
ГАЗЕТА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Те, що меблі купити практично неможливо,, не значить, 
що їх ке випускають, Світловодсьиа меблева фабрика, на- 
приклад, продовжує розсилати І ту ж «Веснянку», і «Над 
дкіиряниу», і шафи для одягу, і лїЖНа, і столики, і ст|ль*нф< 
ни_ У країні це все користується шаленим попитом {у са
му лише Середню Азію йде продукції відсотків ДО).

До цього причетні конкретні люди, яких каш фотокор 
Василь ГРИБ застав на робочих місцях. Це, скажімо^ Галина 
ВУРБИЛО (фото справа вгорі); начальник цеху С, НЬ ОСА 
УЛЕНКО з Лідісю СУШКО (вона — бригадир) та оператором 
Анатолієм КРИ8ЕНЧЕНК0М (фото зліва внизу); працівниці 
цеху Не 3 по виготовленню гнутоклейодих деталей Любов 
ПНПЕННО й Ірина КАДУК; А що робить начальник лабора
торії по контролю за якістю продукції Галина ЧЕРНЯК — 
неважно здогадатися.



ТАК ПРОСТО СТАТИ 
ПИСЬМЕННИКОМ...
Стверджує газета «Зірка» • 

номері »ід 1 березня, розпові
даючи про умови Всесоюзного 
конкурсу на кращу дитячу ру
кописну книжку, який трива
тиме до 1 листопада ц. р.

У конкурсі можу і взяти 
участь усі початківці віком від 
10 до 16 років. Розмір рукопис
ної книжки — будь-який, але 
обсяг тексту не повинен пере
вищувати 24 сторінок. Руко
писна книжка в усьому повин
на бути схожою на справжню: 
мати ілюстровану обкладинну 
з назвою нниги і прізвищем 
автора, малюнки.

Не забудьте про короткі біо
графічні дані і про аннотацію 
(російською мовою, якщо книж. 
ка написана українською). 
Майте також на увазі, що ру
копис не рецензуватиметься І 
не повертатиметься.

Республіканське жюрі кон
курсу чекає ваші книжки за 
адресою: 252034, Київ, вул.
Ярославів вал, 3.

В. КОБЗАР, 
відповідальний секретар 
Кіровоградської органі
зації Спілки письменни
ків України.

МАРІХУАНА
НА РАЙСЬКОМУ 
ПЛЯЖІ

Давайте подумаємо, чи ба
гато фільмів зараз поназують 
для відпочинку, щоб людина 
прийшла в кінотеатр, забула 
свої проблеми, діла, обов’язки? 
Янщо покласти руну на сер
це — ні. То ми дивимось про 
проблеми сільського господар
ства, то про те, як не склалася 
доля в людини, то про мафію, 
І всі кінокартини обов’язково 
закінчуються трагічно. Вихо
диш із нінотеатру з таким по- 
чvттям, ніби все закінчено, на
віщо жити і т. д.

Але все це не стосується аме- 
риканс.ьногп художнього Філь- 
«V «Пляжні дівчата». Багато 
хто. ппочитавши назву, поду
має: «А. то все поо сенс, і ян 
т’пьнн тане дивитись можна?*. 
Нічого «такого», ніяного сенсу 
там немає. Тги дівчини, нотоі 
тільки закінчили школу. пои- 
тхали вілпомивлти на Райський 
плрм». лп ОЛНОЇ З
пплпуг. і з^о^или там «вечіп». 
Раптом V них з’явилась маоі- 
Х”ана. я і.і'п побить ней луп- 
••єн Із людиною. ви знаг.то. 
накупившись напнотик’в. еони 
поминають викидати такі но- 
“єри. н»о. мабуть, ніхто не зміг 
би втриматися еід сміху.

Поливиі"ся ПВЙ ФІЛЬМ і ви
йдеш з кінотеатг»у з гапним 
настроєм, з новими силами. По
більше б таких Фільмів пома
зували. може, і люди Сули б 
добріші, ввічливіші, ніж зараз

3. ТИШКО.

Сьогодні, виявляється, так легко 
стати національним героєм. Скажи 
кілька разів «Геть», запевни, що 
без Союзу всі ми відразу станемо 
ледве не мільйонерами, триклятий 
центр згадай «незлим тихим сло
вом».... О! Ти вже герой. Про це 
думала не раз. І вкотре згадаю на 
зустрічі з народним депутатом 
УРСР, першим секретарем обкому 
Компартії України Є. В. Мармазо- 
вим. Про шкідливість популізму 
говорив і Євген Васильович, про це 
йшлося і в численних записках, що 
надходили йому.

Зустріч відбулася минулої , се
реди в Будинку техніки обласного 
центру. Послухати секретаря об-

що 7 мли. українців живуть за ме
жами республіки? Нарешті, що ро
бити з економікою?

А ось іще один аргумент. Ми 
сьогодні якісь аж надто заколиса
ні сумнівними переконаннями, що 
Україна «всіх годує». Дійсно, по 
13 показниках Україна займає про
відні місця в народногосподарсько
му комплексі. Але ж їх, показни
ків, більше 60-ти! А чи відомо тим, 
хто кричить про нашу «райську 
жисть» без центру, що валовий на
ціональний продукт України при
близно в 5,6 разе менший, ніж у 
США, інших розвинутих країнах.

Так складався наш економічний 
простір, що жодна республіка не
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й питання не зовсім
приклад, РО^І^щобТ-ас S" 

може, відмовитесь ВІД
так: чи хочете ви,
мати
неї?

Як зрозуміла
Мармазова на численні 
присутніх, він теж не Г-
категорично, що референдум 

л і/ Л на іП ?Н
МЄ --------- -така напружена ситуація.
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З відповідей Є. в.
і запитання

____!- 8ін теж не стверджу«
-у- - і по_

трібен саме зараз, коли а країні 

склалася і-----  - „
Але закон с закон. Нехай вислов
люються люди. Бо ПОЗИЦІЯ е в. 
Мармазова чи позиція Л. М. Крав
чука може бути одною, але є и по
зиція більшості. І з нею треба ра- 
куватися.

У Євгена Васильовича комсомоль
ці запитували про ставлення ДО 
Л. М. Кравчука, до Б. М. Єльцина, 
до Президента, нарешті. Мармазов 
висловився чітко. І ви знаєте, я по
мітила, що на таких зустрічах Р’3” 
ним людям часто ставлять одні й 
ті ж питання. І все ж по-різному 
вони відповідають. Воістину, скажи 
мені, хто твій друг, і я сам зрозу
мію, хто ти.

Не можна перелічити всіх пи
тань, адресованих Євгену Васильо
вичу. Молодь цікавило, як працю
ють у республіканському парла
менті депутати від нашої області, 
що зробив для своїх виборців пер
сонально депутат Мармазов. Бага
то питань стосувалося економічно
го суверенітету, екологічних проб
лем.

Більше місяця з 
правого ока дванадцяти, 
річної мешканки Дед| 
йдуть... мурашки. Спо
чатку з нижньої повіки 
щодня з’являлось 50—61 
комах, а після втручай, 
ня лікарів їх чільність 
зменшилась до 5—6 в 
день. У Всеіндійсьному 
інституті медичних до. 
сліджень, куди дівчиина 
звернулась за допомо. 
гою, тільки розводять 
руками. Самій же па. 
ціснтці мурашки не за. 
важають добре бачити, 
от тільки очі часом ду. 
же сверблять. НІ дівчин. 
ЦІ НІ лікарям так і не 
зрозуміло, чому комахи 
вподобали п око.

Цікавим способом 
вирішив боротись із по
вторними шлюбами Толь.- • 
ЯТТІНСЬНИЙ МІСЬНВИКОН- 
ком. Відйині ТІ, хто гс 
тується до весілля впер, 
ше, одержують п загсах 
талони на продукти, го- 
рілку І шампанське, ж, 
хто повторно — таких 
пільг позбавлені. Це ви
кликало гнівне обурення 
в рядах останніх: один з 
шлюбних «рецидив.стів»
на знак протесту навіть 
оголосив голодовку, од. 
нак це аж ніян не впли
нуло на батьків міста.

кому, обговорити наболілі питан
ня прийшли молоді жителі нашої 
області, ті, кому, можливо, в пер
шу чергу треба вирішити питання: 
з ким ти. Тобто, за що віддаси свій 
голос 17 березня. Чи вистачить у 
молодих кіровоградців, скажемо 
так, здорового глузду? Адже це, 
справді, так легко — ламати.

У Євгена Васильовича не було 
того артистизму, яким вразив кі
ровоградців Яворівський (та й не 
тут артистизмові місце). Зате логі
ка, ясність думок, їх виваженість — 
залізні.

«Ну добре, говорив він, завтра 
скажемо: «ні» Союзу. А далі що? 
А як же з нашою тисячолітньою 
історією. Бо навіть не в часи Бог
дана Хмеля починалася наша спіль
на історія. Раніше. А як бути з те
риторіальними претензіями? Он на
віть такий демократ як Вацлав Га
вел на наше Закарпаття поглядає». 
(До речі, з можливістю конфліктів 
на цій основі погоджуються й ін
ші народні депутати, наприклад, 
В. О. Яворівський). «Як бути з тим,

може сьогодні вийти на світовий 
ринок і бути конкурентно здатною. 
А господарські зв’язки переплели
ся надто міцно. Якщо, наприклад, 
виробниче об’єднання «Радій», що 
має економічні договори з підпри
ємствами різних республік.. Зірве 
постачання динаміків, то будуть 
збитки на 5 млрд. карбованців! І 
таких прикладів можна наводити 
безліч.

Слухаючи Євгена Васильовича, я 
думала, яке ж то воно солодке 
слово свобода, бо й мені важко 
було зосередитись: хіба ж не го
ворила, випереджаючи поетів, що 
ніде немає такого неба, як у нас 
на Україні, таких зір кришталевих... 
Свобода... Заманює, але ще не зі
гріває, не вирішує всіх проблем, бо 
всі ми взаємозв’язані.

І все-таки, день 17 березня по
винен стати вирішальним. Що сто
сується мене, то вважаю проведен
ня референдуму не зовсім дореч
ним. Час вибрано не найкращий, та

Серед питань було й таке: чи 
можливий у країні військовий пе
реворот? Євген Васильович тут за
перечив. Щодо стабілізації еконо
мічного становища сказав: без
дисципліни цього зробити немож
ливо. В кожній цивілізованій краї
ні демократія співвідноситься з 
дисципліною, а в нашій країні од
не безладдя. З нестабільністю в 
економіці пов'язане й зростання 
цін. Це теж є свідченням того, що 
треба швидше наводити порядок у 
своєму домі.

І ще одне питання, на якому хо
чу зупинитись детальніше. Воно 
повинно було прозвучати на цій 
зустрічі: чи потрібен пертії ком
сомол. Якщо потрібен, то який!

— Потрібен, — сказав Є. В. Мар
мазов. — Кожна партія турбується 
про свою зміну. Комсомол — змі
на Комуністичної партії. І вона всі
ляко буде піклуватися про міцний 
зв’язок між партією і комсомолом.

В. ЛЕВОЧКО.

їй хаті своя ПРАВДА »
Ці слова були лейтмотивом багатьох висту

пів, що звучали на мітингу, організованому 
блоком «Демократична Україна», який відбув
ся 9 березня і носив назву «Якої України хо
тів Шевченко!».

Того дня в Кіровограді, в якому мітингові 
пристрасті геть витіснили пристрасті біля ма
газинів, де «щось дають», бо відбулося аж 
два мітинги. Перший проводили міськком 
Компартії України, міська рада ветеранів вій
ни та праці, міськком ЛКСМУ (МДС) та завод 
«Сегмент». Була ідея провести спільний мі
тинг, але як повідомив перший секретар 
міськкому КПУ В. Мішура, секретарі партій
них організацій відмовились. Обидва мітинги

були присвячені річниці з дня народження 
Т. Г. Шевченка і на обох мова йшла про май
бутній Всесоюзний референдум.

Комуністи закликали зберегти СРСР як дер
жаву й проголосувати за оновлену федера
цію. Представники блоку «Демократична Ук
раїна» наголошували на необхідності здобут
тя республікою реального суверенітету, за
кликали проголосувати за союз суверенних 
держав.

Не буду перераховувати виступаючих на 
обох мітингах. Скажу лише про відомих лю
дей. Під червоними прапорами виступив на
родний депутат СРСР О. Малюта. Синьо-жовті

обрали для свого слова народний депутат 
УРСР В. Панченко та народний Депутат СРСР 
і УРСР В. Яворівський.

На мітингу, що організували демократи, сло
во малгв й люди з протилежними більшості 
виступаючих поглядами. Пенсіонери О. Попов
нім та П. Ковтун закликали голосувати за онов
лену федерацію, бо інакше, як на їх погляд, 
нас чекає повна катастрофа.

Того дня священник української автоке
фальної церкви, диктор українського радіо 
Петро Бойко освятив пам'ятник Т. Г. Шев
ченку.

С. БОНДАР.

3 недавніх лір мар
сельські бродяги почали 
з велиною приязню ста
витись до радянських 
морянів: завдяки любові 
останніх до контрабанди, 
перші одержали безплат. 
ну можливість снуштува. 
ти дефіцитної радян
ської інри. В меню без- Цг 
платного обіду для без- 

' домнмх Марселя вона по- 
трапила завдяни зусилля» а 
місцевої поліції, яка пе- { 
редала благодійним ор- 
ганізаціям міста близько ; 
16 нг делікатесу, нонфіс-1 
кованого в радянських V 
моряків - контрабандне- в 
тів. |

А Кооперативний зоО- І 
магазин у Пензі бере із й 
дорослих відвідувачів, / 
які виходять без поку
пок, «за огляд» — ЗО ко
пійок, із дітей — 10. 
Цей приватновласниць
кий фант глибоко обу- 
рио місцевих обивателів. | 
Свій голос до громад
ського гніву приєднала і 
комуністична преса, кот
ра обізвала зоопідпри. 
ємців капіталістами, а 
Цілком симпатичну зеле
ну макаку, що мешнає в 
одній з кліток магази
ну, — облізлою мавпою.

Жаль, що макака не 
вміє читати газет. Інак
ше вона напевно б звер
нулась до суду з позо- г 
вом про захист н честі 
й гідності.

А Московській прону- і 
ратурі не вдалось довес
ти. що буцімто відома 
Цілительниця Джуна Да- 
віташвілі, піднупивши 
працівниць ощадкаси, об
міняла 650 тисяч карбо
ванців крупними купк>л ; 
рами всупереч відомому 
Указу. Завідуюча і стар
шин касир філіалу N»140 
Ощадбанку Москви на 
допитах зізнались, що 
22 січня близько вось
мої години вечора Д. Да- 
віташвілі зателефонувала 
в Ощадбанк і попросила 
терміново прийняти вка
зану суму, на що заві
дуюча, знаючи про чис
ленні перерахування клі
єнткою грошей у фонд 
Чорнобиля і Дитячий 
Ф°ид, звичайно, погоди
лась. невдовзі племінний 
Джуни привіз мішок гро
шем: 520 тисяч були по- • 
кладені на ім’я її сина, а 
*Де~ на 130 тисяч моло- ;

чол°вік виписав собі 
розрахункові чеки. Пере
рахування грошей, ян 
свідчить касирша, закін

чилось після того, ян про- І 
грама «Час» повідомила 
про обмін нупюр.

Джуна Давіташвілі піД- 
^Аила сл°ва прація^ ? 
ниці Ощадбанку і пояЛ. 
нила, що гроші вона 
одержала за книгу «Нон. 
тамтний масаж» і послі- 
Н?ла їх здати, тому, що 

Лупного дня від’їжд
жала за кордон, а пиша- 
У* ®Дрма таку суму гро
шем боялась. Джуна на
голосила, що ЇТ знає на- 
їія1..|ИаНЦл*Р Копь’ 3 * 
міліцією В неї завжди 

улм. гарні стосуннн.

{За матеріалами преси).



«Якось на одному засі
данні я послав Горбачову 
записку із питанням: чо
му Україна, один із фун
даторів ООН, не була 
представлена на міжна
родній зустрічі в Парижі? 
Він прочитав і згодом по- 

• манив мене рукою — 
мовляв, підходь, відповім. 
А присутні розцінили цей 
жест як запрошення мене 
на пост віце-президента 
СРСР...».

І з телевізійних вра
жень, і з безпосередніх 
ми знаємо, що народний 
депутат СРСР і УРСР (від

«ДАВАЙТЕ КРАЩЕ
міняти життя»

»

Світловодського округу) 
письменник Володимир 
Яворівський постійно пе
ресипає свої виступи 
подібними сюжетами. І 
на зустрічі в Кіровоград
ському палаці культури 
імені Компанійця, що від
булася минулого тижня, 
Володимира Олександро
вича навіть його політич
ні опоненти слухали з ін
тересом завдяки красно
мовству оратора. У вступ
ному слові він коротко 
висловив своє бачення 
сьогоднішньої ситуації:

«Мені й досі сниться, 
що в чорнобильському 
законі ми когось забули. 
Це злочин, що ЧАЕС діє, 
вона небезпечна. З Мо
скви сказали: станція по
винна працювати, тоді 
грошей дамо. Встановив 
центр норми опромінення 
35 бер для новонарод
жених дітей, як для спе
ціалістів, котрі йдуть туди 
добровільно, за гроші й 
пільги. Ми вивели 7 бер. 
Зараз головне — забез
печити зону екологічно 
чистими продуктами. їх у 
нас нема. Я був у Австра
лії. Материк, де родюча 
земля тільки по берегах, 
експортує продовольство 
і нарощує за рік шар гу
мусу, для якого природі 
потрібні тисячоліття. А 
ми до чого дожилися? 
Заідеологізували життя... 
Нікому подібний нашому 
лад не приніс радості. 
Навіть німців, у чиїх ге
нах працьовитість, пунк
туальність — і тих із ко
лишньої НДР Західна Ні
меччина готова взяти на 
шию, фінансувати виве
дення наших військ. Я за 
суверенітет України, яко
го слід досягати лише 
парламентським шляхом. 
Абсолютно самостійної, 
але сталінської України я 
не хочу, хочу тільки де
мократичної, де б усі на
ції були рівні, мали свої 
школи, розвивали культу
ру. Мені не подобається 
термін «російськомовне 
населення» — наче це й 
не люди, а тільки те, що 
розмовляє. Я думаю, що 

з часом і на Донбасі ви
вчать українську мову. 
Дуже переживаю за цей 
бідний народ, котрий 
стільки всього пережив. 
Хотів би, аби він сказав 
«ні» в бюлетені союзно
го референдуму і «так»— 
республіканського».

Конкретизував ці свої 
тези В. Яворівський у від
повідях на записки із за
лу — цей процес зайняв 
майже 4 години.

Запитання: Як ставлять
ся люди з чорнобильської 
зони до виселення)

В. Я.: їм дуже важко.

Я був у самоселів, дідусів 
і бабусь, котрі поверта
ються із хороших будин
ків до рідних місць — 
тягне додому. Боюся, щоб 
їхні діти, аби поїхати вліт
ку в Крим, туди внуків не 
підкинули. Треба якось 
людей звідти вивозити. 
По стронцію слід і бага
томільйонний Київ висе
ляти. В гідропарк не мож
на дітям ходити. Ще не
має детальної карти за
бруднення України. Роб
лять зараз зйомку, знаю, 
що і у вас її треба зроби
ти, але пізніше. Бо ска
жуть: там у зоні люди ги
нуть, а він на свою Кіро- 
воградщину літака по
гнав...

3.: Ви боретеся за со
борну Україну, вас нази
вають паном, а як у цій 
Україні називатися радян
ському робітникові! Чи 
йому тут готове місце ра
ба!

В. Я.: Я за те, щоб усі 
республіки, не тільки Ук
раїна, були самостійними. 
Якщо ви вважаєте, що це 
злочин — ваша справа. 
Думаю, що більшим ра
бом, ніж зараз, ви вже не 
будете.

3.: Чого вм називали ке
рівників КПРС партійними 
мародерами!

В. Я.: Я й зараз їх так 
називаю. Хоч я проти то
го, щоб переслідувати ко
муністів. Хто хоче бути в 
партії — хай буде. У ме
не нормальні стосунки з 
Гуренком, я навіть > жар
тую з ним. У перерві він 
щось пише, а я зазираю: 
«Покажи, мені Народна 
рада доручила взнати, що 
ти пишеш».

3.: Раніше ви служили 
партії, а тепер...
В. Я.: Я їй ніколи не слу

жив. Була одна всього 
партія, де були Гончар, 
Загребельний, я тому туди 
пішов. Тепер вийшов із 
КПРС і не вступаю до 
жодної партії.

3.: Нинішні ідеологи
реанімують Бандеру, катів 
ОУН, УПА...

В. Я.: Я проти того, що 

вчора бандерівці були 
бандитами, а сьогодні — 
ангели. Бандерівський рух 
почався з ідеї національ
ного визволення, а потім 
був і бандитизм, й таке, 
що посилали туди вчите
лів зі Сходу, а їх убивали. 
Треба казати про ці яви
ща всю правду. Ми по
винні розібратися в істо
рії.

