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Своїх перших вихованців Кіровоградська дитяча ху
дожня школа — лауреат обласної комсомольської пре
мії імені Ю. Японського — гостинно запросила до 
мольбертів у 1959 році. З 70-х років дитяча творчість, 
зокрема у техніці лінориту, стала характерною відзна
кою школи. Настала пора становлення і визнання.

Творчі роботи вихованців школи експонувалися на 

численних міжнародних, всесоюзних, республіканських 
та обласних художніх виставках і конкурсах, де наго
роджені 8 медалями, 102 дипломами і грамотами, при
зами та цінними подарунками.

Недарма кажуть, що всі діти талановиті. В цьому ще 
раз переконуєшся, хоч раз придивившись до того, як 
малюють вони на пленерах, в гурті й поодинці, як впер
то намагаються по-своєму передати миттєвості й ритми 

життя міста, його парків, скверів, шумливих централы» 
них вулиць і околиць... Його будні й свята.

Новий рік — із тих свят, які обіцяють нам дива неба* 
мені. І кожен нововіднайдений талант — із ряду таких 
див. А якщо талантів багато? Що ж, тоді н надій на 
юне щастя, на духовне здоров'я, на нове добро У Но
вому році так само багато! Як сказано в народі: сійся] 
родися!
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Р0Н1КА ПОДІЙ

В ОБКОМІ 
ЛКСМУ

І На першому організа- 
I дійному пленумі Кірово- 
I градського обкому ЛКСМ 
І України було затвердже- 
I но завідуючими відділа- 
I ми обкому комсомолу:
І — організаційним від-
■ ділом — Віктора Поно- 
I маренка,
І — відділом ідеології і 
І культури — Анатолія 
І Стояна,
І — відділом соціально- 
I економічних проблем 
І молоді — Олега Штад- 
І ченка,
І — відділом освіти мо- 
Ілоді — Аллу Поліщук,
В — відділом патріотич- 
Вного виховання і спор-
■ ту — Юрія Петрова,
■ — відділом інформа-
■ ції, контролю і плану- 
Взання — Василя Бере- 
Взовського,
І — головою БММТ «Су-
■ путник» — Сергія Луш» 
Іникова,
■ — командиром облас

ного штабу студентських 
загонів — Георгія То
пора.

Також на оргпленумі 
було затверджено на
чальника обласного шта
бу «Комсомольського 
прожектора» — Віктора 
Гюпу, другого секретаря 
обкому комсомолу; го
лову ради піонерської 
організації — Наталю 
Жукову.

На засіданні ревізійної 
комісії було обрано го
ловою ревізійної комісії 
обласної комсомольської 
організації — Зою Мой
су, відповідальним сек- 
оетарем ревізійної комі- 
:ії — Юлію Киливникі

* ♦ *
У 49-му номері «Мо- 

юдого комунара» у 
:писках членів обкому 
сомсомолу було пропу- 
цено два його члени — 
. Єрманов, другий сек- 
>етар Кіровоградського 
ліськкому комсомолу і 
І, Бугайцопа, перший 
екретар Устинівського 
»айкому комсомолу«

«молодий 
КОМУНАР»

грудня 1989 року

Бюро обкому комсомолу не 
черговому засіданні розглянуло 
ряд питань спілчанської діяльнос
ті. Зокрема, мова йшла про робо
ту комітетів комсомолу обласного 
центру по залученню молоді до 
вирішення соціально-економічних 
проблем, створення молодіжних 
госпрозрахункових формувань, 
спільних підприємств; спільну ро
боту спортивних організацій та 
комітетів комсомолу області по 
організації обласних змагань на 
призи клубів ЦК ВЛКСМ «Шкіря
ний м’яч», «Самбіст»; про підсум

В обкомі ЛНСМ Унраїни
нення кандидатів у народні де-

ки звітно-виборної кампанії в об
ласній комсомольській організа
ції; про заходи по виконанню 
критичних зауважень на адресу 
обкому комсомолу і постанови 
XXV обласної звітно-виборної 
конференції; про перспективний 
план роботи обкому комсомолу 
на І півріччя 1990 року, про про
ведення II пленуму ОК ЛКСМУ; 
про комісії обкому комсомолу, 
про висунення молодих кандида
тів до Рад та інші питання, з яких 
прийнято відповідні постанови,

Нотатки з бюро з аналізом об

говорення порушених проблем 
будуть опубліковані у першому 
в 1990 році номері «Молодого 
комунара».

* $ #

Наступного дня відбувся ДРУ* 
гий пленум обкому комсомолу. 
Він розглянув такі питання: 1« Про 
заходи обкому ЛКСМ України по 
виконанню постанови і критичних 
зауважень, висловлених на XXV 
обласній звітно-виборній комсо
мольській конференції. 2. Про ко
місії обкому ЛКСМУ. 3. Про вису-

Представники молоді,

путати.
у першому і другому питаннях 

виступив перший секретар обхЖ 
му комсомолу С. Снопков. Плз» 
нум схвалив заходи та склад комі
сій обкому, врахувавши зауваження 
] пропозиції, висловлені на плену
мі. У третьому питанні виступив 
другий секретар обкому комсо
молу В. Тк>па. Після обговорення 
пленум висунув кандидатів від 
молоді у народні депутати Україн- 
ської РСР і обласної Ради (дна, 
окремий матеріал).

висунуті кандидатами у народні депутати
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

С. О. Поляков — 225-й 
Ленінський (м, Кіровоград 
виборчий округ.

В. Л. Бойко — 229-й Світ- 
ловодський виборчий округ,

В. Т. Легун -— 230-й Боб- 
ринецький виборчий округ.

Г. І. Шалапко — 233-й Но- 
воархангельський виборчий 
округ.

КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ: 
М. М. Синегуб — Витязів-

ський виборчий округ № З 
Бобринецького району.

С. В. Бергер — Кетриса- 
нівський виборчий округ 
№ 4 Бобринецького району.

B. В. Стоян — Йосипів- 
ський виборчий округ № 6 
Вільшанського району.

О. В. Гусєв — Ємилівський 
виборчий округ № 13 Голо- 
ванівського району.

C. М. Руденко — Побузь- 
кий виборчий округ № 15 
Голованівського району. .

С. Г. Морма — Липнязь- 
кий виборчий округ № 17

Добровеличківського ра
йону.

П. Д. Кучер — Крупський 
виборчий округ № ЗО Кіро
воградського району.

О. В. Гуцол — Злинський 
виборчий округ № 35 Ма- 
ловисківського району.

С. С. Федас — Верблюзь- 
кий виборчий округ № 39 
Новгородківського району.

“ Ярмолич — Прию- 
виборчий округ 

Олександрійського

н. п.
тівський 
№ 60 
району.

В. М.
зуватський виборчий округ

Присяжнюк — Ло-

№ 71 Ульяновського ра
йону.

М. О. Летвинов — Олек
сандрійський міський ви
борчий округ № 84.

С. Г. Хохлов — Світло- 
водський міський виборчий 
округ № 90.

A. О. Габелко — Кірово
градський міський вибор
чий округ № 96.

Ю. Ю. Ямко — Кірово
градський міський виборчий 
округ № 97.

B. К. Утрихін — Кірово
градський 
чий округ

міський вибор
на 101.

Т. М. Кожушко — Кірово
градський міський вибор
чий округ № 103.

С. І. Куксенко — Кірово
градський міський вибор
чий округ № 115.

У районні Ради народних 
депутатів Кіровоградщини 
було висунуто кандидатами 
в народні депутати 157 то
варишів віком до ЗО років; 
3 них — 69 комсомольців, 
У міські Ради народних де
путатів по області висунуто 
78 чоловік віком до 30 ро
ків; з них комсомольців — 
33.

Представники молоді, висунуті пленумом обкому
кандидатами в народні депутати

ЛКСМУ

УКРАЇНСЬКОЇ РСР;
С. О. Поляков — голова 

міського клубу воїнів-ін- 
тернаціоналістів та воїнів 
запасу по 225 Ленінському 
(м. Кіровоград) виборчому 
округу.

ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ:
С. С. Лушников — голова

БММТ «Супутник» по 111 Кі
ровоградському міському 
виборчому округу.

М. М. Цуканов — дирек
тор центру НТТМ «Ефект» 
по 99 Кіровоградському ви
борчому округу.

В. Л. Ільющенков — пер
ший секретар Олександрій-

ського райкому комсомолу 
по 60 Приютівському ви
борчому округу Олександ
рійського району.

В. В. Хороленко — секре
тар комітету комсомолу 
Заваллівського графітного 
комбінату по 10 Заваллів- 
ському виборчому округу

Гайворонського району.
С. М. Чистяков — технік 

заводу «Актан» по 8 Гайво- 
ронському міському вибор
чому округу.

М. О. Корнєєв — слюсар 
Побузького нікелевого за
воду по 15 Побузькому ви
борчому округу Голованів
ського району.

С. П. Снопкоа — перший 
секретар обкому комсомо
лу по 27 Мошоринському 
виборчому округу Знам’ян- 
ського району.

В. І. Тюпа — другий1 сек
ретар обкому комсомолу 
по 107 Кіровоградському 
міському виборчому ок
ругу.

Як не оперто опиралася у грудні природа своїм же законам, поси
лаючи на землю то густі тумани, то по-літньому рясні дощі, та цей 
день майже прийшов. Хай без звичної хурделиці та рипучих морозів, 
без снігової баби і довгожданих ковзанок, однак новорічне свято 
владно наступає на п’яти останнім дням року нинішнього.

Оці малюки з олександрійського дитсадка № 16 ще мало розумі« 
ють, в який напружений і складний час вони живуть, які надії покла
дає наша країна на рік наступний. Для них найголовніше, що при
йшло, нарешті, довгождане свято, до котрого мами шили їм вбрання, 
а вони вчили віршики і пісеньки.

Дід Мороз виявився добрим і веселим, хоча спочатку деякі хлоп
чини й дівчатка поглядали на нього з острахом, бо гримів у залі гуч
ним басом і раз-по-раз гупав об підлогу своєю патерицею. Та багато 
хто з них пізнав у сивобородому чарівникові старшу медсестру тьотю 
Олю — Ольгу Лук’янівну Шуршаву.

Нарешті відспівали, відтанцювали, показали глядачам все, що вмі
ли. Прийшла пора і для подарунків. Дітлахи, одержавши заповітну 
корзинку із рун дідуся, завмирали на хвильку, намагаючись відкрити 
її, аби заглянути а що там. Хтось зміг, комусь не пощастило од
нак ноли виховательки В. Л. Рейтман та Р. М. Соменко почали лашту
вати дітей у групу, кожен щасливо притиснав до грудей заповітний 
дарунок.

Виходячи із залу, вони здивовано поглядали на «паптео» де гіико 
плакав їх старший «колега» Саша Гуліда, котрий ніяк не міг зрозумі
ти, чому Дід Мороз їм дав подарунни, а йому ні. Пояснень своєї вихо- 
вательки, що в їхній групі святковий ранок буде завтра а значить і 
подарунни будуть завтра, слухати не хотів.

З часу, коли робився цей фоторепортаж, пройшло чотири дні. 
Уже одержав, надіємось, свІИ подарунок Саша Гуліда, як і тисячі до. 
шюльнят країни, зустрілись із Дідом Морозом і Снігуронькою малята 
усіх дитсадків і ясел області. Для них - це свято. І нехай такими їм 
світлими и радісними будуть всі дні наступного рону. Він повинен 
бути ДЛЯ НИХ щасливим. ‘ 7 ниинпън

м. Олександрія. О. СКИРТАНЬ.

Фото 8. ГРИБА.
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X—О—Л—О—Д—Н—О! З НОВИМ РОКОМ!

Кінець грудня навіть у центральній Україні 
цілком закономірно вважають кінцем першо
го зимового місяця. Однак про це певно «за
був» начальник тепломереж Ленінського ра
йону м. Кіровограда П. Д. Тумко, в кабінеті 
котрого зовсім по-літньому буяють зелені 
листочки доопалювального сезону. А тисячі 
жителів (серед них немовлята й заслужені ве
терани), котрі мешкають у будинках, розта
шованих на Уфимській, Башкирській, Полтав
ській, Кіровській та інших «літніх» вулицях, 
вкотре уже вимушені констатувати одностай
ність поведінки ртутного стовпчика балконно
го й кімнатного термометрів: і один, і другий 
завмерли на позначці — 8! +8 на вулиці — 
тільки завдяки рятівному, не по-грудневому 
теплому сонечку. А що показують ці «чесні», 
позбавлені можливості приписок прилади се
ред ночі?! Про це відомо лише тремтячим від 
холоду опівнічникам та масовій нежиті!

