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Район 9 травня аустрі» усіх «<пц*м, але ас»дн до ме
моріалі» на місцях «олдатеяних поховану м. Кіровогра
да прийшло вагото в«т»р=алі» та йолові «срвлмао людне
було на Меморіалі пам’яті. Пройшли иолойн воініш, на
гранітні плити лягло море иаіті». Після «його свято пе
рейшло » центр міста, «а площі імені Кірова »»двувся
святковий концерт духової муаинН, а ПОТІМ — виступи
дитячих танцювальних ансамвлі».
Фото І. НОГЗУНА, Ж. І>И«А.

звертаємо
вашу увагу:
♦ 3 відомих причин, про це пові
домлялося, «МК» не вийшов 4 трав
ня. Ми змушені були дещо змінити й
графік виходу газети (свята ж дале
ко не всім на користь!). Але не про
інформувати вас, шановні читачі, про

всі минулі події просто не маємо пра
ва. Отож, максимум інформації при
(мінімумі газетної площі — 2 і 3 стор.

♦ Знову дебати, знову рішення й
постанови: наближається Ні респуб
ліканська
конференція
ЛКСМУ
(МДС). Пройде вона у Києві 17—19
травня. Щодо дебатів, то вони вже по
чинаються у цьому номері
газети.
Спілка молоді сьогодні — 4 стор.
♦ День ПЕРЕМОГИ — свято, яке
ніхто не піддає сумніву. Роздуми мо
лодих і ветеранів про ті славетні по
дії сорокашестирічної давності — 5
стор.

♦ На розвороті (6—7 стор.) трохи
фантастики, пригод і чортівщини. Є й
серйозніші речі, наприклад, роздуми
про Угорщину: якою стала тепер ця
донедавна братня країна.
♦ Минув День преси. Це свято не
тільки професійних журналістів, а й
усіх друзів газети. Подаємо добірку
їх матеріалів — 8 стор.
♦ Любителів сучасного театру запрошуємо зазирнути на 9 стор.
♦ Ніндзюцу — ще мистецтво бути
терплячим. Якщо вас заінтригувала
назва, будь ласка, подробиці на 10
стор. Там іще реклама, події спортнвного життя області.
♦ Програма телепередач на тиж
день — В1 стор.
♦ Остання, 12 сторінка, — ребус,
VIDEO і дещо про Распутіна.
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Оптом скуповують МО
розиво жителі Свердляр,
сьма. Розгадка чергово
го ажіотажу досить прос
та: в умовах жорстокоге
молочного дефіциту винахідливі мами готують на
ньому манну нашу.

Для багатьох учасників демонстрації та, певно,
і наших читачів, цьогорічний Першотравень тра
диційно залишив приємні спогади. Гарно і прос
то було того дня на міській площі ім» Кірова —
майоріли прапори, вулиці купалися в прикрасах.
Ніякої помпезності, ніякої задирливості — щиро
сміялися люди. А це, повірте, радо бачити, коли
згадаєш про наше життя. Та й ми всі вже давнень
ко не бачили усмішок, а тут їх — ціле море.

*

*

довго
дзвеніла
у наших із вами
проходила вона
лише раз на рік.

*

ЦЕЙ НЕЗАБУТНІЙ день
ни члени клубу «Патріот».
Учасники вечора гуртом
підхопили пісні «Вогник»,
«Про кордон», які
співав
І. Ф. Бариш. Слухачі добре
сприймали вірші, які чита
ла М. Ф. Бабенко.
В знак глибокої вдячнос
ті ветеранам і з нагоди свя
та Олег Кохно виконав піс
ню «В землянці», яка нага
дала ветеранам про роки

*

*

у КІНЦІ КВІТНЯ В Толарі
ятті пройде Міжнародним
кінофестиваль «Жіночий
світ». Очікується прибу
ток ВІД НЬОГО В сумі блИ'
зько 100 тисяч карбована
ців. 10 процентів органі«
затори фестивалю внрь
шили перерахувати най
більш нужденній жінці
л
JB
області.■ У
зв’ri-av\y
язну «дз ЦГ»Г?
цим
ьне відділення Со-лА
Самарське
*
хінематографісті&ЛИ
юзу
г'
. . __
ГПЛПГЙПП unuuvn»
СРСР оголосило
конкурс
на иайбіднішу землячку.

НАШ КОР.

Не дивлячись на всі крутї повороти нашої історії,
День Перемоги залишиться
найдорожчим і найсвятішим
святом для нашого народу,
З
Великою Вітчизняною
війною, перемогою в
ній
пов’язані біль і страждання,
муки і горе наших людей.
Немає такої родини, яку б
не торкнулась страшна вій-

*

У Гонконзі працівники
одного з виховних заклад
дів дійшли до висновку,
що концентрація заліза
у волоссі спокійних в’кг.
мів набагато менша, ніж
у тих, хто схильний д0
насильства. Автори від.
«риття вважають, що їх;
ні дослідження допомо.
жуть у профілактиці зло
чинів.

Що не колона — посмішки, мелодії, чудовий
настрій. Крокували ветерани війни, праці, учні і
студенти, виробничники, службовці. Про НИХ ВСІХ
— теплі слова з гучномовця. Червонозорівці, гідросилівці, друкмашівці та радійці... Хіба всіх і пе
релічиш! Можна було б, та навщо — адже всі
вони воєдино сліпили площу квітами, та й самі,
як ті квіти, цвіли у веселості.
До речі, вона, веселість, ще
піснями на площі та в скверах,
домівках. От якби лишень не
від нас і в інші дні, бо 1 травня

*

Потім на вечорі були за
палені свічки — на знак па
м’яті про тих, хто не дожив
до свята, поклав своє жит
тя, на алтар Великої Пере
моги, хто загинув у Афгані
стані.
Про проблеми нинішнього
дня, соціальні, економічні,
моральні, духовні: наголо*
шувалось у піснях ВячеслаОротовського,
Олега

День Перемоги — свяго,
в якому з’єднались
гіркі
сльози втрат і радісні ус
мішки торжества життя.
З ініціативи обласного та
міського комітетів комсо
молу, комітету у справах
молоді
Кіровоградського
міськвиконкому з
нагоди
46-річчя з Дня
Перемоги
було проведено День пам’я
ті. Так, 8 травня, з допомо
гою учнів 34, 8, 19 та 31 се
редніх шкіл обласного цен
тру солдатським вдовам та
інвалідам Великої Вітчизня
ної були вручені продоволь
чі замовлення, поздоровле
но їх із святом.
9 травня у сквері
біля
кінотеатру «Комсомолець» о
20-й годині розпочався Ве
чір пам’яті з участю авто
рів та виконагвців самодіяль
ної пісні. Хоча і йшов дощ,
але люди стояли і слухали
лісні присвячені Перемозі у
війні:
«Сидиш біля вікна»
Кохно, Вадима Мурованого,
у
виконаній і
Анатолія ЇХНЬОЇ МОЛОДОСТІ.
Нашим ровесникам також Андрія Бондаря, у віршах
Кирилова, «Як вертались ко
заченьки із війни» — Андрія довелось пізнати лихо вій Анатолія Харчанова.
Тоді, 9 травня, наш народ
Фоменка, «Балада про бо ни. Скільки їх пройшло аф
ротьбу» — Вадима Муро ганськими стежками!? Скі став переможцем, а сьогод
ваного, «Поїзд у вогні» та льки залишилось скалічени ні нам ще треба ним стати.
Т. МУЗИЧЕНКО.
«Розповідь ветерана» — Анд ми!? Скільки навіки зали
На знімку внизу: воїни
шилось
лежати в землі?
рія Бондаря.
Афганістан бо Кіровоградського гарнізону
У вечорі Пам’яті
взяли Сьогодні
участь ветерани війни і пра лить у наших душах. Саме Роман ХАРЧЕНКО та Віктор
ці, учасники звільнення Кі- цьому були присвячені піс ДАНИЛЬЧУК прямо з по
ровоградщини від німецько- ні «Це біль» Анатолія Кири льової кухні пригощали всіх
фашистських
загарбників лова та «За річкою, де мій бажаючих солдатською ка
І. Ф. Бариш, В. П. Повійчук дім», «Хвилина мовчання»— шею (з м'ясом!).
Фото В. ГРИБА.
та М. Ф. Бабенко — усі во- Юрія Сривкова.

КВІТИ ПАМ’ЯТІ
Святкуючи пам’ятний День Перемоги, в багатьох
селах і містах Кіровоградщини словом вічної дя
ки згадали і партизанів, які об’єднувалися в ба
гато різних загонів і громили гітлерівських оку
пантів у тилу ворога. Не забули й про загін Во
рошилова, командиром якого був
житель села
Федвар Олександрівського району Семен Івано
вич Долженко.
Загін діяв протягом 1942—1943 рр., і за цей час
здійснив 58 бойових операцій. Не раз фашисти
влаштовували облави проти
народних
месни
ків, але розгромити їх так і не вдавалося — наші
земляки, які в основному переважали в загоні,
гідно витримували наступи майже тисячних ше
ренг противника.
Під час жорстокого бою 24—26 жовтня загину
ли піонери з села Федвар (нині Підлісне) Федя
Шепель і Яша Матвієнко, Ваня Коноваленко і Ваня Юрченко— вони були зв’язковими і під виглядом пастушків допомагали тримати зв язок. Фа
шисти два дні нелюдськи допитували хлопчаків,
але не почувши ні слова, замордували їх.
Нині цвіте весна. У селі Підлісному Олександ
рівського району пам’ятають про подвиг своїх
юних земляків — біля пам’ятника піонерам-героям завжди в цю пору палахкотять квіти. Квіти
пам’яті.
О. ЗОЗУЛЯ,
студентка Кіровоградського педінституту.

Напередодні травневих свят відбувся міський
піонерський зліт, на який прибули делегати від
шести територіальних дружин міста.
Зліт проходив нетрадиційно. Біля входу у се
редню школу Не 31, де збиралися делегати —
два прапори — міської піонерської організації
та прапор зльоту. Поряд з традиційним червоним
кольором — синій, жовтий, цікаві малюнки. Зліт,
зібравши дітей та дорослих, прийняв положення
про міську Раду піонерських організацій, вибрав
Раду, в яку ввійшли також дорослі — представни
ки позашкільних дитячих закладів,
комітету в
справах молоді при міськвиконкомі та від ком
сомолу. Головою Ради на альтернативнім основі
обрано І. Винокурова.
У перервах та після зльоту працював піонер
ський банк, піонерське кафе, аукціон, піонерська
біржа праці.
Зліт вітав штаб міського вожатського загону.
Учасники зібрання по закінченні роботи поса
дили дерева.
Організатори зльоту запросили на нього пред
ставників міських громадських та державних ор
ганізацій, але вони не удостоїли піонерів своєю
присутністю.

НАШ HOP.

НАЗДОГАНЯЙТЕ «ЧЕРВОНУ РУТУ»!
16—19 травня у Києві
відбудеться
заключний
зональний
відбірковий
тур фестивалю «Червона
рута». Хто ще має
ба
жання й можливість взя
ти участь у фестивалі і

через якісь обставини не
І
встиг це зробити до об
ласного конкурсу, пода
вайте заявки. Вони прий
маються до 15 травня.

Телефони
у
Києві:
212-84-59, 229-41-95,

*

*

В одній з лабораторій
Сан-Франціско (США) роз
роблено нову тканину,
яка зігріває людину в но«
грози, освіжає в спеку, до
бре випаровує вологу. Ос
новою и чудодійних влас
тивостей є поліетиленогліноль— суміш воску і новостворених хімічних ре
човин,
молекулярна
структура яких змінюєть
ся залежно від темпера
тури. Тканина довготер
мінова в експлуатації, до
того технологія н виго
товлення зовсім неснлад
на.

* * *
У Міністерстві охоро
ни здоров’я СРСР ІЗИ>Ж‘
шується питання з під- ,
прнємством, я не береться 1
ВИГОТОВЛЯТИ... штучні 40’ її
ловічі
статеві
члени. |
Сьогодні, за словами го
ловного психіатра мініс- р
терства Олександра Кар- у
пова, чоловіків з різно-\
манітними статевими роз-'
ладами скільки завгодно.
За час перебудови з її
постійними стресами. У
нас в країні виникла ба*
гатомільйонна армія ім
потентів.
Переговори з організа
цією, яка вирішила взя
тись за таке незви *не ви
робництво, проходять ус
пішно. Правда, її назва
й моординати поки що
невідомі: це комерційна
таємниця.

На першу ярмарку «Мі
няйло» зібрались в Алапаєвську близько трьох
сот громадян. На обмін,|
крім меблів, посуду, ап-^.'[
ратури пропонувались
зовсім звичні для такого
виду угод товари — тру
си І бюстгальтери. Яр
марок
пройшов з вели
ким успіхом. Вирішено
його повторити.

* * *
Учаснини щорічної кон
ференції
Далекосхідної
асоціації морсьних капі
танів, яка відбулась у
Владивостоці, вирішили
звернутись до Президен
та СРСР М. С. Горбачова
з проханням помилувати
капітанів пароплава «Ад
мірал Нахимов» і тепло
хода «Петр Васев».
31
серпня 1986 року при
зіткненні цих суден у
загинуло
Чорному морі
423 чоловіки.

* * *
заарештовано
У Римі
чотирьох ірландців-ієзузруи■ ■
їтів, котріповністю
__ . _
«ували операційну в п-|
некологічній клініці Сан-і
Камілло на знак протес- »
Ту проти практики штук-1
ного переривання вагіт
ності. Нанесені клініці І
збитки ОЦІНЮЮТЬСЯ в 10’
мільйонів лір.
Ієзуїтам загрожує^10'
ремне ув’язнення стро
ком від двох до шести
років. Капеллан клініки
Сан-Камілло отець Ьміліг
засудив дії релігійних
фанатиків, заявивши, шо
державні закони треОповажати,
навіть якщо
ти з ними не згоден.

(За матеріалами лраси|<

J

«...ЦЕ НАШ ЗЕМЛЯК»
Минулого понеділка відбулося чергове засідання бю
ро Кіровоградського обкому ЛКСМУ (МДС). На ньому
розглядалися питання про роботу БММТ «Супутник»;
про роботу редакції газети «Молодий комунар»; про
проведення дня пам’яті; про проведення операції «Літо-91»; про проведення обласної гри «Орлятко»; про
будівництво пам’ятника колишнім воїнам-Інтернаціоналістам всіх поколінь; про підвищення заробітної плати
по компенсації; про надання кредитів; про нагороди;
про придбання обладнання; про директора центру тру
дових об’єднань молоді; про школу юних менеджерів;
про асоціацію молодих керівників.

З кожних розглянутих питань, враховуючи зауважен
ня і доповнення, прийняті відповідні постанови.
Якщо в основному обговорення питань
проходило
швидко, без тяганини (слід відмітити, що всі вони на
лежним чином були підготовлені працівниками апарату
обкому комсомолу), то перші два забрали чимало часу.
Це й зрозуміло, бо, скажімо, коли мова йшла про «Су
путник», довелося вникати в різнобічні сфери діяльнос
ті цієї організації. Його голова — Сергій Лушніков об
разно зауважив, що організація, яку він очолює, хвора
настільки, наскільки хворе наше суспільство.
Слова, звичайно, загальні, а зміст — конкретний. Як
що, приміром, рік тому надходили до нас путівки, в то
му числі й за кордон, централізовано, то сьогодні не
путівок, а виділених місць на ці поїздки — одиниці.
Доводиться самому шукати їх. І, віддамо належне, є
певні успіхи. Приклад — поїздки до Польщі. Але, як во
диться, одна біда за собою іншу веде: путівки в цю
країну є, та нема бланків закордонних паспортів, яки
ми «Супутник» не розпоряджається (навіть УВС області
їх достатньо не має — не надходять)... Отож мають

<
Чорнобильський смерч, який здій
нявся над Прип’яттю п’ять років то
му, зірвав з місця тисячі людей, роз
метав старих і малих по містах і се
лах України. їхали й за межі рес
публіки, відшукуючи близьких і дале
ких родичів, котрі змогли б дати при
тулок хоча б на перших порах.

Не знаю, чи пощастило
людям,
названих згодом «евакуйовані з 30кілометрової зони», яких доля, а вір
ніше рука котрогось із чиновників,
занесла у наші
краї. Навряд. Бо
свої уранові копальні підкидають нам
у повітря всілякого непотребу, та й
промгіганти місцевого масштабу ус
пішно труять населення за допомогою
планово-позапланових та аварійно-ви
падкових викидів. Однак люди при
їхали сюди, бо одним взагалі не було
куди дітись, а іншим — тільки б вир
ватись куди-небудь, аби лиш подалі
від випущеного на волю атомного
джина.

Як їм живеться у нас, про те зна
ють тільки вони. Як живеться їхнім
дітям, для яких нудота, загальна сла
бість, головні болі, носові кровотечі
стали вже звичним явищем — вхоп
лена там доза довго
нагадуватиме
про себе. Як живеться жінкам, бага
то з яких уже поховали чоловіківліквідаторів, а тепер скніють над оп
роміненими дітьми — що їх чекає в
майбутньому. Чим рятуватися на ви
падок якогось захворювання,
коли
сьогодні навіть цитрамону в аптеці
не купиш — діти, особливо маленькі,
аж заходяться від головного болю, а
зарадити нічим.

змогу побувати в Польщі ті, хто має закордонний пас
порт.
Ще багато уваги приділялося взаємостосункам між
«Супутником» і комітетами
комсомолу. С. Лушніко®
пообіцяв, що будь-яку пропозицію КК тільки вітатиму
аби лише вони були...
Не менш принципово говорилося на бюро й про
роботу «Молодого комунара» — газети комсомольсь*
кої організації області. Аналізувалися її публікації в ці
лому. Наголошувалося на тій же проблемі, що й у по«
передньому питанні — недостатні стосунки з комітета
ми комсомолу. Як кореспондент цього видання скажуй
що можемо, робимо — ще жоден лист від спілчан не
був схований у стіл — всі друкували. Правда, їх, отих
листів з райкомів і міськкомів комсомолу, до редак
ції надходять одиниці. Можливо їх працівники алфавіт
забули?
Наближається з кожним днем знаменна подія для
всіх жителів Кіровоградщини — скоро в сквері Ленін
ського комсомолу відкриється пам’ятник воїнам-інтернаціоналістам усіх поколінь. На спорудження цього па«
м ятника витрачено не один десяток, вірніше — сотню
карбованців. А скільки зусиль довелося докласти ком
сомольським працівникам, аби в наш нелегкий час цю
справу рухати. Про те, що вона постійно на контрол?
свідчить і не одне бюро, яке в курсі всіх справ стосовс
но будівництва.
Ті, хто побував 9-го травня біля кафе «Фонтан», пев
не помітив, що там проходив цікавий захід (див. 2 стор.)
Так от — питання про це теж до деталей обговорюва
лося на бюро, яке підтримує все цікаве, що пропонує
комсомол області.

Тому звістка про приїзд у Кірово
град кубинських лікарів вселила в
душі змучених жінок хоч якусь на
дію — на нашу вітчизняну медицину
сподіватись уже нічого. Однак,
ян
з’ясувалось, кубинські спеціалісти не
мали на меті оглянути абсолютно всіх
дітей, евакуйованих з 30-кілометрової зони. Вони оглядали уже відібра
них спеціальною медичною комісією.
Детальніше про це розповідає голо
ва обласної ради Спілки піонерських
організацій Кіровоградщини Наталя
Жукова:
— Влітку минулого рому Централь
ний комітет комсомолу України і уряд
республіки Куба
підписали угоду
строном на 5 років, за якою тисячі ді
тей, які постраждали від чорнобиль
ської аварії, будуть оздоровлюватись
у цій латиноамериканській країні. Лі
нування і оздоровлення дітей кубинсь
кими спеціалістами проводиться без
платно. Всі інші витрати (плата за
квитки на літам, харчування, облад
нання виділених для відпочинку піо
нерських таборів) бере на себе ЦК
ЛКСМУ. Батьки здають тільки 32 кар
бованці — для обміну.
На рік планується 5 рейсів. Наскіль
ки я знаю, травневий рейс, яким ле
тітимуть і «кіровоградські» чорнобиль
ці — уже третій. Літаків буде два,
візьмуть вони на борт близько пів
тори тисячі пасажирів. Серед них і
діти — з Сумської, Запорізько», Тер
нопільської, Київської, Житомирської
Волинської,~ нашої та інших ‘збластей’,
і ті, хто займатиметься організацією
їхнього дозвілля — піонервожаті, ви
хователі,
фізкультурні та
музичні
працівники^ Адже табір — піонерсь
кий. Тому м відбирались туди хлопчи
ни и дівчатка віком від 8 до 14 років.
Це єдина наша умова. Всю Іншу воботу у співдружності з регіональною
організацією «Союз «Чорнобиль» вико
нувала спеціальна
медична комісія,
яка и визначила 28 дітей (така квота
виділена нам ЦК ЛКСМУ (МДС). Най
більше діток поїде з м. Києва, Жи

Ю. ЯРОВИЙ.

Восени минулого року
газета «Труд»
вмістила
невелику
інформацію,
де йшлося про те,
що
віце-президент
Всесвіт
ньої асоціації
засобів
масової інформації Бо Хі
Пак вручив у Радянсько
му фонді культури Раїсі
Максимівні
Горбачовій
чек на 100 тисяч дола
рів на благодійні
цілі.
Як сказала Раїса Макси
мівна, ці гроші стануть
першим внеском у бо
ротьбу з дитячим лейко
зом: ним у нас
хворі
ють тисячі дітей. Вона
передала чек професору
О. Рум’яйцеву,
який і
створює фонд допомоги
дітям, що страждають
цим захворюванням кро
ві.
Упевнені, що чимало
жителів нашої
області,
«прочитавши цю інформа
цію, навіть не уявляли,
що вона має певне від
ношення і до нас. В яко
му розумінні? Про це на
писала до редакції ко
лишній завуч Кіровоград
ської
середньої школи
№ ЗО Марія Іванівна БЕЗУГЛА.
Саша Рум’янцев >— це
наш землян. Народився
і виріс вія у Кіровограді.