3.: Чи правда, що ви 
збираєтеся в президенти 
України!

В. Я.: У зоопарку на 
клітці табличка: «Слон 
з’їдає стільки-то кілогра

мів печива, фруктів, цу
керок». Відвідувач питає 
доглядача тварин: «Невже 
він оце все проковтне?». 
Доглядач сміється: «Він-то 
з’їв би, тільки хто йому 
дасть!».

3.: Що ви зробили для 
свого народу!

В. Я.: Нічого. Але, ви 
дозволите мені хоча б 
щось зробити?

3.: Як ви ставитеся до 
руйнації пам’ятників Ле
ніну і спорудження па
м’ятників Бандері!

В. Я.: Зняття пам'ятни
ків — вандалізм. Ленін за
лишиться в історії, це на
ша епоха, і хай стоять йо
му вартісні пам’ятники, а 
не з трьома кепками, як 
у Оріхідському районі За
порізької області. Якщо 
земляки поставили пам’ят
ник Бандері — хай, це ж 
не у вашій квартирі. А от 
у Австралії українці спо
рудили пам’ятник жертвам 
голоду 33-го року, а у нас 
досі нема. Пам'ятники 
треба ставити, а не ламати.

3.: Куди пішов Горба
чов — уліво чи вправо!

В. Я.: Сам не збагну. 
Коли ми в 1985 році вдих
нули повітря свободи, я 
вірив йому. А його остан
ній виступ у Білорусії ме
не просто розчавив. Ви
ступає не як президент, а 
як генсек. Зробив Павло
ва Прем’єр-Міністром — 
хоч одна думка в нього, є? 
Горбачов заклинився на 
Союзі. Думаю, найрозум
ніше для нього — літи у 
відставку.

3.: Як ставитеся до ареш
ту Хмари!

В. Я.: Це велика помил
ка парламенту. Тепер не 
знають, як з цього стано
вища вийти. Я б не зро
бив так, як Хмара. Вва
жаю, він повинен був не 
втручатися, а сказати мі
ліції, що там ображають 
жінку. А в нього здали 
нерви. Хоча, думаю, що 
він має право на свою 
позицію. Взагалі того дня 
чекали не Хмару, а Ємця.

3.: Ходять чутки, що 
Масол під слідством)

В. Я.: Ні. Сидів на сесії.
3.: Що сталося з «На

родною газетою»! в Кіро
вограді її не одержують.

В. Я.: Партійні друкарні 
ке хочуть її друкувати. 
Вийшов номер десь аж у 
Чорткові.

3.: Чи будуть у прода
жу дозиметри!

В. Я.: На Україні могли б 
штампувати корпуси, але 
серцевину виробляють на 
одному лише заводі — в 
Сизрані, здається. Треба, 
щоб дозиметри вільно ле
жали в продажу.

3.: Наскільки реальна 
загроза забруднення Дніп
ра водами Прип’яті!

В. Я.: Ситуація дуже 
тривожна. На берегах є 
місця, де за 10 рентгенів. 
Київ у разі чого зможе 
перейти на деснянську і 
артезіанську воду, а от 
нижче Черкас... влітку, 
може, дамбу збудують, 
а до тих лір — надія 
тільки на Бога...

3.: Що за бензовоз був 
біля Верховної Ради!

В. Я.: Чи був там бен
зин — не знаю. Номери 
івано-франківські, потім 
перевірили — виявляється, 
нема там таких. Ви поду
майте: довкола Верховної 

Ради 1-кілометровий бар - 
єр, куди ніхто не може 
пройти, міліція кругом — 
то хто ж туди бензовоз 
пустив би?

3.; Ваше ставлення до 
Бориса Олійника!

В. Я.: Гірке питання. Як 
поета я його дуже шаную. 
Але свого часу він про- 
їхався по мені танком, ко
ли воював проти Загре- 
бельного, котрого я пова
жаю. Олійник продав Рух 
і сам зараз в ідіотській 
ситуації. Він. добре знана 
на Україні людина, бало
тувався в депутати рес
публіки з нікому не відо
мим Сергієм Головатим, і 
той обійшов його з вели
ким відривом.

3.: Як ставитеся до на
ціональної символіки!

В. Я.: Час ажіотажу до
вкола цього минув. Я за 
історичну символіку. Пра
пори можна змінити за 
одну ніч, та давайте кра
ще міняти життя.

3.: Як ви ставитеся до 
введення українських на
ціональних грошей!

В. Я.: Вони конче по
трібні, але перехід до 
них — процес тривалий, 
щоб нас не купили на пні. 
Треба провести інвента-

ризацію всього, що має
мо...

Звичайно, ми пунктирно 
подали (запис не з фоно
грами) далеко не всі діа
логи гостя з кіровоград- 
цями. Він говорив також 
Про необхідність виключ
но професійної армії, 
схвально відгукнувся про 
нинішніх українських мі
ністрів внутрішніх справ 
та здоров’я, а також про 
останні дії Л. М. Кравчука. 
Повідомив, що сам себе 
на пост президента Ук
раїни не виставлятиме, 
але якщо висунуть інші, 
то кандидатури своє» не 
зніме. Дуже стурбувала 
його записка, де повідом
лялося, що деякі комісії 
по референдуму агіту
ють лише за союзний бю
летень, а про республі
канський мовчать. Були й 
намагання із залу переби
ти виступаючого, які вій 
досить віртуозно париру
вав. Закінчив Володимир 
Яворівський закликом: 
«Нам з вами доля дала 
можливість бути автора
ми суверенної Україн
ської держави — то да
вайте ж проголосуємо за 
неї!».

Потім гостя оточили 
прохачі автографів. Про
понували для підпису кни
ги автора «Автопортрет з 
уяви» і «Оглянься із осе
ні», написані давно. «Те
пер писати ніколи». Хоча, 
зауважив письменник, у 
нього вже зібраний ма
теріал для книги про ос
таннє кохання Тараса Шев
ченка.

Н. ДАНИЛЕНКО, 
кор. «Молодого ко
мунара».

«ОТО О. МІРОШНИЧЕНКА.

Будь-яка жінка
— незалежно від віку, соціального і 

матеріального становища;
— позбавлена класових і національ

них забобонів;
— котра ще не знайшла свого об

ранця, але прагне цього —
за допомогою Міжнародного інсти

туту шлюбу (ФРН) та його представ
ника в СРСР — «Зодіак ЛТД»

Не пропустіть свій шансі
МАЄ ШАНС 

знайти супутника життя у Федератив
ній Республіці Німеччині.

Якщо Вам уже виповнилося 18 ро
ків. Ви готові до перемін у Вашому 
житті і маєте поважні наміри — 

ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Консультації та оформлення доку

ментів: м. Кіровоград, вул. К. Марк- 
еа, 62. «Зодіак ЛТД1».

Довідки телефоном 24-59-97.



Сьогодні нам
альтернативи немає

говорять комсомольці 
заводу чистих металів

Наші діди та батьки навряд чи думали, що світле май
бутнє, яке вони будували десятиліттями, відстоювали в 
боях з жорстоким ворогом, виявиться для їхніх нащадків 
таким, висловлюючись делікатно, невеселим. Тотальний 
дефіцит, найвищу з повоєнних часів злочинність, а остан
німи місяцями й безробіття не міг передбачити жоден 
«пророк». Але не батьків у тому вина. Можливо, згодом 
і з’ясується, чому із наддержави, що диктувала свої умо
ви всьому світові, вийшла внутрішньо хвора країна, яка 
немов жебрак тиняється поміж багатими сусідами з про
тягнутою рукою.

Найважче нині молодим. Тим, хто не встиг у старі добрі 
часи придбати холодильник і телевізор, праску і достат
ню кількість шкарпеток.

Чесно кажучи, безрадісне життя у молоді, особливо ро
бітничої. Якщо студенти ще сподіваються отримати цікаву 
професію, знайти своє місце в суспільстві, реалізуватися, 
то завод для багатьох, так би мовити, кінцева зупинка.

Засмоктує поступово буденність, робота «від» і «до», 
дратують клятий станок і майстер, морально вбивають 
сварки за премії чи пільгові путівки. І, якщо ти один, єди
ною втіхою стає пляшка — надійна, законам непідвладна, 
непереможна. Та й сімейному не краще: кімнатка в гурто
житку років на десять—п'ятнадцять, дитина, яку хотілося б 
одягнути не гірше сусідської; постійні черги за кожною 
дрібницею; «витончений» секс, коли батьки, немов при
кордонники, прислухаються, чи не дуже скрипить ліжко. 
Де вже тут до «гілки персика»!

Звичайно, такий погляд на життя занадто похмурий. У 
кожного є свої плани, цінності, рубежі, що треба пройти, 
і взагалі, девіз молоді — не падати духом, а скигління на 
білий світ — це, кінець-кінцем, прерогатива старості. Як 
не дивно, але й досі ще є ентузіасти/завдяки яким наше 
життя стає хоч трохи різноманітним,

Світлана Артеменко прийшла на світловодський завод 
чистих металів імені 50-річчя СРСР одразу після школи. 
Працює тут звільненим секретарем комсомольської орга
нізації. На перший погляд — посада не бий лежачого: 
сиди собі у кабінеті та час від часу комсомольців на збо
ри зганяй. А за це, крім зарплати, ще й премію підкинуть, 
тринадцяту від заводу виділять. Однак у наші дні ця 
синекура закінчилася. На деяких підприємствах комсомоль
ську організацію вижили взагалі, ніби остаточно переко
навшись в її непотрібності для господарства.

ч — Те, що ми й досі маємо тут приміщення, — розпові
дає Світлана, — велика заслуга директора заводу, бо 
противників у нас багато — і у профкомі, і серед рухів- 
ців. Стало модним критикувати комсомол — і такі ми й 
сякі, і формалісти й бюрократи, а останнім часом додало
ся ще й «комуняки», «підлітки для партії». І все ж, на да
ному етапі, крім нас молоддю займатися нікому.

Справді, комсомол, єдина організація, яку ще турбує 
дозвілля молодих робітників, їх соціальний захист. Сьо
годні, першочерговим є питання про працевлаштування 
тих, хто підпаде під скорочення. З цією метою на ЗЧМ 
діє госпрозрахунковий центр НТТМ «Сатурн», який зай
мається розробкою заводських планів, проектною доку
ментацією. Зароблені гроші дозволять організувати фонд 
допомоги безробітним, створити нові робочі місця.

До речі, загроза втратити роботу, на Думку С. Арте
менко, була основною причиною частої зміни секрета
рів комсомольської організації заводу, адже немає ні
якої гарантії, що після перевиборів повернешся на своє 
робоче місце.

Цікаво, що для багатьох важливою є не стільки діяль
ність ЛКСМУ, як її назва. І деякі організації змінили 
вивіску. Що ж, хто правий покаже час, але й такою аль
тернативою не варто нехтувати...

Дивуюсь я ентузіазмові Світлани. Ну навіщо їй моро
чити собі голову чужими проблемами, 
чає.

— Знаєте, просто цікавіше жити, — 
мені взагалі подобається мати справу
нувати, домагатися чогось, долати апатію і бездуховність. 
І не одній мені це все треба — маю багато помічників.

Серед них Тамара Чеботарьова, Олександр Бруслин, 
Віктор Дробяску. Разом вирішують, де дістати необхідні 
кошти, як організувати дозвілля, розробляють програми 
вечорів відпочинку. Що не кажіть, а питання, де дітись у 
вільний час, сьогодні досить актуальне. Куди ввечері пі
деш? Ресторан — тільки для своїх, та йти туди рекомен
дується лише особам з непоганою фізичною підготовкою, 
або зв язками зі злочинним світом. Кафе, різні бари, як 
правило, до восьмої—дев’ятої години працюють. А диско
тека не кожному до вподоби. Звичайно, навіть спільними 
зусиллями сіру буденність яскравою не зробиш. Але й під 
лежачий камінь, як відомо, вода не тече.

Запитую Світлану, як ставиться чоловік До її роботи.
Повністю підтримує, та й сам бере участь у наших 

заходах. Так що тут проблем немає, — сміється вона.
І це, мабуть, найголовніше. Коли є підтримка в сім’ї, 

то й справи йдуть краще. А взагалі, комсомольські акти
вісти заводу чистих металів з впевненістю дивляться на 
майбутнє, вірять, що кризу вдасться подолати. Хочеться 
вірити і нам, що дівчата та хлопці не втратять бойового 
запалу, не спалять свої надії у довгих чергах сьогодення.

Є. ШЕПІТЬКО.

коли й своїх зиста-

відповідає вона, — 
з людьми, переко-

м. Світловодськ.

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

МАЙБУТНЄ-ЗА МОЛОДДЮ
АЛЕ ЯКИМ ВОНО БУДЕ, ТРЕБА ДУМАТИ . ВЖЕ СЬОГОДНІ

Події, що відбулися останнім 
часом в країні, нікого не залиши
ли байдужим спостерігачем і ви
кликали, на мій погляд, значні 
зміни в політичних настроях, у то
му числі і серед молоді.

По-перше, відсутність відчут
них результатів діяльності пере
важної більшості політичних сил 
визначила падіння їх популярнос
ті і як наслідок — зниження по
літичної активності населення. 
Усе більше росте невіра в які-не- 
будь позитивні зміни, соціальна

діжні кафе, відеозали, секції на 
оате, клуби за інтересами.

Належне треба віддати ентузі
астам, які часто починали на го
лому місці, тому, що приміщен
ня, як правило, виділялись у під
валах. А впорядкування і облад
нання доводилось робити своїми 
силами. Та й вижити молодіжним 
центрам, об’єднанням в умова» 
переходу до ринкових відносин 
дуже непросто, поскільки поДат- 

монополія державних органі-
на

ки, 
зацій різні сфери культури не

народних свят, традицій, 
дів, Промислів.

Усе більшої популярності се-1 
ред молоді набуває такий вид| 
відпочинку ЯК туризм, його орга-І 
нізатор БММТ «Супутник». Що І 
річно близько ЗО тисяч туристів 
користуються його послугами. 
«Супутник» здійснює направлен
ня як на внутрісоюзні, так і за
рубіжні маршрути, приймає ту
ристів з різних куточків Радян
ського Союзу. В минулому році, 
не дивлячись на різні заборони,

обря-

інколи переходить У 
стосується

апатія, яка
відчай. Особливо це 
молодих людей.

По-друге, стає більш жорсткою 
протидія різних політичних партій 

час 
бо- 

за 
ми

і рухів. І якщо раніше під 
різких виборчих кампаній 
ротьба йшла, в основному, 
виборців, то зараз, на жаль, 
спостерігаємо, як різні партії і 
рухи «молотять» один одного, ча
сом не розбираючись в засо
бах. Особливо сумно, коли «роз
мінною монетою» в цій міжпар- 
тійній ворожнечі стає 
яка захоплюється гарною 
зою чи звучним лозунгом.

Нові умови ПОЛІТИЧНОЇ 

новки вимагають і змін в 
ності такої значної 
організації як комсомол. І перш 
за все змін у кадровій політиці. 
Сьогодні ідеальний комсомоль
ський працівник — це працівник 
ерудований, який уміє слухати 
молоду людину, це розсудливий 
реаліст, здатний іти на розумні 
компроміси. І таких людей в ком
сомолі стає все більше. Саме во
ни, як мені здається, можуть 
повернути втрачений авторитет 
комсомолу, через політичну ро
боту, конкретні справи.

Значне місце в діяльності ком
сомолу зараз 
молодіжної культури 
ного відродження і 
народу. У цій роботі є як успіхи, 
так і проблеми.

молодь, 
фра-

обста- 
діяль- 

молодіжноі

займає розвиток 
і та духов- 
українського

Ми почали робити перші кроки 
по створенню молодіжної сфери 
послуг, умов для повноцінного 
дозвілля молоді, занять спортом 
і туризмом. З великим задово
ленням юнаки і дівчата, зокрема 
у Кіровограді, Світловодську, До- 
линській, Новоархангельську та 
інших містах, відвідують моло-

дають можливості 
виватись.

у Кіровограді відпочивали 
сиріт з Мурманської області.

Нас часто звинувачують у тому, 
що комсомол надто захопився 
комерцією, відеодіяльністю. Але 
погодьтесь — це веління часу і ми 
не можемо відставати від зако
номірних процесів, які відбува
ються у нашому житті.

Скажу відверто, що є ще нема
ло недоліків, прорахунків, особ
ливо у виборі відеопродукції. 
Але, як кажуть, хто не працює— 
той не помиляється. Ми й надалі 
будемо боротися із спробами 
пропаганди у відеозалах культу 
насилля і жорстокості.

Одним з головних завдань сво€ї 
діяльності комітети комсомолу 
бачать у безпосередній участі у 
процесі національного, духовно
го відродження України, у від
новленні незаслужено забутих 
народних свят, традицій, обрядів, 
промислів. Усього, що визначає 
національну самобутність нашого 
народу.

Справжнім святом став у грудні 
минулого року обласний тур фес
тивалю «Червона рута». Він по
дарував нам нових виконавців 
української пісні, зокрема групи 
«Сеанс», «Шлях» з Олександрії, 
«Сяйво» з Новоукраїнки, автора- 
виконавця П. Фоменка з Кірово
града. Побажаємо групі «Сеанс», 
її керівнику С. Коляді гідно пред
ставити Кіровоградщину на Все
українському пісенному фестива
лі, який відбудеться у Запоріжжі.

З метою. відродження самобут
ності українського народу обком 
комсомолу і редакція газети «Мо
лодий комунар» проводять з 1 бе- 
резня 1991 року по і 6е 
1992 року обласний конкурс 
«Джерела» на краще описання

Але все зростають податки, в 
б’ють по кишені молоду людину, й 
ставлять під загрозу існування [І 
молодіжного і дитячого туризму.в 
Слабка матеріально-технічна ба
за не дає змоги розвиватись «Су
путнику». Та й не тільки йому.

Хотілося б звернути увагу чи
тачів і до проблем «Молодого 
комунара». У зв’язку з перехо-ГІ 
дом до ринкових відносин, під- і 
вищення цін на папір, майже в В 
п’ять разів, послуги «Союздруку»» 
та збільшення інших витрат май-' 
же всі молодіжні І дитячі видан
ня зараз із прибуткових стають 

обласна 
примір- 

в цьому 
перед

платна ціна до 6 крб. Довелося 
підвищити роздрібну ціну до ЗО 
копійок, але це теж не покрило 
всіх затрат. Відсутність своєї по
ліграфічної бази, проблеми із 
забезпеченістю папером, немож
ливість збільшення тиражу за ра

хунок роздрібу (хоч газета вихо
дить у суботу, а в неділю її вже 
нема в кіосках), мабуть, ще дов- 
го породжуватимуть різні труд
нощі. | з ними треба боротися.

Ці та інші питання, які є не
від ємною частиною молодіжної 
політики, розглядаються на спіль
них пленумах районних комітетів 
Компартії і комсомолу, а в трав
ні планується спільний пленум 
обкомів Компартії та комсомолу. 
Цей пленум, як ми вважаємо, 
**СТЬ новий поштовх для подвль- 

го розвитку молодіжної полі- 
ки в області. Адже за молоД-

збитковими. Так і наша 
молодіжна на кожному 
никові має збитки, хоча 
році й була підвищена

ДЮ майбутнє.

В. (ГРАБОВА,
Кіровоградського 

кому ЛКСМ України (МДС|»
секретар
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ДУША БОЛИТЬ!

Душа болить, коли читаєш, як рід** 
мати намагається »сіма шляхами «витяг- 
ти» сина-абивцю, незважаючи на споє
ний ним злочин/ Де вже там думати про 
нещасних загиблих жінок! Який урок 
може зробити син з цих материних

били у казенних ліжечках, І за байду
жих акселератів, які позбавили життя 
двох людей і як полохливі зайці вишу
кували собі сховок, навіть не згадавши 
про тих, кого еони нізащо відправили 
на той світ.

Діянь! Який у^н 3₽вб«і»*> 
земних наших будинків, иояи шдр<Х 
Хт Кему вони нметаапитимух» ₽а»Г 
нок за сирітське дитинство. на *»*»» *♦

Обидва матеріали, вміщені на цій по
лосі, різні за змістом і здавалось би не 
мають нічого спільного. Однак, обидва 
ЇХ можна не вагаючись ставити під руб
рику: «Душа болить!». І за ні в чому не 
винних діток, які перші свої кроки зро*

«Моя мама далеко-далеко»... УСЕ Іїхній погляд треба було витрима
ти. Так дивляться дорослі люди, які 
багато пережили. і діти з дитячих 
будинків.

Я побачив їх біля воріт Будинку 
дитини, що по вулиці Глінки в об
ласному центрі. Підійшов, посміх
нувся. Вони дивились йа мене з ці
кавістю і в той же час насторожено.

— Як звати тебе? — питаю у кир
патенької дівчинки.

— Вероніка.
— Іди до мене, потримаю тебе на 

руках.
У цей час хтось просунув у мою 

руку ніжну, маленьку долоньку, міц
но стиснув пальці.