Звичайно, чимало стражденних, незважаючи 
на гуманну заборону медичної й міськгазів- 
ської служб, розпалили газові вогнища (поки 
що на добу), включивши духові шафи, щоб 
ціною теплої задухи униюнути вимерзання. 
Неважко уявити стан і літніх, і молодих лю
дей, котрі страждають хронічними захворю

ваннями сердечно-судинної і дихальної систем. 
Неважко також уявити собі той душевний 
стан, в якому знаходиться мати-працівниця, 
котра вимушена залишити свою кровинку в 
дитячих яслах чи садку, де температура в гру
пах така ж, що й ма вулиці. Ось де широкий 
простір для загартування. А щодо шкіл ава
рійного мікрорайону, то немає лиха без добра. 
Бо злочинне хронічне перевантаження класів 
зігріває дітей їх сукупним органічним теплом.

Як кажуть, зриваю зло на телефонному дис
ку. На другому кінці дроту по-теплому зву
чить ліричний тенор завідуючого комунальним 
відділом Ленінського райвиконкому В.' В. Ні- 
колаєнка: «Вперше про це чую! А, зрештою, 
це справа не моя, а начальника тепломереж 
району!». «Дозвольте, — став благати я, — на
віть нинішні, неповновладні Ради ніхто не звіль
нив від обов’язку забезпечувати нормальні 
життєві умови свого регіону». Зникаюча надія 
була підживлена роздратовано-ображеною 
обіцянкою Володимира Васильовича підклю
читись до вирішення «несподіваної» проблеми.

А ще в пам'яті довге, майже піврічне укра
їнське літо і виникла з перших чисел липня, 
ніким не підліковувана (в зв’язку з наявністю 
в ЖЕО міськвиконкому тільки одного екска-

ватора) - рана-траншея, що позбавила де- 
яямИт^ппИНКІВ ГаРЯЧ0Ї В0ДИ- Люди 3 Розумій- 
«ям терпіли, наперед радіючи майбутній по
стійності гарячого водопостачання і тепла. 
Майже не зіпсувала їм настрою і та обстази- ' 
на, що прихід опалювального сезону був пе
ренесений на листопад, оскільки нарешті на- 
ша котельна на Башкирській зупинилась, аби 
підсилити свою міць ще одним — третім кот
лом. і а доброчинні наміри теплодавців при- 
не?₽ппп"ТОГО' Д° Ч0Г° привели- Хоча від нашої

® Д°' ЯОМаШНЬО' обстановки відпові^аль- 
1 а.ц,вникам- як видно, Ні холодно, ні 

жарко. А нам хо-лод-но!
Від імені мешканців злощасного мікрорайо

ну «вітаю» усіх причетних до нашої біди“ ке
рівних товаришів з Новим роком і бажаю, що« 
опалювальний сезон у будинках, де вони жи- 
ХянГа починапся чи то в листопаді, чиї то з 
грудні. А можна прямо з новорічної ночі, щоб 
якщо вже радіти, то з усієї сили.

Б. СОРОКИН, 
завідуючий будинком № Зо 
по вуп. Башкирській.

м, Кіровоград.



Різдвяно-новорічні свята та обряди на Україні е 
окрасою всього календарно-обрядового циклу. Коляд
ки та щедрівки — пісні, що були важливою складовою

колись розгорнутого обряду зустрічі Нового року. Ви
конувався обряд в період зимового сонцевороту (з 24 
грудня по 6 січня).

у РОЧИСТА поздоровна 
пісня — колядка — 

стала справжнім смисло
вим центром обряду. 
Вміщені в ній побажан
ня отримували вагоме 
посилення за допомогою 
музичних інтонацій. Ра
дісні й оптимістичні за 
своїм звучанням, коляд
ки виконувались під час 
обрядового обходу се
лянських дворів і при
свячувались кожному 
члену сім’ї: господареві,

а також міхоношу — 
хлопця жвавої, веселої 
вдачі. Головна атрибути
ка «берези» — прикра
шений посох, нерідко із 
дзвоником. У функції 
«берези» входив відбір 
репертуару, а також за
співування колядок. Мі
хоноша мав торбу для 
збирання гостинців (так 
званої «коляди»), він 
знав багато жартів, яки
ми і супроводжував зби
рання «коляди».

гічний, а тому — недо
торканий, сприяло тому, 
що в українських коляд
ках майже без змін збе
реглася їхня архаїчна 
структура.

Колядували хлопці, хо
дячи по дворах із само
робною зіркою, іноді — 
у супроводі перевдягне
них Меланки, кози, вед
медя, солдата. Якщо їх 
запрошували до хети, 
вони розігрували сценки 
з народної вистави, яка

господині, сину, доньці.
За традицією колядні 

пісні на Україні викону
вались спеціальною гру-
пою колядників, які го
тувались до цього обря
ду завчасно. Одразу піс
ля зимового Миколая
(6 грудня) сільська мо
лодь на вечорницях по
чинала створювати такі 
групи, де розподілялись 
і обов’язки між коляд
никами. В цих «ватагах»
брали участь переважно 
неодружені парубки, во
ни обирали старшого 
(який називався «бере
за», рідше — «отаман»),

Яскрава і самобутня 
мелодика українських 
колядних пісень. Зов
нішня простота викладу
музичної думки, невели
кий тоновий діапазон, 
сувора діатонічність, май
же повна відсутність
розспівів, відточеність 
ритміки та форми — всі 
ці якості свідчать: пе
ред нами пісні, які збе
регли і донесли з глибин 
віків архаїчні інтонації,
голоси наших далеких 
предків. Тісне співвідно
шення колядних пісень з 
обрядом, де кожний еле
мент сприймався як ма

первісно переслідувала 
ту ж мету, що й пісні — 
напророкувати добробут 
у господарстві («Де ко-
за ходить, там жито ро
дить, де коза ногою, там 
жито копою, де коза ро
гом, там жито стогом»),
а пізніше перетворилися 
на святочну розвагу.

Народні інтермедії з 
переодяганням входи
ли і до святкування щед
рого вечора. Обряд «Ме-
люнки» звичайно вико
нувався 31 грудня (день 
св. Меланії). В основі 
цього обряду — маску
вання статі за допомо

гою одягу (Меланку 
грав хлопець, переодяг
нений дівчиною, а іноді 
й дівчата переодягались 
хлопцями). В давнину це 
мало магічну функцію. 
В обряді брали участь 
«дід», «циган» і ще бага
то інших персонажів-ма- 
сок. Меланка передусім 
зображала господиню, 
яка все робить недола- 
ду. Зібрані під час коля
дування подарунки скла
дали почастунок на спіль
ній вечері молоді.

У наш час колядуван
ня, щедрування зберег
лися і відроджуються як 
звичай висловлювати 
добрі новорічні поба
жання, силою слова і об
рядових дій сприяти доб
робутові селянської ро
дини, пророкувати і ві
рити у здійснення поба
жань удачі у веденні гос
подарства, рясного вро
жаю на полі і в саду, 
гарного приплоду худо
би на оборі.
ОЙ ЧИ Є, ЧИ НЕМА 
ПАН ГОСПОДАР ВДОМА
Ой чи є, чи нема
Пан господар вдома? 
Щедрий вечір, добрий 

вечір, •
Пан господар вдома? 
Ой нема, ой нема
Та й поїхав до млина 
Щедрий вечір, добрий 

вечір,
Та й поїхав до млина. 
Та й мук*- спитлювать, 
Меду-пива купувать. 
Щедрий вечір, добрий 

вечір, 
Мєду-пиЕа куп/иеть.

Мгду-пива купувать, 
Щедрівників част/зато. 
Щедрий вечір, добрий 

вечір, 
Мандрівників частувать,

ОЙ КОЛЯДА, 
КОЛЯДНИЦЯ

Ой коляда, колядниця, 
Дайте мачку до кутиці.

А без меду — не така. 
Дай, хазяїн, п’ятак?, 
Як не даси п’ятака, 
Я вола — за рога, 
А кобилу за чуприну, 
Та й поведу на тічок 
А з тічка — в кабе4ок 
Да проп’ю за п’ятачокі 
Коляда коляда

Урочисто іНЄРпйно

.ВЦ

Ои ЧИ Є, ЧИ К£ --МД

І
ЛАН ГОС-ПО- ДАР ВДО-МА?

Щед рий ве чір, доб-риЙ ве чір,

ПАН ГОС ПО- ДАР ВДО-МА?

Як не дасте, одкажіте, 
Моїх ніжок не знобіте. 
Я дитинка маленькая, 
В мене ніжка босенькая. 
Вечір добрий, дайте пиріг 

довгий) 
А швидше там виносьте, 

та людей не морозьте! 
Коляд, коляд, колядниця, 
Добра з медом паляниця,

Дайте, дядьку, пирога! 
Як не даси пиоога, 
Візьму вола за рога 
Та виломлю правий ріг.
У ріг буду трубити, 
Волом буду робити.
Хвостом буду поганять 
Та на гречку орать, 
Добрий вечір!

ляд-ни-ця,

ДАУЬИ ГАДЧ-К^ ДО М-ТИ- ЦІ

Підготував О. БОСИЙ.
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на те, що рядові комсомольці не заці-
> кавлені в ній. А майже 64 проценти
• і вважають, що ця робота стримується

г
*ИЄ

Делегати і гості XXV обласної ком
сомольської конференції пам’ятають, 
з якою гостротою і суперечливістю 
проходила на ній дискусія про стан і 
майбутнє комсомолу області. Неспів- 
падіння, а іноді і полярність позицій 
делегатів засвідчили їхню небайду- 
жість, предметну зацікавленість хо
дом перебудови комсомольських ор
ганізацій, виявили широкий спектр 
можливостей в пошуках шляхів захис
ту інтересів молоді, залучення її до 
активної роботи по оновленню нашо
го суспільства.

Значною мірою така оцінка співпа
дає з результатами вивчення громад
ської думки ' серед 
працівників області, 
конференції провів
дичний центр при обкомі комсомолу. 
Про деякі, звичайно далеко не повні, 
висновки нашого соціологічного до
слідження хотілось поміркувати разом 
із читачами «Молодого комунара».

Практично всі наші респонденти — 
від 73 до 93 процентів — не задоволе
ні темпами перебудови діяльності 
комсомолу як в цілому у країні, так І 
на рівні області, району і первинної 
комсомольської організації. В пошуках 
причин, що гальмують перебудову 
ВЛКСМ, більшість комсомольських 

увагу

комсомольських 
яке напередодні 
навчально-мето-

відсутністю фінансів. Разом з тим по
над 60 процентів опитуваних вірять в 
успіх перебудови у комсомолі, 57 від
сотків з них бачать своє місце в ній, 
але тільки половина комсомольських

ПЕРЕБУДОВУ
працівників знають, як брати участь у 
цьому процесі. Ця статистика свідчить, 
на наш погляд, про не зовсім вірне 
уявлення з боку комсомольських пра
цівників цілей І завдань перебудови в 
комсомолі. Погодьтесь, чи можлива 
перебудова в Спілці, в якій не зацікав
лені члени цієї Спілки! Невже для то
го, щоб повернути рядових комсо
мольців до активної участі в громад
ському житті, потрібні лише фінанси! 
До цього слід додати і те, що сьогодні 
тільки кожний шостий працівник ком
сомольського апарату мас свою про
граму перебудови комсомольських 
організацій і готовий виступити з нею 
на сторінках преси. Чи можлива пере
будова в комсомолі, коли більшість 
опитуваних самостійність первинних 
комсомольських організацій бачать 
тільки в самостійному розпорядженні 
фінансами (61,8%) і в самостійному 
виборі свого вищого нерівного органу 
(56,7%)! Гадаємо, що ці питання ще 
потребують ретельного осмислення.

