — Мульт
фільм «Сказання про Ігорів похід».
17.25 — Концерт художніх колек
тивів малочисельних народностей
РРФСР.
17.45 — Документальні
фільми. 18.35 — О. Тантакішвілі.
Сюїта для солістів, хору, флейти,
двох арф і тімпанів. «З лірою Церетелі». 19.15 — Ритмічна гімнас
тика. 19.45 — Парламентський віс
ник Росії. 20.00 — Вечірня казка.
20 15 — Біатлон. Чемпіонат світу.
7,5 нм. Жінки. 21.00 - Час. (З сур-

«Комбати.. Художній
телефільм.
2 серія. 23.50 - Нонцерт учасни
ків третього туру Першого всеро
сійського телерадюноннурсу «Голоси Росії».

середа
20 ЛЮТОГО

А УТ

7.30 — Відеоблок. Ранкова мо
заїка. Гімнастика.
Мультфільм.
Телеекспрес. Господарю на
за
мітку. Цузика. Говоримо україн
ською. Погода. 9.00 — Все про кі
но. 10.15 — Камерна музика. 10.35
— Шкільний екран. 11 кл. «Осно
ви інформатики і обчислювальної
техніки». Програма забезпечення
ЕОМ. 11.05 — Музичний фільм «Ки
ївські фрески». 11.40 — Шкільний
екран. 9 кл. 16.00 — Новини. 16.10
— Для дітей. Теленросворд. 16.40
— На допомогу школі. Українсьна
література. 17.10 — Співає О. Зи
менкова. 17.30 — На київській хви
лі. 18.00 — День за днем. (Кіро
воград). 18.20 — Точна зору. Ви
ступ голови обласної Ради народ
них депутатів В. І. Желіби. (Кіро
воград). 18.40 — Телефільм. «Ко
лись». (Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Депутат
ський канал. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.05 — Естрадний концерт.
21.30 — Говоримо
українською.
21.50 — Вперше на екрані УТ. Ху
дожній телефільм «Секретний форватор». 2 серія. 22.55 — Вечірній
вісник. 23.25 — Нічний телезал.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Діло
вий кур’єр». 9.15 — «Завтра була
війна». Художній фільм. 10.45 —
Дитячий музичний клуб. 11.30 —
Мультфільм. 11.35 — «Новорічний
детектив». 12.00 — ТСН. 12.15 —
«Слово». Літературно-художня про
грама. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Ставна, більша за життя». Художній
телефільм. Фільм 8. 16.10— Співає
Б. Ніколаєв. 16.45 — Документаль
ні фільми. 17.20 — Дитяча годи
на. З уроном англійської мови.
18.20 — Хокей. Чемпіонат СРСР.
«Спартан» — «Динамо» (Москва).
21.00 — Час. 21.45 — «Людина і
закон». Правовий відеоканал. 23.00
—
Концерт
в
спорткомплексі
«Олімпійський». 0.30 — ТСН. 0.50
— Нічне ТБ. «Нікколо Паганіні».
Художній телефільм. 2 серія. 1.55
— «Оперета, оперета».

А ЦТ (П програма)
ОБ’ЯВА

Загублений диплом № 582695.
виданий 1 березня 1985 р. Кі
ровоградським
машинобудів
ним технікумом на ім’я БУЗЬ
КО Лариси Дмитрівни, вважа
ти недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ

Загублений студентський кви
ток № 901503064. виданий Кі
ровоградським інститутом сіль
госпмашинобудування на ім’я
ЛАПШИНОЇ Діани Владиславіо-

ни, вважати недійсним.

8.00 — Гімнастика. 8.15 — На
уково-популярні фільми. 8.55. 9.45
— Природознавство. З кл. Зимує
кожен по-своєму. 9.15 — Німецька
мова. 1 рік навчання. 10.05 — Ні
мецька мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.45 — Фізика. 7 кл. Архімедооа
сила. 11.05 — «Соіт грошей Адама
Сміта». 12-15 — «Комбати». Худож-