...Дітки говорили, що їм тут доб
ре, тепло, що багато іграшок. А ко
ли запитав одну з дівчаток, де мама, 
у відповідь почув: «Моя мама дале
ко, далеко. Я так хочу до мами!».
. 'Захворіли... Поїхали у відряджен

• • -Я а знімку: ось вони — відмовлені, докинуті/забуті, <♦ їх позбавились, 
коли деянмм з них було лише нілька днів. Тепер вони виросли. Подивіться, 
батьки-«зозулі», чи то не ваше дитя дивиться на дядю-кореспондеита | 

ч шимн очима, сміється вашою усмішкою, 4
Коли вія прийшйов сюди, чи не кожен з малюків думав, що то його тато.

Але тато далеко. І мама теж. Вони є — І їх нема. Подивіться на знімок 
громадяни-нолншні батьки. Подивіться на знімок...

ФОТО Я. ДОРОШЕНКА,

ня... Загубилися, та, може, коли-не
будь їх знайдуть. Яких лишень «ка
зок» не вигадують, вихователі про 
татів і мам оцих покинутих, забутих, 
відмовних дітей! А батьки їхні пия
чать, гуляють... — одним словом, 
живуть-не печаляться.Мабуть, і не 
згадує Тетяна Валігура із села Троя- 
ново Новоархангельського району 
свою маленьку Оленку. Три роки 
минуло, а вона жодного разу не по
цікавилася, як живеться її біляночці. 
Навіщо вона їй: заява про відмову 
давно написана, так, що все по’ зако
ну... А про те, що від того закону 
дитинчаті не додасться щастя в жит
ті, Тетяні якось все одно. Навіщо 
це їй?..

Оленка така не одна. Відмовились 
від своїх кровинок Володимир і Ал
ла Хруль з м. Бобринця, Павло та 
Етелла Ердев із Нерубаївки Ново- 
архангельського району, Надія Зай
цева з Сабатинівки Ульяновського 
району та багато-багато інших. І не 
їдуть, і не згадують.

Але про батьків тут — жодного 
недоброго слова. Дитина любить свою 
матір, якою б та не була. Мама, сім’я 
потрібна всім: і дорослим, і малень- 
ким. Та поки діти малі, їм все-таки 
нраще жити якомога далі від своїх 
горе-батьнів. Від таких, як Надія 
Зайцева, що протягом трьох років 
мала достатньо співмешканців. їїЦл 
вже там говорити про материнсьну 
любов!

Той бруд, що панує в неблаголо. 
лучних сім’ях, майже завжди позна
чається на хлопчиках і дівчатках: є в 
цьому будинку маленьні забіяни, ли- 
хослови, бешкетники... Поганенький 
вони одержали спадок. А ще їм ді
сталось слабне здоров’я: розхитані 
нерви, інші недуги, ЯКІ виліковують
ся з величезними труднощами.

Зізнатися, я йшов сюди з песиміс
тичним настроєм. В уяві поставали 
похмурі кімнати, заплакані малюки, 
байдужі вихователі. Виявилося — це 
не так. Діти живуть у розкішних 

умовах. У звичайній сім’ї нема то
го, що є в них. Всюди — килими, ім
портні меблі. Одна спальня рожева, 
інша — блакитна. Витонченість, смак, 
продуманість до дрібниць. У кож
ній групі телевізори, програвачі, ві- 
деомагнітофони. Іграшки — чудові.

А в спортзалі стільки всіляких 
спортивних знарядь — що кому до 
вподоби. Є кімната, де діти малю
ють. Серед них немало справжніх 
талантів. З радістю біжать вони й на 
музичні заняття. Люблять гратися у 
дворі, серед дерев’яних диво-фігур.

Звісно, міський відділ охорони 
здоров’я неспроможний ВИДІЛИТИ 
стільки коштів на Будинок дитини. 
Допомагають шефи з Кіровограда— 
виробничий кооператив «Будіндуст- 
рія» Украгробуду (директор — І. Ф. 
Кардаш), меблевий комбінат (В. С. 
Романченко), фабрика по ремонту 
меблів (В. П. Трибой), ремонтно- 

монтажний комбінат (Л. Г. Лисен
ко), завод «Гідросила» (генеральний 
директор — Г. В. Бугрєєв) та ряд ін
ших організацій і підприємств.

Виділила дві тисячі карбованців 
Кіровоградська єпархія. Допомага
ють і окремі люди.

Люблять дітей у цьому будинку. 
Роблять усе, аби поправити їхнє 
здоров’я, налагодити вимову, на
вчити хороших манер (що навіть у 
дитячих садках не завжди роблять!). 
Одним словом, малюкам намагаю
ться створити такі умови, як вдома. 
Але в нормальній сім’ї, а не в такій, 
з якої вони сюди потрапили.

Коли діткам виповнюється чотири 
роки, вони з «Малятком» прощаю
ться. їх розподіляють по різних ін
тернатах, розлучаються братики й 
сестрички. Вони потрапляють у різні 
умови, до різних вихователів і вчи
телів. Мабуть, це теж проблема, над 
якою варто замислитись.

Мені здається, її можна розв’язе-’ 
ти, створивши три—чотири ДИТЯЧІ 
будинки, де діти жили б до 18 років. 
Звідси хлопці йшли б в армію, дів
чатка — на роботу. Сюди вони при
ходили б, коли буде потрібна до
помога — з житлом, з роботою, на
вчанням, потрібна порада людини, 
яка їх виростила з малих років, яка 
щиро порадіє їхньому щастю, ус
піху.

У «Малятну» 116 дітон. Вони не 
винні у своєму сирітстві. Тому люди, 
що тут працюють, — старша мед
сестра Таїса Гришило, лінар-педіатр 
Ніла Парохоньно, методист Єльвіра 
Плансіна і всі інші роблять усе мож
ливе, аби діти відчували себе весели
ми, радісними, одним словом нор
мальними дітьми. А у мене й досі в 
пам’яті виболені слова кинутої Світ- 
ланнм; «Моя мама далеко, далеко... Я 
так хочу до мами!».

Л. САВИЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

ПОЧИНАЛОСЯ З ДРІБНИЧКИ
У цій історії є майже всі елементи, 

притаманні славнозвісним детективам: по
гоня, приховування слідів злочину, копіт
ка робота розшуку, фальсифікація дока
зів і навіть елементи шантажу.

А почалася ця історія... Втім, краще 
зіслатися на документи.

Із звинувачувального висновку по кри
мінальній справі № 51-103: «28 вересня
1987 року громадянин Сокарєв Ю. В. о 
20-ій годині на власному автомобілі 
ВАЗ-21011 № Г 18-99 КД під’їхав до цент
рального гастроному, розташованого на 
проспекті Леніна, Н$ 61 в місті Олек
сандрії, не вийняв із замка ключі запалю
вання і, залишивши машину без догляду, 
пішов у гастроном». В описі дій грома
дянина Сокарєва Ю. В. неупередженим 
слідчим варто було б вклинити граматич
ний зворот, «проявивши безпечність». Са
ме проявивши безпечність, цей громадя
нин не вийняв ключі із замка запалюван
ня, не закрив на ключ дверцята автома
шини, що й стало однією з причин тра
гедії, котра розігралась через декілька 
хвилин після його візиту у гастроном.

Уважно простеживши за діями Сокарє- 
ва, неповнолітні Едуард Попов і Леонід 
Бренкульський (обидва 1971 року народ
ження), вирішили, що автомобіль наче 
спеціально приготовлений для викраден
ня і не вагаючись, поспішили цим скорис
татись. Даремно власник автомобіля, ви
йшовши із магазину, намагався випере
дити злодіїв і організувати погоню. Хлоп
ці втекли від переслідування і проїжджа
ючи з підвищеною швидкістю по одній з 
погано освітлених вулиць (до того ж з 
виключеними фарами), збили двох пішо
ходів, котрі від одержаних тілесних по
шкоджень померли. Автомобіль із не
повнолітніми із місця злочину зник.

Із самого початку працівники слідства 
і розшуку опинились у доволі складно
му становищі.

Погано освітлена вулиця, автомобіль з 
виключеними фарами, який промчався з 
великою швидкістю і залишив на проїжд
жій частині дві смертельно травмовані 
людини, суперечливі свідчення небагато- 
чисельних свідків — от все, про що знало 
слідство на першому етапі розслідуван
ня. А втім вирахувати автомобіль було 
неважко. Його власник сам звернувся за 
допомогою до міліції.

Але хто ж був у машині і головне — 
хто був за кермом?

Слідство ускладнювалось ще й тим, що 
Попов і Бренкульський (молоді, та ранні!) 
після скоєння тяжкого злочину, кинули 
вкрадений автомобіль, і не тільки част
ково знищили сліди цього злочину, а й 
умовили рідних і знайомих (у випадку їх 
затримання працівниками міліції) дати 
неправдиві свідчення на їх користь, тобто 
підготували собі алібі (відсутність на місці 
злочину у момент його скоєння --- АВТ.).

Із звинувачувального висновку: «У ході 
додаткового допиту свідок Приходьмо 
Т. А. 11 квітня 1988 року і 25 квітня 1989 
року підтвердила свої свідчення і сказа
ла, що Бренкульський просив її підтвер
дити його алібі».

«Свідок Григор’єва В. В. сказала, що 
вона з Поповим ЕдуарДом зустрічається 
з 1986 року. В кінці вересня чи на почат
ку жовтня 1987 року після 21-ої години 
до неї додому прийшов Попов І викликав 
її з квартири. Він був схвильований, про
сив її підтвердити, що був з нею вдома з 
18 годин і нікуди не відлучався. Далі ска
зав, що він з хлопцем украв автомашину 
від магазину в центрі міста Олександрії, 
просив про це нікому не казати».

Чи варто говорити про те, що мати 
Едуарда Попова — Раїса Михайлівна, ді
знавшись \про скоєний сином злочин, ще 
до його арешту розвинула бурхливу ді
яльність, аби ввести слідство в оману і 
всіма засобами вигородити свого сина.

Із звинувачувального висновку: 
«11.08.1988 року додатково допитана 
Бренкульська Ніна Миколаївна [мати Лео-

ніда Бренкульського — АВТ.) засвідчила« 
що 24.02.1988 року їй додому зателефо
нувала Попова Р. М. і повідомила, що у 
вересні 1987 року наїзд на двох жінок 
скоїв її син Едуард, котрий сидів за кер
мом автомобіля, а Леонід в цей час зна
ходився в машині як пасажир. Попова 
пропонувала сховати Леоніда на час слід
ства. У ході слідства вона через невід© 
мих чоловіка і жінку схиляла Леоніда до 
дачі свідчень на користь Попова ЕДуар" 
да».

Незважаючи на всі складнощі, праців
ники слідства І розшуку, все-таки затри
мали неповнолітніх злодіїв-убивць. 
19.05.1988 року вони були засуджені 
Олександрійським народним судом. Од
нак 6 років позбавлення волі за двоє за
браних життів не влаштовують ні Попова, 
ні його матір, ні його захисника. Не по
годжуючись Із рішенням суду, Попов ви
знає себе винним, але в касаційній скар
зі вказує, що автомобіль, який він украв 
і на якому скоїв тяжкий злочин, був із 
несправними гальмами, а потерпілі були 
п’яними і самі порушили правила дорож
нього руху. Із врахуванням цих «пом як- 
шуючих вину обставин», він просить зни
зити йому строк покарання.

Ось так! Ні більше, ні менше! У всьо
му, виявляється, винен потерпілий Сока
рєв, який не відремонтував гальма своєї 
машини і дві нещасні літні жінки, котрі 
полізли лід колеса автомобіля, із кер
мом якого сидів Попов!

Подумавши трохи, Едуард склав ще 
одну касаційну скаргу, в якій всю вину 
за наїзд перекладає на свого товариша 
Бренкульського. Він заявляє, що за кер
мом у момент трагедії знаходився не він, 
а Леонід. Він же, Попов, у цей момент 
схопився за кермо автомобіля, аби запо
бігти наїзду на потерпілих.

Розглядаючи справу у зв’язку з каса
ційними скаргами Е. Попова, колегія з 
кримінальних справ Кіровоградського 
обласного народного суду надала серйоз
ного значення цій заяві і відмінивши ви
рок народного суду м. Олександрії, по
вернула справу на додаткове розсліду
вання. Складність його полягала в тому, 
що в автомобілі у момент наїзду були 
тільки Попов і Бренкульський, очевидці, 
як і раніше, давали суперечливі свідчен
ня (адже наїзд трапився за лічені секун
ди на погано освітленій вулиці), а вину
ватці трагедії перекладали основну вину 
один на одного.

Не буду описувати всіх митарств слід
чих, котрі провели гігантську роботу, аби 
зібрати докази по цій непростій справі. 
Достатньо сказати, що вона знову на
правлялась в народний суд, знову вино
сився звинувачувальний вирок Попову і 
Бренкульському, і знову обласний суд 
відміняв вирок і направляв справу на до
даткове розслідування.

Доведені до відчаю, слідчі незаконно 
припиняли справу за недоведеністю. Ко
жен раз ці рішення відмінялись прокура
турою і слідство знову по крихітках зби
рало докази, відновлюючи істинну карти, 
ну злочину.

На жаль, згідно із законом Попов був 
випущений з-під арешту і з нього була 
взята підписка про невиїзд. На жаль, то
му що, знаходячись під слідством, Еду- 
ард Попов у нетверезому стані знову 
намагався скоїти тяжкий злочин.

У серпні минулого року народним су
дом м. Олександрії тепер уже повнолітні 
Попов і Бренкульський засуджені до 
тривалих строків позбавлення волі. Су
дова колегія з кримінальних справ Кі
ровоградського обласного народного су
ду залишила цей вирок у силі.
. * почалась чя історія ще 28 вересня 
170/ року через якусь дрібничку: «...не 
вийняв із замка ключі запалювання і, за
лишивши машину без догляду, пішов у 
гастроном». Пам’ятаєте?

В. КОМЕНДЯК 
старший помічник прокурора області. 4
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КОР.: Володимире Євгеновичу, пропоную тему нашого інтерв ю: 
«Союзний референдум І республіканське опитування 17 бе
резня». Ви вже визначилися, яи будете голосувати)

В. П.: Звичайно. В союзному бюлетені я залишу невмкресленкм 
слово «ні», у республіканському — «так».

КОР.! Цікаво, чому)
В. П.: Давайте розберемося. І один, і другий бюлетень передба

чають існування (чи збереження) 
буде форма цього Союзу. Центр 
дерації». Верховна Рада України 
радянських суверенних держав», 
про державний суверенітет. То скажіть: як можна агітувати за дві 
різні форми Союзу водночас? По-моєму, це все одно, що двічі за 
день одружитися.

КОР.: Значить, ви за Союз, але віддасте перевагу не «оновленій 
федерації», а Союзу суверенних держав. Якими аргументами ке
руєтесь!

В. П.: Я виходжу з інтересів суверенітету України. Я б дуже не 
хотів, щоб вона залишалася на правах, скажімо, штату Арізона чи 
канадського Квебеку. А така загроза є. Варто лишень подивитися 
нові закони, які приймає Верховна Рада Союзу. Скажімо, про по
даткову систему, про основи економічних відносин між Союзом 
РСР і республіками... Уже й М. С. Горбачов чомусь не згадує про 
власну формулу: Союз суверенних держав. Думаю,що викликано 
це тиском на Президента з боку союзної бюрократії різного ра <гу.

Або реформи прем’єр-міністра В. Павлова щодо структури дер
жавного управління. Знову права республік утискуються. Але еони 
вже не хочуть з цим миритися. Вони хочуть бути суверенними Дер
жавами І, переконаний, стануть ними.

КОР.: На сесії Верховної Ради республіки ви вносили пропози
цію звернутися до Комітету Конституційного нагляДу СРСР...

В. П.: І не лише. 11 раніше про це говорили юристи, зокрема— 
В. Шишкін. Це ж факт: Верховна Рада Союзу, приймаючи постано
ву про референдум, явно перевищила свої повноваження, пору
шила власні ж закони. Ніхто не зміг довести, що це не так. Тому я 
вважаю, що навіть, погодившись проводити референдум, ми по
винні були б звернутися до Комітету конституційного нагляду СРСР, 
щоб він зробив свій висновок щодо правочинності постанови Вер
ховної Ради СРСР. Однак такого звернення наш парламент усе ж 
не став приймати, не бажаючи конфліктувати з союзним органом. 
По-моєму, це дуже небезпечно — коли політичний розрахунок бе
ре гору над законом. Хоч 
дивного немає.

КОР.: А як ви ставитесь 
ня в союзному бюлетені!

В. П.: Некоректне — це 
питання і всі — різні. А вимагається одна відповідь! Я, наприклад, 
за Союз, за дотримання прав і свобод людини, — але проти «онов
леної федерації». Бо вважаю її міфом.

КОР.: Може, праві ті, гго каже: головне проголосувати за Союз, 
а далі осе визначить Союзним договір.

В. П.: Та ж справа в тому, що 17 березня нам пропонується со
юзний бюлетень, у якому вже закладено безальтернативну форму 
Союзу, — «оновлену федерацію». Отож, пропонуємо «за», а тоді 
той же М. С. Горбачов при укладенні Договору скаже: бачите, а 
ваші люди — за федерацію... Тому я за те, щоб Центр був не при
кажчиком, а координуючим органом, який би відповідав за реалі
зацію 5—6 функцій, делегованих йому знизу.

Я за те, щоб Україна стала реальним суб’єктом міжнарод -юго 
права. Чим вона гірша за Данію, Фінляндію чи малесенький Ліх
тенштейн? -

КОР.: А як настроєні політичні партії України щодо референдуму!
В. П.: Усі, крім КПУ, підтримають республіканську формулу, але 

не союзну. Та і в КПУ, зрештою, дуже все неоднозначно. Думаю, 
ви вже помітили різницю в позиціях Л. Кравчука та І. Плюща, з 
одного боку, — і С. Гуренка та О. Мороза з другого? ЦК хоче 
«оновленої федерації». Проте багато комуністів хочуть таки ре
ального суверенітету України. Це було добре видно і в парламенті 
під час дискусій та голосування. В Компартії сьогодні відбувається 
процес ідейного розшарування, там є різні люди з різними 
зиціями.

КОР.: Що ви масте на увазі!
В. П.: Я маю на увазі ту «лапшу», яку вішають людям на вуха 

штатні пропагандисти. Лякають людей розривом економічних 
зв’язків, родинних контактів, національними чварами, ставлять у 
приклад Європу, яка, мовляв, інтегрується, а ми от розбігаємося... 
Ну, по-перше, покажіть мені політика, який хоче розірвати еконо
мічні зв’язки? Україна, наприклад, для того й уклала з усіма рес
публіками угоди, щоб ці горизонтальні зв'язки були міцніші. Або 
Європа — я б зовсім не заперечував, щоб наш Союз нагадував єв
ропейську співдружність...

Усі соціологічні дослідження слід- 
ть _ більше 60 відсотків населення 

України проголосує за Союз. За онов
лену федерацію. Хоча я сумніваюсь, що 
хоч оДин відсоток із тих 60 .більше яс
но уявляють, на якій основ, будувати
муться стосунки між центром . Респуб
ліками у тій оновленій Феяе₽^о■' щГ 
вона відрізнятиметься від «старої» фе. 
дерації та яким це чином .. можна око- 
ВИТИ? Хіба що, як писав мій колега, 
спробувати із баби зробити дівку...

Тож дивують постійні розмови про ту 
оновлену федерацію. Багато хто. Ду
маю, не розуміє змісту цих слів. Але ж 
є серед тих агітаторів і люди, які свідо
мо вводять людей у оману. Інакше на
звати це важко.

Сьогоднішня федерація з її війною 
законів, підірваною економікою, пере
кошеною культурою аж ніяк не може

Отже, завтра — референдум. Са
ме він мас визначити, чи погоджує
ться народ України на «оновлену 
федерацію», чи він хоче жити якось 
інакше. Різні політичні сили до зав
трашньої події ставляться по-різно
му, і на те у них < свої аргументи. 
Мас їх І Комуністична партія Украї' 
нм. Сьогодні ними ділиться наш 
співрозмовник — секретар Кірово
градського обкому КПУ М. М. ВО
ЛОК.

КОР.: Миколо Микитовичу, в лрии. 
ципі позиції по майбутньому рефе
рендуму уже з’ясовані. До питання і 
з Москви про Союз як оновлену фе- І 
Аерацію український парламент до
дав і своє — про союз суверенних 
держав, в який би входила Україна 
на основі Декларації про Держав
ний суверенітет. Чи не змінило це, 
друге, питання позиції комуністів 
стосовно правильності свого вибору 
на завтрашньому голосуванні!

М. В.: Комуністи були і будуть 
-тільки за Союз. Але не такий, яким 
він є сьогодні. Ми — за оновлений 
Союз. За оновлену федерацію, де 
кожна республіка буде суверенною, 
де вона сама вирішуватиме, як їй 
жити сьогодні і завтра, які повнова
ження делегувати центру, а якими 
питаннями займатись самій. Я за та-? 
ку федерацію, де республіки справ
ді стануть суверенними.

Разом з тим я відповім «Так» і на 
запитання українського парламенту.

КОР.: Чи не вважаєте ям, що 
ствердна відповідь з обох питань 
передбачає згоду з різними прин
ципами побудови майбутнього Со
юзу!