Зниження у суспільній свідомості 
політичного авторитету ВЛКСМ і ви
никнення потенційних можливостей 
місцевих органів влади в розв’язанні 
проблем підвідомчих територій при
зводять до необхідності захисту інте
ресів молоді не тільки безпосередньо 
через ВЛКСМ, а і з допомогою ство
рення в Радах молодіжних секцій 
(фракцій). За таку ідею висловились 
73 проценти комсомольських праців
ників. При цьому чітко виділяється 
думка — у цих питаннях слід тісно 
спілкуватись з «неформальними» мо
лодіжними об’єднаннями. Але, разом

з тим, спостерігається і деяка пере
оцінка функцій комсомолу. Майже 70 
процентів опитуваних вважають, що 
комсомол, на відміну до існуючої 
практики, повинен не відповідати за 
стан справ у вихованні підростаючого 
покоління, а лише допомагати дер
жавним установам у вирішенні вихов
них задач. Тут мова йде, в першу чер
гу, про тісне неформальне спілкуван
ня комсомольських організацій з ор
ганами народної освіти. Понад 72 про
центи наших респондентів впевнені, 
що комсомольські осередки навчаль
них закладів- повинні стати каталізато
рами, збудниками всіх прогресивних 
змін у цій сфері. До речі, така оцінка 
співпадає з висновками Всесоюзного 
студентського форуму, що нещодав
но відбувся.

Оцінюючи можливості комсомолу в 
реальному вирішенні соціальних проб
лем молоді, більшість комсомольських 
працівників вважають за необхідне, 
крім згадуваної вище участі в роботі 
Рад, широко практикувати організа
цію молодіжних житлових комплексів 
(72,2%), створювати при комітетах 
комсомолу молодіжні госпрозрахун
кові формування (75,3%), добиватись 
права конкретної участі в роботі рад 
трудових колективів і з їхньою допо
могою вирішувати проблеми молоді 
(77,3%). Безперечно, що таке органі
зація діяльності комсомолу сприятиме 
підвищенню його авторитету, привер
не до спілки активну молодь. А тому 
в постанові, яку прийняла обласна 
комсомольська конференція, цій оо- 
бот» відведене значне місце.

СОЦІОЛОГІЧНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Не залишилось поза увагою комсо
мольських працівників і питання про 
роль ВЛКСМ в політичній системі на
шого суспільства. Більшість вважає, 
що комсомол повинен бути самостій
ною суспільно-політичною організа
цією, але взаємовідносини його з ін-
шими громадськими формуваннями 
необхідно міняти. При цьому мова йде 
про рівноправність і партнерство всіх 
політичних сил суспільства, які сприя
ють оновленню соціалістичного ладу. 
У такому плані оцінені й відносини 
між партією і- комсомолом 66 про
центів опитуваних бачать їх, як парт
нерські, майже 87 процентів комсо
мольських працівників проти втручан
ня партійних комітетів у вирішення I 
їхніх кадрових проблем. Цікавою, на 
наш погляд, є оцінка респондентами 
за п’ятибальною системою авторитету 
існуючих політичних сил: профспіл
ки — 3,0,- партія — 2,8, комсомол 
2,5; «неформальні» об’єднання —

Запропоновані читачам 
проведеного дослідження, 
не повністю відтворюють

2,5.
результати 

звичайно, 
реальний

стан справ. Де в чому вони носять 
суб’єктивний характер, їм не вистачає 
наукового обгрунтування. Але, споді
ваємось, уже одна постановка такої 
роботи приверне вашу увагу і викличе 
зворотний зв'язок. Хотілось почути 
думку інших про роль комсомолу в 
житті молодої людини, про шляхи ви
ведення його з кризи, про ті конкретні 
справи, якими сьогодні зайняті комсо
мольські організації нашої області.

В. ІВАЩУК, 
директор навчально-методичного 

• ентру при обкомі комсомолу
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Наш кореспондент нещодавно завітав до одного із 
навчальних закладів. Йому випала цікава нагода по
спілкуватися зі студентами в невимушеній атмосфері, 
створеній деканом товаришем Сааховим а старостою 
Шуриком, які випадково потрапили до аудиторії. 
Відбулася жвава розмова.

КОРЕСПОНДЕНТ: Які шляхи привели вас на сту
дентську лаву?

БОЯГУЗ: У нас всяка лава в пошані..., гм-м-м, е-е-е... 
КОРЕСПОНДЕНТ: Що ви маєте на увазі?
БАЛБЕС: А те, що зараз у меблевих магазинах за 

якусь лаву гилять таку ціну, до якої мимоволі прой
маєшся поаагою. Та ще й помізкуй, де її дістати!

СААХОВ: Ну, хлопці тут дещо здається в якійсь 
мірі так би мовити перегнули палицю.

БАЛБЕС: Та хто її чіпав?! Вона у вас з кабінеті. І 
дістаєте ви ту палицю, коли свідків немає.

ШУРИК: Вибачте. Товариш не розуміє. Адже кож
на наука (і педагогічна також) має право на неорди
нарні рішення.

САДХОВ: Нехай піде преса — зразу і порішу!
КОРЕСПОНДЕНТ: Товариш декан, звичайно, жар

тує? Давайте облишимо випадкові теми. Скажіть, 
яким вам уявляється майбутнє?

БОЯГУЗ; О! Мине порівняно короткий період часу, 
і кожен, навіть студент, матиме змогу відвідати інші 
світи.

ШУРИК: Що за нігілізм? Середня тривалість життя 
у нас становить десь близько 75 років...

БОЯГУЗ: Що ви! Що ви! Я про зірки, планети, кос
мос...

САДХОВ: Для цього потрібно осягти всю суму 
знань. Вік живи — вік учись.

•з
І

І

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»РЕВНІСТЬ ПО ДОМУ
ВЛАДИКО, що сьогодні найбільше 

потрібно людині?
—- Спокій.
Спочатку мене така відповідь епіско

па Кіровоградського і Миколаївського 
Василя (Всеволода Степановича Василь- 
цева) дещо здивувала. Чи не занадто 
просто? «Нам спокій тільки сниться» — 
ці слова великого поета, що повторю
валися у минулі десятиліття при потребі 
і без потреби, нині наповнені суттєвим 
змістом. Немає спокою у нашій бурхли
вій, мітингуючій державі. Спокою немає 
навіть у лоні Православної церкви, ле
нінським декретом відділеній від дер
жави. Нам добре відомі трагічні події 
на Львівщині, де уніати, як свідчить 
преосвящений єпіскоп Василь (тільки що 
повернувся зі Львова), підбурені рухів- 
ськими екстремістами, силоміць 
мають храми у православних віруючих.

Про який споній може бути мова! Але 
залишившись «на самоті» з чистим арку
шем паперу, замислившись над суєтою 
суєт нашого буденного світу, я зрозумі
ла — нам справді потрібен споній. У ста
ні вибухових емоцій, небажання прислу
хатися до голосу власної совісті нічого 
доброго не вийде. Квітень 1985 року дав 
змогу відчути деяку свободу, ми всі рап
том заговорили, не слухаючи один одно
го, назлеоебій або й водночас. Але це 
пула не та внутрішня свобода, яка озма- 

«...вже не свобода, а воля».
У суспільстві трапляється 

Більшість людей закріпачені 
тою, нетерпимістю, амбіціями, 
лякає той потік злості, ненависті, 
поглинає суспільство, що залишає свіжі 
рани в душі: це і Карабах, і Фергана, і 
провокації у Львові, тернопільський 
«День пам’яті».,. Невже нам треба було 
прожити поруч сім десятиліть, разом 
страждати за колючим дротом ГУЛАГу, 
виграти війну, відбудувати країну, щоб 
тепер згадати, що наші предки молили
ся різним богам і говорили про любов 
різними мовами?

Даруйте, що ці рядки перетворюються 
ВІДНІ- у проповідь. Сьогодні цим нікого не 

здивуєш, а недільна моральна проповідь 
по телебаченню стає чи не найпопуляр- 
нішою передачею ефіру, особливо ці
кавою, на мій погляд, коли ведеться 
служителями культу. Ви не замислюва
лися чому? Я вважаю, насамперед тому, 
що слова культ і культура одного коре
ня. Сьогодні нам катастрофічно не ви
стачає культури. Я не приймаю кинуто
го мені звинувачення, ніби вважаю ук-

БУВАЛИЙ: А хто стипендію буде платити весь вік? 
ШУРИК: Глобальніше треба мислити!
БАЛБЕС: А й правда! Приміром, ідеш по вулиці, 

посковзнувся, упав. Опам’ятався — десь на сьомому 
небі, а там — шампунь, цукор — без талонів, котле
ти — з м’яса!..

ШУРИК: Ну, розкатав губу. А студентська їдальня 
навіщо?

БОЯГУЗ: Я не застрахований!!!
БАЛБЕС: Тільки разом з деканом! Нехай винесе 

всю суму вражень.
САДХОВ: На що ви натякаєте?
БУВАЛИЙ; Сам не зможе. Ту суму вони удвох з 

комірником ледь-ледь до машини дотягують.
КОРЕСПОНДЕНТ: На цей факт накладався, мабуть, 

широкий осуд?
БАЛБЕС: А який же! Широченний! Ледве з машину 

влізає!
ШУРИК: Ви не зрозуміли змісту!
БОЯГУЗ: Хотів, було, але боюсь! У нас тільки Бал

бес по чужих клунках нишпорить.
КОРЕСПОНДЕНТ: Дозвольте вас перебити...
САДХОВ: Я сам! Усік переб’ю! Після репортажу 

зайдете в мій кабінет!
Тут саме нагодився дзвоник.
КОРЕСПОНДЕНТ: ЧекайтеІ Чекайте! А про Новий 

рік забули?! Скажіть, яким ви бажаєте його бачити?
Феноменально, але відповідь була одностайною: 

«Хотілося, щоб у Новому році такі неподобства не по
вторювались».

чає несвободу від того, що вважається 
вічними категоріями; добра, любові, ми
лосердя, самопожертви а ім’я ідеалів. 
Внутрішня свобо'да людини — це те, що, 
говорячи словами толстовського героя:

Цікаво, що кожен з них мав на увазі?
Па-

навпаки, 
недобро- 

Мене 
що

раїнців безкультурними. Я сама україн
ка, не відділяю себе від нації і глибоко 
переконана — культури нам не виста
чає. У тому числі і культури політичної. 
Ми стали більш політизованим суспіль
ством, це так. Прислухайтеся, з усіх бо
ків тільки й лунає: Горбачов і Гідаспов 
(чомусь у протиставленні, хоч на мою 
думку, обидва вони переконані комуніс
ти), економіка, стратегія, страйк, кон
версія... Це добре, що люди виявляють 
небайдужість до того, що діється навкру
ги. Але повторюю, без культури осо
бистої не може бути культури політич
ної, а без цього демократичне суспіль
ство побудувати не можна. Скільки до
водилось переживати гнітюче враження 
від недоброзичливості, черствості, хам
ства відповідальних осіб, а чи й просто 
з магазині, у тролейбусі, в перукарні... 
І я не переконана, що сама нікого не 
ображаіла. Що це означає? Тільки те, що 
ми продовжуємо залишатися безкуль
турними. Як і те, що наша культура про
довжує залишатися в облозі, і на знаю 
чи й допоможуть змінам на краще ге
роїчні зусилля нового міністра культури.

«Як врятуватися? — повторює моє за
питання епіскоп Василь. — Людина з мо-

чіяиаюсь ще ІЗ шкільних, надто студентських ро- 
Зізнаюсь, ще «з найпри<МнІше почуття до стін- 

Ків у мене запиши апь„их закладах я ніколи не
них газет, І тому _.яяьмоу преси. Розумні, зі
«проходжу мимо,, самоді.^ноі <

смаком теми а6о ж викликають бажання
пістам, підказу ПОда«мо деякі фрази із
«1*нних3агНазТет' оформлених кафедрою російської мо- 
ви і загального мовознавства педагогічного інституту 
імені О С Пекіна. Пов’язані еони переважно з ге

роями літературних творів.

Петро І будував флот, відливав для армії гарма- ти#я " не дивлячись на протести духовенства, зн.ма. 

з церков.
Неохоче, впираючись, йшла за Петром Русь.

• Того дня бадьорий, бо гарно виспався, Онвгін 
шв’дшв підняв пістолета і точн.ше прицілившись, ви
стрілив. Ленський, зомлівши, відразу вмер.

Єї Ленський прийшов на дуель у панталонах, зони 
розійшлись і прогримів постріл.

fit Тарас Бульба обложив фортецю купками.
0. Вронський Зійшовся з Анною неприйнятним для 

нашої країни методом.
Є Горький своєю п’єсою закричав страшним голо

сом, що він за істинний гуманізм.
£| Відзначаючи Актора (п’єса «На дні»), треба ска

зати, що він був нещадним алкоголіком.
Ql Горьковські герої шалені, але шалені від любо

ві до батьківщини і ненависті до ворогів.
Багато побачивши на своєму віку, стара Ізергіль 

ділиться на три частини.
Вечорами Фірс роздягає Гаєва.