ній
2 серія. 13.20 —Нонцерт учмииий третього туру Пер
імо »«російсьного телерадіокон.
ле^удІїГ2"с°т РРфср- <“• Грозний).
1ЧЛЛ
музкмний телеабонемент.
«Миттєвості /?сен‘ московської».
17.00^- Прем’єра документально
го фільму «Жи^и с°б1—»• 17.20
Концерт ансамблю пісно і танцю
Туркестанського військового окру
гу 1740 — Очевидне — неймовір*
не. 18.25 - Мультфільм. 18.45 Зустріч у концертній студії Останніно. 20 00 — Вечірня казка. 20.20
— «Подарунок меломану». П. ІЧайковсьний. Концерт для скрип
ки з оркестром У виконанні Ізра
їльського філармонічного оркестру
під керуванням 3. Мета. (Індія).
Соліст — |. Перльман. (Ізраїль).
21.00 — Час. (3 -СУРДоперекладом).
21.45 — На сесії Верховної Ради
СРСР. 22.45 — На сесії Верховної
Ради РРФСР. 23.15 — «Мить уда
чі». Художній телефільм. 0.20 —
Волейбол. Кубок європейських чем
піонів. чоловіки. ЦСКА — «ЛасПальмас». (Іспанія).

четвер
▲ ут

21 ЛЮТОГО

?-30 ГТ* Відеоблок. Ранкова мо
заїка. Гімнастика. Мультфільм. Телеекспрес. «Твоє хоббі». Музика.
Прем’єра телефільму «Зірка Сібеліуса». Реклама Погода. 9.00 —
Художній телефільм
«Секретний
фарватер». 1 • 2 серії. 11.Ю — Го
воримо українською. п 30 _ нау ново-пізнавальна програма. 16.00
— Новини. 16.10 — Для дітей. «Ве
селка». 16.40
Республіканська
фізико-математична школа. 17.10
— На здобуття Державної премії
УРСР імені Шевченка. (8.05 — На
допомогу школі -Російська літера
тура. 18.40 — Ліричний нонцерт.
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
До 120-річчя зід дНя народження
Л. Українки. Телевистава. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.05 - Співає
заслужена артистка УРСР
Алла
Кудлай. 21.30 — Ренлама. 21.35 —
Молодіжна студія «Гарт». В перер
ві — Новини. 23.4о — нічний те
лезал. Художній фільм «Парашу
тисти».

А ЦТ (І програма)

6.30 - *Р?НО2<*- 9.00 - За зве
деннями МВС. 9.15 — Дитяча го
дина. З уроком англійської мови.
10.15 — «ФаРУ* ’ Зумрад». Мульт
фільм. 10.30 — Хонеи. Чемпіонат
СРСР. «Спартак» — «Динамо» (Моснва). 2 і 3 періоди. 12.00 — ТСН.
12.15 — Концерт
Таджицького
фольклорного ансамблю «ганджина». 15.00 — ТСН. 15.15— «Ставна,
більша за життя». Художній теле
фільм. Фільм 9. 16.Ю — «Заповід
ник Азас». Документальний теле
фільм. 16.30 — Мультфільми. 17>05
— Музичнии фольнлор України.
17.35 — «Зазирнути у вікно». Пе
редача 1- 18.40 — ...до 16 і стар
ші. 19.25 — «Спогад про пісню».
19.55 — Прем єра художнього те
лефільму* Память». ( серія. 21-00
— Час. 21.45 — За зведеннями
МВС. 22.00 - Концерт О. Образцо
вой 23.10 — Під знаком «Пі». У
перерві — 0.10 — ТСН. 0.55 — Ніч
не ТБ. «Нікколо Паганіні». Худож
ній телефільм. З серія. 2.00 —
«Поет і війна».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «В
об’єнтиві — тварини. Вони ж че
репахи...».
Науново-популярний
фільм. 8.35, 9.35 — Література.
8 кл. М. Горький. «Пісня про Со
кола», «Пісня про Буревісника».
9.05 — Іспанська мова. 1 рік наочання. 10.05 — Іспанська мова.
2 рік навчання. Ю.35, 11.35 — Біо
логія. 8 кл. Гризуни і зайці. 11.05
— БІоліофіка^ 12.05 — «Мить уда
чі». Художній телефільм. 13-10 —

Ритмічна гімнастина. 13.40 — «Пе
реполох». Мультфільм. «3.55
Біатлон. Чемпіонат світу. 20 им.
Чоловіки. 17.00 - біатлон
Чем
піонат світу. 15 км.
— Мультфільм «Казка пР°ОІЙІСр
ку» 17.55 — Телестудії міст РРФСР
перервах — 19.05 — Парламент
сьний вісник Росії, 20.00 — Вечірня казка. 21.00 - Час. (З сурдоперекладом). 21.45 - На С*СІЇ_В н₽а
ховної Ради РРФСР. 23.15
На
прохання глядачів. «Ширше
ко
ло». Частина 1.