томмрсьної, Чернігівської, Київської
областей — там ситуація набагато
складніша).
...Під одним із кабінетів першої
міської дитячої поліклініки — велика
юрба людей. Зібрались і запрошені,
і ті, хто не попав у списки. Кожен
має свою надію. Хосе Рафаель Ернандес Гомес (його колега-лікар ви
конував в основному перекладацьку
функцію) — невисокий кучерявий чо
ловік, ледь втомлений від напруже
ного графіка перельотів (тільки вчо
ра огляд дітей у Запоріжжі, потім —
у нас, далі — Київ, Житомир, і т. д.)
— починає прийом. Поки йдуть звич
ні розпитування, огляд рентгеноско
пічних знімків та інші необхідні про
цедури — трохи про самого лікаря.
З ного слів.
Він — ендокринолог, працює в Му
ніципальній лінарні. Приїхав на Ук
раїну по контракту на один рін. крім
нього, у нас працюють ще два кубин
ських спеціалісти — гематолог і пе
діатр. Вони теж їздять по областях.
Можливо, побувають і в Кіровограді.

Спочатку сім'я жила
в
районі
Кущівки, де Са
ша й почав ходити
до
СШ Н» ЗО. Школа, до ?ечі, українська. Незважа
ючи на те, що батьки
розмовляли
російською
мовою і згодом пере
йшли жити в центр міс
та хлопець не зрадив ко
лективу — щодня їздив
з центру на
околицю і
закінчив нашу шнолу з
золотою
медаллю.
Після закінчення шко
ли Саша Рум’янцев »сту
лив до 2-го Московсько
го. медінституту,
який
успішно закінчив.
Там
же захистив спочатку кан
дидатську, потім доктор
ську дисертації, основ
ним напрямом яких було
лікування цієї страшної
хвороби.
Зараз наш землян очо
лює кафедру в цьому ж
інституті. З газетної ін
формації відомо, що він
створює фонд допомоги
таннм дітям. У їхньому
тяжкому горі винен
не
тільки Чорнобиль. Винні
всі, хто раніше, та й за
раз, махає на екологію
руною. Думають, що це
дрібниця. А вона мстить
найнезахищенішим істотам — нашим дітям.
Тому і Олександр Рум 
янцев, і тисячі його ко
лег роблять усе можли
ве й немож ливе, аби в ря
тувати цих дітей. Нехай
їм щастить!
М. БЕЗУГЛА.

Табір куди поїдуть ваші діти, — за
70 нілометріе від Гавани. Місце дуже
гарне. Думаємо, хлопчики й дівчатка
добре підлікуються, зміцніють. Ми бе
ремо тільки тих, кому справді може
мо допомогти. Деяким мамам доводи
ться відмовляти. Повірте — це дуже
Г^ірко і страшно. Але... Ми теж
не
всесильні...
Окрім заздалегідь визначених
28
дітей, за проханням облздороввідділу, на Кубу поїдуть ще п’ятеро —
уродженці нашої області. Когось із
них оперуватимуть, когось спробують
підлікувати за допомогою
найнові
ших медичних досягнень.
Повірте, не для круїзу їдуть туди
ЦІ п ятеро. У них дуже велика біда.
І приїзд кубинських лікарів дав їм
хоч маленький промінчик надії. Де
яким, як це не страшно говорити, на
те, аби не піти з цього життя так ра
но.

м. Кіровоград.

О. ПИЛИПЕНКО.

м1На знімках: до прийому і на прийо-

»ото І. КОРЗУНА.

ЗАГРЕБЕМО ВЛІВО,
ПОПЛИВЕМО... ВПРАВО?
або Лірично-політичні роздуми
напередодні республіканської конференції
ЛКСМУ (МДС)
ЗАДОВОЛЕНІ.
ВІДГУКНІТЬСЯ!
Час нині незвичайний.
Про це чуємо звідусіль:
телевізор,, радіо, преса,
численні плітарки й ноеоявлені пророки вдос
таль частують нас подіб
ною інформацією. Та все
ж дозволю собі не по
годитися із заявами про
неординарність нашого
сьогоднішнього буття. І
слова класика — підтвер
дження цьому. Ось що
писав СалтиковчЩедрін
майже на століття рані
ше:
— Треба сказати прав
ду. У Росії в наш час ду
же рідко зустрінеш за
доволену людину. Кого
не послухаєш, усі чимось
обурені,
скаржаться.
Один говорить, що дуже
мало свободи дають, ін
ший, — що надто бага
то. Один ремствує
на
те, що влада бездіяль
на, інший, — що вже за
надто вона береться до
діла. Одні стверджують,
що глупота взяла верх
над нами, інші, — що
надто багато розумників
наплодилось, треті, на
решті, беруть участь у
всіх пакостях і сміючись
примовляють: та де ж
таке неподобство баче
но? Навіть
розкрадачі
державної власності й т»
незадоволені, бо скоро
нічого розкрадати буде?
Знайоме, чи не так? У
кожному суспільстві бу
вають періоди економіч
ного, політичного підне
сення і
спаду. Покін
чити із кризовим ста
ном- допомагають люди
діла, які не трощать усе
підряд, а
намагаються
зберегти найкраще... Са
тирикові, певно, було лег
ше. У нас — дво-трикратне підвищення цін,
гіперінфляція, зубожіння
народу, безсоромно голі
полиці магазинів та й ін
ші антипринади, які сьо
годні зачепили всіх без
винятку. Але найбільше
— молодих. Тих,
кому
за... і до... Скажемо пом’якше,
до тридцяти.
я до
Отож,
сьогодні
від
чу
говорити
людей,
імені молодих
оповитих насущними про
блемами, і які самотуж
ки прокладають свою до
рогу в житті.
ОБІЦЯНКА-ЦЯЦЯНКА..
Виносити в підзаголо
вок це приперчене при
слів’я не хотілося, але в
тексті наведу повністю:
Обіцянка - цяцянка,
а
дурневі радість.
Скільки нам обіцяли, і
скільки ми (далеко не
дурні) тим байкам віри
ли? Обіцяли всі: ліві й
праві, демократи й кон
серватори. Особливо ж
розпиналися представни
ки новостворених громад
ських — молодіжних в
тому числі — організацій
та рухів. Але якщо гово
рити конкретно, оглянув
ши всі шість років пере
будови, то комсомол був
і поки що залишається
єдиною молодіжною ор
ганізацією, яка від пер
винних до ЦК займається
справжніми, соціальнозначимими справами.
Наприклад, на гроші
Спілки на Кубі оздоров
лено більше півтори ти
сячі дітей, А сто двадцять тисяч доларів, які
заробили комсомольці,
потратили на протезуваннл інвалідів-афганців.

тись на колективне член
ство. Коротше, зробити
організаційний кисіль.
На щастя, більшість бу
ла іншої думки. бо вже
тоді були відомі попе
редні підсумки такого
експерименту. Добре, що
раніше на з’їзді ЛКСМУ
(МДС) не додумались
проводити його в мас
штабах
усієї України.
Львів'яни були вільні
виборі свого шляху,
хто на них не тиснув
не ставив палиць у коле
са. Навпаки, новостворена Демократична спілка
молоді Львівщини мас
добрячу підтримку від

Сім'ям, які в тій війні
втратили
годувальника,
надано допомогу в роз
мірі до двох тисяч кар
бованців (до речі, дер
жава виплатила лише по
сорок) і т. п. Усі ці спра
ви робить комсомол, а
не СНММ, не Українська
студентська спілка чи ін
ші нові формування, які
хочуть заявити про себе.
Ось іще кілька прикла
дів по Кіровоградщині.
Як скрізь, у нас найпекучіша проблема — житло.
І комсомольці взялися за
її розв’язання. Було при
йнято спільне рішення
облвиконкому й
бюро
обкому комсомолу, згід
но з яким розвивається
зараз цей рух. Уже ді
новообраної влади, чого
ють шість МЖК. Лише в
не скажеш про організа
1989 році здали 286 квар
цію спілчан, яка зали
тир у будинках, які зво
шилася в складі ЛКСМУ
дились саме таким чи
(МДС).
А
результаті
ном.
Більш ніж скромний. Су
Ось іще один аспект
діть самі. До реорганіза
нашої діяльності — під
ції на Львівщині було за
приємництво. Не раз на
реєстровано 246 тисям(’)
різних рівнях розпинали
комсомольців.
Своїми В 1
комсомол і за комерцій
ний ухил. Та справа вар
та була того, щоб за неї
поборотись. Нині в об
ласті при комітетах ком
сомолу створено більше
тридцяти госпрозрахун
кових підприємств. Ви
ручка від реалізації їх
ньої продукції, за про
ведені
роботи і надані
послуги становила у ми
нулому році 3,5 мільйона
карбованців. Це вже не
обіцянки.
Це
діло
справжнє і варте уваги.
Особливо в наш далеко
не ситий час.
ЛАМАТИ — НЕ
БУДУВАТИ
Історією
став XXVI
з’їзд комсомолу.
Але
ще й досі о пам’яті з’їз
дівські загальні промо
ви, дебати до хрипоти
відносно різних концеп
цій Спілки. У нас тоді ще
не було сьогоднішнього
досвіду, аби керуватися
ним, але в глибині душі
я відчував:
приймаючи
майдемократичніший
із
Статутів, ратуючи за ко
лективне членство,
під
корінь косимо всю орга
нізацію, яку створювали
роками.
Через кілька місяців
після з’їзду в багатьох
почала проходити ейфо
ініціативами, конкретни
рія від здобутої свободи.
ми справами вони не раз
Рівень демократизму но
гриміли на всю Україну.
вого Статуту виявився
Зараз в ДСМЛ 20 тисяч
таким високим, що прос
членів, в обласній орга
то відпала потреба ке
нізації ЛКСМУ (МДС) —
руватися тими нормами
11 тисяч. А де ж поді
І, незважаючи на це (а
лися 215 тисяч молодих
можливо, завдяки цьо
людей? Чи їм уже не
му), кількість членів ком
потрібна організація, її
сомолу продовжувала ка
моральна,
матеріальна,
тастрофічно зменшувати
нарешті, підтримка? Ду
ся. Марними виявились
маю, що потрібна. Але
сподівання, що вся мо
віру в можливості моло
лодь кинеться в ліві ор
діжних формувань в тра
ганізації. І ось уже на
чено, існуючі зв’язки ро
III
Пленумі
ЛКСМУ
зірвано, єдності немає.
(МДС), який відбувся в
Зате залишається гарний
січні ц. р., більшість чле
лозунг «парасольки», вір
нів ЦК реалістично оці
ніше, але менш приваб
нювала ситуацію. Хоч не
ливо — лозунг органі
раз намагався Олександр
заційного коктейлю.
Шлапак, колишній пер
ший секретар Львівсько
го обкому комсомолу, а
(Закінчення на
зараз лідер ДСМЛ, до
вести, що загибель ком
ЯКЩО вй сомолу близька й неми
нуча, якщо не вжити ра
ДЕМОКРАТИ, ТО ВСІ
ІНШІ — КОНСЕРВАТОРИ
дикальних заходів: від
мовитись від чітких соці
Зараз багато
нових
громадських організацій
ально-політичних орієн
тирів, запровадити струк
чи рухів, їхніх фракцій,
туру «парасольки» — під
обов'язково вставляють у
нею повинні уживатися
свою назву слово демо
організації різних ідей
кратичний. Не обійшла
них орієнтирів і політич
ця хвороба й деяких чле- |
нів ЦК
ЛКСМУ (МДС). [
них устремлінь, погоди-

І

Коли
при
зростанні
словоблудства і
пусто
дзвонства все більше ві
тер блукає тю спорожні
лих прилавках магазинів
та наших гаманцях,
а
приказка «говорити од
не, а робити зовсім Ін
ше» стає основним прин
ципом багатьох «друзів

народу», більшість з них
навряд чи ретельно вчи
туватиметься
в «уточ
положення
Станені» а.-.
----------та
туту ЛКСМУ (МДС)

НАД КИМ РОЗКРИЄТЬСЯ
«ПАРАСОЛЬКА»?
По уваги тих, ХТО крім 5%
«президентського» податку, платить
__1 50/ «на комсомол»: чи по
ЩОМІСЯЦЯ 1- 4 с
комсомольська конференція?
кишені нам

рено Демократичну спіл
ку молоді Львівщини,
почали жити і «₽**©•«•
ти за іпринципами, яких
кожне слово
вимагає
елементарний
ловитиме
_______
конфере нції,
делегатів
здоровий глузд.
яка задля цього збереть
Але IB кінці
року
голову
ся 17—18 травня. Не дивкраїні
підняли
;;ва.оконсервати.н1 сипи
і
спрацювала близька
для частини наших апа
ратників
норма «коле
баться вместе с колебаниями*ядра партии»,
аже багатьох членів ЦК
ніби
підмінили, треба
було мати зал’зні
нер
ви, щоб спокійно вислу
ховувати все те, що го
ворилось на III Пленумі
лячись на те, що за р’к
в січні.
шенням
з’їзду конфе
ренція повинна нарешті»
Тут були і заклики то
вариша
Горбачова (не
змінити
назву
нашої
Спілки (а вже навіть
в
президента, а поки
що
Монголії в січні
цього
голови ради комсомоль
року прийнято рішення
ських організацій Чорно
про створення незалеж
морського флоту. Хоча
ної асоціації
молодіжза віком він би вже і на
них організаційі
замість
президента потягнув)
з
вимогою відставки
Зюкіна (1 Секретаря ВЛКСМ)»
який ніби-то веде ком
сомол до самовбивства
із закликами не
пере
творювати комсомол на
«зонтик для всех и вся»,
а ізнову
відновлювати
славні бойові традиції
шефства над флотом. Не
сподобалась йому і ком
сомольська преса («по
жовтіла»), значить треба
«КоЗу» та інші
пэогресивні видання загнати в
«стійло».
Були тут і роздуми се
кретаря
ЦК
ЛКСМУ
(МДС) Т. Гончароаої що
до розлучення «час яко
го настав» та щодо тро
хи
сексуального
слова
«партнер», якого вибира
ють тільки раз і назавжди
всі інші називаються вже
по-іншому.
Ці слова з задоволен
ням вислухав член
По*
літ бюро,
секретар ЦК
КПУ В. Острожинський,
який теж іне хоче бачити
Спілку у вигляді
пара
сольки, йому більш ім
понує організація, об’єд
нана навколо ідеї. Прав
да його слова: «Ми своє
слово про молодь сказа
ли в резолюціях партії...»
експортного варіанту на
недоречно
перервали
шого комсомолу), а умо
вигуки: «А діло?І»
вах, коли
референдум
Був і виступ юного по
ло назві Спілки не від
слі дов н и на
костоправа
бувся, а матеріальне ста
Касьяна, члена бюро ЦК
новище молоді
катаст
з Луганська Ю. Кошелєрофічно
погіршується
ва, який в дусі своєрід
проводити таке зібран
ного сприйняття соціаліс
ня є недоступною роз
тичного гуманізму так і
кішшю.
сказав щодо студентсько
Хоча у червні 1990 р.
го голодування:
«Пусть
на з’їзді комсомолу Ук
бы голодали!», а то ком
раїни вдалось на хвилі
сомол ще й Із заявою
•наступу
демократичних
виступив на їх підтрим
сил прийняти досить де
ку.
мократичні
документи,
Коли все це чув,
ТО
які давали змогу пере
перед очима стояли змутворити цю організацію,
нені Обличчя цих студен
яка за роки монопольтів, масові
мітинги,
•
ського панування накопи
ЯКИХ брали участь навіть
чила певні матеріальні
африканці, як не ліз
в
горло Після .побаченого
обід... Тоді ж пішов на
5 crop.).
прийом. до Вовченка
і
почув від НЬОГО, що він
Підтримує вимоги студенресурси та організацій
ті», готовий віддай те,
ний досвід а своєрідну
Що комсомол нажив за
.«парасольку» для новорахунок держави, що тре
створених
молодіжних
ба міняти назву і не ті
об’єднань (для цього пе
льки назву Спілки. Коли
редбачалось колективне
ж він виступав на Пленучленство).
мі Цевже був зовсім ІНРяд організацій скорис
шин Вовченко. Я
розу
тались такою можливіс
мію як на іншого тиснули,
тю, наприклад, було ствоале щоб так швидко змі-

нити позицію в залеж
ності від політичної КОНЬе
юктури, Треба було, «ма
буть, пережити особис
ту трагедію.
В результаті демокра
тично настроєним членам
ЦК не лишалось нічого
іншого як підписати за
яву про створення демо
кратичної фракції, яка
ставить мету не допус
тити ревізії рішень з’їз
ду — (повернення до старото, ям того б хотіла
частина апаратників. Про
те зараз демократи зно
ву перейшли ® (наступ і
тепер, мабуть, комсомо
льські «лідери» не зна
ють куди Ж хилитися да
лі.
Все ж, іраз конферен
ція відбудеться, треба аиікористати її не на апа
ратні ігри з метою збе
регти Спілку для апара
ту, а на дальшу її (реор
ганізацію і поворот об
личчям до молоді, яку
вона претендує захища
ти,
представляти і т. д,
на консолідацію молоді
задля активізації її ролі
в стовренні справді су
верен н ої
У краї нської
держави, в національно
му відродженні народів
України.
Так, враховуючи ге, що
реформа цін поставила і
абсолютну більшість мо
лодих людей нижче ме
жі бідності, треба буде
прийняти звернення і па
кет конкретних вимог до
уряду
республіки (виз
начити, які вимоги страй
карів, профспілок ми під
тримуємо: повна компен
сація, індексація доходів
і т. д., які висуваємо додат ново — івамотні дота- у
ції на молодіжний ту
ризм, гарантії зайнятос- 8
ті для молоді і т. д.» що И
зможемо зробити самі,
використавши свої мате- !
ріальні ресурси та орга
нізаційний досвід).
Треба буде не тільки в
змінити назву організації на політично нейтральну (наприклад, федерація молодіжних об’єд- |
нань України), а прибрв- |
ти з програмних доку* [І
ментів всі заполітизова- У
ні положення, навколо
яких продовжується сло
воблудство замість реального діла.
Якщо
вдасться НА*
в язати Спілці роль по
літичного сателіта при
КПРС, Треба чітко уявля
ти
наслідки
части
на апарату матиме надйо
«теплі» місця в пар
тійній ієрархії, а Спілці
доведеться
припинити
будь-яку комерційну ДІ
ЯЛЬНІСТЬ (це заборонено
законом для політичних
об єднань), віддати державіі майно, яке нажили,
користуючись монополь
ним становищем, зали
шити навчальні заклади
і сферу виробництва...
Вважаю, що актом мо
рального самоочищення
для нашої Спілки було Д.
1 звеРнвнмя до Рад рі>них рівнів з пропозиці
єю зміни назв вулиць,
площ, заводів,
суден І
т* д., як і^в ідображають
колишнє
монопольна
становище
комсомолу«
Наприклад, площу Ленін
ського
комсомолу ня
Хрещатику краще було 6
назвати площею Молоді»
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ВІТЧИЗНА
Свято Перемог» завж
ди хвилювало меле- Уро
чистими мелодіями, кві
тами в руках сивих вете
ранів, тихеньким дзень
котом їх орденів, ЯКОЮСЬ
трепетною хвилею,
що
піднімалася до
горла,
особливо моли прав ду
ховий оркестр. Ці
по
чуття хотілося якось пе
редати — у
дитинстві
малювала рейхстаг з чер
воним прапором, склада
ла якісь мелодії. Пізні
ше, вже в університеті,
познайомилась з Леоні
дом Миколайовичем Но-

цях, я чекала в.ід нього
чогось особливого, зов
сім незвичайного. А ко
ли побачила, навіть роз
чарувалася.
Хороший
фільм, але... звичайний.
Чому ж його не пуска
ли до глядача? Бо сол
дати там
показані як
звичайні люди, із стра
хом і сумнівами, з підоз
рами і зневірою. У всіх
містечках і селах поряд
із стандартним
пам’ят
ником Леніну стоять такі
ж відштамповані,
без
будь-якої ознаки мисте
цького смаку, пам'ятки-

на
терани. Згорблені плечі, для фашист». Про
ших «японських і англій
зморщені руни й облич
ських шпигунів» не тур
чя, на лацканах піджаків
бувалися. Чому ніхто не
— нагороди. Слова, хо
скаже, що
переможці,
лодні, відполіровані до
особливо ж ветерани, жи
казенного блиску багато
вуть
набагато
гірше,
річним
повторюванням
просто злиденно порів
— «историческая победа
няно з переможеними?
советского народа», «под
Якось у редакцію при
руководством Коммунис
йшов старий,
немічним
тической партии», «доб
чоловік. З орденськими
лестный подвиг совет
планками. Приніс листа
ских воинов» і т. д. Ви
написаного як вірш, але
ступили керівними райо
без рими і більше схо
ну, голова ради ветера
жого на
якусь
дивну
нів, комсомольський ва
маячню. «Я не маю
ні
тажок і жодного живого
квартири, ні машини, не
слова. А в той час, у 1988
маю...» і
далі
довже
лезний перелік того, чо
го не має ветеран. Ми
листа списали. Але була
у ньому все-таки прав
да.
Я знаю, що якби все
це я зуміла тоді, на мі
тингу, висловити, ті ж
самі ветерани мене б не
зрозуміли. Зааплодували
—89 рр. якраз до людей
б мої слова своїми на
приходила правда про
трудженими, нерепаними
злочини сталінізму, про
руками... І сприйняли б
жахливі табори ГУТАБу,
цей вчинок, як
виступ
називалися
страхітливі
проти них.
цифри. Я стояло на то
Система вкрала у них
му мітингу і в мене есе
їхню перемогу. Як відо
кил їло. Чому ж ніхто не
мо, коли наступ фашиз
говорить, що 95 відсот
му був дуже страшним,
ків досвідчених військо
радянський тоталітаризм
вих було зметено в та
відступив — випустили з
бори якраз напередодні
тюрем
найвизначніших
війни? І серед них ті,
воєначальників,
-трішки
хто ніс а армію техніч
відпустили віжки. В умах
ний прогрес, хто робив
з’явилась надія на демо
її цивілізованішою у всіх
кратію.
Звичайно, ідея
відношеннях? Чому ніхто
ця не дійшла до бага
не скаже, що до остан
тьох, але були
вислов
ньої години перед ого
лені надії (про це свід
лошенням війни у Німеч
чать листи) на гласність,
чину з Радянського Сою
багатопартійність, націо
зу йшли ешелони з хлі
нальне самовизначення. І
бом, з рідкісними мета
це 1943—1944 роки! Але
лами — нікелем, хромом,
все те одразу ж
після
який так потрібен у вій
закінчення війни букваль
ськовій промисловості, і
но у зародку було вби
за допомогою якого че-у те, задушене,
притлум
рез кілька днів вбивали
лене. І знову: «Ура Станаших
співвітчизників?
лікові, батькові всіх на
Чому асі мовчать про те,
родів!»
що коли був прийнятим
У Західній Європі зні
договір між Німеччиною
мають пам’ятники радян
і Радянським Союзом
ським
воїнам. На пер
(1939 р.), у концтабори
ший погляд — варварст
полетів наказ: в’язнів не
во. Але, я впевнена, це
називати фашистами. Бо
знімають пам’ятники не
це, мовляв, образливо.
українським,
російсь
Для кого? Ну, ясно ж,
ким, грузинським чи уз