ф 3 наступом холодів робота стала неможливою..., 
почастішали бандитські напади. І тут Павло (роман 
«Як гартувалась сталь») був одним із перших.

Q| Нилівна була скромною жінкою, але вночі до 
неї приходили ескадрони.

01 Тьоркін людина міцної волі, він ніколи не зми
вався.

Стінгазети розглядала Л. КАРІМО8А.

ЗНАЙ НАШИХ!
— Ти куди ото прешся!!
— А ти чого репетуєш!!

Що це ти мені «тикаєш»? Я з тобою свиней не 
пас!

— Звичайно, бо коли я був пастухом, ти ще пасся! 
Я... тобі покажу! Я цього так не залишу! 
Чого там. Якщо звик, то навіщо залишати.

сися на здоров’я! /

лоном матері повинна ввібрати у себе Н 
ПОТЯГ до ПОЄКОагмлггч а 7 "

погидальності втраченап:----- • _ - трачено людьми зовсім,
ми 
на- 
все

оюю П? пре?расн0г0- я завжди повто- 
як Х^тиМаИбуТсН' батьки ДО 
ВІДПОВІпап .шлга®' повинні уявляти, яка 
ще ненаоСТЬ "ЯГаЄ На Них за Долю 
ще ненародженої дитини. Чому V нас 
низька мораль? Та тому, що почупя від
повідальності втрачено людьми зов 
^ХРаУояНГТЬ ДУШУ ! тіл» Якщо 

вчити мДРЯТУ8аТИ ПОК°П'ННЯ, треба 
прокрасне>>°ДИХ ЛЮби7И «истецтво, 

До?тоМєвас’ьк3^Чайно- не нова, адже ше ~ 
Але досить ганятися*а?ЗСа в?ятус світ». Я 
забуваючи про та по оригінальністю, р-і поняття, як відроджу "Ряосте> необхідне И

Звичайно, ми 
реальним, важким жи™ сь°Г0Дн!шнІм, □ 
туалетним милом „авві^й У черзі за П 
думати про троянпи чи захочеться О 
заклинаю вас,Рдор§гУ. 'м£р!хояа- І осе ж я П 
то розбулимп V • ?Л0 землими, давай- —' 
любов і спрагуУк£аси* оСрцпх милосердя, Я 
Новим роком. За схіпи«Наступаючим вас СЯ 
рік Коня, рік талліДп Ога М|Фологією це 

можливо/сам^о°°и{их «Р^ивих лю- М 
прийде геній. І нехай\Чп* РІК на землю 
різдвяного вечопа иИЛ.П®ршою зірочкою 0 
надійде споній. РмаИрУ в^’^Жу/ ДУШ’ 0



І друзям новорічні листівки, ми після побажань 
6^эЪ**еПЬзв, гарного настрою обов’язково Додаємо:

ЩАСТЯ В ОСОБИСТОМУ ЖИТТІ
Того самого, звичайно, зичимо й собі. Хочемо любити й бути коханими, не сваритися, не розлу° 

матися. А після чергової сердечної невдачі впадасмо в зневіру: «Щасливих пар тепер тан 
мало...». А колись!

Один англійський дотепник двісті років тому перелічив у своєму місті всіх одружених людей» 
проаналізував їхнє особисте життя, І в результаті вийшла така табличка:

Жінок, які втекли від своїх чоловіків 1132
Чоловіків, котрі покинули дружин 2348
Розлучених законно чоловіків та жінок 4175
Подружніх пар, які живуть у- відкритій 
ворожнечі один із одним 17345
Подружніх пар, котрі на чуже Око жи
вуть у злагоді, а насправді не перено
сять один одного 13279

Чоловіки та дружини, байдужі один
до одного 55246
Подружжя, яких сторонні вважають
щасливими 3175
Пар, які порівняно з Іншими благополучні 137

Справді щасливих пар 13

Ви досить довго зустрічаєтеся, вам добре вдвох, маєте спільні інтереси, не хочете втрача
ти один одного, подумуєте про шлюб. Але і боязко: після весілля людина, буває, стає невпізнанною, і ми 
хапаємося за голову: куди ж раніше дивилися? Давайте подивимося раніше — на свого партнера І 

на себе. Ознайомтеся з цим переліком рис особистості.
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• Агресивний, альтруїст, апатичний, аскет, 
атеїст, бадьорий, балакучий, безвільний, безко
рисливий, безпощадний, безтурботний, бунтів
ник, буркотун, бюрократ, великодушний, весе
лий, вимогливий, винахідливий, відважний, від
вертий, відлюдькуватий, вірний своєму слову, 
впевнений у собі, вразливий, гордовитий, гру
біян, дисциплінований, діяльний, довірливим, 
догматик, домосід, заздрісний, заповзятливий, 
зарозумілим, збудливий, злий, здібний, зухва
лий, імпульсивний, індивідуаліст, інфантиль
ний, інтернаціоналіст, кар’єрист, колоритний, 
конформіст, легковірний, лінивий, лицемір, лу
кавий, люб’язний, меланхолік, милий, мисля
чий, містик, мовчазний, моторний, мужній, на
дійний, надокучливий, наївний, наклепник, на-
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полегливий, наркоман, нервовий, неврастенік, 
незалежний, непокірний, непохитний, непри
стойний, непристосованин, нерозвинутий, на
смішкуватий, нестриманий, нетерплячий, неук, 
норовистий, облудний, обмежений, оптиміст, 
патріот, педант, передбачливий, підлабузник, 
підтакувач, плаксій, поблажливий, покірний, по
слідовний, похмурий, правдивий, працьовитий, 
пристосуванець, радісний, релігійний, револю
ціонер, реформатор, різкий, розбещений, роз
важливий, розпещеним, рухливий, самовпевне- 
ний, самовідданий,^_самозакоханий, самостій
ний, сангвінік, сварливий, святенник, симпатич
ний, скепктик, скромний, слабовольний, смут
ний, спокійний, старанний, статечний, стрима
ний, сумлінний, тактовний, творчий, тиран, то
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вариський, терплячий, турботливий, упертий, 
філософ, флегматик, хаотичний, холерик, ци- 
нін, чемний, чепурний, чесний, чистолюбний, 
чуиний.

Вибиріть зі списка якості, притаманні вам. 
Окремо — риси, властиві вашій подрузі чи дру
гові. Те саме хай зробить і він. Будьте вимог
ливії Потім і ви, і він виберіть із уже визначе
них рис десять найголовніших. А потім спів
ставте свої і його варіанти. Багато співпадінь— 
більше шансів до майбутньої злагоди. Багато 
розбіжностей — теж не все втрачено. Можливо, 
ви недосить критичні до себе і занадто вимог
ливі до іншого. Помічені другом ваші недоліки 
допоможуть реалістичніше глянути на себе — 
Г виправитись.

Художнє оформлення 
О. БОСОГО.

«Стерпиться — злюбиться», — 
говорять у народі. Спрощено ка
жучи, це означає: якщо женишся 
через силу, не лякайся — згодом 
звикнеш, втягнешся. Або, мовляв, 
виходь, голубонько, поки люди 
трапляються, а любов опісля при
йде. Перевіримо правильність та
кої позиції за підсумками одного 
наукового дослідження. Просте
жувалася залежність задоволення 
спільним життям зі ставленням до 
свого партнера. (Цифри у процен
тах до всієї кількості обстежених 
пар).

Симпатія

Задоволення
X р
2 1

₽
* £

шлюбом 5о 0 X с 5хо И и
Максимально

задоволені 71,4 25,0 3,6
Задоволені 41,1 50,3 8,6
Невдоволені 15,2 36,7 43,1

Найцікавіші тут 50,3%. Виходить, 
можна досить непогано прожити й 
без надто великого тяжіння один 
до одного? Хоч інші цифри за
свідчують протилежну тенденцію... 
А ця, певно, ілюструє тезу про 
шкідливість крайнощів. Бо, ма
буть, чим більша симпатія, тим 
більшим буває й розчарування.

НАСКІЛЬКИ ВДАЛИЙ
ВАШ ШЛЮБ?

Матеріали полоси підготувала 
Н. ДАНИЛЕНКО.

Щоб це з’ясувати більш-менш 
точно, чоловік і дружина по
винні відповісти «так», «ні» або 
«іноді» на колене Із запропоно
ваних питань.

ДЛЯ ЧОЛОВІКА
Проаналізуйте, чи ваша дру

жина:
1) ходить удома в бігудях?
2) часто винна у запізненнях 

у кіно, в гості тощо?
3) регоче без причини й не

впопад?
4) курить?
5) довго балакає по телефону?
6) у неї часто підгоряють 

страви?
7) любить солодощі 1 повніє?
8) її розмови в основному про 

одяг, косметику, прикраси?
9) коли ви захоплені телепе

редачею чи книгою, вона по
стійно відвертає вашу увагу 
дріб’язковими розмовами?

ДЛЯ ЖІНКИ
Чи можете ви звинуватити 

чоловіка в тому, що він:
1) лежить па дивані, коли ви 

стоїте біля плити;
2) кидає де попало недопал

ки та попіл;
3) багато їсть, багато гово

рить про їжу 1 сповідує культ 
смачної їжі;

4) ніколи акуратно не розві
сить свій одяг?

5) появляючись додому, об
ходиться лише недбалим «при- 
вітик»!

6) без нагадування не вимиє 
посуд, не підмете, не винесе 
сміття?

7) не відірветься від футболу 
по ТБ чи газети, аби вислухати 
вас?

8) краще проведе час із дру- 
вями, ніж із вами?

9) неохоче йде до ваших бать
ків чи подруг?

За варіант «так» — 3 очка, 
за «іноді» — 2, за «ні» — К 
Підрахуйте і довідаєтеся:

25—27 ОЧОК — дивно, як ви 
ще досі терпите вашу дружину 
чи чоловіка. Навіть важно уяви
ти, що бувають такі жахливі 
люди. Чи, може, ви відповідали 
на питання в поганому настрої 
і були необ’єктивні?

21—24 ОЧКА — причина ва
шого невдоволення шлюбом — 
у вашому чоловікові чи дружи
ні, а також у вашому ставленні 
до нього (неї).

17—20 ОЧОК — ваш чоловік 
чи дружина часто має поганий 
настрій, і це погіршує родинну 
атмосферу. В інший час у вас 
усе гаразд. Отже, намагайтеся 
піднести дух вашого супутнина 
життя і не звертайтеся до нього 
Із клопотами, поки він хандрить.

13 — 16 ОЧОК — ваші чоловік 
чи жінка розумні, розсудливі, 
миролюбні й великодушні.

10 — 12 ОЧОК — ми вам заздои- 
мо і водночас вітаємо. Ви зна
йшли справжнього принца чи 
принцесу!

«Дайте щось про любов», =~ такі прохання 
бібліотекарі чують від читачів чи не найчасті
ше. Охота до таких книг виникає в основному 
тоді, коли появляються якісь проблеми в осо
бистому житті, і в чужих історіях ми підсвідо
мо шукаємо відповіді на питання: «Чому так 
вийшло в мене? Як жити далі?», € «вічні» книги 
про кохання. Старші читачі, звичайно, уже ма
ють свій список таких творів. Молодші блука
ють у книжковім морі навмання. Якщо ви ще 
не читали, пошукайте на новорічних канікулах 
такі романи, повісті, оповідання:

Про чоловіче кохання на все життя — «Вели
кий Гетсбі» Ф.-С. Фіцджеральда, «Всі люди во
роги» р. Олдінгтона.

Про жіноче кохання на все життя — «Темні 
алеї» І. Буніна, «Лист незнайомки» С. Цвейга.

Про спопеляючу пристрасть, заради якої не 
шкода ні чужого життя, ні власної долі — «Леді 
Макбет Мценського повіту» М. Лескова.

Про трагічне нерозуміння чоловіком внутріш
нього світу жінки — «Презирство» а. Моравіа, 
«Крейцерова соната» Л. Толстого.

Про те, як молена, шалено кохаючи лише 
одну людину, зраджувати з нелюбими і мучити 
її вдаваною байдужістю — «Тріумфальна арна» 
Е. М. Ремарка.

Про принесення любові в жертву заради по
чуття обов’язку «Сорок перший» Б. Лавреньова.