п’ятниця
22 ЛЮТОГО

А УТ

7.30 — Відеоблок. Ранкова мо
заїка. (Гімнастина.
Мультфільм.
Телеекспрес». «В саду, в огороді».
Чорноморські замальовки: музика.
Разом — одна сім’я. Погода). 9.00
— Л. Українка. «Оргія». Телеви
става. 10.15 — Телефільм «Поло
нені вітрилами». 10.35 — Шкіль
ний телеекран. 10 кл. 11.05 — Му
зичний фільм «Вернісаж». 11.40 —
Шкільний екран. 11 клас. 12.10 —
«Чотири урони Леніна». 16.00 —
Новини. 16.10 — Сонячне коло.
16.35 — На допомогу школі, укра
їнсьна література. 17.05 — День за
днем. (Кіровоград). 17.30 — На ки
ївській хвилі. 18.00 — На здобут
тя Державної премії УРСР імені
Шевченка. «Дума». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Все про кі
но. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Ренлама. 21.05 — «Три ве
чори з Бойчукістами». Передача
перша. 21.30 — Концерт естрадно
го ансамблю «Волна». 22.00 —
Вперше на екрані УТ художній те
лефільм «Секретний
форватер».
З серія. 23.10 — Вечірній вісник.
23.40 — Нічний телезал. На здо
буття Державної премії УРСР іме
ні Шевченка. Концерт самодіяльної
капели бандуристів «Кобзар».

А ЦТ (І програма)

6.30 — Район. 9.00 — Інновація.
Маркетинг. Результат. 9.15
—
Мультфільми. 9.45 — «Людина і
закон». Правовий відеоканал. 11.00
— М. Меєрович. Струнна серенада.
11.15 — ...До шістнадцяти і стар
ші. 12.00 — ТСН. 12.15 — Концерт
О. Образцовой 15.00 — ТСН. 15.13
— «Ставка, більша за життя». Ху
дожній телефільм. Фільм 10. 16.10
— Концерт М. Рожкова і Держав
ного ансамблю «Росія». 16.35 —
Мультфільм. 16.50 — Мама, тато
і я. 17.35 — «Зазирнути у вікно».
Передача 2. 18.25 — Співає Надія
Стефанова. 18.45 — Контакт-фо
рум.
19.15 — Програма «ВІД».
19.30 — Прем’єра художнього те
лефільму «Пам’ять». 2 серія. 21.00
— Час. 21.45 — Програма «ВІД».
У перерві — 23.45 — ТСН. 1.00 —
Нічне ТБ. «Нікколо Паганіні». Ху
дожній телефільм. 4 серія. 2.10 —
«Вертикаль художника Селіверстова».

Д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «В
об’єнтиві — тварини.
Скорпіон,
тарантул та інші». Науково-попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — Літера
тура. 5 кл. К. Г. Паустовський.
«Мещерська сторона». 9.05 — Ан
глійська мова. 1 рік навчання.
10.05 — Англійська мова. 2 рік на
вчання. 10.35, 11.40 — Світ,
що
нас оточує. 1 нл. Всі професії по
трібні. 10 55 — Розмннна для еру
дитів. 12.05 — «Клуб жінок». Ху
дожній телефільм. 1 і 2 серії. 14.30
— «Біль мій, Арал». 15.00 — Кон
церт ансамблю пісні і танцю Кал
мицької АРСР «Тюльпан». 17.00 —
Мультфільм. 17.10 — К. Воробйов.
«Доля і книги». 18.35 — «Щедрий
вечір». Передача з Ужгорода. 18.55
— Колаж. 19.00 — Арена. 20.00 —
Вечірня казна. 20.15 — «Верти

каль». Документальний телефільм
«Мені люді пісню
подарували».
20.45 - Спорт для всіх 21.00
Час (3 сурдолеренладом). 21-45На сесії Верховної
23.15 — На
прохання глядачів.
«Ширше йоло». Частина 2-

ня казка. 20.15 — Біатлон. Чем
піонат світу. Естафета 3X7,5 км.
Жінки. 21.00 - Час. (З сурдопе23.15‘^осХ
ська красуня-91».