М. В.: Ні, ке вважаю. Відповівши 
«Так» на перше питання, я погод
жуюсь із входженням України в Ра-

-------Будь-кого з 
але не 3 ееличезно. 

прости, ґр°м з безлічі втдомегв І
армії чииов«и2‘. недавнього «асу ма-
мініаерств. я«' право розпоряджався 
пи ис3е,перем лісами, золотом, наф-
землєю еоДвА' - шостої земної кулі.
ТОЮ (усимО оЯ їм вигідна та стара (а та
кому ік, як н _ _ сьогодні не маємо и»- 

и «ера, 60 планів її оновлення)
;и» «с>нКРе1 „ -

федєріиія? якийсь сепаратизм, чии
Говоримо пР російський, вірмен-

•ін! ІрД'н<:‘,н’‘вроДам, крім центру, ке 
емсий! Всім Н®Р . яка € зараз. Еко- 
"отрібна феД^Р0^. 'так необхідні. І зно- 
номімні зв я3’^_.й„о нав’язують думку, 
’У ж нам пс> -они неможливі. Ах. як 

Vщо без ь*еНЛ₽ти радянськими людьми— 
звикли ми ’ матеріали, ми зроби-
^‘НіСіерсТВ- ̂ ПЛ^ТИЛИ крихти і не розпо-

КОР.г Але ж декларація про дер 
жавний суверенітет України перед
бачає ряд таких положень, з якими 
центр сьогодні категорично не 
годжусться. Наприклад, що До влас
ної армії.

М. 0.: Думаю, це питання часу. 
Якщо Україна проголосує за те, аби 
залишити^ ъ у CPC Р (а я що так
буде), то згодом будуть знайдені 
спільні точки дотику і, думаю, ті су
перечності, які зараз є, в майбутньо
му зникнуть. Ось » в новому проек
ті союзного договору, який був роз
роблений республіками і в основно
му погоджений з ними (за повідом
леннями преси деякі республіки, 
наприклад Грузіє, Литва та інші, у 
підготовці цього проекту участі не 
брали — АВТ.), мова йде про те, що 
майбутній Радянський Союз будува
тиметься із обоє язковим врахуван
ням Декларацій про державний су
веренітет і України, і Казахстану, 
і Росії й інших республік. Так що 
прийнята українським парламентом 
Декларація не суперечить входжен
ню в оновлений Союз. Я б, у всяко
му разі, не протиставляв ці два пи
тання.

КОР.: Миколо Микитовичу, за про
ведення референдуму виступають 
нині різні політичні партії І рухи, од
нак, як відмить нмнігхмв ситуація, 
вони сподіваються на зовсім проти
лежні результати. Чи < у нас в об
ласті політичні СИПИ, з ЯМИММ кому
ністи консолідуються чи, принаймні, 
намагаються це зробити, аби пере
конати людей, цо СРСР — сьогодні 
справді життсіо необхідний.

М. В.: Стосовно області, важко 
сказати. Ми намагаємось співпрацю-

вати з усіма дем 
ми, які за цілісніс 
жави. Однак, не 
ся. Наскільки я з> 
за те, аби не діл 
15 шматків. Інші 
сказати «Так» на 
моване Верховною 
але, по-моєму, і 
оновленої федер. 
мо з ними консо

КОР.: Ви іважг 
раїна вийде із С

М. В.: Ні, не за 
в такі умови, що 
ще довго-довго, 
ного розквіту. 8» 
Союзу поставить 
ки питань, розв 
звичайно важко.

КОР.: Апе ж і 
публіки із РаДяї 
не означає, що ; 
ки — економій» 
ні. Це означаті 
справді стала и 
вою!

М. В.: Я волії 
суверенними, а 
ського Союзу, 
зрозуміти, що 
ми потрапили < 
ратись разом.

КОР.: Однак 
уже сказали св 
їхніх держав, 
за це і привал 
годні згадуван 
селеннж. у лмт 
українці, поляї 
за її незалежн

М. В.; Я муч 
цього приводу 
що оновлений 
наш єдиним п

Піддввай все сумніву», — таким був один із основ
них життєвих Принципів Карпа Маркса, запозичений у 
древніх мудреців. Він актуальний і досі. Якби ж то лю
ди по-філософськи ставилися до подій у світі, розгля
дали їх, як говориться, у діалектичному взаємозв’язку. 
Може і не було б тоді тиранів (Гітлер, між іншим, при
йшов до влади шляхом «виборів»), не вірили б народи 
штучним сталінським процесам над ворогами народу». 
Може...

Проте час іде, а ми все одно сприймаємо лише чор
ний або білий колір, радісно прозріваючи завдяки чер
говому пророку. З ненавистю відкидаємо все старе, 
зрошуючи сльозами покаяння білі шати галасливого 
нового. Але що ж це за нове? Візьмемо для прикладу 
Львів, названий без зайвої скромності «островом де
мократії», «духовною столицею України». Справді, це, 
певно, єдине велике місто в республіці, де переважна 
більшість мешканців повсякденно розмовляє україн
ською мовою. Однак розглянемо політичне і духовне 
життя його критично.

Ще на перших мітингах епохи перебудови була ви
сунута вимога до влади міста (на той час комуністич
ної) встановити в центрі пам’ятник Тарасу Григоровичу 
Шевченку. Де там! Влада навіть не звертала увагу на 
подібні «дрібниці», відвикнувши за багато років спо
кійного існування від політичної боротьби. Ага! «Кому-

ністи проти пйм ятника Кобзаревії Ганьба!». Зрештою 
верхівка схаменулася, але було вже пізно, враження у 
львів’ян про своїх керівників склалося. Вірніше це бу 
ла остання крапля в чаші їх терпіння.

Та ось уже скоро рік, як при владі «демократизм! 
сили». Але пам’ятника так досі й немає. Цікаво, ще 
гроші на його спорудження збирав ще Михайло Гру- 
шевський, добра традиція продовжилась і в наші часи.

Пам’ятник Леніну, проте, скинути не забули, перетво
ривши цю акцію в апофеоз мракобісся й дикості. І все 
це подається як волевиявлення народу. Невже всі таки 
підтримали? Чи ті, хто був проти, для кого ім’я Леніна 
святе, кому подобається червоний прапор революції, 
вже не народ? Певно, ні. Співається ж на мітингах при
мітивна пісенька зі словами: «Тільки яничари й алко
голіки цураються рідної символіки». І все ж таки па- 
нам-«демократам» слід пам’ятати, що на виборах 
року перевага в голосах виборців була не дуже 
чущою — 53, 57, 60 відсотків.

Я навмисне беру в лапки слово «демократи», 
назви суть не змінюється. А стратегічний замисел 
видний: взяти назву «демократ», і тоді ті чи інші полі
тичні противники автоматичну стануть реакціонерами 
а їхня політика буде антидемократичною.

У чому ж полягає їх «демократія»? Може в багато
партійності? Даруйте, яка, власне, різниця в програмах

1990
зна-

Від 
оче-

«И ДІЯЛЬНОСТІ новостворених ПдрИЙ. ЇОЙ СдМИМ дктИК°* 
сунізм, "ті ж прокляття на всю історію з ЖОВТНЯ сім
надцятого, одні й ті ж заклики щодо повалення «тота- 
г*тарної системи» та заперечення Союзного догово
ру, яким би він не був. Мабуть, і спонсори за кордо 
ном одні м ті самі.

На мою думку, причина такого «широкого спектру 
політичних партій» часто криється у власних амбіція* 
їх лідерів. Кожен прагне увійти в історію, або, ПРИ' 
наймкі, самоствердитися. Ну не вийшов з нього по*, 
мало хто чув про його вірші, зате як політика 
жен. Та й взагалі, ось колега має свою партій * 
що — Гірший? Подібна ситуація склалася іще Р«йіше ’ 
Польщі. Зараз невеликі партії гам називают\Г:имН 
ми (уміщаються на дивані).

А може, «демократія» в деполітизації? ІРиНд 
нець, яка відає нині народною освітою області, по° ' 
цяла провести деполітизацію а школі — вивести 
межі навчальних закладів піонерську та Комсомольск 
ррганізації, замінивши їх «нейтральним» «Пласто^ 
Взагалі, деполітизація — цікава річ. Якщо ти член 
ти (не обов язково Комуністичної — це стосу£ТАПе 
всіх), хто вступив до неї, мабуть за переконаннями- 
тепер, займаючи посаду в органах, ти повинен эре« 
ся своїх поглядів, бо навіщо ж ТОді потрібен фоР^" 
»ии вихід з політичної організації? Інша справа,

партія 
кість 
бігти
^кти.

Здається, «демократія» у сеоб 
мо Т. И квтолицк*«, будь ласка 
ко-католХСкТНИХ ЇХ ХРЙММ Т° ° 

славним. Але, 
ВдЛЙСЯ Й УНІЯ? 
’Нших церков 
Ке уніатам за 
Ри на Східній 
те, 
батьківську __

Тим часом 
загострюватись. І 
являється 
бмрають

може, 
Рантності» 
Києві? ци

' посередництвом Своїх Ч Л< 
тих закладів, де еони прац 
впливу, існують Конституц

свого часу 
шановні, чи 
І, зрештою, 
сповідувати 
збереження 
Г аличині,

пере, 
не ти 
слід г 
свою
украї 

....... г не СЛІД
.^_.3а"о₽ІЗЬХІ- «озаки само

« православну.

— протиріччя МІЖ еі
— • хто б ви думі 
партократи. Та кЄ8>

У одних віруючих хра< 
партократи орган,з 

»а «поваги» зустрів 
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Вирішуйте . е Г олосуйте
дослідження спід- 

відсотків населення 
: за Союз. За омсв- 
оча я сумніваюсь, що 
ІЗ тих 60 І більше ЯС
НІЙ основі будувати- 
Ж чептром і респуб- 
еній федерації і чим 
ься від «старої» фЄ- 
чином її можна оно- 
писав мій колега, 

и зробити дівку... 
ітійні розмови Про ту 
цю. Багато хто, ду- 
місту цих слів. Але ж 
рів і люди, які саідо-

У оману. Інакше на-

чого
3*Аов О линяти будь-кого. Будь-кого

дерація з її війною 
о економікою, пере
до аж ніяк не може

з 
простих громадян але не з величезної 
дРмії чиновників з безлічі відомств і 
м*ністеост«, яН‘ А° недавнього часу ма- 
пи незаперемне пРаво розпоряджатися 

водами, лісами, золотом, наф- 
г°ю (усим!) однієї шостої земної кулі. 
Кому як не їм внпдна та стара (а та- 

стара, бо сьогодні не маємо ні- 
:и* конкре І планів її оновлення) 

Аерація?
Говоримо про якийсь сепаратизм. Чий 

в,н? Український, російський, вірмен
ський? всім народам, крім центру, не 
нотрібна федерація, яка є зараз. Еко
номічні зв язки — так, необхідні. І зно
ву ж нам постійно нав’язують думку, 

г ЩО без центра Нони неможливі. Ах, ЯК 
звикли МИ бути радянськими людьми— 
міністерство дало матеріали, ми зроби- 
Ли. а цдо заплатили крихти і не розпо-

Б І Д Н
ряджаємось своєю продукцією — то ні
чого, зате тверда зарплата. І зовсім не 
думаємо, що можемо ж заробляти на
багато більше. Не тільки для своєї ки
шені — для сВОГО міста району, рес
публіки. г

Ми живемо у незвичайній федерації, 
еспубліки — це не штати і не облас

ті. ож розмови про сепаратизм дореч
ні лише тоді, коли стосуються процесів - 
всередині республік. Можливо, для ба
гатьох їхня Україна чи Грузія, Росія 
чи Казахстан і не більше, ніж область 
(подумаєш, історія, мова!). Але, я пере
конана, є такі люди, для кого — це Віт
чизна, дорога і неповторна, незалеж
ність і державність якої для них — свя
та справа життя.

На Україні таких людей, певно, мен
шість. Тому й бідні, бо не бачимо 
шматком хліба своєї історії,

• • •
нуємо мови, не маємо відчуття України 
як Батьківщини. Скільки разів дово
дилось вести про це мову в чергах. Всі 
згодні, що не вміємо хазяйнувати, що 
непорядок в країні, а от лиш заїкнешся 
за гордість національну, за те, що Ук
раїна може бути самостійною — у від
повідь лайка, образи. І ненависть аж 
бризкає: «Ти мені ковбаси дай». Та 
звідки ж вона візьметься та ковбаса, 
хто нам її дасть?! Чи то довіку Нам і на- 
щим дітям та онукам судилося жити на 
багатій землі у злиднях?

«Та кому ми потрібні, ми ж нічого са
мі не можемо», — чуються голоси. Під
рахувати, проаналізувати ситуацію не хо
чемо. Та й це вже за нас зробили. Ще 
9 листопада минулого року англійська 
газета «іопсіоп Ітагбіап» опублікувала 
цікаву табличку, розроблену спеціаліс
тами «Дойче Банк». Рівень промисло-

вості України вони оцінюють дев’ятьма 
балами (при 10-бальній шкалі), можли
вості для участі в міжнародній торгів
лі — 6, продукція сільського господар
ства — 10, можливості самозабезпечеж 
ня — 7, сировина — 8, готовність д© 
ринкової економіки — 3, розвиток ін
фраструктури — 8. Відповідні цифри на
водяться по всіх союзних республіках. 
Загальна ж сума балів найбільша в Ук
раїни. За нами йдуть прибалтійські рес
публіки, потім РРФСР.

Тож, можемо! Можемо мати розви
нену державу.

Прославились колись по всьому світі 
козаками, Конституцією Пилипа Орли
ка, рівнем освіченості. Маємо більше 
за будь-який народ світу народних пі
сень. Ну, що ж, тепер чим прослави
мося? х

С. ОРЕЛ.Я Без компромісу?У СКЛАДІ СРСР»и
референдум. Сд' 

ЧИТИ, чи погоджує- 
мни на «оновлену 
ін хоче жити якось 
ітичні сили до зав- 
гаапяться по-різно- 
г < свої аргументи, 
гмчна партія Украї* 
ми Ділиться наш 

секретар Кірово- 
<у КПУ М. М. ВО-

Дямський взагалі,
питання, — конкретизую, 
Союаі хотів би жити.

КОР.г Але ж Декларація _ р 
жаянмй суверену України перед- 
бачає ряд таких положень, з якими 
центр сьогодні категорично не 
годжується. Наприклад, щодо 
мої армії.

М. В.: Дужчаю, це питання

на друге 
в якому

про дер-

по- 
•лас-

Микитовичу, в лрмн- 
майбутньому рефе- 
ісоваиі. До питання 
юз як оновлену фе- 
»кмй парламент до- 
ю союз суверенних 
би входила Україна 
рації про держав- 
Чи не змінило це, 
позиції комуністів 

»КОСТІ СВОГО вибору 
І голосуванні?
сти були і будуть 
Але не таким, яким 
Аи — за оновлений 
ієну федерацію, де 
а буде суверенною, 
вирішуватиме, як їй 
завтра, які лов пова

ги центру, а якими 
атись самій. Я за та- 
іе республіки справ- 
»енними.
і відповім «Так» і на 
нського парламенту.

вважаєте ви, що 
ііДь з обох питань 
ду > різними прмн- 
ви майбутнього Со

вважаю. Відповівши 
е питання, я погод- 
<енням України в Ра-

часу. 
Якщо Україна проголосує за те, аби 
здлиши^и-ч у СРСР (а я що так
буде), то згодом будуть знайдені 
спільні точки дотику і, думаю, ті су
перечності, які .зараз є, в майбутньо
му зникнуть. Ось І В НСкВОМу проек
ті союзного договору, який був роз
роблений республіками і в основно
му погоджений з ними |за повідом
леннями преси, деякі республіки, 
наприклад, Грузії, Литва та інші, у 
підготовці цього проекту участі не 
брали — АВТ-). мова йде про те, що 
майбутній Радянський Союз будува
тиметься із обовязковим врахуван
ням Декларацій про державний су
веренітет і України, і Казахстану, 
і Росії й інших республік. Так що 
прийнята українським парламентом 
Декларація не суперечить входжен
ню в оновлений Союз. Я б, у всяко
му разі, не протиставляв ці два пи
тання.

КОР»; Миколо Микитовичу, за про
ведення референдуму виступають 
нині різні політичні партії І рухи, од
нак як ПІДчИТЬ нин^я ситуація, 
зони сподіяают^сі на зовсім проти- 
Хні « У нас . об-
паств політ»4«' ‘■•"Ч з «ними кому 
?-„м консоліДУ^« чи, принаймні, 
йамагают.с» М* зробити, аби пере
конати люде*, “іо СРСР - сьогодні 
справді жмтте-о необхідний.

М. Стосовно області, важке
-казати. намагасмось співпрацю-

вати з усіма демократичними сила
ми, які за цілісність радянської дер
жави. Однак, не завжди це вдаєть
ся. Наскільки я знаю, комсомол теж 
за те, аби не ділити нашу країну на 
15 шматків. Інші партії закликають 
сказати «Так» на питання, запропо
новане Верховною Радою України, 
але, по-моєму, проти Союзу як 
оновленої федерації. Як ми може
мо з ними консолідуватись?

КОР.: Ви вважаєте, що якщо Ук
раїна вийде із СРСР, вона загине!

М. В.: Ні, не загине, але потрапить 
в такі умови, що їй доведеться йти 
ще довго-довго, аби досягти бажа
ного розквіту. Вихід із Радянського 
Союзу поставить перед нею десят
ки питань, розв’язати які буде над
звичайно важко.

КОР.: Але ж вихід будь-якої рес
публіки із Радянського Союзу ще 
не означає, що розірвуться всі зв’яз- 
ки — економічні, людські, культур
ні. Це означатиме, що республіка 
справді стала незалежною держа
вою!

М. В.: Я волію бачити республіки 
суверенними, але в складі 
ського Союзу.
зрозуміти, що 
ми потрапили 
ратись разом.

КОР.: Однак народи Прибалтики 
уже сказали своє «Так» незалежності 
їхніх держав. Причому голосували 
за це і прибалти, і так багато сьо
годні згадуване російськомовне на
селення. у Литві, наприклад, росіяни, 
українці, поляки, євреї голосували 
за її незалежність. Вас це не дивує!

М. В.; Я мушу тільки посумувати з 
цього приводу. Ще раз наголошую, 
що оновлений Союз — це СЬОГОДНІ 
наш єдиний порятунок.

Радян-
Нам треба, нарешті, 
з такої кризи, в яку 
сьогодні, треба- виби-

) н

КОР.: Значить, ви голосуватимете за 
новим Союз і разом з тим, за Ук
раїну в складі Союзу радянських су
веренних держав на основі Деклара
ції про державний суверенітет. Я 
правильно вас зрозуміла!

М. В.: Правильно. Я скажу: «Так» і 
в першому, і в другому випадку. Я 
за суверенну Україну, але в складі 
СРСР.

КОР.: Спасибі вам за інтерв'ю. 
Розмову вела О. ПИЛИПЕНКО.

ВІД АВТОРА: Гадаю, на одномуві д АВТОРА: гадаю, на одному з 
аспектів, зачеплених у розмові, »ар- 
то наголосити окремо. Мова йде про 
зміст питань, запропонованих IV з’їз
дом народних депутатів СРСР і Вер
ховною Радою України. Незважаючи 
на зовнішню схожість, між ними 
« певна різниця. Перше, винесе, 
не союзним з’їздом, пропонує 
нам ФЕДЕРАЦІЮ, тобто |за словни
ком іншомовних слів під редакцісю 
О. С. Мельничука) СОЮЗНУ ДЕР
ЖАВУ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З РЯДУ 
ДЕРЖАВ АБО ДЕРЖАВНИХ УТВО
РЕНЬ, КОЖНЕ З ЯКИХ, ПОРЯД ІЗ 
ЗАГАЛЬНОФЕДЕРАЛЬНИМИ, МАЄ 
ВЛАСНІ ЗАКОНОДАВЧІ, ВИКОНАВ
ЧІ І, ЯК ПРАВИЛО, СУДОВІ ОР
ГАНИ.

Питання, запропоноване україн
ським парламентом, передбачає по
будову Союзу на основі КОНФЕДЕ
РАЦІЇ, ЩО. за тим же словником, 
ОЗНАЧАЄ СОЮЗ ОКРЕМИХ СУВЕ
РЕННИХ ДЕРЖАВ, ОБ’ЄДНАНИХ 
СПІЛЬНИМИ КЕРІВНИМИ ОРГАНА
МИ, СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІ
ЛЕЙ, ПЕРЕВАЖНО ЗОВНІШНЬОПО
ЛІТИЧНИХ І ВОЄННИХ.

Уловлюєте різницю! В усякому ра- 
зі союзна держава і союз держав— 
це не одне й те саме...

Місто Світловодськ єди
не в області, де рішен
ням президії міськради 
біля будинку радянських 
і партійних органів разом 
з офіційним червоно-ла- 
зуревим встановлено бу
ло й синьо-жовтий пра
пор. Мета цього заходу 
полягала в консолідації 
всіх політичних сил міста, 
спрямування їх на 
структивну, спільну 
боту.