Про те, як багаторічна палка любов до одно
го зникає в одну мить і як і несподівано роз
горяється почуття до іншого, раніше ненавис
ного — «Занесені вітром» М. Мітчел.

Про ідеальне взаємне кохання без сварок, 
підозр і образ, із відданістю до останнього по
диху — «Три товариші» Е. М. Ремарка.

Психологічно непрості ситуації у взаєминах 
між чоловіком та жінкою також у творах «Пе
рехресні стежки» І. Франка. «Сестри Річинські» 
І. Вільце. «Червоне й чорне» Стендаля, «Дво
рянське гніздо» І. Тургенева, «Театр» С. Моема, 
«Сніги Кіліманджаро» Е. Хемінгуея.

В стародавньому Китаї поняття «змія» нале
жить до ряду символів, які означають «пасив
ний», «темний», жіноча основа («Інь»). У той же

ВІН І ВОНА
час «кінь» — образ з іншого ряду, пов’язаний 
із активною, світлою чоловічою основою 
«янь».

Цікаво, як вплине така символіка ив наші 

«сердечні» справи в наступному році Коня. 
Чому «сердечні»! Тому, що наступний знахо
диться під впливом і знаком жіночої планети 
Венерм.
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про це, застарІ- 
забуває. Втім, 
не всі. Поет

«Настали такі часи, коли 
ніхто й ніщо не бажає бути 
тим, чим є, і хоче стати ки
мось, чимось іншим. Ким і 
чим — не знає гаразд, тіль
ки б не самим собою...». Ці 
слова польського письмен
ника Славоміра Мрожека, 
потрапивши мені на очі піс
ля поїздки в Ольгівку, різ
ко, так би мовити, зрезону- 
вали із моїми власними 
думками. А вони були не 
тільки й не стільки про са
му Ольгівку та все пов’яза
не з нею (про це мова да
лі), скільки про нас із вами, 
нащадків «тії слави». Тієї 
гіркої, глухої, зі сльозами в 
очах історії. Тих шляхів, 
про які написав сучасний 
український поет Дмитро 
Іванов:

Цей битий шлях.
Забитий. Древній.

Мойого краю вічна віть... 
Земля скрипить, неначе 

Двері,
Яких повік не відчинить.

...Стоїмо на крутому гор-

бі, звідки відкривається 
широкий вид на Ольгівку. 
Влітку, певно, ми б і не 
розгледіли цих критих ши
фером, а де й почорнілою 
від часу соломою хат, за 
густими крислатими садка
ми. А нині, взимку, все як 
на рентгенівському знімку. 
Не ховає від нас буйна яб
лунева, вишнева чи груше
ва зелень ані обідраних, 
напіврозвалених покинутих 
хат, ані порожніх безлюд
них обійсть, ані самотню 
зігнуту старечу постать, що 
ледве мріє аж ген на іншо
му кінці села. А ось тут, 
ближче до нас, залізобе
тонна споруда «зрошуваль
ної дільниці № 4», котра, як 
пишуть у газетах, напуває 
спраглі поля. А за кількасот 
метрів від неї — водона
пірна башта, яка напуває, 
як ми оце щойно взнали, 
усяку птицю на тутешньому 
пташнику... Нижче «дільниці 
№ 4», при самому дні бал
ки, видно й цямриння хто-

зна коли викопаної кри
нички, звідки воду, як і сто 
років тому, дістають не ма
шинним робом, а з допо
могою старої шворки. Та 
криничка поїть водою лю
дей, які ще живуть на 
ближньому до «зрошуваль
ної дільниці № 4» кутку 
цього ще живого степово
го сільця.
(р ЕРЄД людей, які насе- 

ляють ближній край ко
лись людної Ольгівки, і най
молодші — вже пенсіоне
ри. А бабі Парасці Обійди- 
хаті — всі дев’яносто. Ще 
дибає стара, бува, й до ро
боти якої береться. Та да
ремно будете ви їй крича
ти на самісіньке вухо, щоб 
повіла вам про старовину, 
про життя, яке пустило ко
рені на цих самотніх гор
бах, зацвіло та й, давши 
перші плоди, зав’яло. А на
сіння людське звідси роз
віяло по світу — по багат
ших селах, по людних міс
тах, де воно пустило нове

ШОСТА СТОРІНКА • «МОЛОДИЙ КОМУНАР» • ЗО

коріння, а 
ле, поволі 
забувають 
Дмитро Іванов, який виріс 
у сусідній Тарасівці, не тіль
ки у віршах, а й наяву, бу
ва, завітає у рідні степи. Не 
минав батьківської Ольгівки 
й нині вже 70-літній столич
ний поет Євмен Доломан^. 
Та тільки нині хіба який 
слід лишився на місці,~ де 
скраю села стояла хата його 
батька...

Через дорогу від баби 
Параски живе восьмидеся- 
титрьохлітня Олександра 
Погрібна (її частіше назива
ють бабою Сашкою) із 
старшою своєю сестрою 
Юхимою Оверченко, котру, 
як каже баба Сашка, 
брала з богадільні, 
там чотири роки була, 
поки не отемніла на очі, бо 
закапували їй там очі та 
щось не те капнули». Те
пер живе баба Юхима у 
своєї сестри, яка її догля
дає й годує. Одержує ЗО ми

«за- 
вона 

аж

той, а чоловік із фронту по- 
стріляний прийшов хво
рий ■■ 64 роки мені було, а 
Р ще ланку сапала. Не хо
тілось мені, щоб ДІТКИ мо 
ходили гірше од чужих... і 
виросли мої діточки чого ж, 
нфроку... Якби ж мені бу- 
Л дали пенсію ТОДІ, як у 
мене діти булиі Получала я, 
було, І 6 рублів.

- так і вмер із
І рублями пенси.

_  А зараз
Г одержуєте?

__ О, я тепер
, Сімдесят мені,
. дають. Та ще
, десять щомісяця додає—ну, 
, це тільки ДО Нового року, а 

тоді буде вже сімдесят... А 
' я добре робила! Медаль у 
і мене є. І в мене, і в сестрич

ки медаль. Показати?..
, Баба Сашка схоплюється, 
і біжить до іншої кімнати і 
, по часі приносить нам дві 
г медалі «Ветеран праці» із 
. посвідченнями, з паспорта- 

своїм і баби Юхими.

Чоловік 
двадцятьма

ви скільки

багато маю! 
голубчику, 

колгосп по

ло не брати - у мвнв ж ._ 
ТИ, то я, було, Й за naзyxv 
І чим попало, а спасалася 
Це вже потім, як нам по 35 
центнерів давали на зароб. 
лене тоді и крихти не 
взяла колгоспного. А і

би діти та внуки нинішніх 
Мешканців села жили при 
иих Та чи Д°ВОАИТЬСЯ Аи" 
Зватися, ЩО цього не ста
лося, оглядаючись на нашу 
«недавню старовину»! Такі 
настали часи, коли «ніхто й
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беззахисне. Відкривав 
наяву я сам, бо для За 
Мідяника, художника 
ровограда, це від щ 
драматичне й по-своєм 
люче, відбулося багат 
ніше — тоді, коли віь 
ріпний городянин, пр 
сюди вперше до сво< 
реченої, а тепер дру 
Віри, до хати її ба 
Втім, навіть для мене 
дини зовсім ново» у 
Ольгівки, це зідкритт 
малося багато раніше 
той день, коли вперш 
бачив роботи худо» 
В. Мідяника на ви< 
живопису і декорат 
прикладного народног 
стецтва, присвяченій 17 
чю від дня народи 
Т. Г. Шевченка, яка п 
дила цього року в обг 
картинній галереї. Тод 
бачив тільки частину 
із циклу «Моя Ольгіви 
нині вже появился чи 
нових, аиконаних в ,

або Хто відкриє г ■' жижи-
карбованців пенсії (спасибі 
голові сільради, зглянувся, 

бо одержувала раніше від 
сусіднього колгоспу в селі 

Рибчиному 50, та розфор
мували той колгосп, у рад
госп перетворили, от і пе
рестали гроші платити). А 
баба Юхима не тільки не 
бачить, а й не чує вже ні
чого. Коли ми вдвох (автор 
цих рядків та художник Ва
дим Мідяник) зайшли до 
хати, вона й не обернулася. 
Сиділа біля теплої плити на 
стільці, схиливши голову не 
долоню й обернувши лице 
у .наш бік, а думала про 
щось своє, далеке, і для 
нас, певно, нереальне.

— Вона й на фронті бу
ла, — почала баба Сашка, 
уловивши наші погляди. — 
Як наші відбили село, то 
забрали їх підносити сна
ряди та продукти на фронт. 
То ото вона там і була. А 
то ще на шахті робила. І в 
колгоспі в Рибчиному — І 
коло курей, і коло скоту 
гульового...
О И сіли на лаві. По міс- 

цевому радіо саме пе
редавали одне із засідань 
другого З’їзду народних 
депутатів СРСР. І ми на мить 
прислухалися.

«...Высказанные ими пред
ложения, — звучало в ди
наміку, — отличались мно
гообразием. Значительная 
часть их была учтена в хо
де работы над програм
мой. Но были среди них и 
весьма спорные... введение 
частной собственности на 
землю... денационализация 
государственной собствен
ности в шире их масшта
бах... немедленное введе
ние карточной системы...».

— Бабо Сашко, а де ви 
воду берете?

—- Та коли як, синочку... 
Нам, бува, завозять. А то 
дочка прийде те принесе з 
кринички. Ну, зараз оце, 
хвалити бога, сніжок випав", 
то я й натоплю... А чого >к, 
€ водичка, із сніжку бага
тенько натопила, то й є...-

Ви теж у колгоспі пра
цювали?

А як же, голубчику, 
робила, та ще й як робила'. 
У мене ж п’ятеро дівча-

ГРУДНЯ 1989 РОКУ

А ми, поки її немає, знов 
несамохіть вслухаємося в 
голос із динаміка:

«...Товарищи, я коснулся 
лишь основных, наиболее 
принципиальных сторон но
вой хозяйственной системы, 
Сейчас перед нами в ка- 
честве первоочередной, не
отложной задачи стоит пра
вильное, взвешенное опре
деление путей и этапов 
экономической реформы...».

...Я була і коло коріз 
сторожем поверх пенсії, — 
розповідає баба Сашка. І 
на ~ токах була, і косила... 

аи отуто весь мир скаже 
за мене — я нічого не бою
ся. Робила колись коло сі
валки. Вип’ю молочка і йду 
на весь день. За 10 кіло
метрів, коло Гострої моги
ли під Рибчиною сіяли. А 
тракторист хороший був із 
переселенців, а хороший,— 
то дасть, було, мені хліба й 
сала. Ну, я й заховаю ниш
ком для діточок. Я тоді 
здоровенька була... А хліба 
тоді чогось не давали. За 
жменю могли й десять ро
ків «допра» дати. У нас 
одна й повісилася, бо не хо
тіла в тюрму. Уйма хліба 
оуло, та нам не давали... А 
я аам скажу: брала! Як бу-
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госпі я із двадцять дев ито
го року — я сюди заміж 
вийшла з Рибчиного, а ро
дом ми з-під Бобринця.п

Знову беремо ДО рук 03“ 
бині медалі. На зворот *з- 
писано: «За долгоя^ий 
добросовестный труд», і3 
динаміка: «...Мы взвесили 
всё и приняли решение мак
симально использовать воз
можности всей ЭКОНОМИКИ 
для достижения этой цели. 
Словом, товарищи, хватит 
колебаться, надо эмоции 
направить в русло практи
ческих дел».

Ми вийшли з хати і пішли 
до воріт, а баба Сашка 
стояла, проводжаючи нас, 
на снігу — тому самому,! 
якого вона натопила со 
води. Бо з водонапірної 
башти, яка за кількасот 
метрів від її хати, воді по 
трубах тече на пташина 
не до бабиного обійсф ‘ 
не до обійсть інших 
ців. Бо машинізована 
шувальна дільниця № 4» на 
пуває поля, але не мож 
напоїти ольгівців. !х напої 
може тільки ота древня кри> 
ничка на дні балки, та Д 
неї по воду не всяк здуж 
тут ходити.

Певно, все було б інак >

іншій техніці). Та й це 
вразило й полонило вц: 
тістю й зболеністю пи< 
Непідробними Тривого 
співпереживанням ди 
його написані з натури 
сичені реальними дета, 
й сповнені особливої 
горичності твори.