неділя

субота

24 ЛЮТОГО
23 ЛЮТОГО

А ут
7.30 — Новини. 7.45 — Телефільм
«Біля далеких передгір’їв». 8.15 —
Ритмічна гімнастика. 8.35 — Ху
дожній телефільм «Секретини форватор». З серія. 9-45 — До 120-рЫчя від дня народження Л. Україн
ки. Відеофільм «Блакитна троян
да». 12.10 — Концерт духового ор
кестру Прикарпатського військо
вого онругу. 12.55 — Вірші поетівфронтовиків.
13.25 Новини.
13.35 — У йолі друзів. Музична
програма. 15.25 — Доброго вам
здоров’я. Відповіді на листи теле
глядачів. 15.55 — Сьогодні — День
Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. Служба солдатська.
16.55 — Художній телефільм «Хви
лі Чорного моря». 5 серія. 18.10 —
Скарбниця пам’яті. О. Вишня. 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — Телерадіожурнал «Право». 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — Три ве
чори з Бойчугістами. 21.30 — Кон
церт
інструментальної
музики.
21.45 — Вперше на екрані УТ. Ху
дожній телефільм «Секретний форватер».4 серія. 22.55 — Вечірній
вісним. 23.25 — Нічний телезал.
Пісенний вернісаж. Частина третя.

А Ц'г (І програма)
6.30 — У суботу рано вранці.
Виступ фольклорного ансамблю
«Волочовники». 6.45 — Мультфіль
ми. 7.15 — Спорт для всіх. 7.30 —
Ритмічна гімнастина. 8.00 — Ран
кова розважальна програма. 8.30
— Здоров’я. 9.00 — ТСН. 9.15 —
«Стежка, яма веде до храму». До
кументальний телефільм. 9.50 —
«Співак із легенди Борис Зайцев».
10.40 — Переможці. 11.40 — «Піс
ня плюс дружба». 12.15 — Мульт
фільми. 12.40 — Концерт хору ро
сійсько" пісні Держтелерадіо СРСР.
Художній
керівник — народний
артист СРСР М. Кутузов. 13.15 —
«Книга для вас». Видавництво «Мо
лода гвардія». 13.45 — Сьогодні —
День Радянської Армії і ВійськовоМорського Флоту СРСР.
Виступ
заступника міністра оборони СРСР
генерала армії К. А. Кочетова.
14.00 — На службі Вітчизні. 15.00
— ТСН. 15.15 — Фільми режисэра
С. Самсонова. «Багато галасу да
ремно». 16.35 — Прем’єра доку
ментального фільму. 17.00 — «Віч
на пісня кохання*. Кінононцерт.
18 00 — Міжнародна
панорама.
18.45 — Мультфільми для дорос
лих. 19.00 — Прем’єра художньо
го телефільму «Одна ніч». 19.45 —
«Солдатська пісня». По сторінках
передач. 21.00 — Час. 21.45
—
Продовження передачі
«Солдат
ська пісня». 22.45 — ТСН. 23.00 —
«До і після опівночі». 1.00 — Ніч
не ТБ. «Шерлок Холмс і доктор
Ватсон». Художній телефільм. 1 се
рія. 2.05 — «Погляд вгору». Ком
позитор А. Тертерян.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастина. 8.15—Мульт
фільм. 8.35 — «Земля тривоги на
шої». Прем’єра
документального
телефільму «Кавнасіоні». 9.25 —
Відеоканал «Співдружність». День
телебачення Молдови. 12 55 — Те
лепрограма «Сім’я». 13.55 — Біат
лон. Чемпіонат світу. Естафета
4x7,5 км. Чоловіки. 16.00 — Відео
канал «Плюс одинадцять». 19.30 —
Мультфільм. 19.45—
Парламент,
сьний вісник Росії. 20-00 — Вечір-

▲ УТ

7 зо - Новини. 7.45 - Ритмічна
гімнастина. 8.05 - Центр розши
рює кордони.
Про лікувальний
центр у Криму. 8.25 — «У иеділю
вранці». 9.25 - Художній
телефільм «Секретний форватер». < серія. 10.35 — Музичний фільм «Ру
салчин тиждень*. 11.30 — Худож
ній телефільм «Хвилі Чорного мо
ря». 6 серія. 12.45 — Для
Канал «Д». 14.15 — Новини. 14.30
— Село і люди. 15.15 — «Ви нам
писали». Музична передача за лис
тами глядачів. 16.00 — Телефільм
«Кортик для адмірала». 16.20 —
Для дітей. «Кукурік і компанія».
17.20 — Як впроваджується «За
кон про мови в УРСР». 18.05 —
Телеспортарена. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Театр 1 час.
Київський Російський
драматичний театр імені Л. Українки. 20.30
— Народні мелодії. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.05 — Три вечо
ри з Бойчукістами. Передача третя.
21А0 — Вперше на екрані УТ. Ху
дожній фільм із субтитрами. «Я
люблю тебе,
квітень,
нвітень».
22.55 — Вечірній вісник. 23.25 —
Нічний телезал. Пісенний
верні
саж. Частина 4.