Ж

і «ЗА БАТЬКІВЩИНУ,
І А СТАЛІНА!»
омцьким, колишнім тан
кістом, який під час Сталінпрадської битви був
(Смертельно поранений,
вже й до ями потрапив,
але випадково залишив
ся живий — медсестрі .в
останню хвилину здалося,
що дихає,
притулила
дзеркальце до губ і вря
тувала. Скільки їх,
та
ких, що стояли на поро
зі смерті >і лише чудом
залишилися живі! Життя
тоді не шкодували.
Ні
деякі
воєначальники:
йшли на велику кров, де
можна обійтися малою,
щоб довести радянську
непереможність. Ні сол
дати, що свято вірили а
ідеали соціалізму і Ра
дянської Батьківщини
і
помирали. Згадайте кі
нохроніку чи фільми тих
часів: «За Батьківщину,
за Сталіна!» Хоч, я ду
маю. що на війні, як і
взагалі в житті,
всього
було. Не тільки героїзм
і самовідданість.
Пам’ятаю, коли на ек
рани
вийшов
фільм
Ю. Германа «Перевірка
на дорогах», який довгі
роки пролежав на поли

ки, розроблені за
од
ним і тим же проектом
меморіальні комплекси.
Система і тут намагала
ся творити ідола. Хоч, я
вважаю, у цій справі, на
відміну від іпам’ятників
Леніну, їй це не
дуже
вдалося. Бо в сім’ях є і
залишиться пам’ять про
загиблих, про те, що во
ни захистили Вітчизну.
Як би там
не було,
але фашизм — то вели
ке зло, засуджене усім
світом.
І
хоча світ
сприймав цю війну,
як
битву двох тоталітарних
режимів, але
солдати
боронили свою землю і
це ніколи не забудеть
ся. Тож свято Перемоги,
на відміну
від інших
свят, які раніше широко
відзначалися, залишаєть
ся
всенародним і ша
нованим.
Кілька років тому як
раз на 9 травня випала
нагода
побувати у Ноаомиргороді. Як завжди,
в цей день — уречмста
процесія ветеранів, кві
ти, прапори, вічний во
гонь і багатолюддя. Біля
пам’ятника загиблим во
їнам — короткий мітинг.
У перших рядах — ве

ЗАГРЕБЕМО ВЛІВО,

ПШМО... ВПРАВО?
Так на III Пленумі
ЦК
почався збір
підписів
І тих, хто не згоден
із
® прийнятими
більшістю
документами. Цим було
покладено початок сим
волічному
утворенню
франції, хоч організацій
но вона іще не сформо
вана. Така ситуація не
може тривати довго. По
трібно визначатися. Тому
проведення конференції
вважаю
необхідним
і
своєчасним. Зараз треба
докласти максимум зу
силь, щоб зберегти нашу
Спілку, внести необхідні
зміни в Програму і Ста
тут.
Якими вони будуть?
Думаю, тут не може бу
ти оцінок типу «демоІнратичний», «недемокра
тичним». Нам потрібні
такі документи, які да
дуть можливість нашій
у організації максимально
И
виражати інтереси більI шості молоді, захищати
її громадські права. Найвірніший шлях реалізації
такої політики — бороть
ба за представництво в
законодавчих,
виконав| чих органах влади, гроІ мадсько-політична активI ність комсомольців, і ре

зультат — вироблення
державної
молодіжної
політики, яка
дала б
змогу молодим якнайпов
ніше проявити свій та
лант,
ентузіазм, свою
енергію.
Чимало дискусій ве
деться щодо політичного
вибору Спілки. Більшість
у ЦК висловилася за лівоцентристський
курс
без якихось лівих чи пра*
вих зальотів. Адже як
відомо з історії, прихиль
ники крайніх, архірадикальних заходів
врешті
сходяться в одному —
необхідності руйнації, що
при нашій бідності, не
стабільності неприпусти
мо!
Щодо ідеології,
то,
безперечно, ми повинні
бути єдиними із комуніс
тичною партією. І спра
ва не у васалах, як по
деколи закидають «ліві»,
а в тім, щоб комсомол
став співавтором у ви
робленні ідеології, полі
тики, її тактики і страте
гії. Це буде на користь і
партії,
сприятиме
її
оновленню.
Бо якщо
збанкрутували
автори
тарні форми і методи
партійної роботи, то Ідеї

свободи, рівності, дамо- *
кратії й соціалізму, які
беруть витоки ще з ча
сів Паризької комуни,
витримали випробування
часом.
Через півтора тижня "
буде спільний пленум І
нашого обкому Компар
тії
України й обкому І
комсомолу. У тих доку- і
ментах, які
готуються, |
немає якихось голих га
сел чи закликів. Є ком- |
петентний аналіз ситуа- І

(Закінчення. Початок
ції, є рекомендації, про
позиції, як вийти із скру
ти. Чи не вигідне
нам
таке співробітництво?
Насамкінець дозволю
собі ще одну цитату, із
Леніна,
де він гово
рить про робітничу орга
нізацію: спілка повинна
бути такою, щоб будьякий робітник бачив у
ній людей, вчення яких,
можливо, йому не зрозу
міле, у вчення яких він
відразу, можливо, й не
повірить, але на живій
роботі яких він бачив би,
що це дійсно ті люди, які
показують йому вірний
шлях.
Я приєднуюся до цих
слів.

В. ТЮҐВА,
член
ЦИ ЛКСМУ
|МДС), секретар Ні*
ровоградсьного об
кому комсомолу.

відомити наша система,
бецьким хлопцям, що го
сталінізм,
тоталітаризм,
лими руками знищили
що пронизав
усі пори
озброєний до зубів фа
суспільства. І
сьогодні
шизм — це знімають па
ми з вами не мусимо
м'ятники тоталітаризмо
ворогувати, бо всі наші
ві, який вніс, сам того
непорозуміння не користь
не підозрюючи, радянсь
тій же анти людській ма
кий
солдат-визволитель
шині режиму, яка ще до
на своїй гвинтівці у ті
кінця не зламана.
країни. І
ми
сьогодні
більшість
ветерані»,
щиро мусимо про
це
простих людей, я впевне
сказати.
Але
на, це розуміють.
Сьогодні ми, молоді,
система декого пригріла,
часто не розуміємо ве
дала якісь блага, забез
теранів, а вони мес. У ці
печ ипв матеріальний і мо
травневі дні, які прино
ральний
комфорт (ям
сять нам священне свято
правило, це
ко пишні
Перемоги, хочеться ска
штзбннк*, діячі
НКВС),
зати: шановні ветер&нн,
щоб вони сьогдж висту
ми, борячись
сьогодні
пали від імені всіх вете
за
утвердження даморанів, облнв&ючи
бру
кратії, гласності, багато
дом те, за що
врешті)
партійності, державності
.ті ж ветерани воювали.
України,
багвтоусхладЗа суверенність особис
ності економіки, боремо
тості й рідної землі, за
ся за те ж, за що і ви,
добро й справедливість.
у страшні роки війни. Ті
льки вам не дали це ус
С ©НІЛ

НАД КИМ РОЗКРИЄТЬСЯ «ПАРАСОЛЬКА»?
Якщо ми цього не зро
бимо, то завтра в
нас
з’являться площі Банде
рівського СНУМу, заводи
ім. 2-річниці народного
руху (бо є ж до сьогод
ні в Запоріжжі хондфабрика ім.
40-річчя КПУ,
хто не вірить, подивіться
на коробки з мармела
дом).

на 4-й стор.).
Мрім цього, треба бу
де чітко заявити (мож
ливо, у вигляді спеціаль
ної резолюції) про під
тримку молодіжної пре
си. Єдине, чим ми мо
жемо нагадувати людям
про своє існування і зав
дяки чому розраховува
ти на повагу і підтрим
ку, це союзна «Комсо
мольская правда», рес
публіканські «Комсомоль
ское знамя» та «Молодь
України», .ряд обласних
газет.
Треба уяснити, що не
стільки вони від нас за
лежать, скільки ми
від
них. То не давайте ж за
важати їм працювати, не
ображати закликами ти
лу «КоЗу» в стійло!», а
пробувати в цей скрут
ний час допомагати і ма
теріально, і морально.

Не знаю чи справед
ливо на .Мітингу » м. Кі
ровограді В. Яворінсьхий
дорікнув комуністам, ска
завши, що вони виступе«
ють
проти незалежної
України, бо бояться за
лишитись наодинці і
шим народом. А от що
до частини наших ліде
рів, то вони точно бо
яться залишитись наодин
ці з
молоддю в тому
разі, якщо Спілка пере
стане бути добровільно«
примусово партійно-дер
жавно - бюрократичною
організацією.
Бояться,
бо тоді треба буде
не
керувати,
не імітувати
роботу, а перш за все
Працювати
закотивши
рукава, або йти працю
вати за своїм основним
фахом, якщо ще остаточ
но не дискваліфікувався
«на комсомолі»; бояться,
бо
лідерами
молоді
багатьох аж ніяк не наз
вали та і молоддю теж
(недаремно ж
школяр,
член ЦК, звернувся
до
нас якось зі словами: «дорогі дяді і тьоті!»); бо*ться, бо такими їх зро
била система, точніше та
ких і підбирала на ком
сомольську роботу.
Страшно,
але
треба
стрибнути
через себе.

Інакше кому ми будемо
потрібні?!

P.S. Конференції буде
моєю
останньою спро
бою дещо зробити дп»
відверненні краху наші
Сілі і лин молодо, «навзоїж^
бо багато років, не дмвлічись на поступовий її
розклад (а риба гмис >
голови} в первинних т»
районній організацію, до
доводилось
працияіатж
було багато хорошого І
цікавого. Я досягнув «же
віку, моли треба залижети Спілку і її ЦК, «де
залишати в надійні і кош
тів руки. Сподіваюсь, кцо
подам хороший приклад
тим, кому теж
треба
йти^.
ипЛМ
У
фільмі
«ЧП районного масшта
бу» за повістю Ю. Поля
кова сцену, моли *омде>.
МОЛЬСЬКІ
Функціонери
проголошували тост
з«
комсомол, який дає Тм
все, то може хоч зараз
»♦«Р^шті віддамо Спілку
молоді, щоб і уд
8ОіКв
дала хоч щось.
«. г^омоаия,
••»•н демократичне?
фракції ЦК ЛКСМ>
|МДС|.

Остаии-іх две рюхи я постійціднуваю
H-еэручмісти
у
спілкуванні зі знайомими, .роз
4WH > якими проходили рані
ше ЦІЛКОМ невимушено. Поча
лося це з настанням у нашому
сус/іільсгді періоду «к&шпіровцц^мМ’ Я вважаю, що есе оце
Просвічування печінок очима,
3$а*лтв розсмоктування гуль,
діагностування по
телефону.
*4© нижучи вже «про телекінез,
(Црабащок та інопланетян —
м^сочий психоз, же якому усліцжо fldfpflцитують доморощемі
цирмані й шарлатани. Рушійна
сила цих явищ — жадоба сла
ви й грошей з одного боку й
з іншого — бажання чуда, що
ЯИПЛИ<В'С.
Злиняйте, З ІгНТЄЛ-&КТ у В',Н1СН обмеженості. Але
мені Цілого скептицизму «не ВИбачаю'гч дибляться як на яе*ТОрм^/і •ну/ тицяючи пачки га
зетних і журнальних вирізок з
ррзлояід. чи лро бабу Вангу,
котра г.гчерджус, що Гагаріи
Живий; г»ро Урі Гел ера, -цо
додумай зупиняє
годинники,
Юрія /Ісх-нчз, що воскрешає ,по
кійників.. Покрити цю колоду
б ід к’Ш-.ч а а ш • агом им коз ир ем
НЯ можу; лише О. Мороз
із
«Литера f урной газеты» а про
довж б^гаїюх років одноосіб
но зяі-мод глянець з екстрасен
сі, Ш6М4НІВ і лришельців та
«Комсомольская правда» ос
таннім часом взялася розказу
вати, як ач виделки ліплять до
ЛО’ба.
Але є 4 мене в запасі одна
історія, перед
неймовірністю
якої блідмугь описи найнеспо
діваніших явищ у той час, ко
ли q ній немає ні краплі міс«
тики, НеіДЛЛИИ, вона настільки
реальна, що була зафіксована
НО лише в журналі «Вітчизна»,
Й В унікальній судовій спра
ві.
Десь НД Донбас?,
здається,
Горлівці чи Макіївці, працю
вала директором школи моло
да розлучена жінка. Поїхавши
одного разу е службових спра
вах до обласного центру, л
коридорі якоїсь установи роз
говорилася з невідомим ЧОЛО
ВІКОМ. Погомоніли про те, про
се — погоду, політику, ціни,
літературу, та й розійшлися,
навіть же познайомившись. Ко
роткочасний співрозмовник так
сподобався вчительці, що
по
приїзду додому вона розпові
ла про нього приятельці <—
завгоспові своєї школи. Та ви
слухала без особливого інтере
су, зле наступного дня пригоЛОМШИїра звісткою: ВИЯВЛЯЄТЬСЯ,
цей чоловік її знайомий.
Він
—МіДЄіИі—!».■»

І

кавішкми вони були. Його три
мала на світі лише мрія про
майбутнє спільне життя з та
кою чудовою, самое »ддажою
жінкою, він щиро дякував зв
грошову допомогу й радив в
усьому покластися на спільно
го друга, посередницю. Тепер
коханому потрібні були «не ли
ше гроші, якими вій домагався
хоч якогось поліпшення нелюд
ських табірних умов, а й про
дукти, що допомагали підтри
мувати здоров’я на належно
му для майбутнього сімейного
життя рівні. Вчителька переда
вала в Заполяр’я дорогі кон
серви, ікру, дублянку, все ра
но чи пізно доходило до доро

неодружений. і »ома може по
сприяти зближенню...
Вчителька одрче погодилася,
приятелька чеуюз денний
час
відбула до обласного центру і
повернулася з новиною, до і
радувала, й пантеличила: «Вій
теж тебе чудово пам’ятає, та
зустріч запала йому в душу і
він був у розпачі, що не встиг
розпитати, звідки ти. Дуже зра
дів, що тепер це
взнав, та
ось щойно мусив поїхати в три
вале й відповідальне
відряд
ження. Навіть не сказав куди,
бо робота в «нього секретна, без
права листуватися поштою. Але
він передав тобі листа через
друзів і Просив, коли хочеш,

ЖІНКА
В ПОШУКАХ
КОХАННЯ
написати відповідь, а я через
знайомих перешлю».
Лист від невідомого красеня
був теплим і бзгатообіцяючим,
вчителька передала йому від
повідь,
і поступово листуван
ня стало постійним. Одного дня
посередниця
прийшла дуже
збуджена:
— Ти не уявляєш, яка біда!
Там у них сталася аварія, його
звинувачують, можливо, будй
суд.
Байконур? Атомний
Підвод
ний човен? Якийсь іще не ві
домий науці секретний об’єкт?
Яке це має
значення,
коли
трапилося нещастя з людиною,
котра завдяки листам так міц
но увійшла в життя!
Треба
щось думати, діяти, допомог
ти! Чим?
«Грошима, — п’дказала при
ятелька. — Треба на
адвока
тів. на хабарі людям, які спро
бують повернути справу
на
його користь. Родичі
зібрали
вже певну суму... аі я, і я дам,
скільки маю, — заметушилася
вчителька, — але ж як йому
їх переслати?» — «Зможу, хоч
і важко», — відповіла
прия
телька.
Передавала вона гроші кіль
ка разів, але це, на жаль, не
допомогло. Підсудного відпра
вили на кілька років до білих
ведмедів
відбувати
строк,
звідки листи було пересилати
набагато важчег але тим нас

тої людини, але заощадження
його майбутньої дружини та
нули, й вона мусила шукати
заробітків на Півночі. Однак
листи й перекази з посилками
продовжували через ту ж дон
баську подругу
циркулювати
між вірною нареченою і засе
креченою в’язницею. «Я без
межно щасливий, що чимдалі
ближче день, коли я нарешті
зможу обняти тебе і сина. Ти
так ніжно про
нього пишеш,
що я вже полюбив його, мов
рідного», — летіли гарячі пос
лання з далеких холодних льо
дів. Так спливло кілька років,
жаданий день зустрічі має осьось настати,
як
нещасному
в’язневі дали новий строк, і ли
ше тоді вірна наречена, котра,
мов дружина отця Федора
з
«Дванадцяти стільців», «прода
ла все, що може», щось запі
дозрила...
...Юристи, що розбиралися в
цій справі — люди загартова
ні. Та й вони були буквально
підкошені наповал: за
кілька
років арештант мав би одер
жати од майбутньої
дружини
більше 10 тисяч
карбованців.
Однак не одержав ні копійки,
бо взагалі ніде не сидів і не
написав довірливій
учительці
ні рядка. Писала
завгоспша,
переписувала її дочка, гроші,
'кра, кожухи та інші презенти
теж усі без винятку пішли до
них. Юристи були вражені: як

учителька,
людина осв^^а.
тверезо мисляча, загалом реа
лістка могла
повірити таким
одноманітним
листам, автор
яких майже нічого не розка
зував про се^а, а тільки пов
торював. яка гариа^ мила, нет
зрієм я нив його обраниця і як
чудово вони заживуть?!
Та, мабуть, саме оией моно
тонний але незмінно «омплі
ментармий примітивізм і при
пав до душі жінці, *ха більше
звикла до типової
чоловічої
зверхності, неуважності, неви
хованості, непевності. Хай
то
був невидимка.
одначе йог©
гарячі почуття кілька років ли
шалися незмінними; він не дав
жодного
приводу зневажати
себе, як би то могло статися
при безпосередньому знайом
стві. Легенда
виявилася при
наднішою від дійсності — нас
тільки, що заради неї довелося
йти з торбою по св ту.
Історія ця була легендою ще
й тому, що послужлива обман
щиця ніколи « очі не бачила
вподобаного вчителькою чоло
віка. Вона видумала і його са
мого, і його життя, зігравши на
природному бажанні довірли
вої (і вибагливої) жінки бути
щасливою.
Що порівняно з цією
посвоєму геніальною гіпнотизер
кою якісь там біоенергетики,
що поворожать на сцені
го
динку, прихоплять гроші й по
дадуться геть!
Якщо хто
й
розкусить фальш їхніх чарів —
піди дожени! А ця самовпевнена нахаба кілька років пожи
мала й моральні, й цілком ма
теріальні плоди своєї успішної
діяльності, ке боячись, що жерт
ва її розкусить.
У жертви була, правда, для
самообману й ще одна вагоме
підстава. В ході розбору спра
ви з величезними труднощами
вдалося розшукати того чоло
віка, яким колись так захопи
лася вчителька. Він навіть
ке
пригадав їхньої короткої зуст
річі. Але ця людина своїм ро
зумом,
манерами, гідністю,
зовнішньою
привабливістю
справила надзвичайно «позитив
не враження
навіть на чолоаіка-слідчого — то що
вже
там казати про'жінку в пошу
ках любові...
И. ДАНИЛЕНКО.

Але Хагмвн уже
слідкував за її
хо
Він змову уявив соб
ну в банку. З тих
минуло вже три м
але забути
тих кі
довгих
хвилин
сі не міг
Т ридцятитрьохрж
Курт Хагман був

нАж потрапити на

Стадіон збуджено гу
дів. Пра велася у присут
ності шести тисяч гляда
чів; ЦЄ був реКОРД згд

Перш
ям просвистев
трибуну. —
твн 5лизьно від Хагмана.
інстинктивно
ЩО
ТОЙ
'-^»мгї

відувенмя у цьому сезо
ні. До закінчення зуст^->

Ориг^ув-ся. ,
*нийсь моломи ии^кме ?

чі лишалося 5
хвилин,
результат був нічийним
— 2:2. Пропущений м’яч
міг коштувати команді
— фаворитові «Кікерс»
— чемпіонського титулу.
На вісімдесят шостій
хвилині захисник коман
ди суперника вибив м’яч
на трибуну, щоб виграти

час. Що
ж,
відомий
трюк — арбітр тієї
ж
миті показав йому жовту
картку.

Щвома ряда-

<совався на
>
хлопець
місці ±4« 6 у»
РОКІВ 20, зі світлою кушевелюрою і
’♦врвао+о
вусами.
ДОВГи.. М И
дурня валяти!
*- Год:
він комусь,
ДГ закр*’
^м яч?
1 - Пове^
злякано
ви
Хегман
тріщхеся на розлючено
розлюмсп^
го іболізапьника «Кікер
ДИх

су».