І ось знову вдивляк 
особливий, притлуми« 
ненав'язливий колорит 
«Щедрості» (1982 рік), < 
центр світу бите вітраї 
негодами, але невмиї 
дерево роду — дерево 
тя. Воно — живуче й 
толике, всюдисуще й 
чене конкретним змі 
Ім'я цього конкретної 
Ольгівка. І вміщує во 
себе й образу діда А 
тія [він там, де корінн 
рева, бо й сам став уж 
рінням, відійшов у т 
небуття. Але З ТІЄЇ ‘ 
витикається у світ тон 
парость — то вже праї 
для них — і дива сві
перша його печаль (н 

нвщ© не бажає бути тим, д|, що тужно відлітаюі 
'Им - надія СВІту вт|пвна
О ТАК відкривав я для тячих образах, і його 

себе це загублене важлива мудрість, які 
й не скажеш знаю- дується в постаті бабі 

ЧЙ’_ сюди давно навіть ля сільського обійстя
€теп-бУСИ ЧЄ Х°ДЯ7Ь) серед Взагалі, все, що в 
Уквіт Сел°І за іншої пори тах Вадима А^ідяника 
том ЧаНв зеленню та цв‘* інакше пов'язане з 
посе^ ж^вих садів, а нині, Арсентієм, сповнене 

зими, огэлене й ливого переживання і 
г



беззахисне. Відкривав його 
наяву я сам, бо для Вадима 
Мідяника, художника з Кі- 
ровограда, це відкриття, 
драматичне й по-своєму бо
люче, відбулося багато ра
ніше тоді, коли він, ко- 

приїхав 
своєї на-

до не брати - У менв ж 
ТИ, то я, було, й за пазуху 
«чим попало, а спасалася^ 
Це зже потім, як нам по 35 
центнерів давали на зароб
лене --- ТОДІ Й крихти не
взяла колгоспного. А в кол-

аби діти та внуки нинішніх 
мешканців села жили при 
них. Та чи доводиться ди
вуватися, що цього не ста- 
лоси, оглядаючись на нашу 
«недавню старовину»! Так І 
устали часи, коли «ніхто й л----------- —

НІШЄ — ТОДІ, І .... 
рінний городянин, 
сюди вперше до 
реченої, а тепер дружини 
8‘ри, до хати її 
Втім, навіть для мене, 
дини зовсім нової 
Ольгівки, 
малося багато раніше _  у
той день, коли вперше по
бачив роботи художника 
В. Мідяника на виставці 
живопису і декоративно- 
прикладного народного ми
стецтва, присвяченій 175-річ- 
чю від дня народження 
Т- Г. Шевченка, яка прохо- 
дила цього року в обласній 
картинній галереї. Тоді по
бачив тільки частину робіт

батьків.
лю- 

у світі 
це відкриття по-

із циклу «Моя Ольгівкал (а 
нині вже появилася чимало 
нових, виконаних з дещо

ідкриє очі живим?

маної багатозначності. Ось 
— скупо й ощадливо пере
дана картина сільського по
хорону. Темні постаті з тра
диційними білими рушника
ми на рукавах, здається, 
ОСЬ7°!'..Ь Розчиняться у над
вечір ї, де непідробна пе
чаль втрати, де стимить не
прикаяно напіврозвалена 
кузня і пливе труна над 
головами людей, нагадуючи 
про суєтність і минущість 
людського і разом з тим 
виступаючи вираженням 
якогось безсилого протес
ту проти неминучого. Тро
хи збоку вгадуємо кульгаву 
постать діда Олійника (ми 
під час тих відвідин Ольгів
ки побували у нього в гос
тях у напіврозваленій ха- 
тинці з табличкою «Здесь 
живет участник Великой 
Отечественной войны»; крім 
цієї, дід повоював ще й на 
фінській та японській). 
Образи деяких сільчан вже 
майже зникли і ледве вга
дуються. Здається, ще 
мить — і відійдуть вони у 
небуття, самі стануть цим 
вечором; а небавом погли
не невідомість і цю самот
ню постать, що трохи поза
ду...

— Чому ця робота, як ? 
решта тієї серії, має назву 
«Останній»! — запитую.

— Тому, що такі, як Ар- 
сентій Обійдихата (він дід 
моєї дружини й прадід моїх 
хлопців) — це останні з по
коління, яке вже ніколи не 
повториться. Власне, таких, 
як він, я більше ніколи й ні
де не зустрічав. Дід Дрсен- 
тій був майстер на всі руки, 
Він був незамінимий в цьо-

’’•ДО не бажає бути тим,

І й 
ш- 
>ДІ 
ба 
За 
)О-
іас 
со
ба
А 

ІУ'

госпі я із двадцять дев ято- 
го року — я сюди заміж 
вийшла з Рибчиного, а ро
дом ми з-під Бобринця...

Знову беремо до рун ба
бині медалі. На зворояь^а- 
писано: «За долголетний
добросовестный труд». 13 
динаміка: «...Мы взвесили 
всё и приняли решение мак
симально использовать воз
можности всей экономики 
для достижения этой цели- 
Сповом, товарищи, 
колебаться, надо 
направить в русло 
чесних дел».

Ми вийшли з хати 
до воріт, а баба 
стояла, проводжаючи 
на снігу ■ 
якого вона 
води, 
башти, 
метрів 
трубах 
не до 
не ДО 1 
ців. Бо 
шувальна дільниця 
пуває поля, але 
напоїти ольгівців- 
може тільки ота древня 
ничка на дні балки * *е 
неї по воду не ВСЯК зду 
тут ходити.

Певно, все було б вя

П ТАК відкривав я для 
себе це загублене 

й не скажеш, знаю- 
чя/ що сюди давно навіть 
«тобуси не ходять) серед 
СтепУ село. за іншої пори 
/сітчане зеленню та цві- 
т°м Ще живих садів, а нині, 
•-Серед зими, оголене Й

хватит 
эмоции 
практи

і ПІШЛИ 
Сашка 

•і нас, 
_  тому самому, з 

натопила соо* 
Бо з водонапірно« 

яка за кількасот 
від її хати, вода 
тече на пташник « 
бабиного обіЙсіЬ. 
обійсть інших

. машинізована «зр - 
і |ч|о 4» на- 
не може

І. ЇХ напоїти

це тоді 
відвер- 
письма.

й

іншій техніці). Та й 
вразило й полонило 
тістю й зболеністю 
Непідробними тривогою 
співпереживанням дихали
його написані з натури, на
сичені реальними деталями 
й сповнені особливої але
горичності твори.

І ось знову вдивляюся в 
особливий, притлумлений, 
ненав'язливий колорит його 
«Щедрості» (1982 рік), де за 
центр світу бите вітрами й 
негодами, але невмируще 
дерево роду — дерево жит
тя. Воно — живуче й бага
толике, всюдисуще й освя
чене конкретним змістом. 
Ім'я цього конкретного — 
Ольгівка. І вміщує вона в 
себе й образу діда Арсен- 
тія (він там, де коріння де
рева, бо й сам став уже ко
рінням, відійшов у темінь 
небуття. Але з тієї теміні 
витикається у світ тоненька 
парость — то вже правнуки; 
для них — і дива світу, І 
перша його печаль (журав
лі, що тужно відлітають). Це 
і надія світу, втілена в ди
тячих образах, і його ооз- 
важлива мудрість, яка вга
дується в постаті бабуні бі
ля сільського обійстя.

Взагалі, все, що в робо
тах Вадима Мідяника так чи 
інакше пов’язане з дідом 
Арсентієм, сповнене особ
ливого переживання і стри

му селянському світі; він 
був господарем у цьому 
світі. Такі тепер, здається, 
перевелися...

Ось робота тієї ж серії — 
«Кінець Арсентія». Певно ж, 
художник має на увазі 
стільки кінець його 
го існування (бо, 
воно продовжується 
й у цих роботах, у 
нах про нього), як 
його справи, обрив і 
саме ТАКОГО життя. Здає
ться, ще пам’ятають тепло 
рук господаря і пилка, ніби 
щойно залишена ним на 
верстаті, і сокира, й точи
ло. Він ніби щойно вийшов, 
але сам верстат осів і пе
рекосився, і якось непоміт
но темінь (чи, може паву
тиння) обсновують його...

Художник не шукає яки
хось несподіваних компо
зиційних ходів, усе в його 
роботах має природне, своє 
місце. I це, як у щойно зга
дуваній, чи іншій роботі, під 
назвою «Мазурківка» (має
ться на увазі мальовниче се
ло, яке нині зовсім обез
людніло), особливо наголо
шує на 
всього, 
Протиприродно, що Госпо
дар іде з цього світу, не ли
шивши по собі спадкоємця, 
який продовжить його спра
ву. Протиприродно, що 
пустіють оселі на чорнозе
мах, який німці під час вій
ни вивозили до Німеччини, 
бо такого чорнозему й

ке 
земно- 
власне, 

і хоч би 
споми- 
кінець 

ниточки

протиприродності 
що відбувається.

справді пошукати по Євро- 
пах. Протиприродно, що

невтомність робочої бджо
ли, яка поволі заповнює ме- 

вода з водонапірної башти дом щільники, і про змін- 
тече трубами до пташника, ність, непостійність 
тоді як люди, яким би мав 
належатися і той пташник, 
і ця земля, і ще багато чо
го — за їхній невтомний і 
гіркий труд, — ці люди зму
шені топити на воду сніп 
або припасати пляшечку 
винця для тракториста, 
який, гляди, приїде за 
казом голови колгоспу 
везти їм води.

Самотній, одірваний 
нас, неприкаяний, позбав
лений видимої перспекти
ви, й тим не менше людя
ний світ постає в творах 
8. Мідяника «Жили-були», 
«Покинута», «Серпень», 
Людські постаті на його 
картинах, як правило, пода
ні нарочито схематично, об
личчя ледве вгадуються. 
Натомість проступає інше, 
важливіше — образ поко
лінь, образ села, образ се
лянського народу. Було б 
надто прямолінійно й при
мітивно сказати, що ці ро
боти сповнені песимізму. 
Швидше навпаки. Художник 
виступає у своїх творах про 
Ольгівку, як Євген Плужник 
в українській поезії двад
цятого століття, в іпостасі 
«трагічного оптиміста». Йо
го оптимізм вистражданий 
осягненням всієї глибини 
втраченого. Звісно, за кад
ром залишається конкрети
ка історії — примусова ко
лективізація й породжений 
нею голод, жах війни й 
скніння перших післявоєн
них голодних років; нема в 
його витворах і прямого 
натяку на нищення «непер
спективних» сіл, на відчу
ження людини від віковіч
них святинь і землі пред
ків. І разом з тим, усе це 
присутнє 
вожних і 
міського 
міського

Та ось 
бота іншого характеру, але 
етимологічно [на думку ав. 
тора цих рядків, в усякому 
разі) пов’язана з тим, про 
що йшлося вище. Це авто
портрет, який називається 
«Думи мої, думи мої,.,». Фо
ном для нього стали деталі, 
що наводять на думку і про 
художницьку робітню, і про

на-
під-

од

у його таких три- 
несподіваних для 
естета, взагалі для 
жителя, роботах.
перед нами й ро-

світу... 
Та не випадково у лівому 
верхньому кутку бачимо й 
образ молодого Тараса 
Шевченка зі свічею в ру
ках. Одразу спливає в па
м’яті: «...Возвеличу отих 
моїх рабів німих і на сто
рожі коло їх поставлю сло
во...». Слово художника — 
то витвори його пензля, об
рази його особливого ма
ленького світу.

Ні, ще не все втрачено 
для Ольгівки, якщо її дра
ма стає гірким набутком 
для нас, котрі, здавалось, і 
думати 
нулі й 
«земні 
повік і 
хто тихо відійшов за
Але настають такі часи, ко
ли багато хто хоче відчути 
себе таким і тим, яким і

чим є 
бою. 1 тоді, як 
східна мудрість, 
відкривають очі 
іншими словами: 
поколінь, які відійшли або 
відходять, лягає в основу 
будови сьогоднішнього 
дня. І тоді не уривається 
нитка традиції. І тоді зви
чайні картини забутого «не
перспективного» села на
бирають сили реквієму, 
пробуджують почуття вини 
й прагнення спокути за не
праведні діла людські, 
ді «Кінець Арсентія» 
поворотним пунктом, 
чатком відродження

тобто, самим со- 
говорить 

«мертві 
живим», 

досвід

забули про її ми* 
теперішні болі. Так, 
двері» не відчинити 
не повернути тих, 

них.