А ЦТ (І програма)
8.00 — ТСН. 8.15 — Ритмічна
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — 3 ранку раненько.
Передача для дітей. 10.00 — Полі
тичні діалоги. 11.00 — Райкова
розважальна програма. 11.30 — «У
світі тварин». 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Музичний
кіоск.
14 30 — Програма «Веді». 15.00 —
ТСН. 15.15 — Прем’єра коротко
метражного художнього телефіль
му для дітей. «Шури-мури». 15.45
— «Допоможи собі сам». 16.30 —
Недільний променад-концерт ЦТ-1.
18.10 — «Уолт Дісней представляє».
19.00 — Свято хорової музики.
19.30 — На прохання глядачів. Ху
дожній
фільм «Міст у тишу».
(США). 21.00 — Час. 21.45 - Теле
візійне знайомство. Директор ВА-*у
В. В. Каданнинов. 22.55 — Програ
ма «ВІД» представляє: «Музична
азбука Росії». 23.55 - ТСН. 0.15 —
Нічне ТБ. «Шерлок Холмс і доктор
Ватсон». Художній телефільм. 2 де
рія. 1.25 — М. Лесков. «Грабіж».
Фільм-концерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай. 8.15
— Мультфільм. 8.35 — Кінопубліцистика союзних республік. Пре
м’єра документального телефіль
му «Магістраль». (Мінськ). 9.25 —
Чемпіонат США з баскетболу се
ред професіоналів НБА. «Лос-Анд
желес Лейкерс» — «Бостон Селтік».
10.25 — «Плюс одинадиять”. Про
грама
Російс кого
телебачення.
13.55 — Біатлон. Чемпіонат світу.
20 км. Чоловіки. 16.50 — Мульт
фільм. 17.00 — «Планета». Міжна
родна програма. 18.00 — Біатлон.
Чемпіонат світу. 15 км.
Жінки.
18.40 — «Життя серед озер». З
циклу «Як ми відпочиваємо». 19.10
— «Світ, в якому ми живемо». До
кументальні
фільми
режисера
О. Габриловича. 20.00 — Вечірня
казна. 20.15 — Колаж. 20.20
—
Лижний фристайл. Чемпіонат світу.21.00 — Час. (З сурдоперекладом). 21.45 — «Авторське телеба
чення*. 23.45 — Гандбол. Кубок
Ігр. Чоловіки. 1/4 фіналу. ЦСКА —
«Атлетіко* (Мадрід).
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ГОТУЄМО «АМАНОВІ ВУХА»
ЩУКИ ЩЕ НА ГЛИБИНІ • ••
Лютий — місяць контрастів.
І

Морози і
відлиги співпадають зі значним збільшенвесні
ням світлового дня,, з властивими
добовими коливаннями температури повіт
ря. Здавна 2 лютого за старим стилем на
род відзначав день Стрітення.
Вважали,
що в цей день зима зустрічається з літом.
За народними прикметами в цей день бу
ває останній великий мороз, а за ним на
стає відлига, пом’ягшена погода. Довгі зи
мові нечі ворони, граки, галки і деякі інші
птахи проводять на деревах, розпушивши
пір’я і притиснувшись один до одного. Си
нички, повзики, корольки ночують у дуп
лах дерев, а горобці ховаються під дахами будинків, Рябчики, білі куріпки ночують
під снігом.
Безумовно, зима — тяжка пора року для
треба
більше,
птахів. В цю пору харчів
ніж улітку. Підгодовувати птахів необхідно
обов’язково. ‘ Це потрібно не тільки для їх
поживи, а й зігрівання. Адже птахи вилі
тають шукати поживи ще до сходу сонця і
повертаються на нічліг з настанням
тем
ряви.
Єнотовидні собаки І барсуки
все
ще
сплять у теплих норах. У бурих ведмедів
ПОКИ
з барлогах — ведмежата. Косолапі
що не думають про вихід на волю.
Саме час вовчих «весіль«. Вовки в цей
час нерідко появляються в місцях, де раніше не зустрічались.