На жаль, ідеологічні 
розходження між ними 
настільки значні, що од
ним встановленням пра
пору напруження змен
шити не вдалося.

Референдум, Союзний 
договір — ось ті принци
пові питання, по яких сьо
годні найбільше політич
них дискусій. Ми пропо
нуємо на ваш розсуд псн 
лярні точки зору пред
ставників різних партій 
Світловодська.

Віктор Федорович мол. 
ЧАНОВ — перший секре
тар міськкому КПУ:

— Аргументів на 
ристь Союзного договору 
більше, ніж достатньо. 
Варто лише почитати 
будь-яку газету, щоб у 
цьому переконатися. Тут 
і економічні причини — 
всім разом легше буде 
подолати кризу, і політич
ні — є ще багато бажаю
чих поласувати шматоч
ком української землі.

Звичайно, погоджува
тися з будь-яким варіан
том договору не можна. 
Він повинен задовільняти 
інтереси України, бути ви
гідним для всього україн

кон- 
ро-

ко-

І»?
івостворемих партій. >ко0тиЯ
окляття на всю історію з екНЯ «тота- 
й ті ж заклики щодо по0йЛ пого8°'

СО,ОЭои за кордо- 
спонсори З 

сЛвктРУ 
«широкого л>А6іи»яХ 
У оЛЗСНИХбо при- 
істор»10» д ' ПОеТ- 

3 нь° °ає ко- 
політмка е »

свою Пвр аНіи»е

«» та заперечення 
не був. Мабуть, і 

амі, 
у, причина такого 
ім» часто криється 
вн прагне увійти в 
ердитися. Ну не ВИЙШОВ 3 а ----
>о його вірші, зате як по перті*0, ° 
лі, ось колега, має свО>°11А1е РаНІеМми- 
"Іодібма ситуація склалася ливдн

називані

в депо'’іти3ли’’;6ласті.
»ИЬ-

невеликі партії гам називав >-
і на дивані). .оИна аі-
мократія» е ДелоЛ,ти3аи’ІАЛаСТІ, п° 
нині народною ос«п°ю _ виаЄСТИ г>ку
деполітизацію в

х закладів піонерську 
йнивши їх «нейтральним» 
изація — цікава р‘*4- ^ииЛстосУ€ 
ково Комуністичної

паР'

їв до неї, мабуть, за п®Р®овИнЄ« зр вл>' 
и посаду в органах, ти ;6еИ фОР кОпи 
іів, бо навіщо ж тоді потр 
лІтичної організації? Інша __ —

партія посередництвом Д1Я
місти ТИХ закладів, де еони працюють, Але, щоб запо
бігти впливу, існують Конституція, закони, нормативні 
акти.

Здається, «демократія» у свободі совісті... Сповідуй
те люди католицизм, будь ласка. А для цього за єре 
мо у православних їх храми та собори? Усі ж 
ко-католицькі, ** ** ** ”
славним. Але,

праао-свого часу передані Сталіним 
шановні, чи не тими методами насаджу-

велася й унія? !, зрештою, слід поважати право адептів 
інших церков сповідувати свою віру. Віддаючи належ
не уніатам за збереження української мови та культу 
Ри на Східній Галичині, не слід однак забувати и про 

запорізькі козаки самовіддано захищали в’РУ 
батьківську — православну.

Тим часом протиріччя між віруючими продовжують 
загострюватись. І хто б ви думали винен у цьому. Ви
являється — партократи. Та невже це вони сьогодні за
бирають у одних віруючих храми і передають іншим. 
Ми, може, партократи організували сповнену «толе
рантності» та «поваги» зустріч патріарху Алексію У 
Києві? Чи, може, це комуністи примушували івано- 
Франківських православних тижнями голодувати, що 
Добитися права спорудити свій храм, замість від* Ра” 
ного? Нонсенс,

Ні, демократія, напевно, у свободі слова. 6т поди
віться скільки газет виходить! А скільки «незалежних»... 
Ну що ж, львівську свободу слова найкраще відчув на 
собі кореспондент «Правды» В. Дрозд. Він, бачите, не 
так висвітлює факти, як треба, «розпалює ворожнечу», 

■ а тому геть корпункт «Правды» з Дроздом разом зі 
Львова.

Хочете 
От вам і 
стрільці,

лисати — пишіть, так кажуть «демократи», 
коло проблем: національна символіка, січові 

підступні дії Москви, злочини НКВС—КДБ, 
«сімдесят кривавих років». Прошу, можете вільно ви
бирати тему.

Взагалі, погляди деяких політиків відзначаються силь
ною упередженістю. Все, що має якесь відношення до 
комунізму, вождів пролетаріату, політики уряду СРСР 
заздалегідь відкидається. Знову ж таки — або чорне 
або біле. Як у тому анекдоті про минулі часи: «Ідуть 
бандерівці селом на підводі. Дивляться — біля хати 
верблюд прив’язаний стоїть. Реакція їх на невідому 
тварину була однозначною: «Хлопці, диви, що Совіти з 
коняки зробили!».

Тим часом «демократія» розвивається далі. Як рані
ше це називалося — «йдучи назустріч побажанням тру
дящих», у Львові відмінили святкування Нового року. 
Слава Богу, хоч Новий рік не відмінили, а, напевно, хо-

ського народу. Я думаю, 
що уряд республіки де
тально працює над цим.

Міськком партії серйоз
но готується до прове
дення референдуму: пла
нуємо рубрики в газетах 
та на радіо, друкуємо 
агітаційно - пропагандист
ські матеріали, ведемо 
дискусії, проводимо мі
тинги, зустрічі з населен
ням. А результати нашої 
роботи буде видно 17 бе
резня...

Володимир Лук’янович 
ДАВИДОВ — член Націо
нальної Ради Демокра
тичної партії України, за
ступник голови крайової 
організації ДПУ:

— Моє ставлення 
Союзного договору
вкрай негативне. Україна 
повинна стати суверен
ною, немає чого годува
ти 150-тисячну команду 
Горбачова. Нехай він стає 
президентом Садового 
кільця. Ми повинні по
рвати з елітою, яку стіль
ки років годуємо. Не мо
же бути ніякої мови про 

що рватимуться еко- 
>—.... — не

це 
та

до

те, І 
номічні зв’язки, ніхто 
збирається їх рвати — 
нас лише деяка преса 
радіо обдурюють.

І ще одне. Я входжу у 
виборчу комісію і бачу, 
як тоталітарному режи
мові важливий цей рефе
рендум. Так, що люди по
винні ретельно стежити 
за подіями всередині 
дільниць...

Володимир Олексійович 
МИХАЙЛЕНКО — заступ
ник голови міськради:

— Я — за Союз, в яко
му наша республіка буде 
економічно і політично 
суверенною. Нереально 
рвати історичні зв’язки з 
іншими республіками. Ос
новний аргумент на ко
ристь оновленого Сою
зу — економічний, але, 
як колишнього військово
го, мене турбує й доля 
Збройних Сил. А що бу
де з нашими космічними 
програмами? А міжнарод
ний авторитет СРСР? І 
взагалі, чесно кажучи, 
зважених контраргумен
тів я ще не чув...

Володимир Леонідович 
НОВОЗНИК — голова Світ- 
ловодської організації 
«Зелений світ», член пар
тії «зелених»:

— Спроби укласти Со
юзний договір запізнили
ся рокіз на 2—3. Якби 
тоді ставлення центру до 
суверенітету республік 
б^ло іншим, то й нині си
туація була б простішою. 
Взагалі, «зелені» далекі 
від політики, але еконо
мічні біди від союзних 
відомств та підприємств 
примушують нас ставати 
політично активними. Не
залежна, суверенна Ук
раїна ніколи б не мала 
такої надмірної кількості 
атомних електростанцій, 
металургійних та хімічних 
комбінатів, яку ми маємо 

й надалі 
центр,

телер, І, якщо 
нами керуватиме
Україні не минути еконо
мічної катастрофи на зра
зок Чорнобильської...

Підготував €. ШЕПІТЬКО. 
м. Світловодськ.

ДУМКА ЛЬВІВ’ЯНИНА
тілося, щоб за старим роком йшов ще старіший, рокіз 
так на п’ятдесят, коли «звільнений фюрером Великої 
Німеччини український народ» зустрічав синьо-жовти
ми прапорами «непереможне» німецьке військо. Коли 
виразники «народної волі», що пленталися е обозі оку
пантів, проголосили у Львові самостійну Україну. Файні 
були часи... Навіть щось подібне на власне військо ма
ли тоді — дивізію СС «Галичина», за успішні дії якої 
на терені боротьби з «більшовицькою партизанкою» в 
Югославії та інших країнах німецьке командування до
зволило воякам носити тризуби на уніформі...

Усьому нашому суспільству як повітря потрібні де
мократія, злагода, врахування інтересів усіх верств на
селення. Питанням життя і смерті є нині проблема на
ціонально-культурного відродження. Бо якщо ми, ук
раїнці, не спілкуємося рідною мовою або й, навіть, не 
володіємо нею, то яка ж ми нація? Однак у словоспо
лученні «національно-культурне» є ще слово «культу
ра». Воно надзвичайно містке, є в ньому й такі чинни
ки, як культура політичної боротьби, елементарна по
рядність. У кожної людини є право мати і відстоювати 
власні переконання, а поки що на зміну епосі «ворогів 
робітничого класу і селянства» приходить епоха «воро
гів українського народу». Може, досить вже?

О. КРАЄВСЬКИЙ.
м. Львів.



“В моєї роДини ЖИТО 
та пшениця». 

(Народна пісня).
Дубові жорна я бачила 

вперше і востаннє на по
чатку 50-х років на ма
миній малій батьківщи
ні — у селі Савинках на 
Чернігівщині, яче тепер 
відоме сумною славою 
тих сіл, що потрапили під 
хмару чорнобильської ра
діації. Сусіди мого діда 
Мілина (по-вуличному), з 
чиїми дітьми я дружила, 
мололи на них жито і пек
ли хліб. Смачний! Особ
ливо перепічки з малої 

сковорідки. Аж тепер, 
вичитавши прислів'я, що 
«домашнє осідло тримає
ться на двох кутах — печі 
і жорнах», згадала ті жор
на, які вже точно й опи
сати не берусь, бо бачи
ла я їх років тридцять 
тому.

Стоїть у сарайчику вдо
ма ще один саморобний 
свідок того дідівського 
життя, про яке є припо
відка: «І ступка, і жорна, 
і доля наша чорна».

Батькове прізвище теж 
було дуже близьке до 
хліба і жорен, які моло-

ЛИ борошно до НЬОГО, — 

Мельник. Мабуть, хтось із 
прапрадідів був колись 
причетний до цього ре
месла — шкода, не знає
мо свого родослову далі 
як на три-чотири коліна 
вглиб... А хочеться знати. 
У книжці В. Скуратівсько- 
го «Берегиня» вичитала я, 
що жорна ще Нестор зга
дує в найдавнішому тво
рі — «Повісті временних 
літ». І що за давньою 
традицією в багатьох об
ластях України зерно для 
весільного короваю мали 
на жорнах змолоти подру
ги нареченої.

...Усю молодість про
воджали мене з села і 
стрічали на в'їзді два ста
ренькі, почорнілі від ча
су, згодом — безкрилі 
вітряки на березі вузень
кої, але невтомної річеч
ки Турчанки. Вітряки при
йшли на зміну жорнам. 
Бо жорна вже й у XIX ст. 
на Україні вважались «пе
режитком», а я їх, бач, 
застала ще й у середині 
XX і аж тепер взнала, що 
Ф. Енгельс назвав жорна 
«найтехнічнішим досяг
ненням» наших предків. 
Тоді ж чула й розповіді 
від старих, що у війну 
жорна рятували людей 
від голоду. І хоч німці 
під загрозою смертної 
кари примушували здава
ти їм жорна (бо борош
но й для партизанів мо
лолось) — жорна втрима
лись і допомагали вижи
ти людям у лихоліття. От 
і виходить, що не слід 
забувати історію і її сим
воли, бо часто саме істо
рична пам'ять рятує на
род від смерті.

Пізніше в центрі села 
з’явився млин — водяний 
чи електричний, --- вже не
пам’ятаю тепер — не ста
ло ніякого і вже давно. А 
смак домашнього хліба з 
домашнього борошна і 
досі — солодкий спомин. 
Бо ж змелене у вітряку 
борошно мало свої особ
ливі властивості: було ду
же пухким, не пріло, і па
ляниці з нього майже ні

коли не були глевкими, 
як тепер, часто магазин
ні... Але ж справа не тіль
ки в користі від колишніх 
вітряків і млинів. В тій же 
«Берегині» читаємо: «У 
побуті українського доре
волюційного села з мли
ном обов’язково ув'язу
валися не тільки госпо
дарсько-виробничі, а й по
бутові форми: там, де 
стояв млин, дівчата води
ли хороводи, співали вес
нянок і гаївок, улаштову
вали обрядодійства, по
в’язані з купальськими іг
рами, дітлахи збиралися 
для забавок, а селяни ви
рішували нагальні справи. 
На майдан або леваду, 
які обов’язково сусідили 
з млином, збиралися сіль
ські сходки». А скільки 
пісень, приказок, загадок, 
прислів'їв існує (вірніше, 
існувало) в народі про 
млин! «Не торохти, як по
рожній млин», «Що не се
ло, то й мельник», «Меле 
казна-що», «Не мели язи
ком, роб» ділом». Мої 
діти вперше цього року 
були в моєму селі на свя
ті першого снопа. Чули 
зажинкові пісні. А є ліс
ні і про млин: «Ой піду я 
до млина», «Коло мли
на — новина», «Коло мли
на, коло броду» і багато 
інших. Часто здибуємо ці 
образи і в класиці, і в су
часній поезії і прозі.

То, може, не варто нам 
забувати наших вірних ко
лишніх «трудяг» — млини 
і вітряки, особливо тепер, 

коли нам не вистачає і 
енергетичних, і паливних 
ресурсів і коли ми зрозу
міли, яка то палиця з дво
ма кінцями — атомна 
енергетика? Чи, може, хто 
спробував би музей хліба 
у старому вітряку відкри
ти?

У Нідерландах, напри
клад, і нині діє широка 
мережа вітряни'х електро
двигунів. У Прибалтиці, 
Карелії, Ленінградській 
області взято під охорону 
всі діючі й занедбані віт
ряки та млини. А на Ук
раїні сьогодні діє лише 
кілька млинів (хоч у бу
дівництві їх колись іно
земні спеціалісти, запро
шені ще Петром І, так і 
не змогли не те що пере
вершити, а навіть досяг
ти майстерності вітчизня
них). Кожен вітряк був 
неповторний, так народні 
зодчі у вітряках, без 
жодного гвіздка втілю
вали своє мистецтво.

Отож, пересипаючи 
власні спогади й чужі, я 
тихо надіюсь: а раптом 
наші діти не тільки тепер 
на уроках народознавства 
почують наші розповіді 
про історію Хліба, про те, 
як його сіяли, збирали, 
мололи і пекли, а й колись 
побачать живого вітряка 
чи млина, і не тільки в 
музеї народнфю зодче
ства, — а в дії у наших 
селах і, можливо, навіть у 
міському парку.

А. КОРІНЬ.
м. Кіровоград.

- Наприклад, у «тому», Єлисаветграді було чотири те- 
ї втри, а в »цьому» Кіровограді — два, і ті не процзіта- 
I ють. Є ще самодіяльні — «Резонанс», «Етап», але без 
І власних приміщень.

Всього ж на 1910 рік у місті було 40 навчальних закла-
I дів (зараз трохи більше), 10 православних храмів (те

пер два), 2 єврейські синагоги (зараз — жодної), кос
тьол, неподалік залізничного вокзалу (нині — нема). 
Справа тут не тільки у зменшенні кількості віруючих 
завдяки войовничому атеїзму. Гірко, що в багатьох ви
падках закриття храмів означало і їх знесення. А ко
жен із них — неповторний зразок оригінальної архі
тектури. Збереглися лише деякі, зокрема, приміщення 
нинішніх картинної галереї (у доброму стані), клубу 
працівників торгівлі (перероблене до невпізнанності). 
А чи знають мешканці дев’ятиповерхівок напроти об
ласної друкарні, що вони живуть на території колиш
нього кладовища? Як і ті, хто на Полтавській. Тут ко
лись були відповідно Знам’янська і Петропавлівська 
церкви.

Судячи з плану кладовищ, що містилися між «Чер
воною зіркою» і Новомиколаївкою, у Єлисаветграді/ 
крім православних (українців, росіян, греків, молда
ван) та євреїв, жили ще католики,- магометани, люте
рани, караїми. Чи мали вони свої храми? З інших дже
рел відомо, що так, але на цій карті позначок немає.

Чотири ярмарки збиралося на початку століття у 
Єлисаветграді, тепер — один. Покупців зросло — това
рів нема. Хоча їх виробників — підприємств нині тіль
ки крупних більше 20 проти 5 тодішніх (всі були при
ватні). Семимильні кроки зробила індустрія — тільки 
куди?

У центральній частині старого міста є 3 позначки 
«Вигін». Один за Ковалівкою, другий приблизно на по
чатку проспекту «Правды», третій — де нинішня Балка. 
Втім, старожили Кіровограда пам’ятають, як ще після 
війки мало не в міській смузі паслися корови...

Чим старий Єлисаветград не обійшов нового, так це 
бідністю на зелень. На величезному масиві між Катра- 
нівкою, нинішньою Новоолексіївкою, залізницею і Со
лодкою Балкою — три крихітних зелених плямочки. 
На місці нинішнього парку імені Леніна — кавалерій
ський плац. За цими межами — зелень міського саду 
(біля телецентру), садів Лайєра і Альгамбра (біля мос
ту по нинішній вул. Жовтневої революції, тепер цих 
садів немає), дач — нинішні Арнаутово, Маслениківка. 
Так що дендропарк біля старого автовокзалу можна б 
вважати досягненням сучасників, аби його не обрізали 
на пам’ятник, автостоянку, кафе і кінотеатр, які мог
ли б чудово розташуватися в інших місцях.

Звичайно дивлячись на написи «Бараки» (приблизно 
біля «Гідросили» і «Землянки» (коло міського саду та 

теоиторії 90-го корпусу «Червоної зірки»), від нос- 
гДьгії не зітхне НІХТО. А от 10 площ проти фактично 

- .г.лийЮть Це крім іподрому (він був за ниніш
ньою' Уфимською вулицею), циклодрому і спеціальних 
ньою та гулянь (міськсад).
майданів■ М ст Рго Єлисаветграда за неповних 90 ро-

Від еулиц . й ніжки. Тобто не від самих ву-
ків зосталися Р _ судячи з карти, в районах Ку
ниць — їх ™ ь'кого, центру збереглося майже
щівки, Бикоео, Пер’ аївки, Балашівок, Некрасівки,
недоторканим. Новомикол

«СТАРЫЙ ЕЛИСАВЕТГРАД» - ТАК ІМЕНУЄТЬСЯ ПУ
ТІВНИК ПО НАШОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ ДОРЕВОЛЮ
ЦІЙНИХ ЧАСІВ (1913 Р.), ВИПУЩЕНИЙ ОБЛПОЛІГРАФ- 
ВИДАВОМ. ФОТОГРАФІЇ, СТАТИСТИЧНІ ДАНІ, КАРТА 
СТАРОГО МІСТА - ЇХ МИМОВОЛІ ПОРІВНЮЄШ ІЗ СЬО
ГОДЕННЯМ.

не було ім’я навіть у назві нового об’єкту? Про старі 
вже не кажу. Гадаю, варто було б повернути (звісно, 

, . і істо
ричні, прив’язані до краю, назви. Може, не всі. Ось, 
приміром, була Олексіївська. Нічого видатного, таких 
назв тисячі. Тепер Гагаріна. Навряд чи хто заперечить, 
що перший аргонавт космосу заслуговує згадки на
щадків.

Нові назви — новим вулицям. Хіба поганий принцип? 
Недавно з’явився на карті Кіровограда проспект імені 
нашого земляка Володимира Винниченка. На місці ко
лишнього Банного провулку (його знесли) і теж знесе
ної приватної забудови. Тут більш-менш усе в порядку. 
А ось у пресі щойно промайнуло повідомлення: десь 
на Західній Україні перейменували вулицю Суворова 
(російського полководця, давно покійного) на вулицю 
Джорджа Вашінгтона (президента США, котрий теж 
давно на тому світі). Воїстину: 9ід великого до сміш

ими, у пу- 
села, або степ. Стерли- 
й з пам яті, назви вулиць, за згодою жителів) єлисаветградським вулицям 
і найцентральніших ву- 
практично тільки Карабі- 
хоч би сьогодні хтось не

не кажучи вже про Черемушки, й те, що за 
тівнику нема. Там були або 
ся з карти, а отже, поступово

З найстаріших, найдовших 
лиць перехрещування уникла 
нерна. Написала і злякалася:
«схаменувся», не вгледів тут щось мілітаристське та 
не приліпив скоренько вулиці ім’я якогось халіфа на 
годину. Щоб через десяток років або й на другий день 
табличку з його ім’ям заляпали фарбою чи й геть зі
рвали. Хороший чи поганий той карабінерний полк, 
який тут квартирував, але він був, і це залишилося в 
історії. Може, когось із наших читачів зацікавить не
сподівана назва вулиці (в жодному місті не зустрічала 
такої!), і він докопається і до історії того полку...