І то- 
стає 
По- 

істо
ричної пам’яті, повернення 
до джерел. Народженням 
нового Господаря. Відкрит
тям тієї простої істини, що 
наша рідна земля у нас — 
єдина,.,

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
На знімках: репродук

ції робіт Вадима МІДЯНИКА.
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Бюро міжнародного молодіжного туризму

«СУПУТНИК»

&

займається організацією молодіж
ного, студентського і шкільного 
туризму. «Супутник» має власні 
молодіжні готелі, туристичні 
центри, які знаходяться в ма
льовничих куточках країни — на 
Кавказі і в Карпатах, на Волзі 
і в Прибалтиці, під Москвою. 
Тисячі юнаків і дівчат з різних 
республік і областей нашої краї
ни, з-за кордону цілорічно від
почивають в туристичних цент-

рах. Надіємося, що серед них 
будуть десятки, сотні представ
ників Кіровоградщини. Вас за
прошують туристичні центри:

«СУПУТНИК» (СОЧІ): 12 — 
25.01, 23.02 — 6.03, 7 — 22.03,
I — 16.04, 7 — 24.05, 26.05 —
12.06, 10 — 27.08, 17.09 — 4.10, 
25.10 — 11.11, 28.11 — 11.12,
13 — 26.12.

ВЕРХОВИНА (ЗАКАРПАТ
СЬКА ОБЛАСТЬ): 24.02 — 9.03,
II — 23.03, 20.04 — 3.05, 1

13.06, 28.06 — 10.07. 26.07 — 
7.08, 22.08 — 3.09.

ГІРСЬКІ ВЕРШИНИ (ДОМ- 
БАИ): 14 — 25.04, 26.04 — 7.05, 
9 — 20.05, 21.05 — 1.06, 15 — 
26.06, 28.06 — 9.07, 10.07—21.07, 
23.07 — 3.08, 15 — 28.08, 29.08— 
9.09, 11 — 22.09, 23.09 — 4.10,
18 — 29.10, 7 — 18.12, 20—31.12.

ТУРБАЗА «ВЕРХОВИНА» 
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБ
ЛАСТЬ): 17— 28.01, 23.01—3.02, 
29.01 — 9.02, 10 — 21.02, 16 —

27.02, 22.02 — 5.03, 28.02—ТІ.03. 
2 - 13.03, 6 — 17.03.

ЛІСОВЕ ОЗЕРО (ПЛЯВІ- 
НЯС, ЛАТВІЯ): 3 — 13.02, 13- 
23.04, 18 — 28.05, 23.06 — 3.07, 
17 — 27.07, 10 — 20.08, 3—13.09, 
26.09 — 6.10, 30.10 — 9.11.

ЮНІСТЬ (МІНСЬК): 7 —
23.01, 24.01 — 9.02, 11 — 27.02, 
28.02 — 16.03, 18.03 — 3.04, 4 — 
18.04, 26.04 — 8.05, 9 — 25.05, 
27.05 — 12.06. 13 — 25.06, 3 —

17.67, 23.07 — 3.08, 5 — 21.08, 
22.08 — 7.09, 9 — 23.09, 7—19.10, 
4 — 20.11, 21.11 — 7.12, 9 — 
25.12, 26.12 — 11.01.

НООРУС (ЕСТОНІЯ): 3 — 
14.01, 15 — 26.01, 9 — 24.02,
26.02 — 12.03, 15 — 30.04, 2 — 
17.05, 18.05 — 2.06, 4 — 21.06, 
22.06 — 1.07, 9 — 24.07, 1 —
15.08, 17.08 — 3.09, 4 — 19.09,
21.09 — 6.10, 24.10 — 8.11, 9 — 
25.11, 27.11 — 13.12. 14 — 31.12.

ЗАПРОШУЄ «СУПУТНИК» УВАГА!
м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 10, тел. 2-95-26, телекс: 282184

Рідне місто
МОЄ.»,

ЗВИЧАЙНО, ДЛЯ НАС, ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАД- 
ЩИНИ, РІДНІШОГО МІСТА ЗА СВІЙ ОБЛАСНИЙ 
ЦЕНТР НЕМАЄ. ХТО В НЬОМУ ЛИШЕ НЕ БУВ! 
ОМЕЛЯН ПУГАЧОВ, О. В. СУВОРОВ, М. І. КУТУ
ЗОВ, ГЕРОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1812 М. М. РА- 
ЄВСЬКИЙ ТА В. Л. ДАВИДОВ, ДЕКАБРИСТИ І. І. 
СУХИНОВ ТА Є. П. ОБОЛЕНСЬКИЙ, ПОЕТИ ОЛЕК
САНДР ПУШКІН, ТАРАС ШЕВЧЕНКО, АДАМ МІЦ- 
КЕВИЧ, ТУТ ВИСТУПИВ З ОСТАННІМ КОУЦЕРТОМ 
Ф. ЛІСТ. А ЩЕ СКАЖЕМО, ЩО З НАШИХ КРАЇВ 
РОДОМ І, ЗВИЧАЙНО, БУВАЛИ В КІРОВОГРАДІ 
ЗІНОВ’ЄВ І ТРОЦЬКИЙ. ТА ХІБА ЛИШЕ ВОНИ!..

ПРО МИНУЛЕ І, ЗВИЧАЙНО, СЬОГОДЕННЯ КІ
РОВОГРАДА МОЖНА ДІЗНАТИСЯ ПІД ЧАС ЕКС
КУРСІЙ, ЯКІ ЗАПРОПОНУЄ «СУПУТНИК». ТОЖ 
РАДИМО ПОСПІШИТИ, ТИМ ПАЧЕ, ЩО ДЛЯ 
ШКОЛЯРІВ ОРГАНІЗОВУВАТИМУТЬСЯ КОРОТКО- 
ДЕННІ ПОДОРОЖІ ПО КІРОВОГРАДЩИНІ!

УВАГА!
УВАГА!

АНОНС!

Комітетам комсомолу, 
профспілковим, держав
ним, громадським органі
заціям, кооперативним 
підприємствам повідом
ляємо:

19—20 січня 1990 року в 
місті Кіровограді відбу
деться

ТУРИСТИЧНИЙ
ЯРМАРОК

по продажу путівок 
на 1990 рік.

БММТ «СУПУТНИК»



БЮРО МІЖНАРОДНОГО молодіжного ТУРИЗМУ
«СУПУТНИК» КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ КОМСОМОЛУ — 

ВАШ надійний ПОМІЧНИК і ДРУГ!
чі екскурсії і постійний супутник — при
ємний настрій.

ПОДОРОЖІ
МАЄТЕ БАЖАННЯ ПОБУВАТИ і

’ «Супутник» завжди допоможе вам 
) здійснити приємні подорожі як по країні, 
і так і за кордон. Якщо ви бажаєте пов- 
\ поцінно використати свою відпустку, доб- 
, ре відпочити, знайти нових друзів-ровес- 
’ ників, краще познайомитися з історією і 
/ культурою різних народів — звертайтеся 
) до «Супутника».
) На вас чекають міжнародні туристичні 
) центри, зустрічі з цікавими людьми, фес- 
\ тивалі, конкурси й карнавали, захоплюю-

Подорожуючи по рідній країні, ви бу
дете знайомитися з місцевою екзотикою 
навіть не турбуючись про побут. «Супут
ник» бере на себе турботу про ваше хар
чування, замовлення та оформлення квит
ків, на вас чекають сучасні готелі та все- 
знаючі екскурсоводи.

Тож не роздумуйте! Дзвоніть, заходьте!

ЗА КОРДОН
звичайно, вам запропонує Бюро міжнародного 
молодіжного туризму «Супутник» Кіровоград
ського обкому комсомолу. Тут ви отримаєте ціка
ву інформацію про країни, вам дадуть з усіх пи
тань консультацію досвідчені працівники. Зали
шається єдине: побажати приємного відпочинку і 
нагадати — обов’язково прихопіть із собою фо
тоапарат. Не пошкодуєте?

КУБА: 6 — 21.09.

АРЄ: 12— 20.11.

ф
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З 29.3 — Могильов — Мінськ — Хатинь.

27.03 — Полтава.
27.03 — Рязань — Москва.

І
і
а

0ШШИІП <ВМ» фммі!;. фИИІв фтіі фИИШ Шию» Шшіі;.: ІМІИІІІІІ'

Для школярів, учнів СПТУ, технікумів, студентів 
інститутів «Супутник», беручи на себе вирішення 
побутових питань, пропонує:

24—31.03 — Мінськ — Гродно — Вільнюс.
24 — 27.03, 7 — 10.06, 21. — 25.07 — Волгоград.
2530.03, 4 — 9.06, 20 — 25.08 — Луцьк —

Брест — Ровно — Львів.
26 —
24 —
24 —
24 — 27.03, 10 — 14.7, 5 — 9.11 — Чернівці —

Яремча — Кам’янець-Подільський.
Весь період дводенні маршрути Київ — Брест.
21 — 30.06, 11 — 20.07, 5 — 9.11 — Батумі.
11 ==, 14.06 — Вітебськ.
26 — 30.06, 6 — 10.07, 4 — 8.08 — Гродно —

Вільнюс.
11 ==» 15.06, 26 — 30.07 — Донецьк.
13 — 19.06 — Івано-Франківськ.
11 — 16.06 — Іваново — Володимир — Суздаль.

19 —* 23.06, 5 — 9.11 — Каліньн — Москва
11 «=• 16.6 — Москва.
7 — 12.06 — Новгород — Стара Руса.
1 — 10.06 — Новоросійськ.
14 — 18.06, 19 — 23.07 — Петрозаводськ — 

нін град.
30.6 — 4.7 — Псков.
15 — 24.06, 5 — 9.11 — П’ятигорськ.
27.6 — 2.7 — Рига — Юрмала.
1 — 5.6, 26 — 30.7 — Тернопіль — Львів.
18 — 22.6 — Ужгород.
1 — 6.6 — Херсон.
20 — 24.6 — Ярослав — Володимир — Суздаль.
21 — 26.7 — Брест.
2 — 6.7 — Володимир — Ярослав — Кострома.
2 — 5.7, 5 — 9.11 — Гомель — Мінськ.
10 — 15.7 — Кострома — Іваново — Ростов.
3 — 8.7 — Тбілісі.
5 — 9.11 — Тула — Ясна Поляна.
5 — 9.11 — Хмельницький — Кам’янець-Поділь

ський — Шепетівка.
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ЧССР: 13 — 22.03, 29.07 — 10.08.

НДР: 11 .04 — 23.04 (для працівників сільського 
господарства), 10 — 19.09.

НРБ: 10 — 21.06 (сімейний туризм), 10 — 21.08, 
21 — 30.10, 9 — 18.12.

СФРЮ: 8 — 19.05, 12 — 23.06, 22.07 — 01.08,
12 — 23.09.

СРР: 4 — 14.08, 8 — 18.09 (відпочинок на морі), 
14 _ 24.11.

ПНР: 23.6 — 2.7.

КРУЇЗ ПО ДУНАЮ: 5 — 24.07.

НДР — ПНР: 7 — 19.08.

*
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Крім названих поїздок протягом року можна 
замовити групові поїздки до ПНР, у тому числі 
для школярів, учнів СГІТУ і студентів. Такі ж по
їздки можна замовити І в НРБ з продуманим від
починком на морі. За довідками радимо зверта
тися в БММТ «Супутник», який завжди радий ста
рим і новим друзч.м

ЗАПРОШУЄ «СУПУТНИК»
м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 10, тел. 2-95-26. телекс: 282184

на гірськолижній турбазі «Волдай», а чи 
в Євпаторії позагоряти на березі Чор
ного моря! А з’їздити в Київ, Москву, 
Вільнюс! Звичайно, масте бажання! Тож 
пропонуємо вам путівки, придбавши 
які, ви довго і з приємністю згадувати
мете про свій відпочинок:

«Волдай» (Новгородська область): 
31.01 — 9.02.

Київ: 14 — 17.01, 10 — 20.06.
Вільнюс — Каунас: 25 — 29.01. 
Клайпеда — Паланга: 26 — 30.01.
Москва: 27 — 30.01, 27.02 — 4.03,

16 — 20.05, 7 — 10.12.
Ленінград: 18 — 22.02, 25 — 30.01,

17 — 21.03, 14 — 18.10, 19 — 23.12.