Особливе місце серед часту
вань у дні, коли євреї всього
світу відзначатимуть
свято
Пурім, займають пиріжки з
маком («аманові вуха»).

Ошпарте мак для начинки
кип’ятком, потім
поверніть
його через м’ясорубку
або
розітріть у ступці. Змішайте
з молоком та медом і варіть
на маленькому вогні,
часто
помішуйте, поки не загусне.
Добавте лимонну цедру, ош
парений ізюм, перемішайте,
охолодіть.
Розведіть дріжджі в теплій
воді і залийте їх у молоко.
цуДодайте склянку муки,
кор і сіль.
Додавайте
ПО
одному яйцю, кожного разу
збиваючи суміш. Покладіть,
продовжуючи збивати,
мас
ло. Висипте залишки муки і
замісіть тісто.
Місіть
його
кілька хвилин, а потім покла
діть до миски, закрийте руш
ником і залиште у теплому
місці. Тісто повинне подвої

тись в об’ємі, Викладіть тісто
на посипану мукою дошку
та місіть ще п’ять
хвилин.
Розділіть тісто пополам, розкатайте кожну
частину
до
товщини близько 0,5 см. Ви
ріжте кружки або квадрати,
покладіть на кожний начинку
і зліпіть трикутні
пиріжки
Покладіть
гоменташен
не
змащене жиром деко і за
лиште підніматися (поки не
збільшаться вдвоє). Змажте
пиріжки збитим жовтком та
печіть на середньому
вогні
25 хвилин, поки не підрум’я
няться.
Дріжджі — 75 г, тепла во
да — 0,25 склянки, кип’ячене
молоко — 0,75 склянки, му
ка — 5 склянок, цукор — 0,75
склянки, сіль — 0,5
чайної
ложни,
з ЯЙЦЯ,
розтоплене
масло — 1 склянка. Для на
чинки: мак — 2 склянки, молоно — 1 склянка,
мед
—
0,75 склянки, терта лимонна
цедра — 1 чайна ложка, ізюм
— 0,5 склянки.

Підготував Г. ХАРИТОНОВ.

У зайців зараз танож «весільна» пора. У
місячні ночі довговухі «кавалери» на очах
своїх «ноханих» здійснюють дивні стрибни,
доводячи свою силу і нм’тливість. Одначе і
в самий розпал «весіль» зайці не втрачають
притаманної’ їм обережності. В кінці місяця
на ріках і озерах, інших водоймищах знач
но знижується рівень води.
Настає
пора
більш активного життя риб. У тих водойми
щах, де рівень води поступово знижується,
починається передвесняне переміщення ля
ща й судака. До місць впадіння малих рік
і приток підходить підлящик. Щука, хоч і
готується до весняного нересту, але тримає
ться ще на глибині.

Ліс усе частіше пронизує золоте промін
ня. Тіні відбиваються на снігу. Все яскраНезабаром
настане
віше світить сонце.
весна.

₽. МИКОЛАЙЧУК.
м. Кіровоград.

Малюнон 8.

НЕНАШЕВА.

19.30 «Американський ніндзя». З серія. У головній
ролі М. Дудіков.
21.30 «Пригоди поліцейського в Єгипті». Комедія.
У головній ролі Б. Спенсер.

ЧЕТВЕР, 21 ЛЮТОГО

ш. КІреВвГряД»

Полг«ясь«»л 71.

НЕДІЛЯ, 17 ЛЮТОГО
Мультфільми. ,
«Чорна дірка». Фантастика.
17.30 «Кулак Брюса Лі».
«Назад в майбутнє». 2 серія. Фантастика.
«Життєва сила». Фантастика.
«Бовдури». Комедія.
ПОНЕДІЛОК, 18 ЛЮТОГО
10.00 «Зірка відваги». 1 серія. Мультфільм.
11.30 «Ризикована справа». Бойовик.
13.30, 17.30 «Чорний орел». У головній ролі Ж. К.

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

Вандам.
15.30 «Зоряні війни». 2 серія. Фантастика.
19.30 «Американський ніндзя». 2 серія. В головній
ролі М. Дудіков.
21.30 «Школа злодійства». 2 серія. Комедія.
ВІВТОРОК, 19 ЛЮТОГО
10.00 «Зірка відваги»). 1 серія. Мультфільм.
11.30 «Ризикована справа». Бойовик.
13.30, 17.30 «Чорний орел». У головній ролі Ж. К.
Вандам.
15.30 «Зоряні війни». 2 серія. Фантастика.
19.30 «Американський иіидзя». 2 серія. В головній
ролі М. Дудіков.
2 серія. Комедія.
21.30 «Школа злодійства».
*
‘

СЕРЕДА, 20 ЛЮТОГО
10.00 «Зірка відваги». 2 серія. Мультфільм.
и.зо «Круп». Казка.
1330, 17.30 «Кривавий спорт».
У головній
Ж. К. Вандам.
15.30 «Зоряні війни». З серія. Фамтастика.