Сталеві

холодні

пронизливі очі... Нарешм ям повернули на по
ле
гра поморилася

У середині 70-х рр американ
ські лімарі-реаніматори
виявипм.
що люди,
повернені до життя
після клінічної смерті, мають не
збагненний
досвід: вони в змо
зі повідати про те, що відбува
лося у земному житті п'сля їх
сконання — яким
чиу|>^ розви
валися події в ліхарняжч пала
ті, на місці аварії, навколо смерт
ного ложа. Але, разом з тим, ці
люди розповідали також про своє
зіткнення з таємницею якогось
іншого буття, інший світ, до яко
го вони вступали, мав своїх меш
канців та загадково був пов’яза
ний із земним життям.
Традиційна науке завжди »ихо
дила з уявлення, що за межею
смерті нічого вже не
існує: у
людському тілі припиняються усі
життєві процеси, воно руйнується

юним бакалійною
ницею. У той ден*
має обміняти прої
банку — було в
щось 2 тисячі марі
кетами. Він чекав
черги
перед
вік
каси, холи до залі
валися двоє
озб
чоловіків у маска
— Руки вгору! Н
ця, — заволав о.
них, низькорослий
Четверо
баю
службовців- і кліє
конали
наказ. »I
бандит притиснув

автомата до скр
єнтки, що стояла
у черзі б'ЛЯ «ікс
си.
см

— Відчини сеі
грош' сюди1

і розчиняється у б осфері Разом
з тілом
мозком людини при

линяє своє існування також
люд
ська психік*. Проте розповід КО
лишніх
померлих
фантастичне
схожі. Схожі, незважаючи на ре
ліг йні,
культурні чи цивілізацій
різниці між свідками. Всі, хтс

пройшов
крізь
клінічну Смерть
стверджують, що піспя того,
я>
лікарі констатували припинення
них усіх функціональних
псюце
сів, зони мали змогу
сприймати
відчувати,
бачити,
чути, наа і
в^огпи переміщуватися у простер
Набупі досвіду
смерті
бачиг
відразу дві прані буття, але
лг
цьому не могли
спілкуватися
живими людьми, тому що
зал
шалися для них мертвим
тіло
У своїх розповідях, ретельно з
фіксованих вченими, ці люди ь

■ X—■

Тиждень закордонної весни
СКАЖЕШ «ГОП», КОЛИ ПЕРЕЇДЕШ ЧОП

Коли хтось з вас зібрався чи то до родичів у гос
rf, чи в комерційну’ поїздку, і його шлях проляже
ч^рез Чоп, раджу заластися харчами, питвом. Пре
те. що кожен з собою везе хоча б одну якусь де
фіцитну річ, не варто й говорити, бо з нашими за
конами про виїзд й в’їзд без неї, вибачте, *при по
требі одне місце не відвідаєш.
На Чопській митниці, а це вам не ті, що на кор
доні з Польщею, якщо маєте сумки не напакован
електродрелями, кавоварками і т. п., зустрінете при
літних її працівників. Навіть тоді, коли вони вима
нить від поляків здати в камеру зберігання хоч по
тдній сумці, а вони в ним набиті товаром, який куп
лений у радянських — і кіровоградських в
тому
імелі — комерсантів у ПР, на обличчях митників
зберігається посмішка. З нею вони оглянули мої реЗайшов у купе митник і запитав:
— Скільки електродрелей везеш?
— Ні одної, — відповідаю.
— Чому? — цікавиться.
— Бо не купив, — продовжую.
--- Щось ЖВк везеш хороше...
— Везу...
— Що? — допитується.
Кажу правду, показую сумку.
Коли дізнався, що їду до прямої рідні, побажав
приємного відпочинку. Що він буде саме таким, я
де сумнівався.
Хочу ще сказати землянам*.
ноли в Чопі підете
^давати гроші (вивозити -не можна, а тан випишуть
«•н, назад їхатимете, отримаєте, не ризикуйте — не
повертайтеся назад на те місце, де міняють колеса. Я
j одним ніровоградцем, який їхав до Будапешта у
відрядження, вернулися, а поїзд тю-тю. Довелося, а0и
де запізнитися, два нілометри бігти. Та ще н парна,
»ж півтораметрові перестрибувати. Це, повірте,
не
ган і приємно. Ліпше ченайте поїзда на вонзалі.
Напевне, караючи нве, Господь Бог, виголосивша
прокляття
колишнім п’ятнадцятьом республікам") Комерційні поїздки — це поїздки здебільшого
без обміну але з супертоваром, який продається на
ринках за кордоном і за вторговані гроші наш люд
.»бо щось купує, або щось «хімічить».
ь

Молодь на політику, а зна^
му впливає здорово. Демокрі
нізація — партія «Фідес» ко
в усіх. В першу чергу тут дба
ай. Так ось — чи «не зав дяк»
можна нормально, маючи
вчитися у аузах, праце*паштговуватися. Хоча це не знечи
там даються так — їм допо.'
ватися на роботу. Як і моїй з
до Будапешта їхали разом
по логічному факультеті в у»
за долари у вільний від нав'

І______ І

сестрам, сказав оте злополучие «амінь», яке нас не
те що виводить з кризи, а веде до себе,
до
«амінь». Тільки-но переїхав Тису і зразу ж відчув —
я «там». Поїзд не хитало, не дьоргало і не скрипіло
нічого. Залізниця
залізниці різниця, як і життя,
як і люди. Угорці — тихі і спокійні, мені здалося,
аж занадто. Та чого їм кричати, нервувати? Подо
рожчання товарів сприймають як належне, — ми —
теж так, — але якби їм хто сказав, «що продукти пер
шої необхідності -подорожчають
втричі, і це все
компенсуватиметься, — не повірили 6, бо знають
на собі — ціни «ростуть, а компенсація робиться для
вигляду.
Людям цієї маленької міцніючої країни жити ста
ло важче. Є речі, на яких і ціна не ставиться
—
майже щотижня збільшується.
Відповідно,
рівень
життя знижується, хоча по наявності товарів у мага
зинах УР можна порівнювати з багатьма країнами
Європи.
Значить, магазини.
же
Хоч вірте, хоч ні, в нас вони такими ніколи не б',
дуть. Коли ми мріємо про кусочок вареної ковбаси
її тут десятки видів. Апельсини, банани, лимони
—
повно. І ціна доступна, правда, не по кілограму но
жен день. М’ясо? Яке бажаєте. Курятина ділиться ис
види: стегенця окремо розфасовані, крильця —. окре
мо, спинки — окремо... Так тут усе. Лежить у моро
зильних камерах — відсувайте кришку, вибирайте.
Шоколаду я налічив 60 видів і набридло. Напої _
о, це козир Угорщини. Тут вона постійно йде в ногу
з іншими суперрозвинутими країнами. Якось я з пле
мінницею зайшов у магазин і очі прилипали до кож
ної -пляшки. Всі барвистії, так і хочеться кожну по
класти в авоську. Продавець, бачачи, що я дивуюся,
запитав племінницю з якою я був:
— Там, звідки цей чоловік, нема такого, чи що?
— Нема, — відповіла шлемінничка. — Там абсо
лютно нічого подібного нема, — ще раз підтверди
ла дитина, яка мала нагоду побувати в наших ма
газинах.
Одяг — та навіщо писати, не сприйматиметься,
їдьте, дивіться.
Купити можна все і зразу — починаючи від дріб
ниці й закінчуючи квартирами. Нема грошей? «Нема
проблем!» Держава дбає тут про всіх однаково __

У солідній фірми
Виділяються позики для і
тир, виплачуються солідні гс
ни доглядають після народж
ся « першу чергу молодим
л рацев лашту ванн я
Все це робиться через дє
лемент не один день обгов
‘
‘
_______ ) прі
леми. Наслідки
набагато
воронь молодіжних питань

^ад.

Хоча дещо мене іі зляиалс
зляна
молодь, особливо ПІДЛІТКИ
всього, втрачають
>
втрачають культуру
тому тан мгордилися
------жител«
сміття, якого ніколи не
не Сул
буле
фантики, папір, недопалки
, .1 ____ „л
’лиси подібні
і нашим «інс, >г
ва,.л теж бачаться
1-------і де завгшколах, гімназіях т<
рив з викладачами..теж про?

ТЕЛБ8Г
йди Є блмн. бери позичу під проценти. Х-ОЧ Пр
ти заставляють відмовлятися від багато чого..

МОЛОДЬ

до

Якось років два тому я тягнув, повЄртв^МгальН0’
дому, здоровенну сумку. На вокзалі в м сті
ку треба було з підземного
переходу ’®иМТ^0
цями до залізничних кас, а тем стояв гурт чи ' мЄй
талістів. чи ще кого. Бриті, ну, думаю,
#
Взявся за сумку, потягнув. Коли дивлюсь,
мене йдуть. Хоч тікай. -Щось говорять ’ яв '
тикають. Вже хотів казати: «Беріть, тільки
чіпайте», вони ж допомогли занести. Р°І!М_ рс*
ще говорили: вони згадували шкільний звп
сійської, а я вставляв, що знав, угорською

Для себе я відкрив ще
хочете дізнатися щось пре
гостем чи туристом (звича
ТОьм, що нині зветься
КО.
можливостями їхнього теле
Одним словом проснуви
чотирикімнатній квартирі с
потішившись у ванній і з т
не бачив на сніданок, ооз.п
ним дистанційним пунктом
У містечку Баттон я, де п
сяч і саме ® тому мікрора
в і зори приймають до деся
додатковий канал треба п
Угорщині, -мушу вам сказ

;S5;

•

тика

* * *

гіпотези
Але Хагман уже
„е
слідкував
за її ходом.
Він Знову уж,нв соб; сце
ну в банку, з тих
пір
минуло вже три місячі,
але забути
тих кількох
ХВИЛИН

ДОВГИХ

І

ДО

СІ не міг.
Тридцятитрьохржн и й
Курт Хагман був керу

Стадих
АЇЛ

Суджене
У прмсуті

кості шести -тисяч гпждд.
ЧІв; це був рекорд >цд

Зідувекня у цьо^у оэоНІ До зак»нчен^я зустр
ЧІ лишалося 5
хвИпки
результат був
нічийний
— 2:2. Пропущений м яч
міг коштувати
команді
— фаворитові
«Кікерс»
— чемпіонського титулу
На вісімдесят
шостій
хвилині захисник коман

ди суперника вибив м'ям
на трибуну, щоб виграти
час. Що
ж,
відомий
трюк — арбітр тієї
ж
миті показав йому жовту
картку

ючим бакалійною крам
ницею. У той день
він
мав обміняти грош»
в
банку —. було в
нього
щось 2 тисячі марок мо

Перш ніж потрапити не
трибуну. * "Ч просвистав
так ризько від Хагман«.
що
той
інстинктивно

нетами. Він чекав своєї
черги
перед віконцем
каси, коли до зали увір

піригнуїся. Двома ряда
ми .нижче убийсь МОЛО
ДИК нервов*ъ совався на
місці. Це був
хлопець
сючіз 20. зі світлою кучер^юю шевелюрою І
довгими вусами.

валися двоє
озброєних
чоловіків у масках.
— Руки вгору! Ні з місЦ*, — заволав один
з
них, низькорослий.
Четверо
банківських
службовців і клієнти ви

— Годі дурня валяти!
закрї' він комусь.
— Поіе}. і м ячі

конали
наказ. Високий
бандит притиснув
дуло

Хагмм злякано виТР щиіся ие розлючено
го вболізальника «Кікерсу»
Сталеві
холодні
пронизливі очі... Нарешт
°е

аи»

автомата до скроні клі
єнтки, що стояла першою
У черзі біля віконця ка
си.

лч повернули на по
гра поновилася.

си

— Відчини сейф І не
гроші сюди! —
на

казав віх
квсирші.
_
Або я покладу ЇЇ „а міс
ці І
Жінка, знепритомнівши,
повалилася на долівку.
Автомат
пересунувся
на іншого — пристаоілого вигляду чоловіка. Хагман підв в голову і цієї
миті зустрівся з жорсто
ким
ПОГЛЯДОМ
сірих
очей.

Касирша відчинила вог
нетривку
шафу, інший
бандит спрямував
дуло
автомата на неї, і подав
розкритий мішок.
— Я... я... у мене хво
ре серце... — задихаю
чись, промовив
приста
рілий, що стояв у черзі
перед Хагманом. — За
лиште мене!
Зброю навели на Хагмана.
Декілька секунд
він мав можливість ди
витися здорованеві в очі.
«До чого ж холодні...
Як
айсберги», —— поду
мав він.
Касирша ніби навмисне
зволікала.
— Годі дурня валяти!
Давай гроші сюди! Всі!..

Стадіон яируьаа.
жм
пивний котел, але все ж
оезультат так до кінця І
лишився незмінним. Од
ні раділи, інші були роз
чаровані, і відчайдушно
лаяли
гравців.
Хагман
попрямував до виходу.
Погляд його прикипів до
широких плечей здоро
вого молодика, який во
лав щойно, щоб повер
нули м’яч.
Безсумнівно, він!
Той же голос. І
той
же вираз: «Годі
дурня
валяти!» Багато
людей
часто використовують од
ні і ті ж самі вирази,
які у них мимоволі зри
ваються з уст. Але най
головніше — очі... Хагман
пам ятав той жорстокий
погляд. Не міг
забути
його. Здоровань з кри
жаними очима про щось
сперечався з приятелем,
жестикулював,
злився.
Потім сів до
автобусу.
Хагман
майже автома
тично пішов за ним...
* * *
Сонце зайшло. Тіні у
парку поблизу промисло
вого кварталу густішали.
Хагман подивився крізь
огорожу. З вікна,
роз
ташованого
за
огоро
жею будиночку лилося
світло. Він натиснув за
іржавілу клямку, і хвірт
ка відчинилася
ХагААЗн

павіїпьк-о пройшо» кілька
десятків метрів до буди
ночку, зібрався з духом,
пост у наїв і увійшов.
За столом сидів чоло
вік і читаю газету.
— Доброго
вечора,
лане Клінг!
— Хто ви?
Запитав
той, підвівши голову. —
Що вам тут потрібно?
— Ми з вами знайомі,
— відповів Хагман.
—
Нам уже доводилося зу
стрічатися.
Наприклад,
вчора на стадіоні. Я си
дів позаду Вас і чув, як
ви кричали, щоб повер
нули м’яч на поле.
Клінг недовірливо по
глянув на відвідувача.
— Ми зустрічалися з
вами і раніше, — додав
Xагман. — В банку...
Брови Клінга
зійшли
ся.
— Ти, мабуть, утік з
божевільні! — Він
по
вільно підвівся. — Звід
ки тобі (ВІДОМО моє ім’я?
— Я вислідив вас учо
ра, — промовив Хагман.
— В пивничці навів про
вас деякі відомості. Бі
льше того: довідався, що
вас вже було засуджено
і що ви — приятель Едді. Це він був тоді з ва
ми в банку?
Збігло не менш,
як
хвилина, перш ніж Клінг
заговорив.
— Щось ТИ

Аду доусш.

хпопне4 А**Х, «АЖ-М »хідверто, що потрібно?
— Дивне питання, —
відловів Хагман. — У то
му мішку вмістилося щонайменш чотириста
ти
сяч марок. З них я ба
жаю лише сто тисяч.
Клінг есе ще не
міг
отямитися від цих слів.
Потім промовив:
— Ти дійсно
схибну
тим. Я — і сто тисяч! Та
мені такі гроші і ме сни
лися! Ти краще розди
вися довкола. Ну,
який
багатій так живе?
— Я бажаю половину
вашої долі, — продов
жував Хагман. — В іншо
му (випадку змушений бу
ду звернутися до полі
ції.Звичайно, тоді я одер
жую лише 10 відсотків
від усієї суми, як вина
городу від банку, але ж
ви нічого не одержите і
потрапите до
в’язниці.
— Потім посміхнувся: —
Ви занадто
часто вико
ристовували один і той
же зворот. Я чув його і
під час пограбування,
вчора на стадіоні: «Годі
дурня валятиГ»
Клінг підійшов до об
шарпаної кухонної шафи.
— Що ж, ти, можли
во, й правий, — примир
ливо промовив він.
—
Отже, ти здогадався, що
я переховую гроші тут,

І, рвучко
4(1
себе
одну 3 ШуіЬЛ-ЯДн
блискавично виходнь ре
вольвер і навів його ««
Хагмана.
— З Едді * звів ра
хунки, розправлюсь І з
тобою. Але до тих пір
мені потрібно буде тебе
де-<нсбудь переховати. В
мене є на прикметі під
ходящий льох.
За спиною Клінга за
дзеленчала розбита ві
конна шибка.
— Кидай зброю!
—
наказав йому
поліцей
ський з автоматом у ру
ці, влазячи до вікна. —»
Будинок оточено.
Двері розчинилися. На
порозі
з’явилися двоє
поліцейських, одягнених
в кулезахисні жилети. За
ними стояв чоловік
у
цивільному.
— Тепер ви пересвід
чилися остаточно, лане
Хагмане? — запитав ко
місар після того, як не
зап’ястях Клінга клацну
ли наручники.
— Так, — кивнув Хаг
ман. — Жодного сумні
ву— За цей злочин йо
му прийдеться довго по
сидіти, — мовив комісар.
— Ще раз дякуємо Вам
за допомогу, пане Клінг.

Переклав В. ЩЕРБИНА,

у кухонній шафі?
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У середині 70-х рр
дАкермкан
І розчиняється у б осфері. Разом
ські лікарі-реанІАлатерм
виявили,
З ТІЛОМ та МОЗКОМ людини при
ЩО ЛЮДИ,
повернені ДО
ЖИТТІ
пиняє своє існування також і люд
після клінічної смерті, мають не
ська психіка. Проте розповід ко
збагненний
досвід: вони в змо
лишніх
померлих
фантастично
зі повідати про те, що
відбува
схожі. Схожі, незважаючи на ре
лося у земному житті пеня
їх
лігійні,
культурні чи цівілізаційсконання — яким
чимо^ розви
т '^різниці між свідками. Всі, хто
валися події в лікарняне»*
лапа
пройшов крізь клінічну смерть,
ті, на місці аварії, навколо смерт
стверджують, ЩО ПІСЛЯ ТОГО,
як
ного ложа. Але, разом з тим. ці
лікарі констатували припинення у
люди розповідали також про своє
них усіх функціональних
проце
зіткнення з
таємницею
якогось
сів, вони мали змогу сприймати,
іншого буття. ІНШИЙ СВІТ, ДО ЯКО
відчувати,
бачити,
нуги, нав>ь
ГО вони вступали, мав своїх меш ^иогли переміщуватися у просторі.
канців та загадково
був лов язвНабулі досвіду
смерті
бачили
ний із земним життям.
відразу дві грані буття, але при
цьому не могли спілкуватися
з
Традиційна наука завжди
в«хо
живими людьми, тому що
зали
дила з уявлення, що за
межею
шалися для них мертвим
тілом.
смерті нічого вже не
існує:
у
У своїх розповідях, ретельно за
людському тілі припиняються 5'
фіксованих вченими, ці люди нажиттєві процеси, ВОІНО руйнується

відтворити в уяв: і ячі в точност1
відповідали реальним подіям, що
розгорталися після клінічної смер
ті.

зиеали найтонші деталі того.
що
відбувалося, згадували так дріб

ниці, які

практично

Молодь на політику, в значить і на життя в ціло
му впливає здорово. Демократична молодіжна орга
нізація -— партія «Фідес» користується авторитетом
в усіх. 8 першу чергу тут дбають про соціальні умо
ем. Так ось — чи <не- завдяки саме цій організації
можна нормально, маючи
фінансову можливість,
вчитися у вузах, працевлаштовуватися, житловлаші'овуватися. Хоча це не значить, що грошики студен
там даються так — їм допомагають просто влашту
ватися на роботу. Як і моїй знайомій, з якою з Києва
до Будапешта їхали разом — вона вчиться на фі
лологічному факультеті в університеті, але працює
за долари у вільний від навчання час перекладачем

У солідній фірмі.
Виділяються позики для придбання речей, квар
тир, виплачуються солідні гроші мамам, які три ро
ки доглядають після народження діток. Пропонують
ся в першу чергу молодим безробітним місця для
працевлаштування.
Все це робиться через державу, зокрема — пар
ламент не один день обговорює іі молодіжні проб
леми. Наслідки набагато приємніші від наших обго
ворень молодіжних питань на сесіях різних рівнів
?вД.
Хоча дещо мене і злякало. З ножним роком в УР
молодь, особливо підлітки, якось байдужіють
де
всього, втрачають культуру, якою ще п'ять
років
точу там гордилися жителі цієї країни Приклади —
СИїття, ЯКОГО НІКОЛИ НЄ було, нині більиі ніж досить;
Фантики, папір, недопалки викидаються скрізь; на
писи подібні нашим «ікс, ігрнм » ще
якась невідо
ма,..» теж бачаться де завгодно. Непослуиіність
у
уколах, гімназіях теж прогресу« — знаю, бо гово
рив з викладачами...
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Для себе я відкрив ще одну Америку: якщо ви
хочете дізнатися щось про країну, де перебуваєте
Гогтем чи туристом (звичайно, не супер слекулянщо нині зветься
комерсантом),
поцікавтеся
можливостями їхнього телебачення.
Одним словом, проснувшись ранком у просторій
чотирикімнатній квартирі одного сонячного дня я,
втішившись у ванній і з'ївши те, що в нас ніколи
не бачив на сніданок, розлігся на дивані з мініатюрДистанційним (пунктом управління телевізором.
у містечку Баттоня, де проживає більше л яти тис*ч саме в тому мікрорайоні, де я гостював, теле*13<>ри приймають до десяти програм — за кожен
Аодвтковкй канал треба платити великі гроші.
Угорщимі, мушу вдм сказати, живуть
Ьільш
ніж

неможливо

Відкриття реаніматорів тв нако
пичений до початку 90-х рр. вели
чезний і унікальний
фактичний
матеріал докорінно змінили
су
часні уявлення про
життя та
смерть. Все частіше
дослідники
стають на думку, що життя вза
галі існує у різних формах. Згід
но версіям багатьох вчених, лю
дина мас три тіла, вбо оболонки,
які у сукупності створюють людсь
ку цілісність: по-перше, це зов
нішні фізичне тіло, по-друге —
деяка ефірна субстанція (або те,
що екстрасенси називають аурою),
І нарешті, духовна сутність (душа,
або «тонке тіло», естрад). Усі ці

три оболонки. цілком реальні, хо
ча й мають різну природу. Після
своєї
фізичної
смерті людина
звільнясться від тілесної оболон
ки, але лродовжус жити у ефір
ній оболонці, поступово пересе
ляючись у астральний світ.