Хороша чи погана була червона гвардія, але вона 
існувала і має право зостатися в назвах. Тільки чому 
вкарбовуватися в скрижалі треба силовим прийомом— 
Червоногваодійська замість Архангельської? Берислав- 
ська — Єгорова, Покровська — Р. Люксембург, Пет- 
ропавлівська — Енгельса, Миргородська — Калініна, 
Бульварна — Фрунзе, Преображенська — Карла Лібк- 
нехта, Інгульська — Декабристів... — і так кілька де
сятків назв. Деякі перелицьовувалися тричі. Болотна— 
Каменева — Пролетарська, Михайлівська — Зінов’є
ва — Кірова.

Деякі старі назви були не надто самобутніми чи на
віть безликими (Петрівська — тепер Шевченка), багато 
ж із новим найменням загубили свою прив’язаність 
саме до того місця, де вони знаходяться. На Двірцевій поворотно вирвано безцінні сторінки, 
(тепер Леніна) досі є два палаци; на Кавалерійській 
(тепер Орджонікідзе) справді були казарми кіннотни
ків. Солдатська (там колись стояв Пермський полк) 
стала вул. 20-річчя міліції. Нічого не маю проти мілі
ції, але чи й не дата, та ще й попробуй вимов. Чи таку 
назву дали вулиці за небезпосередню близькість до 
закладу, де міліції є робота — в’язниці? Вона, до речі, 
і в 1913 році була там, де й тепер.

Більшість післяреволюційних назв політизовані. Так 
утверджувався революційний «новий світ». Що це ще 
за Олександрівська — чи не від царського ймення, бу- 
ва? Геть царя, і хай носить вулиця ім’я товариша Воло
дарського, хоч він до цього міста має відношення по- 
стільки-поскільки. Бога нема, хай живе соціалізм, і 
провулок Духовний стає Тракторним. Але от чому 
провулок Чечорський став Сухумським — не доберу. 
Чечорою здавна звався цілий масив (частина теперіш
ньої вулиці 50-річчя Жовтня). Нова назва вимагала хоч 
якихось паралелей із субтропіками — підіть пошукай
те їх на берегах помийного потоку, що не замерзає в 
цьому «Сухумі» цілорічно...

Ближче до околиць ^збереглося більше назв старих, 
здебільшого нейтрального змісту — Кримська, Коло- 
дяжна, Чигиринська вулиці.

Наша пристрасть (не тільки в Кіровограді) — Давати 
всьому імена людей. Серед них є безумовно достойні 
особистості, чия діяльність із часом не переоцінюється. 
Інших перестають вважати вартими доброї пам’яті, і 
часто, особливо останнім часом, з цими іменами вихо
дить конфуз. Чи не краще було б сто разів відміряти, 
а раз відрізати, перш між спішити закарбувати чиє б то

давно на тому світі). Воїстину: дід великого 
ного один крок. І це ж уже було, було...

До речі, ви помітили, що часом народна 
зберігає в назвах імена незалежно від звань, 
заслуг тих, кому ці імена належали? Може,

пам'ять 
орденів і 

--------- , ті люди 
були навіть напасниками! Як хан Мамай. Але назва 
Мамаїв курган переходить із покоління в покоління. 
Лефортово. Аскольдова могила — тільки вузькі спе
ціалісти знають, хто були люди, чиї імена носять мік
рорайон у Москві і парк у Києві. Але приберіть ці 
назви, які часто згадуються в художній літературі, ме
муарах, на старих картах — і з книги історії буде’ без-

Такі назви часто неофіційні, не задокументовані, що
не заважає їм побутувати в народі. Кіровоградці пам'я
тають підірваний вибухівкою задля сумнівної набереж- 
ної «будинок Заславського».

І досі ми говоримо «дача Песецького», «склад Брай- 
ченка».

Маю ще один подібний цьому план-буклет — старої 
Одеси. Обидва висять на стіні. Цікаво! Сама б хотіла 
знати, що було раніше, наприклад, у Голованівську, з 
його катакомбами, Новомиргороді зі старими маєтками 
і руїнами замків, на перехресті багатьох торгових шля
хів — Бобринщ... Райцентр Петрове. Бачила там старі 
могильні плити з таємничими написами невідомою мовою 
і напіврозкришені стовпчики в левадах і городах над 
Інгульцем. Казали, що то залишки знаменитого Індо
європейського телеграфу. Багато відкриттів обіцяла б і 
топографічна біографія Олександрії. Або Нової Праги. 

пч::гс:;вХини?на£ " 3 Прагою старою - ст°™цею

Чи знайдуться охочі видати історичні карти цих та 
інших місць із багатим минулим? Оформлені, напри
клад, у вигляді календарів, такі буклети добре б роз
ходилися як сувеніри і за договірною ціною - пам'я
таймо про ринок! І, певно, викликали б інтерес до 
краєзнавства, історп, пробудили дослідницький інтерес 
У тих, хто дос. ліпив на стіни лише голйх дівиць - 
пам ятаимо про хаос у головах школярів і студенті» 
через замовчування, перелицювання й тасування цілих 
пластів історії. 7

Н. ДАНИЛЕНКО.



У КОЛІ
В. ЦОЙ

Мы не видели солнца уже несколько дней, 
“ зши ноги УтРатили крепость на этом пути,

не хотелось войти в дом, но здесь нет дверей, 
Уии ищут опору, но не могут найти.

я хочу быть с тобой.
я сточил не один медиатор о тёрку струны, 
(видел много озёр, но не видел морей, 
Акробаты под куполом цирка не слышат прибой. 
Ты за этой стеной, но в не вижу дверей.
Я хочу быть с тобой.
Я родился на стыке созвездий, но жить не могу. 
Ветер двадцать метров в секунду ночью и днем. 
Раньше я читал книги, а теперь я их жгу,
Я хотел идти дальше, но я сбит с ног дождем.

Група «Кіно». Будемо справедли-

сам став досі

ленінградська бригада була б 
лиш «однією із...», якби не 
Цой. Що на місці «Кіно» 

б грати будь-яка інша більш- 
професіональна група, стало

се-
в неофіційному, 

Можливо, 
яскравої 
широкої

ві: ця 
усього 
Віктор 
могла 
менш 
ясно не так уже й одразу. Випуще
ний за життя Віктора диск «Началь
ник Камчатки» не помічений вираз
ними індивідуальними особливостя
ми. Музика як музика, простуваті 
мелодія і вокал, та й текст такі вже 
були в ходу в андеграундному 
редовищі, тобто 
«підпільному» мистецтві, 
перший прорив Цоя як 
творчої особистості до 
(поза концертними залами) публіки 
стався після програм радіостанції 
«Юность». Пісні «Группа крови» та 
«Звезда по имени Солнце» — це бу
ло щось досі нечуване. А коли Вік
тор Цой з цими піснями появився у 
фільмі «Голка», то і 
небаченим.

Він був відсутнім 
ходився серед нас. 
усміхнений, нерізкий у рухах 
сцені і в кіноролях. Він був таєм
ничим, він був нетутешнім, як його 
пісні. Строго кажучи, віршовані 
рядки Віктора Цоя подеколи техніч
но невправні, надто що стосується

навіть коли зна- 
Неговіркий, йе

на

дотримання поетичного розміру и 
ритму. Але вони магнетично ваб
лять своїм духом. У кожному тексті 
є спроба відриву. Можна було ска
зати «спроба польоту», але ні. Лі
ричний герой Віктора Цоя хоч і бу
ває підлітково-романтичним, все ж 
урешті-решт виявляється тверезим 
реалістом. Він рветься від пивних 
парків, рветься з «не свого кола», 
звідти, де нема сонця. Рветься до 
озер, морів, туди, де за вікном теп
лий вогник... та немає дверей і зби
ває з ніг дощ. Але він у цих своїх 
спостереженнях не цинік — скоріше 
мудрець, котрий усе розуміє і на
магається якось виборсуватися з цієї 
порожнечі. Хоча б піснями. Біль
шість же з нас і цього не може — 
чи не тому нам так потрібні пісні 
Віктора Цоя тепер, коли його само
го вже нема і ми боїмося, що та
ких пісень уже не буде ні в кого?

На знімку: момент концерту 
пам’яті Віктора Цоя в Лужниках. 
(Москва).

У Москві створено фонд імені 
Віктора Цоя. У його планах — від
криття студії для музикантів-почат- 
ківців, музею Цоя в Ленінграді й 
радянського Діснейленда — аналогу 
чарівного американського парку 
атракціонів, який дуже сподобався 
колись Вікторові...

Виктор ЦОЙ

МОИ ДРУЗЬЯ ИДУТ ПО ЖИЗНИ МАРШЕМ

вдруг телефон, 
стучать и с улицы

и пьяный голос

Пришел домой и, как всегда, 
опять один, 
Мой дем пустой, 

но зазвонит 
И будут в дверь 
кричать, 
Что хватит спать,
скажет: «Дай пожрать!».

Мои друзья всегда идут по 
жизни маршем, 
И остановки только у пивных 
ларьков. „ 

Мой дом был пуст, 
Теперь народу 
В который раз 
пьют вино, 
И кто-то занял 

разбив окно,
Но мне уже, признаться, все равно. 

Мои друзья всегда идут по 
жизни маршем,
И остановки только у пивных 
ларьков.».

А я смеюсь, 
Хоть мне и не всегда смешно. 
Я очень злюсь,

Когда мне говорят, 
Что жить вот так, 

как я сейчас, нельзя.
Но почему? Ведь я живу... 

На это не ответить никому. 
Мои друзья всегда идут по 
жизни маршем, 
И остановки только у пивных 
ларьков...

там полно, 
мои друзья там

туалет уже давно,

ФИЛЬМЫ

Ты смотришь мне в глаза,
Ты смотришь мне в глаза,
Но темные стекла хранят мою душу.

Мы вышли из кино, мы вышли из кино,
Ты хочешь там остаться, но сон твой нарушен.
Ты так любишь эти фильмы, мне
Знакомы эти песни.
Ты так любишь кинотеатры, мы вряд ли 
сможем быть вместе.
Ты смотришь мне в глаза,
А я смотрю вперед.
Ты говоришь, что я похож на киноактера,
И ты меня зовешь.
А я иду домой,
Я знал, что будет плохо, но не знал, что так скоро. 
Ты хочешь^ чтобы я
Остался навсегда с тобой,
Ты хочешь, чтоб ты пела, а я тебя слушал.
Оставь меня в покое, оставь меня в покое,
Оставь меня в покое, не тронь мою душу.

ДЕРЕВО
Я знаю, мое дерево не проживет
и недели.
Я знаю, мое дерево в этом 
городе обречено.
Но я все свое время провожу
рядом с ним,
Мне все другие дела надоели,
Мне кажется, что это мой дом,
Мне кажется, что это мой друг.

Я посадил дерево,
Я посадил дерево...

Я знаю, мое дерево завтра может
сломать школьник,
Я знаю, мое дерево скоро 
оставит меня.
Но пока оно есть — я всегда
рядом с ним.
Мне с ним радостно, мне с ним 
больно,
Мне кажется, что это мой мир,
Мне кажется, что это мой сын.

Я посадил дерево,
Я посадил дерево...

ВРЕМЯ ЕСТЬ, А ДЕНЕГ НЕТ, И В ГОСТИ НЕКУДА ПОЙТИ
■+

Дождь идет с утра,
Будет, был и есть,
И карман мой пуст,
На часах — шесть.

И курить нет, и огня нет
И в окне знакомом не горит
свет.

Время есть, а денег нет, и в гости 
некуда пойти.
И куда-то все подевались вдруг,
Я попал в какой-то не такой круг.
Я хочу пить, я хочу есть,
Я хочу просто где-нибудь сесть.

Время есть, а денег нет и в 
гости некуда пойти...

ВОСЬМИКЛАССНИЦА

Темной улицей вдвоем
Куда-то мы с тобой идем,
Я курю, а ты конфетки ешь,
И светят фонари давно,
Ты говоришь — пойдем в кино,
А я тебя зову... а, да-да, конечно...

Восьмиклассница...
Ты говоришь, что у тебя
По географии трояк,
А мне на это просто наплевать,
Ты говоришь, из-за тебя
Там кто-то получил синяк, —
Многозначительно, но молчу,
И дальше мы идем гулять.
Мамина помада, сапоги старшей
сестры,
Не легко с тобой,
А ты гордишься мной.
Ты любишь своих кукол и
воздушные шары,
Но ровно в десять мама ждет 
тебя домой.

Восьмиклассница...
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ЦЕ —ЦІ К АВО

КОРОТКИЙ опис 
ОЗДОРОВЧОЇ СИСТЕМИ 

БЯНЬ ЧЖИЧЖУНА;
Ця оздоровча систе- 

ма — найавторитетніша 
в Китаї. Вона відносить
ся до Хуашанської шко
ли дао і успадкована 
від Древніх даосів. Бо
на сформувалася на 
основі стародавньої ки
тайської медицини та 
дихальних вправ. Шля
хом безперервних по
шуків, вона практично 
увібрала у себе досвід 
інших оздоровчих сис
тем. У давні часи секре
ти описуваної оздоров
чої системи можна бу
ло передавати лише 
китайським володарям 
у суворій таємниці. її 
називали «Вамьшоугун» 
(тобто «Гімнастика деся
ти тисяч років»). Оскіль
ки методика Хуашан- 
ської школи оригінальна 
й ефективна, китайські 
володарі різних епох ці
нували її особливо ви
соко, а даоси цієї шко
ли вважали її своїм 
скарбом.

За сивої давнини ім
ператорський двір ста
вив саме даоську систе
му на перше місце за 
те, що вона мала якос
ті, яких не було в інших 
оздоровчих системах. її 
не можна порівнювати з 
ушу або цигуном. Ця

(Продовження).
(Початок див. у Н5 9 

за 2 березня). 

система не потребує за
стосування сили, не 
має бойового характе
ру. Мета оздоровчої 
системи Хуашанської 
школи — здоров’я та 
довголіття. Головне її 
завдання — примусити 
кров циркулювати по 
судинах. Вправи й рухи 
цієї системи направлені 
на активізацію роботи 
статевих залоз. А найго
ловніше, що все це у 
комплексі повинно сти
мулювати «нижню дань». 
У розумінні даосів 
«нижня дань» є точка 
«хуейінь» та статеві за
лози. Робота над «ниж
ньою дань» підвищить 
функцію статевих за
лоз; при цьому у фізіо
логії людини стануться 
позитивні зміни і тим 
самим підвищиться жит
тєва активність. У цьо
му і полягає суть мето
ду, відродженого Вянь 
Чжичжуном, а також 
відміна його від інших 
китайських оздоровчих 
систем. Звичайні ушу, 
тайцзицюань та цигум 
у своїх вправах головне 
місце надають зовнішній 
роботі, виступають за 
тренування «верхньої і 
середньої даньтянь». Ху- 
ашанські даоси надають 
більше значення внут
рішній роботі, трену
ванню «нижньої внут
рішньої даньтянь». Ще 
одна особливість цього 
методу: на заняттях ви

конуються кидання, на

тискання, погладжуван
ня, затискування, кру
тіння та інші рухи, спря
мовані на активізацію 
функції статевих залоз 
та ефективне регулю
вання, покращення функ
ції всієї ендокрінної си
стеми. Все це дозволяє 
досягнути її найтоншої 
рівноваги і єдності, при 
якій рівень виділення 
гормонів стає вищим. 
Під впливом вправ цієї 
системи кожна людина 
може по власній волі 
покращити та підсилити 
статеву функцію. Ефект 
цих вправ перевищує 
дію ліків, які застосо
вуються для лікування 
послаблення статевої 
функції. Підсилення цієї 
функції людського орга
нізму свідчить про його 
здоров’я та життєздат
ність. Тому цей метод— 
це, звичайно ж, метод 
самозміцненмя. Постійні 
заняття приводять до ба
жаної мети — зміцню
ють статеву систему, 
подовжують молодість.

Хоча система вправ 
Хуашанської школи
слугувала колись фео
дальним володарям, во
на, незважаючи ні на 
що, належить історії 
усього людства і є без
цінним культурним здо
бутком далеких пред
ків. Сьогодні МИ повин
ні розвивати цю спад
щину заради нашого 
щастя та щастя наших 
нащадків.

Ця оздоровча систе
ма включає у себе сім 
положень: стоячи, сидя
чи, навпочіпки, на колі
нах, поповзом, у пере
киді,л лежачи. У кожно- 

'му положенні є декіль
ка вправ.

Вправи у положенні 
Стоячи є підготовчими і 
покладають основу ін
ших вправ. Вправи в по
ложенні лежачи — цент
ральні. Вправи в поло
женні сидячи, навпочіп
ки, на колінах, повзком 
та у перекИді можуть ви
конувати тільки ті, хто 
досяг певного рівня, по
чатківцям вони не реко
мендуються. Необхідно 
пам'ятати, що даоси- 
адепти ніколи не нехту
вали підготовчими та 
допоміжними вправами 
у положенні стоячи, по
ступово проходячи впра
ви всіх шести положень 
до вправ у перекиді. Ви
конувати їх треба по
ступово, послідовно, од
не за одним. Потім по
вернутися до вправ у 
положенні стоячи. Таке 
повторення подібне до 
дороги-серпантину в го
рах: круг за кругом лю
дина підіймається до 
вершини, до досконалос
ті. Читачі, які зацікавля
ться оздоровчою систе
мою даосів, не повинні 
вважати вправи стоячи 
та сидячи всього лише 
підготовчими та допо
міжними, і не варто зай
матись ними недбало та 
нерегулярно. Варто зро
зуміти, що хоча вправи 
у положенні стоячи та 
сидячи й не є централь
ними вправами цієї оз
доровчої системи, але 
вони мають величезне 
значення. Наприклад, 
тільки вправи у положен
ні стоячи допомагали 
багатьом пацієнтам по
збутися хвороб, ста
ти бадьорими, життє
стійкими. Всі, хто будуть 
займатися за цим мето
дом, повинні зрозуміти 
одне: ця оздоровча си
стема не аналог ушу. 
Мета ушу — боротьба. 
Так, в ушу, якщо ти не 
квапишся, тебе б’ють. 
Тому ті, хто займається 
ушу, повинні бути сприт
ними; тільки такі й ле- 

ремагають. Мета ж си
стеми Хуашанської шко
ли, повторюю, — здо
ров’я, збереження мо
лодості, довголіття. Ад
же тільки за допомогою 
спритності не досягти 
мети. Ні в якому разі не 
можна прагнути вико
нання центральних вправ 
і нехтувати підготовчими 
та допоміжними.

Всі сім положень — 
сидячи, стоячи, навпо
чіпки, навколішки, повз, 
ком, у перекиді, лежа
чи, — тісно пов’язані 
між собою. При цьому 
вправи у кожному по
ложенні є немов би са
мостійною системою. Всі 
вправи поділяються на 
чоловічі та жіночі. І ко
жен обирає їх відповід
но до своєї статі. Тільки 
цілеспрямовані вправи 
дають суттєві результа
ти. І ще: вправи кожно
го положення є автоном
ними, і не обов’язково 
виконувати вправи у всіх 
положеннях, можна зай
матися на власний роз
суд і виконувати 1—2 

вправи з положення 
стоячи та сидячи. Всі во
ни в однаковій мірі 
ефективні.

Початківці повинні о 
першу чергу приступи
ти до занять вправами у 
положенні стоячи. Спо
чатку можна обрати од
ну чи кілька вправ цієї 
групи і займатися що
дня близько 10 хвилин. 
Коли вправи у положен
ні стоячи будуть засвоє
ні і організм звикне до 
них, можна вважати, що 
вже досягнуто перших 
результатів. Слідом за 
цим можна приступити 
до вправ другої групи. 
Важливі поступовість та 
постійність. Пройде не
багато часу, і ви впев
нитесь, яке чудо Хуа
шанської школи дао.* * *

ВІД РЕДАКЦІЇ: на
ступні публікації про 
хуашанську школу дао 
готуються до друку І бу
дуть друкуватися без 
попередження.

Підготував 
Т. ЛЕОНІДОВ.

КВРОВОГРАДСЬКА ШВЕЙНА 
ФАБРИКА

«УКРАЇНА»
РЕАЛІЗУЄ:

автомобілі «ГАЗ-53» бортовий 
та автофургон:

— може обміняти паливний за
правник на базі автомобіля 
«Урал» з причепом загальною 
ємкістю 10 тонн на автомобілі 
«КАМаЗ», «РАФ» або легковий 
автомобіль не старіший 2-х років.

Наша адреса; 316050, м. Кіро
воград, вул. Володарського. 5277. 
Фабрика «Україна».

Телефони: 22-64-29; 24-95-77.

У республікансь
кому молодіжно
му ТУРИСТИЧНОМУ 
ТАБОРІ «ЮНІСТЬ» ПРО
ПОНУЄ ОБКОМ КОМ
СОМОЛУ.