ролі

10.00 «Зірка відваги». З серія. Мультфільм.
11.30 «Легенда». Пригоди.
ролі
13.30, 17.30 «Помста боксера». У головній
Ж. К. вандам.
15.^0 «ч.упермен-4». Фантастика.
ролі
19.30 «Сила помсти». Бойовик.
У головній
М. Дудіков.
21.30 «Злодії і грабіжники». Комедія. В головній
ролі Б. Спенсер.

П’ЯТНИЦЯ, 22 ЛЮТОГО
10.00 «Зірка відваги». 4 серія. Мультфільм.
11.30 «Космічний мисливець». Фантастика.
13.30, 17.30 «Кіборг—вбивця».
В головній
ролі
А. Шварценеггер.
15.30 «Супердівчинка».
‘
Фантастика.
19.30 «Попутник». Бойовик.
21.30 «Мене звати «Трійцею». Комедія. В головній
ролі Б. Спенсер.

СУБОТА, 23 ЛЮТОГО
10.00 «Зірка відваги». 5 серія. Мультфільм.
11.30 «2019 рік після падіння Нью-Йорку», Фантастика.
13.30, 17.30 «Підрозділ «Дельта». В головній ролі
Норріс.
15.30 «Гремлени». Фантастика.
19.30 «Смертельна зброя». 1 серія. В головній ролі М. Гібсон.
21.30 «Рекрути», Комедія.