Згідно
древньоіндійської тра
диції, людина багаторазово з'яв
ляється ^ма світ у нових тілесних
одягненнях і з новим визначенням.
Колесо долі
(карма)
заставляє
кожного нести тягар нового вті
лення до тих пір, поки душа не
досягне
визначеної їй доскона
лості. І Будда і Платон вважали,
що людина,
випробувавши зем
ної долі, повертається знову
до
земного життя. Наші предки на
віть спеціально вчили досвіду по
мирання та перевтілення (реінк&р-

скромно, проте це не є завадою жити (нормально,
розумно і гарно.
Так от — попиваючи чайок з лікувальних трав,
дізнався про події в Перській затоці, а коли полі
тика набридла, натиснув іна іншу кнопку і... о, люди,
аж здригнувся, чи нікого поблизу нема. Там пока
зували вищу стадію любові. Не треба було й знати
німецької (прийом програм євробачення йде прямо
з супутників). Про що показують — ви, певно, дога
далися; а як, у яких умовах і т. л. — це треба ба
чити. Звичайно, цей фільм додивився до кінця.
«Спрут-2», який уже бачив, мене навіть не заці
кавив. Мультфільми по двох каналах теж не дивив
ся. Переключив на американський бойовик, але ці
кавлячись іншими кнопочками, дізнався, яка на ту
годину і на той час погода в Москві, Ленінграді, ін
ших містах і місцях Європи.
Подивився свій гороскоп, — це робиться елемен
тарно: у телевізорі є сотні й сотні програм. Хочете
дізнатися, які спектаклі і де йдуть — прошу дуже,
набирай задану цифру і дивися те, що цікавить. Ін
формація — світова. В тому числі й про Союз зна
йдете чинало такого, замість чого у нас останніми
місяцями показують симфонічні оркестри і т. л.
Не знаю, яи кому, але мені добряче набридла ре
клама, яку крутять перед
програмою .Час», а пе
рерві між передачами. Що з неї я маю? Траитор
—
навіщо він мені, якийсь насос для підприємств
смішно навіть дивитися
Вона, ота наша
реклама,
скоріше для окремих організацій, а не для мене. На
віть коли показали французькі духи -Рошас», я
зі
сміху ледве дуба не дав — піди, купи їх!

Зовсім інше Я бачив із Угорщині. Там те, що ре
кламують - на полнах магазинів вільно продасться.
Та головне - ЩО це все потрібне людям, що вони
МОЖУТЬ з реклами дізнатися про переваги носметинн лродунтів, одягу, дізнатися, які новнини з яви
лися в магазинах. Дізнатися, взяти гроші, піти і ку
пити.
Підіть купіть те, що рекламуємо ми...
Ага, про телевізори. Тут їх стільки, що не знаєш,
який вибрати. Вибирають за можливостями. В кого
заробіток скромний — задовольняються щось
на
зразок наших, але
симпатичніших і
надійніших.
Зекономиш -на чомусь, або коли гаманець тугий —
о тут можна придбати останні випуски японських,
американських, німецьких фірм. Купують дешево і
радянські; у військовослужбовців, для яких на пар
канах клеять плакати «Товарищ, иди домой!». Купу
ють і (нарікають на себе, що не скористалися пого
віркою: «Я не так багато заробляю, щоб купувати

дешеві речі».
На завершення про телебачення. Ні не про те, що

нації). Про це говорять унікальні
пам’ятки Єгипту та Тібету — Кни
ги мертвих.
Сьогодні до подіб
ного висновку
поступово прихо
дить сучасна наука.

Можливо, в майбутньому сто
літті наші буденні уявлення про
визначення
людини
докорінно
зміняться. Подібно до того, як сьо
годні ми
звертаємося до астро
логічних знаків, щоб співвіднести
свою долю з ритмами
Всесвіту,
наші недалекі нащадки
будуть
звертатися до досвіду своїх ми
нулих життів і, рахуючись з
їх
відзвуками, зможуть значно впев
неніше нести естафету поколінь...

*

*

*

ВІД РЕДАКЦІЇ: Чи хотіли б
більше взнати про ці
вражаючі
відкриття та гіпотези щодо жмтг»
та смерті! Якщо так, то пишіть
до нас і ми розповімо вам про них
на своїх сторінках.

там можна ще побачити хто і як справляється у сві
ті з акціями, що їсти хворим на шлунок і т. іп. Я
висновок пишу. Телебачення відображає той рівень
життя, який є у країні. Щоб порівняти, подивіться
ще якесь, окрім нашого.

ПОЛІТИКА
Політичним життям в УР цікавляться. Приміром, ко*
ли вночі над містечком, де я проживав, гули важкі
.бомбардувальники тут цікавилися: а звідки й куди,
чиї, навіщо. Звичайно, дізналися, що то з Англії',
Франції, Німеччини перелітали
військові, а чи з
військовим начинням транспортні літаки. їх шлях ле
жав до Перської затоки. Так через певний час і по
відомили угорців їхнє телебачення, преса, радіо.
Про агресію Іраку ® Кувейті тут навіть діти го
ворять. Ну, а дорослі сказали мені, що з початком
війни на вулицях цієї країни побільшало
поліції,
солдат, що навіть були спроби терористів перевезти
через кордон щось із зброї.
Про Союз теж знають чимало цікавого. Навіть мо
ли в Кіровограді декілька ромів тому була підвище
на радіація (пам'ятаєте, історія з балоном?), тут зча
ли про це швидше, ніж я дома.
Звичайно, змінилося й ставлення до нас. Раніше,
ноли дивилися на радянських, то сприймали нас яи
представників економічно міцної, могутньої держави.
Тепер дивляться ян на.,, (ледве не написав
жебра.
нів чи бідняків), особливо моли поназукіть голодних
людей, які І в нас, у Кіровограді сидя/Vb під церк
вою з простягнутою руною. Простіше -- до нас вони
майже байдужі. Це й зрозуміло — своїх проблем вис
тачає.
Декілька років тому тут винили в усьому комуніс
тів. Мовляв, довели країну. Були вибори. Обіцянок
сипалося ще більше, ніж у нас в аналогічній ситу
ації. Обрали парламент, так званий демократичіний.
Працює він чимало, є зміни, але... не з кращих. Ін
фляція зростає, рівень життя змінюється, але не в
ту сторону, в яку думалося. Барометром економііки
є ціни, які ростуть майже щоденно.
Запитую знайомого, хто ж винен, комуністи ж не
Ари владі, а життя важке. Він відповів, що і в ких
парламент на зразок нашого, більше балакає, спе
речається (міжпартійна полеміка тут ого яка!), ніж
приділяє уваги економіці.
Про решту я не дуже розпитував, бо боявся по
говірки, яка є (і в них: у чужому оці піщинку бачиш
а у своєму бревно сидить.
У нас справді, якщо порівнювати, то бревно, як
що не колода.
Ю. ЯРОВИЙ.
Угорська Республік*.

Л трааня п₽ац«««км засобі» масової інформації відПплЛЛ**СвОЄ Свято
День преси. Це свято не ТІЛЬКИ
лят?гя^НИХ жУРналісті»> а Й наших дописувачів, якіщіт2£* І ₽ЄА?*ц,ею своїми тривогами, і радощами. Сьогодиі МИ публікуємо добірку їхніх матеріалів.

ЛЕТИ НІ УКРАЇНУ!
Усі лрилирммкм війсь
кової газети «За
Р<аЄ вись* у Україну їм війсь
ковими літаками достаьлжпися » частини Півден
но-Західного фронту та
на тимчасово окуповані
території України. Бглі
аркуші падали на вули
ці, міста, стріхи хат, часом за сотні кілометрів
І*ІД розташування редекфь Люди квапливо, От
подаючись навкруги, під
хоплювали, ховали доро
гоцінні -вісники з волі,
цоіб при каганці лрочмлггм і лотам передати •
надійні руки. Було чого
потай це робити! Гітлерідці борол ис» з
газе
ГОЮ, наче з живим протоником, жорстоко пе
реслідували всіх, до ко
го потрапляв бодай один
примірник.

У моему
осінньому
блокноті 1941 року збе
рігся запис повідом лан
ня Радянського Інформ
бюро. «У селі Різдвяно
му Запорізько?
області
фащисти знайшли « ста
рої колгоспниці
Олени
Каленюк фронтову газе
ту «За Радянську Умраї
ну!» Бандити випекли на
слині жінки
п’ятикутну
3;рку, а після цього зві
рячого катування повіси
ли її».
Газета закликала лю
дей на загарбаних зем
лях України: «Вставайте
до бою з фашистськими
нелюдами, ідіть у парти
занські загони, допома
гайте
Червоній
Армії
вдень і «ночі!
Вражою
злою кров’ю
волю ок
ропіте!»
Пригадую:

невдовзі

лісп ж війни я поцікавив
ся у колишнього коман
дира найбільшого парти
занського з'єднання
на
Кіровоградщині
М. М.
Смирди, чи бачив
він
нашу газету. «Аякже! —
відразу відповів. — Не
раз, бувало, рано-врей
ці на власні очі
бачне,
як свіжі номери біліли
на афішних тумбах у Кі
ровограді та в Знам’ян
ці. Певно, пояснень
не
треба. То наші партиза
ни
старалися». М. М.
Скирда особливо високо
оцінив ту реальну допо
могу, котру одержували
підривними його загоні«
з матеріалі» газети під
рубрикою «Бийте ворога
всюди!» Партизани спри
ймали поради військових
спеціалістів — наших ав
торів — мало не як інст
рукцію, б®, навіть,
ям
бойовий наказ.
Н. ДОБРІЙ,
КОЛИШНІМ

ВІЙСЬКОВИЙ

кореспондент.

ОДИН ВЕРСТАТ І ДВА ДРУКАРІ
Перша друкарня заснована на Ук
раїні а 1764 р. в Новоросійській гу
бернії з центром Єлисеветград. Ге
нерал-губернатор А. П. Мельгунов
розгорну» енергійну діяльність по
влаштуванню друкарні. Він звернув
ся до Києво-Печерської лаври з про
ханням виділити друкарський верстат
з устаткуванням, шрифтів, спеціаліс
ті». Але лавра, на жаль, і саме не
мала жодного верстату. Це спонука
ло Мельгунова вдатися до Сенату,
щоб «соблаговолено было для тис
нення книг из Кадетского Шляхет
ского сухопутного
корпуса один
стан и наборщика одного, батирщихов двух и учеников, одного лунсоищика и одного слоаолитца, с при
надлежащими к тому материалами,
повелить отпустить». Сенат задоволь
нив прохання Мельгунова і в червні
1764 р. Кадетский корпус через по
ручика Л. Греча передав Новоросій
ському
губернському
правлінню
«один печатный стаи с принадлежа
щими литерами, да из мастеровых
людей одного наборщика и одного
батирщика», крім того, різних мате
ріалів на суму 556 крб. 64 коп.
Наприкінці 1764 р. чи на початку
1765 р. друкарня стала до ладу. В ній
друкували головним чином бланки
для паспортів, карантинні свідоцтва
та інші документи губернської канце
лярії. Відомо також, що з цієї дру
карні в 1765 р. вийшли дві книги: ко
медія Жан Батиста Руссо «Кофейный
дом» та «Азбука».
У березні 1765 р.
Новоросійська
губернія була поділена на три про
вінції:
Єлксаветградсьху, Катерино
славську, Бахмутську. Центром управ
ління
Новоросійським краем стае
Кременчук, куди перейшла губерн
ська канцелярія, туди ж перевели м
друкарню. Мельгунов намагався по
жвавити її роботу, але марно. Сенат
відхилив його прохання про дозвіл
на видання книг духовного змісту.
Бракувало
друкарів.
Мельгунов
»друге звернувся до Києво-Печерсь
кої лаври, яка в 1770 р. відрядила
до Кременчуцької друкарні скла
дальника Афанасія Антонова.
Але діяльність друкарні, як і ра
ніше обмежувалася
потребами гу
бернського правління. Сліди дальшої
діяльності друкарні в
Кременчуці
губляться. Мельгунов виїхав з Ново
російської
губернії і в 1777 році
став Ярославським намісником, де в
1784 році за його клопотанням, було
засновано друкарню.
Кременчуцьку друкарню, очевид
но, передали
приказу громадської
опіки. Пізніше © цьому місті (в
1788—1789, 1791—1793 рр.) працюва
ла 'похідна друкарня князя Потьомхіна, закладена близько 1779 р., що
перебувала при військовій колегії.
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Тепер
знаємо, що цей кодований сигнал,
пролунавши вночі 26 квітня 1986
року, означав

усі види небезпеки — ядерну, радіаційну, пожеж
ну І вибухову. Звідтоді минуло 5 років і ми есе
більше переконуємося, що аварія на Чорнобиль
ській АЕС обернулася трияалемо катастрофою для
багатьох тисяч людей, І для тих, хто мешкав і
мешкає э зоні, і для тих, хто поклав власні^ си
ли, здоров’я, а то й життя на ліквідацію аварії.
Володимир Івановим ЧАЛЛИГІН (нині завідую
чий рАдмалогічним відділом облсанепідемстанції)
двічі побував там. У травні 86-го та в грудні—січні 87-го. Його спогади як очевидця і учасника
доповнюють картину трагедії, а також — ретро
елективно — -несуть у собі певні висновки.
Першого разу я попав у зону завідуючим промсанлабораторії. Потім замість В. К.
Короткова,
який відпрацював свою дозу (25 бер), мене при
значили в. о- головного санітарного лікаря зони.
На жаль, тоді не завжди вдавалося стримувати
самовіддані пориви .ліквідаторі — багато хто з
них одержав опромінення більше норми. Це бу
ло викликано бажанням модем якомога швидше
справитися з аварією. Те й індивідуальним дози
метричний контроль був недостатнім — він т ль
ни організовувався иа той час. А взагалі-то всі
пам’ятають, *м тоді пропагувалась дульне, Д»о вс»
це так не надовго.
Повернуся до найперших вражень... До в’їзду
в зону ми зупинилися в селі Оране,
далі авто
бус не ходив. Я ввімкнув прилад СРП на найви
щий регістр, стрілку зашкалило. .1 в зон. я вже
приладом не користувався, тому що там бу-

-цим
•
вище 3 мілірентгенів на годину. Друге
ли рівні --------- лое’-----езане з містом Лрип ять — мертвраисеигНЯ,
& оОлс
пишно квітне, пахне. За 150
•а тиша, навколо ясе
ІД світлофора чути, як переЧПК>Ч8<Т^пП’
метргв від
реле. На балконах сушаться
£₽
ньому реле,
білизна. Все здасться живим і справжнім,
че-чки, СІ-. але на ділі »оно *“ **«Рт<е'
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А Делі, ях у вЛку, дорожні ЛОХВЖЧНХН
такого-то...»

Під час російсько-турецької
>Ужи,
виїжджаючи на Україну, Потьоммкм
узяв із собою і друкарню, як» була
при ньому весь період воєнної кам
панії до дня його смерті — 5 жовтня 1791. З» цей час друкарне побу
вала • багатьох містах України, а Бен
дерах та Яссах. Друкарня Потьомкіна мала 5 друкарських верстаті», а
тому числі один спеціальний — для
виготовлення карт, картин; тут були
російський, французький, грецький уа
латинський шрифти, але ® обмеженій
кількості (1—1,5 аркуша мабрру).
Штат друкарні складався з 8 осіб:
друкаря, коректора, 4-х складальни
ків, тередорщика, батирщика.
З другої половини 80-х років XVII8
сторіччя Кременчук поступово втра
чає своє значення.
Центром Ново
російського краю стає Катеринослав.
Сюди в червні 1793 р. таємний рад
ник В. Г. Попов доставив потьомкін*
сьну друкарню. Переїхав сюди і штат.
Губернатор В. 3. Каховський передав
друкарню приказу громадської опі
ки. Але з 1793 по 1800 роки надру
ковано лише три книги:
«Матушка
солдатская песня. Спел
отставкой
солдат Яким Простота. 1793 года и®
Руси», «Наставпение сыну В. Золотинского» (1796 г.), «Начальное обу
чение французкого языка» Ф. За
ставского (1800).
Друкарня не тільки не приносила
доходу, в й завдавала збитків. Було
прийнято рішення про її ліквідацію.
Але в справу втрутилося губернське
правління, яке взяло на себе основ
ну частину витрат. З 725 крб. на рік
друкареві 600 крб.
сплачувало гу
бернське управлення. 1806 р. видано
комедію «Ослепленное чародейство»
та драму «Школа мачех». На підста
ві урядового указу 1807 р. про обо
в’язкове відкриття друкарні при всіх
губернських правліннях лотьомхінсьху друкарню остаточно передано до
Катеринославського
губернського
правління. Придбано нозі шрифти, а
старі, що стали непридатними, а кіль
кості 24 пуди 20 фунтів були відправ
лені до друкарні Харківського уні
верситету, з умовою
виділити 3/8
частини від усієї кількості шрифтів,
тобто 9 пудів 7,5 фунтів.
Початок
книгодрукування а Катеринославі дослідники відносять
до
1793 р., тобто до того часу,
холи
Потьомкінсьиа друкарня була переда
на приказу громадської опіки. Але
це не зовсім точно. Відомо, що якась
друкарня в Катеринославі існувала і
раніше.
Можна припустити, що туди було
передано Єлхсаветг,радсьху друкар
ню з одним друкарським верстатом,
засновану Мельгуновим.
С. ЛАСКОВСЬКИЙ,
студен».
м. Кіровоград.
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мий. У ній в дбилися конкретні технічні, соціаль

і оголошення е селах і сели

ні і політичні помилки нашого «розвинутого со

щах про розшук родичів, загублених під час ева
куації. Ще вразила величезна кількість телеграм
з проханнями різних спеціалістів взяти на робо
ту для ліквідації аварії. Особисто я відповідав на
лист від карного злочинця, що сидів у тюрмі за
вбивство. Він просився на будь-яку роботу,
на
віть з ризиком для життя, був готовий на все.
Втім, ніхто тоді не знав, яка буде сплата праці, не
дуже замислювався, які будуть компенсації та
пільги. Страху як такого, теж не було. Вс? бажа
ли зробити якомога більше в цей період.
Погано, що ніхто з керівництва спочатку
не
продумав кого треба посилати « Чорнобиль. Че
рез те що ставка робилася найперше на армійську
і цивільну молодь, найбільше постраждала вона
— наш генофонд. Я бачив, як 18—20-річні дівча
та (працівники громадського харчування) трохи
не падали з ніг, адже вони вставали о 5-й ранку
і лягали слати після 11-ї ночі, щоб
нагодувати
тисячі чоловік.
У зоні діяло два штаби — загальний і військо
вий. Там я бачив* та іноді зустрічав академіків
Велихова, Легасова, генерала Язова та інших ві
домих осіб. До речі, Язов — єдиний із членів
комісії, хто не переодягався, і всюди ходив у ге
неральській формі. В тих обставинах при спілку
ванні з підлеглими він зберігав спокій, врівнова
женість, розсудливість. Звинувачувати його та ін
ших зараз мені здається нерозумним: накази про
надсекретнїсть доз
опромінювання і масштаби
катастрофи йшли з найвищого ешелону влади. Я
взагалі не люблю крові і гадаю, що зараз кра
ще тверезо подумати не про суди над генералі
тетом, а про майбутнє, про долю всіх, хто пост
раждав і страждає від чорнобильської трагедії.
Хіба стало менше жертв від того, що посадили
директора і головного інженера станції!
Хоч у ті роки нам навішувався
зайвий опти
мізм, у фатальності цієї аварії я теж не «певне-

ціалізму». Так, безперечно, треба відстоювати і
відновлювати справедливість. Я шроти того зату
манювання, котре було спочатку і де в чому за
лишається дотепер. (Згадати хоча б перші вис
тупи міністрів охорони здоров’я УРСР та СРСР).
Дуже негативну роль зіграла відомча засекреченість. Це призвело до багатьох
помилок.
Це
привело до того, що люди не знали точно,
що робити В тій ситуації, не були вчасно, кваліфі
ковано і об’єктивно проінформовані. Наприклад,
якщо прийняти йод за 6 годин до випаду ради
активної хмари, можливість захворювання знижу
ється в 100 разів... А Першотравневі демонстра
ції і майовки?! Це—безглуздя.
Я знаю, серед пікаідаторів-^кіровог,радців вже є
померлі. Вони і будуть. На жаль, це природно
після того, що трапилося. Віддалені наслідки (кі
стковий рак, рак мозку) будуть проявлятися і че
рез 10—15 років. Як би деякі медики не спира
лися на труднощі, мовляв, ці недуги важко від
різнити від загальної захворюваності, «внесок»
Чорнобиля у стан здоров’я всіх, до інього примети их, дуже вагомий.
Мешканцям нашої області «пощастило» чисто
з метеорологічних умов. Чорнобиль своїм кри
лом зачепив 8—9 сіл трьох районі»: Новоархангельського, Новомиргородського та Маловисківсьиого. Там нами визначені
«плями» від »пливу
131-го йоду. Цього року проводяться комплекс
ні цілеспрямовані роботи по їх дослідженню І
аналізу. Вони дадуть більш детальну зйомку гос
подарств взагалі і окремих присадибних ділянок
зокрема. Нагадаю: вся сільськогосподарська про
дукція в області проходить ретельний радіацій
ний контроль. Тільки у 1986 році в лікувальних
травах, зібраних у названих районах, ми знайшли
перевищення вмісту стронцію І цезію. Зараз усе
гаразд.
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СОН ПРО ЩАСТЯ

О ступайте, ступайте
в театр!
Г. Бєлінський.
1- Вийти на сцену.
Усе відбувалося дале
ко від Парижу і ще далі
від
загадкової
країни Монтевердо
на
сцені
кіровоградського
музично - Драматичного
театру імені Кропивницького на репетиції опе
рети Франца Легара «Ве
села вдова», першої кла
сичної, а точніше неовіденської оперети на на
шій сцені. Дехто з горо
дян, заінтригований не
дуже виразними, але всетаки афішами, що з'яви
лись у місті, уже встиг
побувати на прем’єрі. Я
ж звертаюся переважно
А© тих, хто... не любить
театр. О ні, я не агітую.
Мабуть це просто дур*
ниці — проводити подіб
ну агітацію. Я
просто
розповім вам про влас
ні почуття. А ви читай
те і— думайте, якщо хо
чете.