ПУТІВКИ НА КВІТЕНЬ 
І ТРАВЕНЬ.

ТРИВАЛІСТЬ - 18
ДНІВ.

ЦІНА ДО 360 КРБ. (БА-

В АЛУНІТІ
ГАТО? НЕ ДИВУЙТЕСЬ. 
У ДВЕРІ СТУКАЄ РИ
НОК. ТАКЕ Ж ЗАДОВО
ЛЕННЯ У ЗВИЧАЙНИХ 
-НЕ МОЛОДІЖНИХ — 
БУДИНКАХ ВІДПОЧИН
КУ КОШТУВАТИМЕ 
МАЙЖЕ 700 КРБ.).
ПРОЖИВАННЯ У ДВО

МІСНИХ ГОТЕЛЬНИХ 
НОМЕРАХ, ТРИРАЗОВЕ 
ХАРЧУВАННЯ ПЛЮС 

ТАКІ ЗРУЧНОСТІ: ПЛА
ВАЛЬНИЙ БАСЕЙН, 
СПОРТИВНІ МАЙДАН
ЧИКИ, ЗНАЙОМСТВО З 
ВИЗНАЧНИМИ 8 ПА
М'ЯТНИМИ МІСЦЯМИ.

ВІДДАЙТЕ СВІЙ ВІЛЬ
НИЙ ЧАС ВЕСНЯНОМУ 
СОНЦЮ! ВОНО НАД
ЗВИЧАЙНО КОРИСНЕ! 
ДОВІДКИ ТЕЛЕФОНА
МИ: 24-87-63; 24-74-66.
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І

понеділок
18 БЕРЕЗНЯ

▲ УТ

16.00 — Новини. 16.15 — Для ді
тей. «До мі соль*. 16.45 — На
родна музика. 17.30 — «На київ
ській хвилі». Інформаційний ви
пуск. 18.00 — Концерт з творів
С. Прокоф’єва. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Хто ми... Гро
мадсько-політичний тижневик. Час. 
тина 1. 20.45 — На добраніч, діти! 
21.05 — Естрадний концерт. 21.25 
— Хто ми... Частина друга. 22.25 — 
Благодійний концерт народного 
артиста УРСР В. Писарєва та ар
тистко Донецького балету. 23.30 — 
Вечірній вісник. 00.00 — Нічний 
телезал. Кінокомедія «Не ходіть 
дівчата заміж».

А ЦТ (І програма)

6.30 — «Ранок». 9.00 — «Кон
такт». Економічний огляд. 9.15 — 
«Казки... Казки... Казки старого 
Арбата». Художній фільм. 11.00
— футбольний огляд. 11.30 —
«Охоронна грамота». «Історія од
ного музею». 12.00 — ТСН. 12.15 — 
Фігурне катання. Чемпіонат світу. 
Показові виступи. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Світ захоплених». 15.30
— Короткометражні художні те
лефільми. 16.20 — Виступає ан
самбль «Дністряни*. (Львів). 16.30
— Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 17.30 — Прем’єра 
документального телефільму ««>о- 
ряні години генерала». 18.30 —
«Меридіан». Міжнародні новини.
18.45 — «Йдемо до ринку». «Про 
товари, послуги й ціни». Переда
ча 1. 19.30 — Фотоконкурс «Зем
ля _ наш спільний дім». 19.35 — 
Прем’єра художнього телефільму 
«Ох, цей жахливий, жахливий те
левізор». 21.00 — Час. 21.45 —
«Рідного неба миле світло». 23.15
— «Я вам заспіваю». Третій Все
союзний фестиваль авторської 
пісні о Києві. 0.25 — ТСН. 0.45 — 
Нічне ТБ. «Двоє в дорозі». Худож
ній телефільм. 2.00 — «Шуман в
Росії».

ОГОЛОШЕННЯ
Міняємо двокімнатну кварти

ру площею 32 кв. м. зі всіма 
зручностями, кімнати окремі, 
є телефон на дві однокімнатні.

Адреса: м. Кіровоград, вул. 
Героїв Сталінграда, буд. 11. 
кв. 62 на район Критого ринку. 
4 поверх 5-ти поверхового бу
динку.

Довідки по телефону 23-28-95

А ЦТ (II програма)
7.00 — Ранок ділової людини. 

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Гюс
тав Курбе». Науково-популярний 
фільм. 8.35, 9.35 — Фізика. 10 нл. 
Робітничі професії плазми. 9.05 — 
Італійська мова. 10.05 — Мама, та
то і я. Ю.35, 11.35 — Астрономія. 
11 кл. Зірни. 11.05 — «Бурда мо
ден» пропонує... 12.05 — «Хворий, 
та й годі». Художній телефільм. 
1 і 2 серії. 14.05 — «Планета». 
Міжнародна програма. 17.00 —
Футбольний огляд. 17.30 — «Уро
ки «Домострою». Передача 2. 18.25
— Телестудії міст РРФСР. (Уфа). 
19.00 — Музичний телеабонемент. 
«Зоряна година». Передача 4. 19.40
— «П’ять хвилин весни». 19.55 — 
Колаж. 20.00 — Вечірня казна.
20.15 — «Турботи спільні». 20.45
— «Ялта-91». 21.00 - Час. (З сур- 
доперекладом). 21.45 — «Час для 
роздумів». Художній телефільм. 
22.50 — «Прочани». Документаль
ний телефільм.

вівторок
19 БЕРЕЗНЯ

▲ УТ
7.30 — ВІдеоблок «Ранкова мо

заїка». (Гімнастика, Мультфільм. 
«Телеенспрес». Господині на за
мітку. Музика. «Хортиця крізь ві
ки». Погода). 9.00 — «Невмирущий 
кобзар». Літературно-музична ком
позиція за творами Т. Г. Шевчен
ка. 9.50 — Документальний фільм 
«Ходові іспити». 10.20 — Співає
заслужена артистка УРСР А. Куд
лай. 10.35 — «Шкільний екран». 
8 клас. Фізика. 10.55 — Художній 
фільм «В’язень замку Іф». Фільм 
перший. 1 серія. 12.00 — Доброго 
□ам здоров’я. Увага: Гострі киш-» 
нові інфекції. 16.00 — Новини.
16.10 — Для дітей. «Веселка».
16.35 — Співає В. Удовиченко. 
17.00 — Художня панорама. 18.00
— На третій сесії Верховної Ради 
УРСР. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — На третій сесії Верховної 
Ради УРСР. 20.45 —На добраніч, ді
ти! 21.00 —На третій сесії Верховної 
Ради УРСР. По закінченні — «Ніч
ний телезал». Художній фільм 
«Ар-хі-ме-ди».

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Акту

альний репортаж». 9.15 — «Ох, цей 
жахливий, жахливий телевізор». 
Художній телефільм. 10.50 — Ди
тяча година. З уроком французь
кої мови. 11.50 — «Душа была пол
на». Документальний телефільм. 
12.00 — ТСН. 12.15 — «Рідного не
ба миле світло». 15.00 — ТСН.
15.15 — «Залізні ігри». Художній 
телефільм. 16.25 — «Кому потрі
бен носмос на Землі?». 16.45 —
Дитячий музичний клуб. 17.30 — 
Хвилини поезії. Володимир Нежда
нов. 17.35 — «Біль і надія». Теле
нарис. 18.20 — Хокей. Чемпіонат 
СРСР. «Спартак» — ЦСКА. У пе
рерві — 19.05 — «Меридіан». Між
народні новини. 21.00 — Час. 21.45
— ВІД представляє: «Поле чудес».
22.30 — Чемпіонат світу з боксу 
серед професіоналів. Суперважка 
вага. Зустріч Майка Тайсона 
(США) з Доновананом Руддоком 
(Канада). 23.30 — «Естрадний вер
нісаж». 0.20 — ТСН. 0.40 — Нічне 
ТБ. «Дівчина і море». Художній 
телефільм. 1.45 — «Музей на Де
легатській». «Каргопілля — край 
заповідний». 2.10 — «І жартома і 
всерйоз». КІноконцерт.

Загублений учнівський кви
ток, виданий Кіровоградським 
машинобудівним технікумом 
на ім’я ЗІНИЧА Петра Васильо
вича, вважати недійсним.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — „Ху

дожник Олександр Іванов». Науко
во-популярний фільм. 8.35, 9.35 — 
Фізика. и кл. Сучасні засоби 
зо язку. 9.05 — Французька мова. 
• рін навчання. 10.05 — Французь
ка мова. 2 рік навчання. 10.35,
11.35 - Географія. 7 нл. Північ
ний льодовитий океан. 11.05 —Здо
ров’я. 12.05 — «Час для роздумів». 
Художній телефільм. 13.10 — Му
зичний телеабонемент. «Зоояна 
година». Передача 4. 13.50 —
«П’ять хвилин весни». 14.05 — Те
лестудії міст РРФСР. (Уфа). 14.40
— Ритмічна гімнастика. 17.00 — 
К. Зідаров. «Царсьна милість». 
Фільм-спентанль МХАТу Союзу 
РСР ім. Горьного. 18.20 — Мульт- 
фільм. 18.30 — Екологія. Суспіль
ство. Людина. 19.45 — Парламент- 
ський вісник Росії. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — «Наші проблеми 
очима Джона Крістала». 20.30 — 
Ритмічна гімнастика. 21.00 —Час. 
(З сурдоперекладом). 21.45 — На 
сесії Верховної Ради СРСР.. 22.45
— «Дружина моя, діти мої» Ху
дожній телефільм. 23.50 — Грає 
Омський симфонічний оркестр.

середа
20 БЕРЕЗНЯ

А УТ
7.30 — ВІдеоблок «Ранкова мо

заїка». 9.00 — Концерт української 
симфонічної музики. 9.30 — Ху
дожній фільм «В’язень замку Іф». 
Фільм перший. 2 серія. 10.35 —
Шкільний екран. 7 кл. фізика. 
11.05 — Звучить гітара. 11.40 — 
Шкільний екран. 8 кл. Музика. 
16.00 — Новини, 16.10 — Для ді
тей. «Старти надій». 16.40 — Го
воримо українською. 17.00 — Кон
церт з творів Д. Січинського. 17.30
— «День за днем». (Кіровоград). 
18.00 — На третій сесії Верховної 
Ради УРСР. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — На третій сесії Вер
ховної Ради УРСР. 20.45 — На доо- 
раніч, діти! 21.05 — На третій се
сії Верховної Ради УРСР. 22.45 — 
Футбол. Кубон володарів кубків. 
1/4 фіналу. «Барселона» (Іспанія)
— «Динамо» (Київ). 00.30 — На 
третій сесії Верховної Ради УРСР.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Діло

вий кур’єр». 9.15 — Мультфільм.
9.35 — Хокей. Чемпіонат СРСР. 
«Спартак» — ЦСКА. 12.00 — ТСН.
12.15 — Чемпіонат світу з боксу 
серед професіоналів. Суперважка 
вага. Зустріч Майка Тайсона 
(США) з Доновананом Руддоком 
(Канада). 15.00 — ТСН. 15.15 —
«Михайло Ломоносов». Художній 
телефільм. Фільм 1. 16.30 — Му
зична скарбниця. П. І. Чайков- 
ський. Сюїта Нз 3 для симфоніч
ного оркестру. 17.10 — Дитяча го
дина. З уроком англійської мови.
18.10 — «Перебудова: як це було 
в Японії?». Передача 2. 18.55 — 
Футбол. Кубок У ЕФА. 1/4 Фіналу. 
«Торпедо» (Москва) — «Бронбю» 
(Данія). 21.00 — Час. 21.45 — «До
звольте увійти». Концерт лауреа
тів «Звукової доріжки» газети 
«Московский комсомолец». 22-ЬО — 
Футбол. Європейські кубки. 1/4 фі
налу. У перерві — 23.45 — ТСН. 
1.40 — Нічне ТБ. «Після ярмар
ку». Художній телефільм.

Загублений студентський кви
ток № 881503078, виданий Кі
ровоградським інститутом сіль
ськогосподарського машинобу
дування на ім’я ЖОВТЯКА 
Олександра Дмитровича, вва
жати недійсним.

А ЦТ (II програма)
8.00 - Гімнастика 8.15 - •*£ 

барелі В°ло^иняаз5 ”а3У5 -- 
лярнии фільм. 8.3Э, ».З» на 9 нл. Коливання. Хвилі звук. 
9.05 - Німецька * ’ иа мова,
вчання. 10.05 ".Гіс И 40 - фі- зи^И 7Нак’лЧаНЕнерНя’ робота 11.05
- «Світ грошей Адама Сміта».

- Прем’єра телевистави «Кари
не». 19.00 - Прем’єра докумен
тального телефільму «Груба побо- 
та». 19.25 — „Дорогий мій Вале
ра...». Про письменника В. Некра
сова. 19.55 — Колаж. 20.00 — Ве
чірня казка 20.15 — «Пори року 
Ірми Худякової». 20.50 — Прем’є
ра документального телефільму 
«Вперед, «Аргамак». 21.00 — Час. 
<3 сурдоперенладом). 21.45 — На
сесії Верховної Ради СРСР. 22.45
- На сесії Верховної Ради РРФСР.

четвер
21 БЕРЕЗНЯ

А УТ
?-30 ВІдеоблок «Ранкова мо

заїка». 9.00 - Художній фільм 
«В’язень замку Іф». Фільм другий.
10.35 — Шкільний екран. 11 нл. 
Фізика. 11.05 — Говоримо україн
ською. 11.25 — Документальний 
фільм «Інопланетяни, свідчення 
очевидців». 11.40 — Шкільний ек
ран. 6 кл. Музика. 16.00 — Нови
ни. 16.15 — На допомогу школі.
16.45 - Для дітей. «Веселка». 17.15 
- «Зірки жердини», міжнародні 

змагання з легкої атлетики. І8.ии — 
На третій сесії Верховної Ради 
УРСР .19.00 — Актуальна каме
ра. 19,30 — На„т’?«ті* сесії Вер
ховної Ради УРСР. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.05 — На третій 
сесії Верховної Ради УРСР. По за
кінченні — «Нічний телезал». Ху
дожній фільм «Будинок без ви. 
ходу».

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — За зве

деннями МВС. 9.15 — „Про що 
співають дерева». Російські на
родні пісні виконує Т. Крошиліна.
9.30 — футбол. Європейські куб
ки. 12.00 — ТСН. 12.15 — Кон
церт. 15.00 — ТСН. 15.15 — «Світ 
захоплених». 15.30 — «Михайло 
Ломоносов» Художній телефільм. 
Фільм 1. 2 серія. 16.40 — Пре
м’єра документального фільму 
«Намібія: довгий шлях до неза
лежності». 17.05 — Фільм — ді
тям. «Тигр снігів». 18.15 — «Ра
зом з чемпіонами». 18.30 — «Ме
ридіан». Міжнародні новини. 18.45 
— «...До 16 і старші». 19.15 — На 
прохання глядачів. Художній те
лефільм «Білі ворони». 21.00 —
Час. 21.45 — За зведеннями МВС.
22 00 — «Світ оперного театру».
23 00 - <‘Під знаком «Пі». У пе
рерві — 0 00 — ТСН. 0 45 — Нічної 
ТБ. «Олександр Веронський»: «Я 
повернувся додому». 2.15 — «Го
динникар І курка». Художній те
лефільм. 1 серія.

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

Чюрльоніса». Документальний те
лефільм. 8.35, 9.35 — Загальна біо
логія. 11 кл. Хромосомна теорія 
спадковості. 9.05 — Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 10 05 — Іспан
ська мова. 2 рін навчання. 10.35,
11.35 - Література, ю кл. Л. М. 
Толстой. «Війна І мир». 11.05 —
«ТолоЕко». Журнал. 12.05 — Пі
тер Брук. Московські зустрічі.

о.
13.05 — Ритмічна гімнастика.
13Л5 — «Пори року» Ірми Худяко. 
вої. 17.00 — Очевидне — неймо
вірне. 17.45 — «Лев Яшин». До
кументальний телефільм. 18.15 — 
«Рамазан», фестиваль татарської 
музики. 19.25 — Мультфільми.
19.45 — Парламентський
Росії. 20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Знайомтесь: АСКО». 20.30 —
«Здоров’я Канади». 21.00 — Мас. 
(З сурдоперекладом). 21.45 — На 
сесії Верховної Ради РРФСР. 23.із
— «Під дахами Монмартра». Ху
дожній телефільм, і і 2 сері».

п’ятниця
22 БЕРЕЗНЯ

▲ УТ
7.30 — Ві іеоблон «Ранкова мо

заїка». 9.00 — Народні мелодії, 
9.25 — Документальний телефільм 
«Шакарім». 9.55 — Співає Юрій 
Антонов. 10.35 — Шнільний ен- 
ран. 10 кл. Фізика. 11.05 — Ху
дожній фільм «Сіроманець». 12.30
— «Сонячне коло». 16.00 — Нови
ни. 16.10 — На допомогу школі.
16.45 — Співає заслужений ар
тист УРСР В. Самарцев. 17.30 —
На київській хвилі. Інформацій
ний випуск. 18.00 — На третій се
сії Верховної Ради УРСР. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — На
третій сесії Верховної Ради УРСР.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
На третій сесії Верховної Ради 
УРСР. 22.15 — Молодіжна студія 
«Гарт». У перерві — Новини. 00.Зб
— «Нічний телезал». Корифеї сві
тового джазу та популярної му
зики. Джон Леннон.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Білі 

ворони». Художній телефільм.
10.45 — Прем’єра мультфільму.
11.35 — «Я встретил оас». Співає 
Б. Медведев. 12.00 — ТСН. 12.15 — 
«Світ оперного театру». 13.15 —
«...До 16 І старші». 15.00 — ТСН.
15.15 — «Світ захоплених». 15.30
— «Михайло Ломоносов». Худож
ній телефільм. Фільм 1. З серія. 
16.40 — Мама, тато і я. 17.10 —
Прем’єра мультфільму. 18.00 —
«Контакт-форум». 18.30 — «Мери
діан». Міжнародні новини. 18.45 — 
Хвилини поезії. 18.50 — Програ
ма «ВІД». 19.05 — Прем’єра ху
дожньо-документального фільму 
«Гарольд Ллойд — третій геній». 
1 І 2 серії. 21.00 — Час. 21.45 — 
Програма «ВІД». У перерві — 0.15
— ТСН. 1.00 — Нічне ТБ. Театр
одного актора. О. ФілІпенно. Ве
чір радянської естради. 2.15 —
«Годинникар і курка». Художній 
телефільм. 2 серія.

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

Вітчизни*. Документальний теле
фільм. 8.45, 9.35 — Світ, що нас 
оточує. 2 кл. Хочу з тобою дружи
ти. 9.05 — Англійська мова. 1 рік 
навчання. 9.55 — Розминка для 
ерудитів. 10.40, 11.40 — Геогра
фія. 6 кл. Погода. 11.10 — Англій
ська мова. 2 рік навчання. 12.10 — 
«Під дахами Монмартра». Худож
ній телефільм. 1 і 2 серії. 14.30 — 
«Рамазан». Фестиваль татарської 
музики. 17.00 — Телестудії міст 
РРФСР. (Мурманськ). 17.25 —
«Переможці». 18.25 — «Що сказа
но, то сказано...». Співає Юрій Ло
за. 18.55 — Колаж. 19.00 — «Аре
на». 20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— «Вертикаль». Документальний 
телефільм «Будинок на Маслівці».
20.45 — Спорт для всіх. 21.00 — 
Час. (З сурдоперекладом). 21.45 — 
На сосії Верховної Ради РРФСР.
23.15 — «Мілина». Художній теле- 
фільм. 1 і 2 серії.

4

субота
23 БЕРЕЗНЯ

▲ ут
7.30 — На хвилі дружби. Грає 

народний артист РРФСР В. ПІкай- 
зен. (Скрипка). 8.00 — Ритмічна
гімнастика. 8.20 — Кінозамальов-
ка «Жовтогарячий ангел». 8.30 — 
Концерт колективів художньої са
модіяльності Дніпропетровської 
області. 9.30 — Новини. 9.45 —
Телефільм «Портрет». 10.25 —Я. Го- 
ловацький. «Сволота». Вистава 
Миколаївського театру драми та 
музичної комедії. 12.40 — Добро
го вам здоров’я. Лікування сечо- 
камінних захворювань. 13.10—Но
вини. 13.20 — Художній телефільм 
«Д’артаньян і три мушкетери». 
1 серія. 14.45 —Виїздна сесія АМН 
СРСР з Чорнобильських проб
лем. Круглий стіл. 15.45 — Теле- 
опера «Нонтюрн». На музику 
Лисенка. 16.35 — «Скарбниця
пам’яті». М. Хвильовий. 17.20 —
ліричний концерт. 17.40 — 120-рім- 
чю від дня народження Л. Уира- 
їннн присвячується. «Без надії 
сподіватись». 18.30 — Актуальна
камера. 19.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. «Дніпро» — «Мета
лург» (Дніпропетровськ). В перер
ві — Реклама. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. «Чорноморець (Одеса) 
— «Динамо» (Москва). 2-й тайм.
21.45 — Художній фільм «Перед 
іспитом». 22.50 — Вечірній віснин. 
23.20 — «Нічний телезал». Доку
ментально-публіцистичний фільм 
«Інші та Сталін».