НЕДІЛЯ, 24 ЛЮТОГО
10.00 «Зірка відваги». 6 серія. Мультфільм.
11.30 «Уїллоу». Казка.
13.30, 17.30 «Танго І Кеш». Бойовик. У головній ролі С. Сталлоне.
15.30 «Зубастики». 2 серія. Фантастика.
19.30 «Смертельна зброя». 2 серія. В головній ролі
М. Гібсон.
21.30 «Графиня Четерлей».
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Невольно возникает вопрос: да нужно ли вооб
ще было присутствие царицы при таких опера
циях, при которых надлежало высылать из ком
наты молодых девушек/ И почему в самом деле
царице было приятнее, по ее словам, «делать подооные вещи» самой?
А что она, повидимому, часто доставляла себе
такие «приятности», подтверждает ее кокетливая
приписка к письму от 28/29 нояоря 1914 г.,
где
царица, посылая привет (Н. П. Саблину) другу ее
благоверного, сообщает им обоим: «Рада, что вам,
двум старым грешникам, посчастливилось увидеть
хорошенькие личики, мне чаще приходится
видеть иные части теля, менее идеальные».
Мешала ли царице в таких случаях женская
застенчивость? а если и мешала
раньше, то во
имя кого она подавляла ее, при своих разъездздепо военным госпиталям?
'
На этот вопрос ясно отвечают следующие стро
ки
из
письма ее к Николаю II от 28
ноября
1914 г.: — «Наш Друг желает, чтобы я разъезжа
ла. а потому я должна подавить свою застенчи
вость».
«Наш Друг» — это отец Григорий, «наш Друг» —
это тот, чье желание «преследует» царицу, знаю
щую, что «неисполнение его может стать роковым
для нас и всей страны».
Вопрос об «освящении» царицы старцем, стало
быть/зависел только от желания последнего. Же
лание его, надо думать, стояло в зависимости от
чувственного характера царицы. Чувственный же
характер обуславливается, как мы знаем с его слов,
«олудным бесом», могущим быть изгнанным толь
ко через чудо, коим старец не пренебрегал ради
спасенья даже простых смертных.
Мог ли он не проявить этого «чуда» в отноше
нии чувстенной царицы, все время
«преследуе
мой», по ее словам, желанием святого старца.
Таина сия велика есть.
Переходя к другим чудесам, прославившим «свя
того старца» и укрепившим его исключительное
положение у трона, надлежит тут же заметить,
что ввиду изрядного количества этих чудес, мы мо
жем в этом нратком описании «жития святого»
носнуться только некоторых из них, наиболее при
мечательных.
Начнем с ознакомления с чудом, непосредствен
ный свидетель какового, чуждый веры до сего о
чудеса, оставил нам о нем печатное воспоминание.
У Е. Ф. Джанумовой, находившейся в 1915 г. в
Петрограде, тяжко заболена в Киеве ее любимая
племянница Алиса.
Старец Григорий, в одно из своих посещений
Е. Ф. Джанумовой, неожиданно узнал, что больная
при-смерти и что тетушна, столь нравишаяся свя
тому, должна в тот же день уехать на юг.
«Тут произошло что-то странное. — пишет Джа-^
нумова в своем дневнике, от 26 ноября, — чегсг^
я никан объяснить не могу. Как ни стараюсь по
нять, ничего придумать не могу. Не знаю, что это
было. Но я изложу все подробно, может быть по
том когда-нибудь подыщутся объяснения, а сейчас
одно могу сказать — не знаю. Он взял меня за ру
ку. Лицо у него изменилось, стало как у мертвеца,
желтое, восковое и неподвижное до ужаса. Глаза
закатились совсем, видны были только одни бел
ки. Он резко рванул меня за руки и сказал глухо:
— «Она не умрет, она не умрет, она не умрет».
Потом выпустил руки, лицо приняло
прежнюю
окрасну. И продолжал начатый разговор, кан буд
то ничего не было... Я собиралась вечером выехать
в Киев, но получила телеграмму: «Алисе лучше,
температура упала». Я решила остаться еще на
день. Вечером к нам приехал Распутин. Я показа
ла ему телеграмму: — «Неужели ты этому
по
мог?» — сказала я, хотя, конечно, я тому не вери
ла. — «Я же тебе сказал, что она будет здоро
ва», — убежденно и серьезно ответил он. «Ну, сде
лай еще раз так, кан тогда, может быть она совтем поправится». — «Ах, ты, дурочка, разве я мо
гу это сделать? То было не от меня, а свыше. И
опять это сделать нельзя. Но я же сказал, что она
поправиться, чего ж ты беспокоишься». Я недоуме-,
вала. В чудеса я не верю, но какое странное сов
падение. Алиса поправляется. Что это значит? Ли
ца его, когда он держал за руки, я никогда не за
буду. Из живого оно стало лицом
мертвеца, —
дрожь берет, как вспомню».
Другое чудо исцеления, — за истинность кото
рого говорит текстуальное описание его С. П Белецким со слов самого чудотворца, — еще более Т
замечательно, тан как может быть рассматривае
мо, как воскрешение из мертвых, происшедшее на
глазах царя и царицы.
Чудо это было явлено отцом Григорием на воз
любившей рабе его Анне Вырубовой,
пострадав
шей при железнодорожной катастрофе между Пет
роградом и Царским Селом в 1913 г
«Будучи в бредовом горячечном состоянии, гп2^еТл СА ПП Б®л®цнии> — Не открывая все время,
глаз, А. А. Вырубова повторяла лишь одну фразу:
- Отец Григории, помолись за меня! у
'
Узнав о тяжелом положении Вырубовой со слов
графини Витте, н не имея в ту пору о своем рас
поряжении казенного автомобиля, Распутин вос
пользовался любезно предложенным ему графи®ИТТ’ ее ав.то"Обилем и прибыл в Царское
Село в приемным покои лазарета купа были поставлена А. А. Вырубова женщинАю-врІчом это£
лазарета княжною Гедронц, оказавшей н” месте
катастрофы первую медицинскую помощь постр™
давшей. В это время в палате, где лежала А А ВыгосУАаРь С государыней, отец.
А. А. Вырубовой и нняжна Гедройц. Войдя о пала
ту без разрешения и ни с нем не зАороваясь Рас
путин подошел н А. А. Вырубовой взял ее ріку“
залРеНй°: СМОТР" Н3 НЄв’ ГР°МКО и повелительно ска- Аннушка! проснись, поглянь на
‘ И и общему изумлению всех присутствовавших,
ноеАн!д РнУеювли°иТоКРрЬГа ГЛа3а И- увидев наВ„лон2Н.'
зала:
4
Распутина, улыбнулась и сиа-

- Григорий - это ты? Слава богу!

4
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«Молодой коммунар» — ин-

: формацмонно . публнцмстмче! схий еженедельник. Учреди,
!• гель — Кировоградским обком
ЛКСМУ(МДС).
На украинском языке
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