атральний черговий.
— А що, вже граф Да
нило приїхав? — прига
дала я сюжет «Веселої
вдови».
— Який граф? — не
відразу зрозумів він. —
Ах так, так. Та вже, ма
буть, приїхав, — Анато
лій Петрович допоміг ме
ні роздягнутися і додав
— Михайло Ілліч не лю
бить, коли запізнюються.
Поставити
«Веселу
вдову» у театрі,
який
«горить» на стаціонарі?!
(Не раз доводилось зні
мати виставу через від
сутність глядачів, і лише
вимотуючі акторів виїз
ди допомагають зводити
кінці З кінцями. Та й не
тільки «зводити», а вже
п'ятий квартал виплачу
вати колективу премію,
про що в театрі
імені
Кропивиицького вже дав
ненько не чули). Поста
новка «веселої вдови»
це, коти хочете, бороть
ба режисера за глядача.
Немає сумніву, що для
Я люблю театр. Люблю
оркестру під управлін
ням О. М. Вепринського
ранкову тишу і пил його
грати
музику
такої
лаштунків,
неголосний
оперети — велика насо
перегук робітників сце
лода і натхнення. Зрозу
ни, що встановлюють де
міло й інше, поставити
корації, зосередженість
«Веселу вдову» Барський
реквізиторів, які готую
зміг лише з появою у
ться до вечірньої виста
театрі прекрасної вокави... «Ну знаєш,
якщо
лістки Галини Сергєєвої.
вже розповідати про те
Цікаво, хто гратиме гра
атр, — говорять мені, —
фа Данила?
то краще про знамени
У мій час, коли я ще
тим. Скажімо, МХАТ чи
вірила, що сон про щас
Лєнком. Що ж, я могла б
тя, як співає граф Дани
В моему житті було бага
ло, можна побачити на
то щасливих зустрічей
яву, дівчатка писали лис
з Театром і з
людьми
ти кіноакторам і
зако
театру, чиї імена
вже
хувалися в героїв сцени.
оповиті легендами. Але,
Не знаю чи
зараз пи
прошу повірити, все, про
шуть, а що не закохують
що йшлося вище, однако
ся, то це правда. Шкода.
вою мірою стосується і
Я так хочу, щоб ось ці
театральних столиць і на
дівчагтка, які тиняються
шої богом забутої про
вінції.
в під'їздах, прийшли в
театр, відкрили для себе
Знаєте, я трохи знайо
дивний світ
людських
ма із системою Станіпочуттів, світла, мрій. Я
славетного (не так, зро
знаю, ніякі статті, ніякі
зуміло, як актори), але я
переконання не допо
не підозрювала, що це
можуть, доки у тої ж
так важко вийти на сце
таки старшокласниці, що
ну. І тільки «з’явившись
поспішає на «порнуху».у
на балу в паризькому по
сусідній відеозал, не ви
сольстві Монтевердо» з
никне бажання сгати ТЄг
люб'язного дозволу М. І.
атральним глядачем.
Барського, постановника
Звичайно, багато що
«Веселої вдови», відчула
залежить вод оточення.
це. «Боже мій, •— шепоті
А сьогодні не так багато
ла ні до кого не звер
вчителів відвідую’» ь те
таючись, — я не знаю,
атр і можуть
привести
куди подіти руки».
сюди дітей. Тому
мен»
— Опусти просто, —
надзвичайно
дорогий
прошепотів у відповідь
лист сільської вчительки,
Костя Поляков, симпатич
яка просить
допомогти
ний балетний
хлопчик,
показати своїм семиклас
трохи схожий на кота Бе
никам* театр. Сама вона
гемоте з мого улюблено
кіровоградка, працює за
го роману (виявляється,
направленням, дуже лю
і його теж!). — Тримай
бить театр. Все-таки ви
ся спокійно, наступного
їзна вистава це одне, а
разу я буду твоїм кава
прийти до театру...
лером...
— Він повинен вряту
2. «В плащі із зоряної
вати цих старшокласниць,
п’єси».
— говорю вголос.
— Ти чого запізнюєш
— Хто він? — не розу
ся? — накинувся на ме
міє режисер.
не Анатолій Петрович, те-

— Лозовський. Тобто
граф Данило.
Здається так нічого і
не зрозумівши, Михайло
Ілліч зупиняє музику і в
черговий раз пояснює
акторам мізансцену.
Репетиція... Чомусь не
чекала, що саме Лозовсь
кий співатиме графа Да
нила. Бачила в інших ро
лях, особливого вражен
ня на мене не справив,
але, виявляється, треба
було зустрітися з
ним
на
репетиції «Веселої
вдови», щоб виникло ба
жання
передивитися
«Наймичку»,
«Сватання
на Гончарівці», «Поши
лись у дурні».
...Хвилиночку, Грефе!
O' облиште, мадам,
Бути закоханим і грати
роль закоханого це зов
сім різні речі..
3. Сцена «на Монмартрі».
— Куди? — Анатолій
Лозовський
перекинув
через плече спортивну
сумку.
— «На Монмартр».
— Куди?
— Як, ви не
знаєте,
наш «Монмартр»? Це за
тишний підвальчик
на
розі вулиць Луначарськогс і Шевчечча. Зрозу
міло,
не «У Максима»,
де
любив
пропадаїи
граф Данило, полохаю
чи все монтевердієвське посольство, але і в
Людмили
Михайлівни
теж приємно. ...Скажіть,
як ви знаходите наше
місто?
— Не Париж, — сміє
ться мій супутник.
— Ясно що не Париж.
А взагалі?
— Я довгий час пра
цював у Ровно. Скажу
відверто, там атмосфера
набагато
сприятливіша
для актора. Тільки не об
ражайтесь.
— Ну що ви!
Лозовський не відкри
ває для мене Америки.
Скільки сама писала про
відсутність культури. Ось
і тут в кафе. Жах який.
Сьогодні всі кіровоград
ські кав’ярні, ніби змо
вившись, подають каву у
жахливих склянках. А по
ряд у Світловодську ке
рамічний завод!
— Чому ви зітхаєте? —
торкається моєї руки ар
тист.
"
— Коли б
ви були
справжнім графом.
— А ви мільйонеркою?
— Ну мільйони мені
ні до чого. Хіба що при
дбати чашки для кави.
— Ви питимете ще каву?
— З задоволенням.
Анатолій пішов за ка
вою, а дівчинка, що під
сіла до нашого столика,
трохи зашарівшись, за
питала у мене.
— Пробачте, що втру-

чаюсь до вашої розмо
ви, але... Мені здалося...
Ви актриса?
— Ви любите театр? —
швидко поцікавилась Я»
— Дуже.
— А що останнє ви переглядали в нашому театрі?
— Бачите...
вона
опустила очі.
— Зрозуміло.
— Але я постійно бу
ваю в «Резонансі». Його
режисер Валерій Дейнекін,
коли б ви знали,
який він талановитий.
— Валерій
Дейнекін
— мій друг. Цілком згод
на з вами щодо його та
ланту. Мушу вас засмути
ти, я не актриса. Але мій
знайомий, що зараз по
вернеться, буде найпопулярнішим артистом у
Кіровограді. І ви перша
зітхатимете в десятому
ряду партеру, коли він
співатиме
знамениту
арію графа Данила.

— підхопила артистка Ва
лентина Литвиненко. —
Хлопці без тебе танцю
вати не можуть. Ноги не
піднімаються.
На сцені було весело.
Як у Чехова; «Гості з’їжджалися на дачу»... Ті
льки «До Максима». «Як,
ви не знаєте «У Макси
ма»? Мені вас шкода, ма
дам. «У Максима» най
кращий кабачок на Мон
мартрі» —
Лозовський
стояв на авансцені з нат
хненним обличчям, але
режисеру чомусь не спо
добалась мізансцена і він
тричі ляснув у долоні.
Щось не клеїлось сьо
годні у акторів. Барсь
кий час від часу хапався
за серце, Лозовський на
сцені ледве стримував
емоції, ворушачи губами
(присягаюсь,
не текст
«Веселої вдови» повто
рював),
балетмейстер
В. Горінний
лаяв себе,

кривила душею. Бачила
всі недоліки (хоч було
їх набагато більше!). І
хор далеко не
завжди
звучить, і балету, справ
ді, немає. І чоловіки-актори поводяться
точно
так, як у 106 маршруті
автобуса, а не в елегант
но-чарівному
Парижі.
Кожен дбає лише про
себе, а на дружню пора
ду може відповісти гру
бістю. Однак попри все
це, я відчувала якусь не
зрозумілу насолоду від
того, що відбувалося на
сцені. Можливо, мене за
колисувала музика Фран
ца Легара чи голос гра
фа Данила. Не знаю. Але
я відчувала, як в муках
і сумнівах народжувався
спектакль. Вибравши мо
мент, у зал спустився ба
летний
хлопчик Косгя
Поляков: «Чому ти не
виходиш на сцену? Я обі
цяв танцювати з тобою».

мятаєте: «Мрією одною я
тепер живу. Дивний сон
про щастя бачу наяву».
Дівчинка з недовірою
дивилася то на мене, то
на Анатолія, що повер
нувся з кавою. «Ой, ви
бачте, —
посміхнулася
мені, — я повинна йти.
А... а коли це буде. Ну
«Сон про щастя».
— Третього
травня,
люба. Оперета «Весела
вдова». Театр імені Кро*
пивницького. Ми вас че
каємо.
Коли дівчинка пішла, я
пояснила
Лозовському
ситуацію. Тільки про найпопулярнішогс
артиста
Кіровограда не сказала
Все-таки театр — явище
емоційне!
4. ...0 є Театр
— Ти знову запізнила'
ся? — докором зустрів
мене Анатолій Петрович.
— Совість треба мати,

що паявся ставити танці
у театрі, де немає бале
ту, завідуюча пошивочним цехом Тамара Іва
нова прискіпливо спосте
рігала за дамами, тобто
за тим, як «сидять» на
них костюми. Чесно ка
жучи, зовсім небагато
актрис були схожі на ве
ликосвітських дам і мог«
ли триматися так підкрес
лено велично як Ніна Са
вельева, що співає Ва
лентину. Та й мужчини
далеко не всі вміли но
сити фраки. Навіть Ло
зовський тримався
не
так впевнено, як у джин
сах. Чим ближче до пре
м'єри, тим гарячішою
ставала атмосфера на ре
петиції.
— Ну, вимальовується
що-небудь? — час від ча»
су запитував у мене ре
жисер.
— Звичайно. — Я не

— Вибач, Костику, я —
з іншої п’єси.
— Ага! Тобі потрібен
граф, — хитро посміх
нувся він.
— Графів тепер немає.
— Шкода, — вигукнув
Костя на ходу і голосні
ше додав, — зате є ар
тисти.
Зате є артисти. І є те
атр. Мені хотілося б за
вершити
статтю цими
словами. Не знаю, яке
життя чекає «Веселу вдо
ву». Сподіваюсь, вона
стане першою ластівкою.
Щоб там не говорили ша
нувальники психологічно
го театру, а люди люб
лять яскраве,
сонячне,
щасливе мистецтво опе
рети. «Життя сумне, то
нехай хоч вдова буде
веселою», як сказав за
служений артист УРСР
А. А. Косяченко.
Валентина ЛЕВОЧКО.

міями Літературного фон
ду ім. І. Франка (Кана
да). Вшанований він зван
ням поета-лауреата Укра
їнською могилянсько-мазепинською
академією
наук (1982 р.), нагород
жений Шевченківською
золотою медаллю за пе
дагогічну працю в Кана
ді. Був президентом Ка
надського інституту назвознавства та Українського
шекспірівського товари
ства, головою осередку
Наукового товариства ім.
Шевченка у Західній Ка
наді. Поезія Яра Славу
тича друкувалася в кіль*

кох англомовних
анто
логіях, а також книжко
вими виданнями у пере
кладах німецькою, анг
лійською, французькою,
угорською, російською,
білоруською та польсь
кою мовами — і це да
леко не все, що він зро
бив.
Надіємось, що зустріч
із заокеанським земля
ком, подарує нам нові
поезії і враження.

Познайомимось... через півстоліття розлуки?
Не сумуйте, степи!
Я вернусь!
1 замовкне жалоба
чаїна.
Обніматимуть Скитія,
Русь,
8 новітня Україна.
ЦІ рядки належать пе
ру поета Яра Славутича,
уродженця нашого краю,
який з часу Великої Віт
чизняної війни живо за
рубежем
(про
н*°го
«МК» вже згадував 2 бе
резня цього

*•*

тату з вірша, написаного
півсотні років тому, за
хотілось навести саме за
раз тому, що літератур
ний Кіровоград і земля
ки Яра Славутича в трав
ні чекають на зустр?ч з
ним. Сподіваємось, що
оядок цей «Не сумуйте
степи! Я вернусь!» стане
пророчим. Поки ж Яр
Славутич, учасник остан
нього З’ЇЗДУ письменни
ків України, живе й пра
цює в Ірпені, ми готус-

мось до зустрічі із зем
ляком в обласній науко
вій бібліотеці ім. Н. К.
Крупської, куди від ньо
го нещодавно надійшов
лист з Канади, там і по
відомлення про те, що
на нашу адресу він ви
слав кілька бандеролей
власних книг, жодна
з
яких ще не перевидана
на Україні.
Про його
поетичну
творчість, представлену в
українській періодиці, я

нещодавно розповідала
колегам і друзям на за
сіданнях
бібліотечного
товариства шанувальни
ків української культу
ри «Жменя» та на занят
ті обласної літературної
студії «Степ», де прозву
чало багато його поезій
особливо тих, що присввчені батьківщині. Яр
Славутич — автор де
кількох поетичних і літе
ратурознавчих книг. Його
поезія відзначена пре

АитонІна КОРІНЬ,
редактор
обласної
бібліотеки Ім. Круп
ської;
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Дорога редакція!
Пише вам ваш постійний
читач. Ви багато публікуєте
про різні види ушу, школу карате-до кіокушинкай, але ма
ло про японських шпигунів
ніндзя. Правда, прочитав ма
леньке оповідання про мисте-

Останнім часом у за
кордонних відеофільмах
часто й густо з’являю
ться таємничі фігури
з
блискавичною реакцією і
неперевершеним
воло
дінням
найрізноманітні-

цтво ніндзя, але я хотів би
знати значно більше, Можливо надрукуєте кілька уроків
ніндзя, про те, як і за
умов вони тренуються.

шими видами зброї. Ви
йшовши з відеосалонів,
наші читачі нерідко над
силають листи, зокрема,
і в нашу редакцію з про
ханням розповісти про
ніндзя — хто вони такі.

яких

ОЛЕКСАНДР.
м. Олександрія

звідки взялися, яка їхня
мета,
філософія тощо.
Виходячи з цього, ми ви
рішили розпочати розпо
відь про «невидимок» на
сторінках нашої газети.

МИСТЕЦТВО БУТИ ТЕРПЛЯЧИМ
...Ранком 1540 року 8
одній з численних кім
нат палацу,
який нале
жав відомому самураю
Фугасі, слугам
відкри
лося страшне
видови
ще: спливаючи кров'ю
на татамі, лежало тіло
їхнього володаря. Імо
вірніше всього, що Фу
гасі навіть не
побачив
свого вбивцю. Сторож
кий слух
самурая не
збентежив жоден звук—
його вбили...
сплячим.
Неймовірним виявилося
й інше — воїни охоро
ни лежали поруч, пере
биті настільки швидко,
що
навіть не встигли
оголити мечі. У деяких
з них на тілі не
було
жодної рани, але оскля
нілі оч* застигли від жа

Жахлива подія вража
ла ще й тим, що
всі
двері були зачинені із
середини, а палац яв
ляв собою
фортецю,
оточену високими мура
ми і глибоким
ровом.
Біля кожних дверей, що
вели до покоїв Фугасі,
стояла пильна варта, яка
так і не помітила жод
ного
чужинця
побли
зу...
Тоді це
загадкове
вбивство лишилося нерозкритим і незбагнен
ним. Ходили чутки про
вбивць-примар, що жи
ли у підвалах палацу і
через гратчасті бійниці
проникли до покоїв Фу
гасі, про душі мертвих,
котрі помстилися саму-

раю за свою смерть. В
те, що подібне
могли
здійснити люди, важко
було повірити.
Майже через два сто
ліття після цього випад
ку кортеж самурая Сегумі наближався до сто
лиці. Шлях проходив че
рез
лісову
галявину.
Авангард охорони зник
за поворотом,
слідом
—- Сегумі. Коли ж і сви
та зробила ще
кілька
десятків кроків, їй від
крилася просто містич
на картина — на конях
сиділи два
вершники...
без
голів.
Самурай
зник, а його кіінь нер
вово
задирав
морду
догори. Піднявши
очі,
охоронці Сегумі побачи
ли його тіло, яке висіло
на суку ялини, що нави
сала над шляхом.
Хто
ж зумів за декілька се
кунд
розправитися з
трьома сильними і до
свідченими воїнами?..

І в цьому випадку по
шуки вбивць у ЛІСІ ні
чого не дали.
Обидва
загадкових
вбивства вже в наш час
були віднесені на раху
нок ніндзя, яких
ще
називають «розвідниками-невидимками», «воїнами-тінями», шпигуна
ми, котрі не залишають
слідів, середньовічними
східними
лицарями
«плаща і кинжалу», май
страми таємних вбивств.
Проте точний переклад
слова «ніндзя»
більш
простий і,
водночас,

більш змістовний: нінд
зя —
«терплячі»,
а
вчення, яке вони прак
тикують, — «ніндзюцу»
— «мистецтво бути тер
плячим».
Ніндзя відомі як май
стри
найекзотичніших
видів
зброї, блискучі
знавці секретів бойових
мистецтв
Сходу, генії
маскування, спроможні
зникнути з очей ворога
навіть у чистім полі, во
лодарі таємничих отрут,
що діють невідворотно
і нечутно.
Об’єднуючись в особ
ливі
«клани
смерті»
ніндзя відігравали роль
професійних найманих
вбивць та шпигунів, при
чому ще зовсім недав
но в Японії такі «клани»
були реальністю.
Так,
під час
американської
окупації
Японії контр
розвіка цієї країни най
няла
особливу
групу
людей, котрі тренували
ся по системі ніндзя.
Вони повинні були лік
відувати
командуючо
го американськими вій
ськами в Японії генера
ла Дугласа. Лише най
досконаліша
система
охорони генерала зір
вала
замах,
причому
жоден з трьох
напад
ників не був не тільки
схоплений, а навіть по
ранений!
Є дані, що після цьо
го випадку
технікою
ніндзюцу зацікавилися і
американські спецслужби. Про це говорить на

ПРОПОИУЄ:
ПОБУТОВІ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ «ЧЕРЕМОШ-128», «ЛІК», які можна використовувати як побутові персональні
комп’ютери, призначені для комп’ютерних ігор, їх також використовують
як персональну інформаційну систему і для навчання-складання програм
на мові високого і асемблерного рівнів.
«Черемош-128» і «Лік» прості в користуванні учням, доступні студен
там, спеціалістам усіх галузей народного господарства.
Вартість базового комплекта «Черемош-128» (без монохромного моніто
ра) — 850 крб., а з монітором, який має підвищену вирішуючу здатність
і частоту регенерації—до 1300 крб.
Вартість базового комплекта «Лік» без монохромного монітора — 548
крб., з монітором — до 988 (крб.
ІГРАШКА «БЛОК ЖИВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ КОМП’ЮТЕРІВ»
Блок живлення побутових ^комп’ютерів з напругою живлення 12В, 5В,
мінус 5В, використовується і для інших радіоелектронних виробів з аналогічною напругою живлення.
Блок живлення призначений для експлуатації в житлових приміщеннях
при температурі від 10 до 35 градусів і відносній вологості до 80 процентів,,
Блок живлення підключається до змінного струму (220±22)В частотою
(50±1)Гц. Ціна — 59 крб.
Якшо хочете придбати ці товари звертайтеся: м. Кіровоград, пл. Дружби
народів 7, тел. 22-26-02. їхати автобусами 105, 107, 112, 120, тролейбу
сами 1. 2. 4, 6, 3.
«ОРБІТА».

приклад, такий факт. У
травні 1980 року посоль
ство Ірану в Лондоні
захопила група ірансь
ких терористів, які ви
магали від аятоли
Хомені звільнити
91 по
літе язня і надати
по
літичну незалежність од
ному із регіонів країни.
Терористи
оголосили,
що якщо їх вимоги не
будуть повністю
вико
нані, вони будуть стра
чувати по
одному за
ложнику кожні півгоди
ни.
Становище
стало
критичним після вбивства
двох заложників, тому
було вирішено
кинути
на
штурм
посольства
підрозділ
спеціальної
повітряної служби, бій
ці якого були вдягнуті у
чорні костюми з закри
тими обличчями — екі
піровку
легендарних
ніндзя. Род Дункан —
один із кращих амери
канських фахівців з ніндзюцу — визнав, що ця
операція, проведена без
жодного пострілу, майже нечутно, усього за
кілька хвилин, дуже на
гадувала стиль «воїнівневидимок»: .троє теро
ристів
були миттєво
вбиті, інші
навіть
не
встигли зчинити опір.
Сьогодні на Заході іс
нують сотні секцій нІндзюцу, яке з
середини
80-х років
переживає
свій розквіт, потіснивши
вже не таке екзотичне
східне карате та ушу; в
журналах широко рек
ламується
«уніформа»
ніндзя: темний вузький
костюм, маска-балахон,
що закриває лоб і ниж
ню половину
обличчя,
особливі
«лазури»
на
руки і ноги, що дозво
лять лазити по практич
но голій поверхні, ме
тальні
«зірки-сюрикени» — тонкі сталеві
пластини у формі хрес
тів або зірок, зі старан
но загостреними перек
ладинами або променя
ми, короткі та довгі ме
чі, цепи, бойові серпи,
метальні ножі з спеці
альними піхвами, через
які можна
дихати під
водою та стріляти,
як
з духової рушниці, ме
талевими голками, особ
ливі браслети, в які за
хоплювався меч ворога
і різким рухом руки ла
мався, та багато іншого.
Існують також підруч
ники, в яких
описане
все — починаючи
з
техніки окремих рухів і
до використання в бою
особливих
комбінацій
пальців, що
відкрива
ють та посилюють у тілі
ніндзя вільний рух жит
тєвої енергії ні.
Хто ж такі воїни-ніндзя? Звідки вони взяли
ся і що несе у собі їх
вчення? Спробуємо ро
зібратися в цих питан
нях. Перше. Хоча зараз
ніндзя дуже популярні
у світі і їх ім’я оточе
не усілякими
легенда
ми, але в самій серед
ньовічній Японії ніндзя
жодного разу не згаду
ються ні в яких доку
ментах чи
хроніках.
Тож чи були вони на
справді? Ось що відо
мо точно.
В середині
70-х рр. нашого сторіч
чя японець Масаакі Хацумі публічно оголосив,
що він є спадкоємцем
у 34-му поколінні і ке
рівником однієї з остан
ніх шкіл
ніндзюцу —
Тогакуре-рю. Навіть
у
самій Японії
небагато
людей в той час чули
про такий вид бойового
мистецтва (Хацумі
не
шукав дешевої популяр
ності).