А ЦТ (І програма)
6.30 — Співає лауреат телера- 

діоконкурсу »Голоси Росії» Н. Крн- 
гіна. 6.45 — Мультфільми. 7.15 — 
Спорт для всіх. 7.30 — Ритмічна 
гімнастика. 8.00 — Ранкова роз
важальна програма. 8.30 — «Здо
ров’я». 9.00 — ТСН. 9.15 — Філь
ми режисера С. Самсонова. «Оп- 
тимістична трагедія». За одно
йменною п’єсою Вс. Вишневсько- 
го. 11.10 — «Ранкова зірна». 12.10 
— «Осінь шахіста». Документаль
ний телефільм. 13.10 — мультфіль
ми. 13.35 — «Круглий стіл» діячів 
літератури І мистецтва. 14.40 —
Прем’єра документального філь
му «Школа чарівників». 15.00 — 
ТСН. 15.15 — Фотоконкурс «Зем
ля — наш спільний дім». 15.20 — 
«Образ». Літературна передача 
для старшокласників. 16.35 — Ілю
зійний атракціон. 16.55 — «З зо
лотого фонду ЦТ». Концерт Клав- 
дії Шульженко. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — Вперше 
на екрані ЦТ. Художній фільм 
«Коментар до прохання про поми
лування». 21.00 — Час. 21.45 —
'«Вічна пісня кохання». КІнокон
церт для прихильників індійсько
го кіно. 22.45 — «Дама з Амстер
дама». Художній телефільм з се
рії «Деррік». 23.45 - ТСН. 0.05- 
Нічне ТБ. Програма «А». Роджер 
Уотерс. «Стіна». 1.55 — «Старший 
син». Художній телефільм. 1 се
рія.

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

фільм. 8.25 — КІнопубліцистика 
союзних республік. (Красноярськ). 
9.00 — «ТБ про ТВ». 10.00 — Ві
деоканал «Співдружність». Пре
зентація програм телебачення 
Киргизстану. 13.30 — Відеоканал 
«Плюс одинадцять». 17.00 — Фут
бол. «Чемпіонат СРСР. «Чорномо
рець» — «Динамо» (Москва), у пе
рерві — 17.45 — «Парламентський 

вісник Росії». 18.50 - Телепрогра- 
ма «Сім’я». 19.50 - «Східний Си- 
бір». Кіножурнал. 20.00 — Вечір
ня казна. 20.15 - Легка атлети
ка. Міжнародний матч «Зірки жер
дини». 21.00 — Час. (З сурдопере- 
Кладом). 21.45 - Телеконкурс мо
лодих естрадних співаків «Ялта- 
91».

неділя
24 БЕРЕЗНЯ

▲ ут
7.30 — Ритмічна гімнастика. 

7.50 — Улюблені мелодії. 8.30 — 
У неділю вранці... Інформаціино- 
музична програма. 9.30 — Нови
ни. 9.45 — науково-популярний
телефільм «Білий лебідь». 10.05 — 
Художній фільм «Д артанян і три 
мушкетери». 2 і 3 серії. 12.50 — 
Для дітей «Канал «Д». 14.20 —
Новини. 14.30 — «Село і люди».
15.15 — «Ви нам писали». Музич
на передача за листами глядачів. 
16.00 — «Солдати правопорядку»^ 
Про діяльність УКДБ Запорізької 
області. 17.00 — «В країні мульт- 
ляндії». 18.00 — «Земле моя». Де 
взяти чисту воду? 18.30 — мУаи.?' 
мий фільм «Весняні варіації». 19.^и
— Актуальна камера. 19.30 — Все 
про кіно. 20.50 - На добраніч, ді
ти!. 21.05 — Авторська пісня. 21.55
— Вперше на екрані УТ. Художній 
фільм «Швидкоплинний серпень».
23.15 — Вечірній вісник. 23.45 — 
«Нічний телезал». Телевистава 
«Вибирайте, Дееіс».

д ЦТ (І програма)
8.00 - ТСН. 8.15 - Ритмічна 

гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — «З ранку ранень- 
но». Передача для дітей. 10.00 — 
«На службі Вітчизні». 11.00—Ран
кова розважальна програма. 11.30
— «Клуб мандрівників». 13.00 — 
Сільська година. 14.00 — «Музич
ний кіоск». 14.30 — «Веді». 15.00
— ТСН. 15.15 — «Марафон-15».
16.30 — «Променад-нонцерт ЦТ-1».
18.10 — «Уолт Дісней представ
ляє». 19.00 — Недільний кінозал. 
Прем’єра документального фільму 
«Легенда». Прем’єра мультфільму 
«Єноти». 19.50 — «Шерлок Холмс 
і нова зброя». Художній фільм. 
(США). 21.00 - Час. 21.45 - Фут
больний огляд. 22.15 — Телезна- 
йомство. Народний артист СРСР 
В. Співаков. 23.35 — «ВІД» пред
ставляє музичну програму «Шоу- 
біржа». 0.35 — ТСН. 0.55 — Нічне 
ТБ. «Фрагменти однієї біографії». 
Фільм-балет. 1.45 — «Старший
син». Художній телефільм. 2 серія.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай, 8.20

— Мультфільм. 8.30 — Заключний
концерт Всесоюзного фестивалю 
народних хорів і ансамблів лісні 
і танцю. 9.30 — Прем’єра доку
ментального фільму «Під знаком 
біди». З циклу «Земля тривоги на
шої». 10.05 — «Димка». Художній 
телефільм. ц.)5 — Відеоканал
«Плюс одинадцять». 14.45 —Мульт
фільм. 15.00 — «Світ, в якому ми 
живемо». Фільми режисера Ю. На- 
гібіна: «Портрет музею» «Дивер
тисмент». 16.00 — Чемпіонат США 
з баскетболу. 17.00 — «Планета». 
Міжнародна програма. 18.00 —
футбол. Чемпіонат СРСР. «Динамо» 
(Мінськ) — «Динамо» (Київ). 19.55
— Колаж. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Грає дует баяністів В. Гор
бунов і С. Ларіонов. 20.30 — Лиж
ний фристайл. Кубок Європи. 
21.00 — Час. (З сурдоперекладом).
21.45 — Авторське телебачення.
23.45 — Легка атлетика. Чемпіо
нат світу з кросу.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Київський
воєвода Святополн II. 6. Керівник кар
патських опришків. 9. Богатир, герой 
російських билин. 11. Заїжджий двір. 
12. Турецький піхотинець. 16. Росій
ський генерал,, герой 'Вітчизняної 
війни 1812 рону. 18. Вантажозахват
ний пристрій. 19. Хлібобулочний ви
ріб. 20. Лідер декабристів на Украї
ні. 21. Громадський діяч-унраїнофіл, 
велиний поміщик на Полтавщині, ма
теріально підтримував «Киевскую ста. 
рину». 25. Велика княгиня київська, 
дружина Ігоря. 26. Церковно-політич
ний діяч Київської Русі, літописець, 
вважається автором одного з джерел 
«Повісті временних літ». 27. Козаць
кий ватажок кінця XVI ст. родом з 
м. Гусятина на Поділлі. ЗО. Щоден
ним. 33. Віршовий твір на героїчну 
тему. 34. Непрозоре кольорове скло, 
яке застосовують у мозаїці. 35. Пруж
на частина підвіски воза. 36. Давньо
руський письменнин і літописець.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Гетьман запо
різьких козаків учасник походу 
проти Криму, Туреччини, за що 
одержав золоту медаль папи Павла V.
2. Збирачі данини у Давній Русі.
3. Проста відкрита піч для плавлен
ня металів. 4. Окрема частина запо
різького козацьного війська. 5. Орга
нізація української ліберально-бур
жуазної інтелігенції в 60 — 90 р.р. 
XIX ст. 8. Інструмент для видовбу
вання отворів. 10. Герой одного з 
творів Нечуя-Левицьного. 13. Багато
річна городня рослина. 14. Росій
ський письменник, публіцист, гро
мадський діяч, родом українець. 
15. Український радянський драма
тург, (драматична поема «Ярослав 
Мудрий»). 17. Український вчений, ви. 
нахідник, освітній І громадський 
Діяч, ініціатор заснування Харків
ського університету. 22. Давньогрець
ка держава у нижньому Побужжі. 
23. Літературний твір. 24. Гетьман 
повстанського війська, один із керів
ників повстання 1594 — 96 рр. на Ук
раїні. 28. Першопроходець. 
слов’янській міфології бог 
31. Український радянський 
(бас), народний артист УРСР. 
ризонтальна підземна гірнича 
ка.
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Пара друшляків
в одні руки
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запитує жінка з двома немалими

не продають.

Кожен пнеться, аби першим!

натоэп

Напевно

(Продовж»»*»«
за"і990 р.. №№ 1-Ю за 1991 р.).

Біля УТО, Критого ринку, що в обласному центрі, — 
Жінки. Чоловіки. Молодь. Гамір, перегуки.

— Щось викинули? — 
в руках.

— Викинули. Але ще
— А що саме?
— А тут допитаєшся?
— Може, цигарки?
— А хіба 8 таких здоровенних ящиках вони бувають? 

взуття.
— Наше? — поцікавилась молодиця.
— Який би це дурень за нашим товкся! — репліка з гурту.
— Значить, імпортне?.. А що там є? Туфлі, кросовки?
— Ще ящиків не відкривали! — гукнув хтось з передніх.
— А по скільки пар даватимуть в одні руки? — чоловічий і
— Хоч десять пар бери! Ха-ха! Аби грошей вистачило.
— Так всім невистачить! — занепокоєний голос. — Треба 

попередити, щоб в одні руки більше двох пар не давали!
— А як мені три пари треба? — різке запитання.
— Для спекуляції? — таке ж різке у відповідь.
— У мене сім’я...
— Ха-ха! Постарався. А тепер по цілому мішку взуття 

щоб не ходили босими.
— Там ще не почали продавати, — занепокоєння в задніх
— Навіть продавців не видно.
— А хто ж там порається біля ящиків?
— Якісь чоловіки.
— То, може, там і не взуття?
— Таки не взуття! Бо ящики великі дуже.
— То пральні машини! Оті маленькі, кіровоградські, що за ними 

всі ганяються! — пролунало над головами.
— Здається, праски! Імпортні!
— Т-ю-у! Праски!
— Мужики! Щось з колесами!
— А хіба відкрили?
— Як з колесами, то, видно, швейні машинки. Теж дефіцит!
— Мо-пе-ди! — хтось пожартував.
— Не городіть дурниць! То праски, то пральні машини, то якісь 

там мопеди. Роздивіться краще!
— А ви краще тримайтесь за кишеню! Щоб грошей не... Ха-ха!
— Що за жарти дурні?! Людям на роботу, може, а черга не по

сувається. Скажіть там, щоб швидше продавали!
—Друш-ля-ки! — закричав хтось.
— Розходьтесь!
— Хитренький, сам іди. А ми постоїмо! Друшляки не наші. Ба

чите, в якій упаковці?
— Та сходіть хтось і запитайте, що там і коли продаватимуть? Бо 

вже ноги аж гудуть.
— Люди, розійдіться! — підійшов чоловік з обценьками в ру

ках. — Нічого тут не продаватиметься! Вже ж було сказано.
— А що в ящиках? — кілька голосів.
— Обладнання. Наше, заводське! Чи той, підождіть, ні, не наше, 

імпортне. За валюту куплене, кажуть.
— Т-ю-у! — розчарувався гурт.
— А ми тут стоїмо, як дурні. Дефіциту чекаємо!

Л. САВИЦЬКИЙ.

К сказанному не мешает прибавить, что, по на
учным наблюдениям того же Г. Ст!нера, — «>пе
ра в сверхмогущество посторонней воли способ
ствует происхождению гипноза», и что успех по
следнего порой зависит, по словам того же автора, 
«от хитрости гипнотизера».^

Нан известно, знаменитым Месмер не напрасно 
надевал, на заре суггестивной терапии, лиловую 
мантию при своих опытах магнетизма и воору
жался, приступая к ним, «волшебным жезлом«. 
Это импонировало, это очаровывало его пациен
тов так же, как и все поведение этого хитрого ак
тера! — ведь еще в XVIII веке Чарльз Батго 
(первый пустивший в ход слово «переживание») 
определил игру актера как своего рода внушение.

Если мы будем придерживаться наиболее обще
го определения понятия «внушения», данного 
В. М. Бехтеревым в его труде «Внушение и err 
роль в общественной жизни», т. е. будем обозна
чать этими словами психическое воздействие во
обще, то мы несомненно (и совершенно правиль
но) увидим в искусстве актера могучее средство 
внушения.

Не прибегая к усыплению в практике своего 
гипноза, Распутин, как бы компенсируя этот ме
тод, широко, повидимому, пользовался, в целях 
вящего внушения, искусством, составляющим 
удел актера. — В этом и заключалась, главным 
образом, та «хитрость гипнотизера», на которую 
указывает Г. Спкер, кан на одно из средств 
успешного гипнотизирования.

«Удивительно у него подвижное и выразитель- 
ное лицо», — говорит Е. Джанумовг. о Распутине, 
всматриваясь в него, словно вправду перед ней 
был не «подвижник», а самый типичный актёр 
«с лукавой добротой и лаской», с глазами, у кото
рых «так разнообразно их выражение» и т. п.

О том, что Распутин считался целым рядом лиц. 
не поддавшихся внушаемой им «святости», опре
деленным «шарлатанством», т. е. актером фигля
ром, выступавшим в роли чудодея, — об этом тан 
же хорошо известно, как и о «притче во языцех», 
какой служил сам «старец» в последние годы 
царствования Романовых.

Актером называет и как актера трактует Распу
тина пренрасно знавший его С. П. Белецкий о 
своих записнах. — Говоря о той поре жизни Рас
путина, когда последний решился стать не мона
хом, как хотел того раньше, а странником и свя
тошей-юродивым, что было более ему по душе и 
скорей подходило но всему снладу его характе
ра, — Белецкий пишет: «очутившись в этой среде 
в сознательную уже пору своей жизни, Распутин, 
игнорируя насмешки и осуждения 
явился уже, как «Гриша провидец», 
страстным представителем этого типа 
щем народном стиле, будучи разом и 
венным и красноречивым, и лицемером 
ком, и святым и грешником, аскетом и 
и в каждую минуту актером».

«Присмотревшись к Распутину, — 
другом месте Белецкий, — я вынес ; __
что у него идейных побуждений не существовало 
и что к каждому делу он подходил с точки зре
ния личных интересов своих и Вырубовой. Но £3 
силу свойст з своего характера, он старался за
маскировать внутренние движения своей души и 
помыслов. Изменяя выражение лица и голоса, 
Распутин притворялся прямодушным, открытым, 
неинтересующимся никакими материальными бла
гами, человеком вполне доверчиво идущим на
встречу доброму делу, так, что многие искушен
ные опытом жизни люди, и даже близко к нему 
стоящие лица, зачастую составляли превратное © 
нём мнение и давали ему повод раскрывать их 
карты».

голос,

одразу

купуй,

ііх рядах.

4
4
4
4
4
І

4
і
4
4
4
4
4
4
4
4
:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

і. Бойо-

17.30 «Кіборг—убивця». Фантастичний бо- _<Х>

«Борці за свободу». Бойовик.
«Останній незайманець о Америці». Коме- "Т

односельчан, 
ярким м 
в настоя- 
невежест- 
и фанати-, 
бабником,

29. У 
Сонця, 
співам 

32. Го- 
вироб-

Підготувала М. СЬОМІНА.
м. Кіровоград. м. Кіровоград.

м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71. Фан-

13.30,
15.30
19.30
21.30

17.30 «Відповідна реакція». Бойовик. 
«Вони живуть». Фантастика.
«Джані Ріскова». Комедія. 
«Вид на вбивство». (Агент 007).

ЧЕТВЕР, 21 БЕРЕЗНЯ
Мультфільми.
«Кіготь—убивця завдає удару». Бойовик.

серія.

(ДмІ втн*І-

говорит в 
убеждение,

НЕДІЛЯ, 17 БЕРЕЗНЯ
10.00 «Гулліяер». Мультфільм.
11.30 «Малюк карате»-!. Бойовик.
13.30, 17.30 «Новий кулак люті». У головній ролі 

Д. Чен.
15.30 «Кіборг — убивця». У головній ролі А. Швар

ценеггер.
19.30 І

медія.
21.30

007).

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

«Місячний гонщик». (Джеймс Бонд — агент

10.00
11.30
13.30, 17.30 «Смертельний мисливець». 1 

Бойовик.
15.30 «2019 рік після падіння Нью-Йорку», 

тастика.
19.30
21.30

«Хлопець із того світу». Комедія. 
«Індіана Джонс та храм Долі». Пригоди.

П’ЯТНИЦЯ, 22 БЕРЕЗНЯ
«Сила лінз». Мультфільм.
«Воїни». Бойовик.

10.00
11.30
13.30, 17.30 «Смертельний мисливець». 2 серія.

Бойовик.
15.30
19.30
21.30

«З ТОБОЮ ЖИТЬ НЕ ДОВЕЛОСЬ,

БЕЗ ТЕБЕ ЖИТЬ НЕСИЛА»...

4
4
4
4
4
4
4

і 0.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

10.00 
’1.30

ПОНЕДІЛОК, 18 БЕРЕЗНЯ
«Дух зоряного крику». Мультфільм. 
«Сталевий світанок». Фантастика.

17.30 «Торговець зброєю». Бойовик. 
«Спеціалісти». Бойовик.
«О шведок в Африці». Комедія. 
«Ліцензія на вбивство». (Агент 007).

ВІВТОРОК, 19 БЕРЕЗНЯ
Мультфільми. (Фантастика). 
«Робофорс». Фантастика.
17.30 «Смертельна сила». Бойовик. 

«Поліцейський напрокат». Бойовик. 
«Герцогиня та Хитрий Лис». Комедія. 
«Третього життя не буває». (Агент 007).

СЕРЕДА, 20 БЕРЕЗНЯ 
Мультфільми.
«Алмази і найманці».

«Операція «Оверкіл». Фантастика. 
«Кактус — Джек». Вестерн.
«В пошуках загубленого ковчегу». Пригоди. 

СУБОТА, 23 БЕРЕЗНЯ
«Якось багато років тому». Мультфільм. 
«Гонки в часі». Фантастика.

10.00
11.30
13.30, 17.30 «Коли не рятус сховище». Бойовик.
15.30 «Торговці зброєю». Бойовик.
19.30 «Викладач танцюс з усім класом». Комедія.
21.30 «Індіана Джонс і останній хрестовий похід». 

Пригоди.

10.00
11.30 

вик.
13.30, 

йовик.
15.30
19.30 

Дія.
21.30

НЕДІЛЯ, 24 БЕРЕЗНЯ
«Міккі Маус». Мультфільм. 
«Великий гармидер у малому Китаї».

«Мисливці за злочинцями». Вестерн.

Зараз дуже важко в мистецтві назвати щось 
Подією. Ми з одного боку пересичені (кіно, 
Концерти, відео, ТБ), з іншого — сприймати 
прекрасне немає ні часу, ні снаги. Але, буває, 
потрапиш випадково на якесь сценічне дійство, 
і на мить огорне тебе відчуття небуденності. 
Як-от, наприклад, на обласному турі III рес
публіканського конкурсу читців імені Шевчен
ка. Цей турнір декламаторів проходить під де
візом «Народе мій, я виріс з твого хліба, твоєї 
пісні, твоєї надії». Учасники повинні підібрати 
кращі твори української літератури. При оцін
ці їх робіт бралися до уваги вибір творів, акту
альність тематики, виконавська майстерність, 
культура мови, режисерське вирішення виступу.

З урахуванням цих критеріїв усі четверо 
учасників (молоді актори театру імені Кропнв- 
™ЦЬ,КРГ,О) нибрали високу кількість балів: по 13 — 14 (максимальна оцінка — 15).

У А. Драганової жюрі відзначило хорошу 
дикцію відчуття Драматургії твору («Утопле
на» Т. Г. Шевченка). На хорошому рівні Л. Ох- 
ватенко прочитала вірші Б. Олійника, хоча те
матика і пафос деяких із них видалися вчо
рашніми. Одним сумним мотивом, винесеним 
у заголовок цієї замітки були позначені вірші 
І. Франка зі збірки «Зів’яле листя», які прочи
тав В. Алдошин. Найбільш «технічною» на сИе' ні була Г. Романюк — вона запропонувала 
композиції з віршів С. Иовенко, Г Світлйчноу, Г. Чубач.

Усі читали досить професійно, артистично, а 
рекомендувало жюрі на респуубліканський туР 
конкурсу (Відбудеться 8 квітня в Києві) В. Ал- 
дошина та Л. Охватенко (з порадою підкори- іувати репертуар).

Н. ГРИГОР’ЄВА.

«Молодой коммунар» — ин
формационно - публицистиче- 
ский еженедельник. Учреди- А 
тель — Кировоградский обком 
ЛКСМУ (МДС). ■

На украинском языке.
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