Американський
енту
зіаст
східних
єдиноборств Стів Хейс. почув

ши про незвичайну систе
му, приїхав у місто Нода.
де була школа Хацумі,
щоб стати його учнем.
Японця зацікавив
перший американець, котрий
з’явився у його школі, і
дуже швидко Хейс дося
гає своєї мети: він —
єдина західна людина у
школі ніндзюцу — одер
жує звання «утідесі» —
особистого учня у домі
наставника.
Система
Тогакуре-рю
не була канонічним, за
стиглим набором
вправ
та прийомів — вона по
стійно змінювалася і вдо
сконалювалася
самим
Хацумі та його найближ
чими учнями. Хейс ви
вчав секрети рукопашно
го бою, що були взяті в
більшості із арсеналу ка
рате, мистецтво володін
ня мечем,
алебардою,
списом, палицею, будьякими підручними засо
бами — .паличками для
їжі, шматками мотузки,
загостреними монетами,
голками та багатьма ін
шими предметами.
Повернувшись до Аме
рики, Хейс почав викла
дати засвоєне мистецтво.
З’явились публікації, де
він був названий «пер
шим американським нін
дзя». Саме з його слів і
вражень Захід
вперше
широко взнав про нінд
зюцу — його історію, фі
лософію, структуру, тех
ніку, цілі. Зараз патріарх
американських
ніндзя
Стівен Хейс видає бага
тотомний посібник з тех
ніки ніндзюцу і широко
пропагує це бойове мис
тецтво.
Патріарх Хацумі вва
жав, що справжнє нінд
зюцу (або німпо) — це
розкриття
безмежних
можливостей
людини
при дотриманні суворої і
точної гармонії духовно
го та фізичного
почи
нань. Проте, якщо фі
зичної сили і витрива
лості, загальних бойових
навичок можуть досягти
практично всі, то вища
майстерність та духовне
самовдосконалення
у
ніндзюцу може
відкри
тися лише тим, у кому
Сполучаються природжені
таланти та здібності
з
з безмежною терплячіс
тю та відданістю справі,
а також глибокою пова
гою і шаною до свого
вчителя.
Сучасне
навчання у
школі Тогакуре-рю вклю
чає у себе 8 частин: бій
без зброї, стрибки, бій за
допомогою дерев’яної па
лиці, метання та застосу
вання
холодної зброї,
бій з мечем та цепом,
звільнення від путів та
проникнення у зачинені
приміщення,
мистецтво
маскування,
військова
тактика та стратегія.
Усе навчання розбито
на 3 рівня. На першому
засвоюються
найпрості
ші засоби бою «голими
руками»,
розвиваються
основні (базорі) групи
м язів, зв’язок,
сухо
жилля. Майбутні ніндзя
виробляють у себе фено
менальну
гнучкість та
стрибучість. Тренування
з самого початку дуже
суворі і багато новачків
не витримують наванта
жень. Вони вчаться па
дати з будь-яких поло
жень на кам’яну підлогу,
повзти
по-пластунськи
на великі відстані, дола
ти^ фантастичні дистан
ції
бігом
(досвідчені
ніндзя вміли долати за
добу до 300 кілометрів).
Учнів вчать безшумно
рухатися та уникати 'за
сідок. Цей рівень готує
«геніна» — розвідника
та бійця,
володіючого
усіма базовими навичка
ми ніндзюцу.
(Далі буде),
Підготував
Ю. ЛЕОНОВ.
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РОТЬБА: 18 — 22 квітня,
м. Очанів. На всесоюзно
му турнірі пам’яті О. В.
Суворова.
де
брали
участь понад 250 спорт
сменів 1976 — 77 рр. народ
ження з 19 команд міст
Бану, Кишинева, Тюмені,
Норільська,
Запоріжжя,
Курська, Києва та ін. ви
ступила збірна кірово
градської ДЮСШ Н? 3. У
ваговій категорії до 81
кг другим став старшо
класник НСШ № 33 Ми
кола Царенко, а бронзо
ву нагороду у «вазі* до
48 кг виборов його то
вариш по команді Сергій
Василенко з СШ № 2 об
ласного центру. Шлях на
п’єдестал юним атлетам
вказали М. Є.
Сушко,
М. М. Новохатьно та М. А.
Горбань —тренери ДЮСШ
№ 3.
*

*

*

ТУРИЗМ: 15-18 квітня,
м. Бахчисарай. На
IV
Республіканському зма
ганні
гуртківців поза
шкільних занладів із ве
лосипедного і гірського
видів туризму велосипе
дисти
кіровоградської
облСЮТур, впевнено «від
катавши» фігурне водін
ня і стрімно фінішував-*
ши на велоралі, зайняли
третє місце серед команд
України.
До
снладу
команди, яну готували
О. В. Колотуха та В. П.
Ткаченко, входили стар
шокласники СШ № 19
С. Зарубін, В.
Кочнєв
Т. Куць, учень СОТУ І*
18 О. Гриб, десятикласни
ця з СШ №> 11 О. Куснакова, вихованці СШ №>
13, 17 та 34 обласного
центру
О.
Скринник,
О. Назарій та В. Тначенко.
На жаль, «гірники» з
Олександрійської СЮТур
відстали від своїх земля
ків з Кіровограда, зайняв
ши на
скельній трасі
змагань лише 13-те міс
це-

* * *
СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ: У неділю, 21
квітня, у сосновому лісе
поблизу є. Бірми
Оленсандрівсьного району на
городи відкритого чем
піонату області розіграли)
шанувальники спортив
них нарт і компасів. «Нозирні нарти» дісталися
І. Морозовій Із Світловодська та А. Єфименно ІЗ
Кіровограда (у віковій гру
пі до 13 років). Серед
п’ятнадцятирічних
орієнтувальнинів перемогу
святкували О. Царькова
з Кіровограда та Д. Ша
балов з Оленсандрії. Гос
ті з Черкас Тетяна та Ми
кола Божко були перши
ми у групі до 19 років.

*

*

*

ФУТБОЛ: Кіровоградсь
ка «Зірка», двічі зазнав
ши поразни у гостях (22
квітня від очаківського
«Маяка» та 25 нвітня від
криворізького «Кривба
су»),
розпочала
серію
«домашніх матчів» чудо
вою грою на Кубок Укра
їни з Івано-Франківським
«Прикарпаттям» (3:1, 29
квітня)
що дало нам
можливість сподіватися
на успіх і надалі. Але 4
травня футболісти «Зірки»
з незрозумілої причини
прогавили перемогу на
своєму полі інад (новачнами другої ліги «Карпа
тами» (Кам’янна-Бугська),
Що
зуміли
розумною
грою звести зустріч до
нічиєї (1:1). у восьмому
ТУРІ (7 травня) «Зірка»
зустрілася теж на своєму
полі з одним з лідерів
чемпіонату країни серед
команд другої ліги ужго
родським «Закарпаттям».
Цю зустріч кіровоградці
виграли з рахунком 1:0,
Ще раз довівши, що гра
ти можуть, були б тільни умови. А саме з цим
зараз ускладнення — по
кинув номанду старший
тренер М. Латиш, який
віднині працюватиме у
московському «Динамо».
Наступний матч «Зірка»
проведе 12 травня у Комунарську
з місцевою
«Сталлю».

-а.

«Женя, Женечка і
— Доброго вам здо
ров'я. 16.00 — Новини. 16.15 — Для
дітей
«Веселка* 16.30 — Скарб
ниця пам’яті. 17.00 =- Телефільм
«Чесне Ім’я твоє». 17.30 — Соняч
не коло. (Кіровоград). 18.00 — На
III сесії Верховної Ради УРСР. 19.00
— Актуальна камера 19.30 — На
III сесії Верховної Ради
УРСР.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
На III сесії Верховної Ради УРСР.
По закінченні — «Нічний телезал».
Художній телефільм «Кольє Шарлотти». 2 серія.

фільм
Йожній
атюша». 13.30

А ЦТ (І програма).

6.30 — «Ранок». 9.00 — Актуаль
ний репортаж. 9.20
Грає Т. Вольсьна (домра). 9.30 — Дитяча го
дина. З уроком французької мо
ви. 10.30 — До 100-річчя від дня
народження М. О. Булгакова. «Май
стер і Маргарита». Фільм-вистава
Саратовського театру драми. 12.00
— ТСН. 12.15
—
Продовження
фільму-вистави «Майстер і Марга
рита» 15.00 — ТСН. 15.15 — «Олег
і Анна». Художній телефільм. 16.35
— Світ захоплених. «Авто*. 16.50
К. Вебер. Увертюра «Оберон» 17.00
— Разом з чемпіонами. 17 ЗО —
♦Таланти І прихильники*. 18.30 —
«Меридіан». Міжнародні новини.
18 45 — Політичні діалоги. «Ситуа
ція*. 19.15 — «Діловий
кур’єр».
19.30 — Мультфільм. 1940 — Впер
ше на енрані ЦТ. Художній фільм
«Забааи молодих».
21 00 — Час.
21.45 — «ВІД» представляє: «Поле
чудес». 22.40 — До 100-річчя від
дня народження М. О. Булгакова.
«Слово». Літературно-художня про
грама 0.10 — ТСН. 0.25 — Кон
церт В. Преснякова.

понеділок
13 ТРАВНЯ
АУТ

16.00 — Новини. 16.15 - Соняч
не коло. 16.45 — Документальний
фільм «Флейта*. 17.15 — День за
днем. (Кіровоград). 17.30 — Закон
і ми. (Кіровоград). 18.00 — На III
сесії Верховної Ради УРСР. 20.45
— На добраніч,
діти! 21.00 —
На III сесії Верховної Ради УРСР.
По закінченні — «Нічний телезал*
Художній телефільм «Кольє Шарлотти*. 1 серія.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Ранкова гімнастика. 8.15
— «Останній сад». Документальний
телефільм. 8.45, 9.35 — Світ, що
нас оточує. 2 клас. Урони поваги
до правил руху. 9.05 — Францу
зька мова. 1 рік навчання. 9 55 —
Світ грошей Адама Сміта. 10 ЗО —
Історія. 7 клас. Вчені епохи Відрод
ження. 11.00 — Французька мова
2 рік навчання. 11.35 — 13 45 —
Програма телебачення Росії. 13 45
— «Інспектор Лосєв». Художній те
лефільм 1 серія. 14.50 —
«Вам,
ветерани*
Документальний теле
фільм
«Солдатські
мемуари».
Фільм 1. 17.00 — 19.00 — Програ
ма телебачення
Росії. 19.00
—
Чемпіонат СРСР з футболу
«Ме
талург» (Запоріжжя) — «Арарат».
У перерві — 1945 — На київській
хвилі. Інформаційний випуск. 21.00
— Час. (З сурдоперенладом). 21 45
— На сесії Верховної Ради СРСР.
22 45 — Вечірній віснин. 23.15 —

ДЦТ (І програма).
15.15 — «Довге відлуння*. Худож
ній телефільм. 16.35 — Світ захоп
лених. «Дай лапу, друже*. 16.50 —
Л. Бетховен. Симфонія ля мажор.
(ТБ ЧСФР). 17.30 — Дитяча година.
З уроком французької мови. 18.30
— «Меридіан* Міжнародні новини.
18.45 — Звичайні японці. Переда
ча 2. 19.15 — «Контакт*. Економіч
ний огляд. 19.30 — До 100-річчя
від дня народження М. О Булгако
ва. «Майстер і Маргарита*. Фільмвистава Саратовського театру дра
ми. 21.00 — Час. 21.45 — Продов
ження фільму-вистави «Майстер і
Маргарита». 23.35 — Місяць у Гол
ландії»».
Музично-публіцистичний
відеофільм.
0.50 — ТСН.

Д ЦТ (II програма)

12.05 — «Сім старих і одна дівчи
на*. Художній телефільм. 13.25 —
Палац а Алупці. 14.15 — «Маріам
і Тадеуш»». Документальний теле
фільм. 14.35 — «Приношення Мо
царту» 17.00 — 19 00 — Програ
ма телебачення Росії. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу.
«Мета
ліст* — «Торпедо»
(Харків).
2
тайм. 19.45 — Скрипкова музика.
20.00 — На київській хвилі Інфор
маційний випуск. 20.15 — Вечірня
казна. 20 30— «Відсвіти». Художнимбаталіст М. Самониш. 21 00 — Час.
(З сурдоперенладом). 21 45 —
На
сесії Верховної Ради СРСР. 22 45
— Вечірній вісник. 23.15 — Талан
ти твої. Україно.

вівторок
14 ТРАВНЯ
АУТ
7.30 — Відеоблок «Ранкова мо
заїка». 9 00 — Документальні філь
ми «Юлле із Вар’єте», «Таллінн»,
Ілмарс і Марина. 9.50 — Науковопопулярна програма. 10.35 — Шкі
льний енран. 8 клас. Фізика. 11.05
— «Співає Камерата» — джаз.
11.40 — Шкільний екран. 11 клас.
Українська література. 12.10 — Ху-

«Золоті ворота». Науково-пізнаваль
на програма 23 45 — «ТБ-Шанс».
Парад українських відеонліпів.

середа
15 ТРАВНЯ
АУТ

і

7.30 — Відеоблок «Ранкова моза
їка». 9.00 — Концерт органної му
зики. 9.30 — Телефільм. 10.05 —
Розкажи мені, пісне...
10 35
—
Шкільний екран. 7 клас. Фізина.
11.05 — Майстри гумору. 12.15 —
Пісні рідного краю
16 00 — Но
вини. 16.15 —
Співаємо
разом.
16.45 — Київська палітра М. Булгакоаа. Передача II. 17 20 — День
за днем. (Кіровоград). 17.40 — Те
лефільм
«Колись»
(Кіровоград).
18.00 — На III сесії Верховної Ра-

Міняю однокімнатну кварти
ру в м. Кривому Розі на одно
кімнатну в м. Кіровограді. Про
понувати
будь-які
варіанти.
Дзвонити 26-47-35.

ди УРСР 19.00 — Актуальна ка
мера. 19Л0 - На III сесії Верхов
ної Ради УРСР. 20.45 - На добра
ніч, діти! 21.00 -= На III сесії Вер
ховної Ради УРСР. По закінченні
— «Нічний телезал».
Художній
фільм «Кольє Шарлотти». З серія.

20«5 ГГ Ма ДОбпаИІЧ, діти!
21.00 — На III сесії
мої Ради УРСР. По занТнченні”- ’Нічний
телезал». «Майстер |
оо.5О —

Телевізійна композиція
АЦТ (І програма). ’

’

6 30 — «Ранок». 9.00 — За зве
деннями МВС. 9.15 — Прем’єра ху
дожнього
телефльму «Березовий
СаЧй'"«-5

АЦТ (І програма).
6.30 — «Район». 9.00 — Діло
вий кур’єр.
9.20 — До 100-річчя
від дня народження М. 0. Булганова. «Слово». Літературно-художня
програма. 10.50 — Таланти і при
хильники.
11.50 — Мультфільм.
12.00 - ТСН. 12.15 - «Забави мо
лодих». Художній фільм. 13.35 —
Прем’єра документального філь
му «Час повертати борги». 14.00 —
«Парадіз-контейль».
Музично-роз
важальна програма. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Вершник,
якого чека,
ють». Художній телефільм. 1 і 2
серії.
17.30 — Світ захоплених.
«Домком». р.45 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Різдвяні
гадання за Булгаковим». 18.15 —
Дитяча година. З уроком англійсь
кої мови. 19.15 — «Капіталізм з
людським
обличчям».
19.50 — Старовинні романси. Ви
конує й Кобзон. 20.05 — «Вбив;
ство у будинку йікарія». Художній
телефільм. 1 серія. — 21.00 — Час.
21.45 — «Вбивство у будинку Ві
карія». Художній телефільм. 2 се
рія. 22.35 — Музичне подвір’я. Му
зична програма ТБ Австрії. 0.05
— ТСН. 0.20 — «Чао, Бубнов, чао».
0.40 — Прем’єра художнього теле
фільму «Історія хвороби».

— Вам ветерани... «Ходили ми по

«Фантазії Веснухіна». 1 і 2 серії.
1720-*РУбаї Ха Яма». Фільм-балет.
18.30 - «Меридіан».
Міжнародні
новини. 18-45
--До 16 і старші.
19 30 - Хвилини поезії. 19.35 Реклама міжнародного ТБ фестива
лю «Сходина до Парнасу».
20.00
— Прем’єра художнього телефіль
му «Березовий гам свідчить». 1 се
рія. 21.00 - ^/Л1*45 — За зве
деннями МВС. 22.00 — Світ опер
ного театру. 4J.no — Допоможи
собі сам* По сторінках передач.
23.45 — «Під знайом Пі*. У перерві

— 0.45 - ТСН.
АЦТ (П програма)

8 00 — Ранкова гімнастика. 8.15
— «Проти неба — на землі». Нау
ково-популярний фільм. 8.35, 9.35
— Загальна біологія, ц клас. Як
створюють нові рослини. 9 05 — Іс
панська мова. 1 рік навчання. 10.05
— Іспанська мова. 2 рін навчання.
10.35 — Біологія 8 нлас. Ссавці.
11.00 — «Н днів в Америці». Пе
редача 1. її-3® ~ 13.30 — Програма
телебачення Роси. 13,30 — Інспек
тор Лосєв». Художній телефільм.
З серія. 14 35 — «Клуб». Наунозопопулярнии фільм. 14.55 — Ритміч
на гімнастика 15.25 — Грає Р. Тазейдинов (балалайка).
17.00
—
20-00ллТ;лПрог^аМа телебачення Ро
сії. 20.00 - На київській
хвилі.
Інформаційним випуск. 20 15 — На
добраніч, А’™* 20-30 — Ритмічна
гімнастика 21.00
Час. (3 сурдо.
перекладом).
21.45 — Молодіжна
студія «Гарт». У перерві — Нови
ни. 0.00 — Телефільм «Інзеледа,
Інзеледа». 0.25 — Теленоннурс мо
лодих виконавців естрадної пісні
«Ялта-91*. Відоірноаий тур.

АЦТ (II програма)

8.00 — Ранкова гімнастика. 8.15
— «Моє життя — Росія». Науко
во-популярний фільм. 8.35, 9.35 —
Фізика. 9 клас. Робототехніка. 9.05
— Німецьна мова. 1 рік навчання.
10.05 — Німецька мова. 2 рік на
вчання. 10.35 — Література. 7 клас.
М. Сервантес. «Дон Кіхот».
і 1.05
«Бурда моден» пропонує... 11.35 —
13.35 — Програма телебачення Ро
сії. 13.45 — «Інспентор Лосєв». Ху
дожній телефільм. 2 серія. 14.55 —
Американський
футбол.
Пер
шість світової ліги. 17.00 — ІЗ.фр
— Програма телебачення
Росії.
19.00 — «Арена». 20.00 — На київ
ській хвилі. Інформаційний
ви" пусн. 20.15-—Вечірня казка.
20.30
— Музичний фільм «Мелодії
со
нячного краю». 21.00 — Час.
(З
сурдоперенладом). 21.45 — На се
сії Верховної Ради СРСР. 22.45 —
Вечірній віснин.
23.15 — Мульт
фільм. 23.30 — «Чужий дзвоник*.
Художній телефільм. 0.35 — Те.
ленонкурс молодих виконавців ес
традної пісйі «Ялта-9і». Відбірно

п’ятниця

8.00 — Ранкова гімнастика. 8.15
— «Пристрасті по Хармсу*. Нау
ково-популярний фільм. 8 35, 9.35
— Історія. 8 клас. Останній літо
писець. (М. Карамзін). 9.05 — Анг
лійська
мова. 1 рік
навчання
10.05 — Англійська
мова. 2 рік
навчання. 10 35 — Географія.
6
клас. Дослідження М. М МинлухоМаклая. 11.05 — «Одинадцять днів
в Америці». Передача 2. 11.35 —
— 13.40
Програма
телебачення
Росії 13 40 — Б. Шоу. Пігмаліон».
Фільм-вистава
Малого театру Со
юзу РСР. 17.00 — 19 00 — Програ
ма телебачення Росії. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Дніпро»
— «Торпедо» (Дніпро) У
перерві
— 19 45 — На київській
хвилі.
Інформаційний випуск.
20.45 —
Спорт для всіх. 21.00 — Час. (З
сурдоперенладом). 21 45 — Народні
таланти. 22.30 — Телефільм
«Ку
рортне м'стечко». 22 45 — Вечірній
вісник. 23.15 — «Детектив у п’ят
ницю». «Без видимих причин». Художній
фільм.
(Франція-Італія).
0 35 — Телеконкурс молодих вико
навців
естрадної лісні «Ялта-91».
Відбірковий тур.

субота
18 ТРАВНЯ
ДУТ

і7

четвер
16 ТРАВНЯ
ДУТ

7.30 — Відеоблок «Ранкова моза
їка». 9.00 — Калімерас, здрастуй.
«Грени Приазов’я». 9-45 — Теле
фільми. 10 35 — Шкільний екран.
11 клас. Фізина. 11.05 — Кунурін і
компанія. Розважальна
програма
для дітей. 12.05 — Говоримо укра
їнською/ 12.25 — Танцює «Віночок».
(Кіровоград на
Республіканське
телебачення. 16 00 — Новини. 16.15
— Для дітей «Веселка». 16.45
—
Республіканська фізико-математична шнола. 17.15 — Ренлама. 17.20
Урони
духовності. (Кіровоград).
18 00 — На сесії Верховної Ради
УРСР 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — На III сесії Верховної Ради

Загублену залікову книжку
№ 450'90. видану
Кіровоград
ським педінститутом Л. А. Сюкало, вважати недійсною

ТРАВНЯ

•
і

7.00 — Відеоблок «Ранкова мозаїна». 9.00 — Телевізійний фільм
«Маріам і Тадеуш» 9.20 — Старо
винний романс. 9.40 — Світлиця.
Програма для жінок. 10.55 — Кон
церт артистів
балету. 11.40 —
Шнільний енран. 9 клас, Історія.
12.10
— Науково - популярний
фільм. 16.00 — Новини. 16.15
—
Лялькова вистава для дітей. 17.20
— День за днем (Кіровоград). 17.40
— Телефільм «В пошуках білого
кречета» (Кіровоград). 18.00 — На
III сесії Верховної
Ради УРСР.
19.00 — Актуальна камера. 19.30
- На третій сесії Верховної Ради
УРСР 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — На III сесії Верховної Ра
ди УРСР. По закінченні — «Ніч
ний телезал». Художній фільм «А
тепер куди?»

АЦТ (І програма).
6.30 — «Ранок». 9.00 — Дреси
рувальник С. Богуслаев. 9.25
—

Загублену залікову
книжку
№ 440/90. видану Кіровоград
ським педінститутом Н. В. Пет
ренко, вважати недійсною

6.30 — Рано вранці. Прем’єра до
кументального телефільму «Тепло
Іссин-Нуля». 6.50 — Мультфільми.
7.30 — Ритмічна гімнастика. 8.00
— ТСН. 8.15 — Ранкова розважаль
на програма. 8.45 — Творчість на
родів світу. 9.15 — Точна відліку.
Підприємництво І бізнес. 9.45 —
Виступає Російський народний ор
кестр імені М. Осипова. 10.45 —
Туреччина сьогодні. 11.30 — Ран
кова зоря. 12.30 — «Не разреши
мне удалиться». Документальний
фільм. 12.50 — Міжнародна
про
грама «Нові імена представляє^..
Молоді радянські артисти у Італій
ському місті Азоло. 13.20 — Філь
ми режисера Г. Натансона.
«Все
залишається людям». 15.00 —■ ТСН.
15.15 — Політичні діалоги. «Хто є
хто». На запитання телеглядачів
відповідає голова
Ленради А. О.
Собчак. 16.30 — «Наедине с тобою,
брат...» (Про творчість
О. Даля).
18.00 — Міжнародна
панорама.
18.45 — Вперше на екрані ЦТ. Ху
дожній фільм «Моонзунд». 1 і 2
серії. 21.00 - Час. 21.45
*5
плюс...» 23.35 — Матчі боисерівпрофесіоналів за звання чемпіона
світу. 0.35 — ТСН.

АЦТ (П програма)
8.00 — Ранкова гімнастика. 8.15
— Здоров’я. (З сурдоперенладом)
8.45 — Мультфільм. 9.00 — П. Г.
Чайковський. Концертна сюїта з
балету «Спляча красуня». 9.30 —
Чемпіонат США з баскетболу се
ред професіоналів НБА. 10.30
—
Відеоканал «Співдружність». 11.30
— 13.30 — Програма телебачення
Росії. Відеоканал «Плюс одинад
цять». 13.30 — Відеоканал
«Спів
дружність»*. 15.00 — Телепрограма
Сім’я». 15.55 — Колаж. 16Л0 —
Програма телебачення Росії 16.40
— «Відсвіти». Мистецький альма
нах. 17.40 — Документальний фільм.
18,00 — Футбол. Чемпіонат СРСР
«Спартак» (Моснва) — «Локомо
тив». у перерві — Парламентський .
вісник Росії. 19.50 — Співає Н. Пан
телеева. 20.00 — На київській хви
лі. Інформаційний
випуск. 20.15
— Вечірня казка. 20.30 — «Хто
приголубить лоша?» Документаль
ний телефільм. 21.00 — Час.
(З
сурдоперенладом). 21.45 — Б. Сме
тана. «Чеська пісня»' Для хору і
орнестру. 22.00 — Київська пано
рама. Публіцистично-музична про- |
: грама. 23.00 — Вечірні мелодії. ;
23.15 — Музиканти — дітям Чор
нобиля. Концерт. 0.00 — Міжнарод
ні змагання з веслування на байдарнах і каное.
Меморіал імені
Рябчинсьної 0.30 — Телеконкурс
молодих виконавців естрадної пісні
«Ялта-91». Відбірмовий тур.

7.30 — На хвилі дружби. 8.00 —
Ритмічна гімнастика. 8.20 — Грає
квінтет духових інструментів. 8.50
Науково-популярний фільм 9.40 —
Новини. 9.55 — Художній
фільм
«Тимур і його номанда». 1
серія
11 00 — Доброго вам
здоров’я.
11.30 — С. Прокоф’єв. Симфонія
№ 6 12.10 — Телефільм «Каслинський. Гран прі». 12.20 — «Палання
дианих кольорів». Художники-монументалісти Марія та Іван Литовченки». 13.20 — Прем’єра телевізій
ного фільму «Голгофа Унраїни».
14.25 — Новини 14 40 — Все про
кіно. 15.55 Телемарафон
«Дзвони і
Чорнобиля». 16.55
—
Музичнии !
ф;льм. 17.15
—
Телерадіоканал <
«Право» 18.30 — Актуальна каме
ра. 19.00 — Чемпіонат СРСР з фут
болу. «Динамо» (Київ) — «Мета
лург». У перерві — МВС повідом
ляє. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу «Шахтар» — «Динамо» (Мінськ)
2-й тайм. 21.45 — Реклама. 21.50
— Художній фільм «Сільська істо-

Загублений атестат про се
редню освіту, виданий Кірово
градською середньою школою
№ 17 в 1983 році на ім’я МІРЯНОВОТ (Грінцевич) Тетяни Ва
силівни, вважати недійсним.

рія». 23.10 — Вечірній вісник. 23 4и
— Нічний телезал. Співає Болгарсь
кий хор м. Толбухіна.

дЦТ (І програма).

АЦТ (II програма)

вий тур.

А УТ

;
;

Прем’єра художнього телефільму
«Березовий гай свідчить». 2 серія.
10.20 — ...До 16 і старші. 11.05 —
Грає Ілля Калєр (скрипка). 11.15 —
«Допоможи собі сам» По сторінках
передач. 12.00 — ТСН.
12.15 —
«Князь Удача Андрійович».
Ху
дожній фільм. 15.00 — ТСН. 15 15
- «Дуже нудна Історія». Художйій
телефільм. 16.20 — Світ захопле
них. «Дато». 16.35 - «Вам, ветеоани...». Переможці. 17.50 - МультФ’льм 18.00 Контант-форум»
’в.ЗО - «Меридіан». Міжнародні
новини. 18.45 — Мультфільм. 19 00
7-*іЧи Лу,Тли миру нз Близькому
Сході». 19 30 — Кумири: Дмитро
Малінов. 20.00 — Прем’єра худож
нього телефільму «Березовий гай
свідчить». 2 серія. 21.00 —
Час.
в’’- о~ооПр-гртасн! В,Д,> У перер’

неділя
19 ТРАВНЯ
АУТ
7.30 —
Ритмічна гімнастика,
7.50 — Снрипкові мініатюри. 8.20—’
«У неділю вранці». Інформаційно-

Загублений студентський кви
ток, виданий Кіровоградським
машинобудівним технікумом на
ім’я
БЕРЕСТОВЕНКА
Віктора
Миколайовича, вважати недійс
ним.

музична програма, (Кіровоград на
Республіканське телебачення). 9.20
Новини 9.30 — Художній
фільм
«Тимур і його команда». 2 серія,
10.35 — Прем’єра документально
го фільму «Доля художника Тара
са Шевченка». 11.10 — Для дітей
Канал «Д». 13.20 — Новини. 13 30
— У країні мультляндії. 14.30 —
«Село і люди». 15.15 — Ви нам пи
сали. 16.00 — Служба солдатська.
17.00 —’ Документальний
фільм
«Африканське полювання».
17.45
— Здрастуй,
хор. 18.15 — Телеспортарена. 19.00 — Актуальна ка
мера 19 35 — Телетурнір «Соняч
ні кларнети». 20.50 — На добраніч,
діти! 21.00 — Реклама. 21.15
—
Юнеско
представляє: «Пам’ятки
світової культури». 21.40 — Худож
ній фільм
«Шельменко-денщик».
23.10 — Вечірній вісник. 23.40 —
Концерт естрадних виконавців Ук
раїни.

АЦТ /і програма).
6.30 — Рано вранці. «Орендарі».
Документальний телефільм. 7.00 —
«Ранкова зоря». 8.00 — ТСН. 8.15
— «Формула С». Теленоннурс спор
тивних
сімей. 8.45 —
Тираж
«Спортлото». 9.00 — 3 ранку ране
нько. 10.00 — На службі Вітчизні
11.00 — Раннова розважальна про
грама. 11.30 — Клуб мандрівників
13.00 — Сільська година. 14,00
і
Музичний кіосн.
14.30 — Вед»15 00 - ТСН. 15.15 - Нове поио-.
ління вибирає. 16.30 — «Народні
казни і притчі різних нраїн». «Тов- '
стий І тонний». 16.35 — Недільним |
нонцерт. 18.10 — «Уолт
Дісней
представляє...», 19.00 — Співає Га
лина Бесєдіна. 19.25 — Вперше на
екрані ЦТ. Художній фільм *BPf‘
дячий автобус». 21.00 — Час. 21.45
— Футбольний огляд. 22.15 — Хро
нограф. 22.30 — Ангажемент теат
ру «Притулок комедіанта». 23.35 —
ТСН.
23.50 — Концерт
соліста
Стокгольмської королівської опе
ри Н. Гедди.

АЦТ (II програма)

8.00 — На зарядну! 8.15 — Му
льтфільм. 8.35 — «Світ, в якому,
ми живемо».
Фільми
режисера
М. Сєркова. 9.15 — Американський
футбол. Першість світової
ліги.
10.15 — «Культурні столиці Євро
пи». Фільм 7. «На берегах плени
тельных Невы...». 11.30 —
13.30
Програма телебачення Росії. 13.30
— Співає лауреат
телерадіоконкурсу «Голоси Росії» Олена Молод
цова. 13.45 — «Важкий крон до
згоди». 15 00 — Волейбол.
Пер
шість світової ліги. Чоловіки. Збір
на республіки
Корея — збірна
СРСР. 16.00 — «Планета». Міжна
родна програма. 17.00 — 19.00
Програма телебачення Росії. 19.00
— Авторське телебачення. 21-00 —
Час. (З сурдоперенладом). 21.45 —
Благодійний
нонцерт-ренвієм до
п’ятих роковин аварії на Чорноби
льській АЕС (відеозалис по грансляції з Палацу нулотурм Україна
26 квітня 1991 р.). 0.00 — Гандбол
Кубок
ІГФ.
Чоловіни.
Фінал
[ «ЦСКА» — «Бордо»
(Югославія).
0.40 — Міжнародні змагання з вес(лування на байдарках і каное. Ме
моріал Імені Рябчинсьної.

20 І 21 ТРАВНЯ В ЗАЛІ
ФІЛАРМОНІЇ

ШОУ
1-ГО МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ
ДВІЙНЯТ
«ОДИН ДО одного*.
У програмі бере участь рек
ламно-еротичний колектив «Пікант-шоу».
Початок о 19 год.
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Інгул — річка чималенька,
Нівроку, довгенька,
Та, як сирота бідненька —
Без тата, без неньки.
Інгул колись був дзеркальним,
Мав добрячу силу.
І тоді там запорожці
«Чайками» ходили.
А тарані, а тарані
Було тоді в річці,
Що вивозили возами
Її запорожці.

Промислові були лови —
Сушили, солили,
Відправляли на Хортицю
Козакам для сили.
Зараз в мулі на Інгулі
І жаба не квакне.
Все живе давно поснуло
І несвіжо пахне.

Засмітили, замулили
Всі джерела в річці.
Все для пагуби робили
В кожній п'ятирічці.
І тече він, зобиджений,
Слабкий, безпритульний
Зубожілий, принижений». .
А де ж ми, культурніш
Де ж ті люди, що врятують
Знедолену річку!
Всі зусилля, що згуртують
Ще в цій п’ятирічці!
Пам’ятаю, як в дитинстві
Купався в Інгулі.
Не було ж такого свинства!
Не було ж і мулу!
Біля камінця пірнали,
Славно розважались.
І в «повитки» в воді грались,
На човнах катались.
Де любителі природи!
Хазяї всевладні!
Треба якось дійти згоди
Й річці дати раду.
Щоб Інгул був свіжий, чистий.
Мав оту тараню,
Щоб купались в ньому діти
Зрання до смеркання.
А як раки заведуться, —
То те вже від Бога:
Остаточне очищення,
Повна перемога!
Натякну вам обережно,
Що не всі байдужі:
Будується набережна —
Буде Інгул дужим)!

Знайдіть 10 відмінностей.

ПОМАДКА

ШОКОЛАДНА

Коктейлі молочно
Молоко та інші складов»
частини коктейлю треба по
передньо охолодити. Потім
у високій посудині все змі
шати і збити міксером.
РОЖЕВИЙ. 30 г малиново
го сиропу, 50 г апельсино
вого соку, 150 г молока.
МЕДОВИЙ. З чайні ложки І
меду, ЗО г лимонного соку,
150 г молока.

Для неї потрібно: 300 г
цукру, 1/2 склянки води, 1
чайна
ложка оцту, 50 г
шоколаду чи какао, 1 чай
на ложка вершкового масла,
ванілін.
Готують помадку так: цу
кор залити гарячою водою,
оцтом,
накрити і варити.
Якщо крапля сиропу, пада
ючи із ложки, тягне за со
бою «нитку», додайте ро
зігрітий шоколад чи зваре
не у 2—3 столових ложкам
води какао.
Зніміть
із
плити, додайте масло, вані
лін. Коли маса почне засти
гати, вилийте П на торт.

ЖОВТКОВИЙ. 1
яєчний
жовток, 2 чайні ложки цу
крового піску, 150 г молока.

і

КАВОВИЙ. 50 г міцної ка
ви, 2 чайні ложки цукрово
го ліску, 150 г молока.

О. ДОНЧЕНКО.

м, Кіровоград.

Гм

19.30 «Попередив гра». Комедія.
21.30 «Заборонені теми». Бойовик.
ЧЕТВЕР, 15 ТРАВНЯ

10.00
11.30
13.30,
* 15.30
19.30
21.30

Мультфільми.
«Розлючена королева». Бойовим.
17.30 «Вогняна сила». Бойовик.
«Алігатор». Жахи.
«Посланець смерті». Бойовик.
«Порожня клітка».

м. Кіровоград вуж Полтавська, 71«

1 'U

1

Мультфільми.
«Мене звати «Трійцею». Комедія.
17.30 «Тигр-карате-3». Бойовик.
«Захопити
живим чи мертвим». Бойовик.
“
«Джанні Рискова». Комедія.
«Месниця». Бойовик. Еротика.

ВІВТОРОК, 14 ТРАВНЯ

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

І

4
t
4
4
t

П’ЯТНИЦЯ, 16 ТРАВНЯ

..............

ПОНЕ ДІЛОК. 13 ТРАВНЯ

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

4
4
4
4
4
4

Мультфільми.
«Останній зоряний воїн». Фантастика.
17.30 «Вверх, за течйю ріки». Комедія
«Жахи на озері».
«Мішень». Бойовик.
«48 годин». Бойовик.
СЕРЕДА, 14 ТРАВНЯ

10.00 Мультфільми.
11.30 «КІготь-убивця наносить удар». Бойовик.
13.30, 17.30 «Ренегат». Комедія.
15.30 «Болотяна тварина». Жахи.

10.00 Мультфільми.
11.30 «Кіиг-Конг з Гонконга». Бойовик.
13.30, 47.30 «Месник». Бойовик.
15.30 «Мисливці за головами». Бойовик.
19.30 «Чаклун». Бойовик.
21.30 «Кам’яні джунглі».
СУБОТА, 17 ТРАВНЯ

10.00 Мультфільми.
11.30 «Ангел вогню». Бойовик.
13.30, 17.30 «Кобра». Бойовик.
15.30 «Дурні гроші». Комедія.
19.30 «Ніко». Бойовик.
21.30 «Отруаний месник». Комедія.
НЕДІЛЯ, 18 ТРАВНЯ

4
4
4

.

10.00 Мультфільми.
11.30 «Легенда». Казка.
13.30, 17.30 «Догідливий богам». Бойовик.
15.30 «Школо «Вище даху». Бойовик.
19.30 «Смерті наперекір» (Ніко-2).
21.30 «Демонстрування сили». Детектив.

Н. 83. ЕВРЕИНОВ.

(Продовжочмв
Печатен у MlHt 98—54
за 1990 p., H» 1—17 за 1991 p.J.

Началось ли самодержавие Распутина... с ни»,
•ержения Нинолая «большого» (т. е. вол. нм. Ни
полая Николаевича), — нан это думает М. И. По
кровский) — или раньше, об этом можно ноивчио
спорить; бесспорно только то, что в один, далеко
не прекрасный для России день, это самодержа
вие «сибирского авантюриста» стало вполне ре
альным фантом, на вони опозорившим и без тоге
несчастный дом Романовых.
Распутин видел ясно, что дом Романовых —
несчастный дом, ибо он возглавлялся ограничен
ным, слабовольным монархом, находившимся под
влиянием вздорно-истеричной, недоброй, тщеслав
ной и не-руссиой царицы.
Проникнув в этот «дом», нам □ свой, извлекал
иэ него огромные для себя выгоды и привилегии
и чал еще большие, — Распутин связал себя с
судьбой этой семьи, отлично понимая, что счастье
ее — его счастье, что в тот день, нан не станет
Николая II и Александры Романовых, - не ста
нет и ого, Григория Распутина.
Сибирсному авантюристу нужно было захватить
бразды правления в свои руки по той простой при
чине, что они находились в слишком ненадежных
румах неудачливого монарха, который не знал нм
своего народа, ни его ближайших правителей таи,
нам их знал по свосйу прозорливый Распутин, с
трепетом внимавший нароставшнм волнам вели
кой революции.
Он дрожал за трон, в страхе народного гнева, —
дрожал потому, что свил себе слишком теплое и
прочное, мазалось ому, гнездо □ самом унроммом
местечке этого трона.
Отдалить революцию, грозившую прикончить
его «славные дни Аранжуэца», не дать ем разы
граться и пасть на его собственную голову —
было в прямых интересах Распутина. Достигнуть
этого он мнил, в своей «мужицкой» простоте, ук
реплением твердыми царского самодержавия. И
если царь не знал, нам лучше всего пользоваться
своей прерогативой, — Распутину, о их общих
интересах, оставалось одно: взглянуть на царс
кую прерогативу, нам на собственную. —Отсюда
• сущности н начинается самодержавие Распути
на под маскою самодержавия Николая 81.
Мы знаем, со слов С. П. Белецкого, что, «при
каждой смене министра внутренних дел или пред
седателя совета, поднимался вопрос о материаль
ном обеспечении Распутина, маное исключало бы
возможность проведения мм дел, во многих случа
ях, сомнительного характера»; змаом, что министр
А. Н. Хвостов м тот же Белецкий выдавали Распу
тину ежемесячные субсидии, имевшие целью под
куп «старца» в их карьеристических целях; зна
ем, что целый ряд аферистов и просто ходатаев за
cerfn и других делали изрядно-крупные подношения
Распутину в виде подарков, пожертвований и т. По»
предназначавшихся «старцем» отчасти на дела
благотворительности (ради широкой
ти), отчасти же на перестройку и омеблирование
дома в с. Покровском, улучшение своего хозяйст
ва и прочие «собственные нужды».
Но. зная все это. мы тем не «внее глуЗоко пооажаемся той близорукости, е иаиой
подобные
п1лео"огу или С. П. Мельгунову
современники
Ра£п$Ха взирали на последнего нан на подкупленого агента Германии, нан на и®>«ого-то «мошен
ника», которого банкирам «анусам и Рубинштей
нам легно удавалось обращать озятной в «слепое
орудие» их финансовой политики,
Распутин, отнудь не брезгуя «чужими» деньгами*, был разумеется гораздо требовательней, чем
это полагали в своей наивности и то2‘ *1® п°е л
Франции, и многие другие. Хитрому
*22?
на была прежде всего безопасность трона, неглас
но им самим занимаемого, нужно было Укрепле
ние царского престижа, вот-вот готового РУ^У^ь
ПОД угрозой полчищ Вильгельма II, нужно было
спасать царя, а главное себя, себя самого, евязаниого с царем и его казною, сулившими иуда боль
шие блага, чем те, что были о распоряжении ка
кого-то Мануса, ноторый «обеспечивал связи с
Берлином». -» Вот где надо искать причину по
ворота Александры Федоровны, находившейся под
полным влиянием Распутина, б сторону сопарат
ного мира с Германией (намок на ноторый мы на
ходим уже в письме царицы от 17-го
апреля
1915 г., где она цитирует Николаю II послание сво>
его брата вел. герцога Эрнста-Людвига с предло
жением «начать строить моет для переговоров®.
Что ко времени войны 1914—1916 гг. Распутин
окончательно овладел директивой всей государст
венной и церковной жизни России и что Илиодор,
называя его «неофициальным русским царево н
патриархом», но слишком фантазировал, □ этом
теперь — после опубликования целого ряда доку
ментов, относящихся к эпохе «распутинщнны» —
мам но приходится, пожалуй, сомневаться ин о
малейшей степени.
За недостатком места в настоящем очерке для
планомерных доказательств сказанного, мы огра»*
кичимся лишь несколькими фантами, как наиболее
яркими и несомненными примерами самодержа
вия Распутина.
О том, что в делах церкви Распутии став для ду
ховенства «царь и бог», мы можем заключить не
только из земных лонлонов В. И. Саблера, отве
шенных Распутину за назначение обер-прокуро
ром Синода, не только иэ победы Распутина над
еписк. Гермогеном и т. п., но и непосредственно
со слов самой царицы Александры Федоровны, иэ
письма которой (12 ноября 1915 г.) мы узнаем,
что от Распутина действительно зависело назначе
ние любого из угодных «старцу» пастырей» на лю
бой из высших постов, кончая
митрополичьим!
— «Душна, — пишет «благочестивейшая» Нико
лаю II, — я завыла рассказать тебе о Питириме,
— экзархе Грузии... ок человек достойный к ве
ликий молитвенник, как говорит наш Друг (т.-е.
Распутин). О. (Распугни же) просит тебя быть
твердым, таи как Питирим единственный подхо
дящий человек. У Него (Распутина) нот никого,
кого бы ок мог рекомендовать на место Пнтмрмма.., Затем Он просит тебя немедленно назначить
Жевахова помощником Волжина. Он... в совершен
стве знает цорновныр дела. — Это твое желанно,
— ты повелитель».
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«Молодой коммунар» —. ин
формационно * публицистмчасиий еженедельник. Учредигель — Кировоградский обком
ЛКСМУ (МДС).
На украинском языке.
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НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,
аул. Луначарського, 36.
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ЧОн даже поучал Александру Федоровну: —«осям
будут» предлагать большие суммы (с тем, чтобы получить награды), их нужно
принимать,
таи как деньги очень нужны».
*Дап|
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