Львів: 27 - 29.04, 16 — 22.06, 28-0
30.09, 6 — 8.10. Ж

Мінськ: 1 — 5.04. |гл)
Одеса: 26 — 27.05, 8 — ?.О9.
Євпаторія: 29.05 — 11,06.
Геленджик: 19.06 — 3.07.
Сочі: 30.07 — 13.08.
Ярослав — Ленінград: 11 — 18.07.
Вільнюс: 2 — 6.08. зґ Ч
Сімферополь: 10 — 14.09.
Ташкент — Самарканд — Бухара: 12— 

24.09. У <
Баку — Тбілісі — Єреван: 14 — 26.09.
Самарканд — Карши — Бухара: 2 —О’у 

11.10.
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СТРИБОК З МАХОМ НОГИ І ОПЛЕСКОМ
При освоєнні 

складніших вправ 
чань-цюань (довгий 
кулак) необхідно 
обов’язково оволо
діти базовими 
стрибками. Ці стри
бки застосовуються 
на змаганнях. От
же, для тих, хто 
вирішив серйозно 
займатися гімнасти
кою ушу, вони 
вкрай потрібні.

(ТЕНКУН ФЕЙ ЦЗЯО) . '
При виконанні базового стрибка з махом ноги і оп« 

леском (тенкун фей цзяо) слід пам’ятати про такі 
вимоги: “

1. Під час виконання розбігу і стрибка корпус слід 
тримати прямо, не горбитись,

2. Підборіддя під час стрибка підняте і тягнеться 
вперед.

3. Попередні рухи руками виконуються на дуже 
широкій амплітуді, швидко й вільно.

4. У момент виконання попередніх рухів руками по
перек має бути розслабленим.

5. У момент стрибка коліно лівої ноги слід притис« 
пути до грудей, носок відтягнути вниз.

6. Да.ний стрибок виконується з двома сильними, 
лункими оплесками: один — рука об руку, другий 
рука об ногу.

СТРИБОК З КОЛОВИМ МАХОМ НОГИ
(ТЕНКУН СЮАНЬ ФЕН ЦЗЯО)

ОБЛАСНА 
ФЕДЕРАЦІЯ 
СХІДНИХ 
ОЗДОРОВЧИХ 
СИСТЕМ 
ІНФОРМУЄ:

ЛАУРЕАТИ!
* Відбулися Другі рес

публіканські змагання з 
ушу. Команда м. Кіровогра
да стала лауреатом змагань 
(відзначено шість делегацій 
з 20).

СЕКЦІЯ КАРАТЕ?
★ 2 січня відбудеться об

ласний фестиваль федерації 
східних оздоровчих систем 
(в Будинку культури імені 
Компанійця, дискоклуб 
«Олімпія», 15.00). Із пока
зовими вправами перед гля
дачами виступлять спорт- 
смени-спеціалісти з карате» 
ушу, рукопашного бою, 
тайквандо. (До речі, при 
федерації східних оздоров
чих систем створено секцію 
карате. Керівник — секре
тар комітету комсомолу за
воду «Гідросила» Ігор Чет
вертак).

Цього дня ви почуєте від
повідь на всі запитання, що 
вас цікавлять. Вхід — плат
ний.

ф

Для правильного виконання стрибка з коловим ма
хом ноги (тенкун сюань фен цзяо) слід виконувати такі 
вимоги:

1. Перед стрибком виконується широний ярок, одно
часно із закрученням корпусу рунами. Опускаємось на 
підлогу, права нога робить рух, що гальмує крок, який 
дозволяє набрати необхідну висоту для стрибна.

При виконанні руху, що рознручує. руками слід лі
вицю виводити якнайшвидше.

2. Оплеск ступні об руку повинен бути сильним І 
лунним.

3. Та, що б’є по ступні, нога у повітрі випереджає 
ліву ногу.

4. У момент стрибка спина залишається прямою,
Б. У повітрі робиться оберт на 360 градусів.

СТРИБОК З МАХОМ НОГИ ЗСЕРЕДИНИ НАЗОВНІ
(ТЕНКУН БАНЛЯНЬ ЦЗЯО)

При* виконанні стрибка з махом ноги зсередини на
зовні (тенкун байлянь цзяо) слід пам’ятати про основ
ні вимоги до цього елемента:

1. Усі попередні рухи (кроки, підскоки, рухи руками) 
робляться швидко, вільно, на широкій амплітуді.

2. Під час стрибка спина залишається прямою.
3. Рух ноги, що б’є, швидший від руху ноги, ЩО 

«висмикується» на стрибок.

4. Руки роблять три оплески: рука об руку, лівою 8 
правою рукою об ту ногу, що б’є.

5. Тулуб у повітрі обертається на 360 градусів. >

КОНКУРС ЗАВЕРШЕНО? 
КОНКУРС ТРИВАЄ!

ШАШКОВА ШКОЛА: 
ПІДСУМКИ

ВІД РЕДАКЦІЇ: 
З 1990 року за ба
жанням багатьох 
читачів нашої газе
ти розпочинаємо 
новий розділ «Шаш
кова школа».

Редакція газети 
«Молодий кому
нар» висловлює по
дяку всім учасни
кам конкурсу, вітає 
аматорів шашково
го виду спорту з 
наступаючим Но
вим роком і бажає 
успіхів.

«молодий 
КОМУНАР»

ЗО грудня 1989 року

Наш перший конкурс розв’язан
ня шашкових комбінацій, присвя
чений 50-річчю газети «Молодий 
комунар» (див. «МК» від 28 жовт
ня та 25 листопада ц. р.|, завер
шено. Можна підбивати підсумки. 
Головний — конкурс викликав ве
личезний інтерес у багатьох чита
чів, представників різних профе
сій, незалежно від статі, віку, по
сади, освіти. Аматорам шашкової 
гри було запропоновано розв’я
зати шість комбінаційних кінцівок.

Жюрі нонкурсу визначило пере
можців і присудило:

ПЕРШІ МІСЦЯ — слюсареві ви
робничого об’єднання «Радій» А. В. 
КВІТЦІ; 62-річному вчителю-пен- 
сіонерові з Кіровограда Ю. П. КИС- 
ЛЕНКУ та 20-річному студентові 
Кіровоградського педінституту
Анатолію ТАРАНУ.

ДРУГІ МІСЦЯ — інструнтору-ме- 
тодисту радіотехнічної шноли 
ДТСААФ В. Д. СТОРЧАКУ; майстру 
виробничого навчання радіотехніч
ної шноли ДТСААФ Лідії Мико
лаївни ЧИНЧЕНКО та 17-річному 
колгоспнику Із села Бірки-2 Олек- 
сандрівсьного району Юрію ЖАЛ- 
ДАНУ.

ТРЕТІ МІСЦЯ — 10-річному вихо
ванцю шашкового гуртка обласно
го Палацу піонерів та школярів 
ім. В. І. Леніна, учневі 4-го нласу 
середньої школи № 34 Олександру 
ГОНЧАРОВУ; представнику міста 
Світловодсьна О. М. ПОПОВУ та 
учню 8-го класу Кіровоградської 
СШ № 11 Сергію САНДРАКУ, які 
також вирішили всі завдання кон
курсу, але дещо пізні ие надіслали 
до редакції відповіді.

Усі переможці конкурсу наго
роджуються дипломами редакції 
та пам’ятними подарунками.

Багато інших читачів теж пра
вильно розв’язали завдання, але 
значно пізніше переможців наді
слали свої листи до редакції, тому

і не потрапили до числа призерів. 
Слід відзначити роботу 8-річного 
Костянтина Орєхова з Кіровогра
да, який вірно розв’язав чотири 
перших завдання, а в двох остан
ніх не зміг знайти вірного рішен
ня. Здобутком конкурсу є той 
факт, що багато любителів шаш
кової гри відгукнулись з віддале
них сіл та районів.

Наводимо правильні відповіді 
на конкурсні завдання.

ТУР і 
КОМБІНАЦІЯ № 1 (З ОЧКА).
1. <12 — еЗ 14:<12. 2. 12—йЗ Ь2:Г4.

3. Ь4 — с5 Ь6:<і4. 4. Ь2 — сЗ <14:Ь2. 
5. аЗ:е7 g7 — 16. 6. 67^5 с7 — сіб. 
7. е5 — 16 <16 — с5. 8. 16 — й7 
с5 — <14. 9. й7 — 118 <14 — еЗ. 
10. Ь8 — сЗХ.

КОМБІНАЦІЯ N9 2 (4 ОЧКА).
1. е5 — 16 е7:£5. 2. сЗ — Ь4

аЗ:с5. 3. Ь2 — йЗ 114:12. 4. еЗіц! 
с5:еЗ. 5. <І2:18Х.

КОМБІНАЦІЯ N9 3 (5 ОЧОК).
1. сЗ — Ь4 а5:сЗ. 2. еі — <12 

сЗ:е1. 3. с1 — Ь2 аЗ:с1 4. «З—114 
е1:йЗ. 5. 112:14 сі — й5. 6. Н4:еЗХ.

ТУР II 
КОМБІНАЦІЯ N9 4 (2 ОЧКА).

1. 16 —~е7 <18:16. 2. сі — <12
сЗ:дЗ. 3. а5:й7 Ь8:16. 4. 114:12 16—е5. 
5. 12 - еЗХ.

КОМБІНАЦІЯ Н9 5 |4 ОЧКА).
1. <14 — с5І Ь8 — а7. 2. с5 — Ь6І 

а7:с5. 3. <12 — еЗ е7 — 16. 4. сЗ—<14 
а5:сЗ. 5. <14:114 <16 — с5. 6. е5 — 16 
й7:£3. 7. Іі4:е7Х.

Якщо: 3. ...е5 — <14, то 4. еЗ:с5 
й7 — 16. 5. е7:ц7 116:18. 6. с5—ЬбХ; 
3. ...й7 — 16, то 4. е5:£7 116:1'8. 
5. )4 _ е5 <36:<Ї2 6. Ь4:Ь8 <12:Ь4. 
7. вЗ:с5Х.

КОМБІНАЦІЯ № 6 (6 ОЧОК).
1. 114 — й5 с5:еЗ. 2. 14:<12 116:14. 

3. <12 — еЗ 14:1)4. 4. вЗ:а7.
Багато учасників на цьому по

ставили крапку, але в даному ста
новищі виграш досягається єди
ним етюдним шляхом, який треба 
було письмово довести, а саме:

4. ...е7—.16. 5. а7 — Ь8 <18 — с7. 
6. Ь8 — а7 <16 — е5. 7. а7 — еЗ 
с7 — (16. 8. еЗ — І16ІІ е5 — <14. 
9. Ь6 — 181 <16 — е5. 10. 18 — й7х.

Якщо: 8. ...66 — е5, то 9. 116 — 18 
с5 — <14. 10. 18 — е7Х.

СПРОБУЙТЕ
РОЗВ'ЯЗАТИ

«з (8).
Чорні: аЗ, а5, <16, е7, 16, и5, Ііб,

118 (8).

А. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, 
головний суддя конкурсу, суд. 
дя республіканської категорії, 
кандидат у майстри спорту.



'і'

І
«Нвзласрид.жі шедеври». Музичний, А. 

(і голафільм. 20.00 • Вечірня» нгЗНч Л;
■ 20.20 «.Дім для онукш >. Дону-
■ ментальний телефільм. 21.00—Час.

Телевізійна служба новин (Із сур 
а доперекладом). 21.30 — «Кіносер-
■ лантин». Дубль 3-й. «Фігуристка».
■ Художнім фільм. (Канада).

і 
І
І З 1 по 7 січня

л

2 СІЧНЯ
А ЦТ (І програма)

понеділок
1 СІЧНЯ

А ЦТ (І програма)
9.00 — Концерт фольклорно-хо

реографічного ансамблю «Хорош
им» Білоруської державної філар
монії. 9.40 — Документальні філь
ми. 10.10 — «Всі люблять цирк». 
10.55 — «Новорічна історія». Мульт
фільм. 11.10 — Програма телеба
чення Куби. 12.10 — Хокей. Това
риська зустріч. «Торонто Мейпл 
ліфз» (Канада) — «Динамо» (Моск
ва). 14.10 — Заключний концерт 
фестивалю «Пісня-89». 15.55 — Пре
м'єра мультфільму «Хроніка бутер
бродної війни». (США). 16.25 —
Продовження заключного концерту 
фестивалю «Пісня-89». 18.25 — «Зи
ма в Простоквашино». Мультфільм. 
18.40 — «Візит дами». Художній те
лефільм. 1 і 2 серії. За мотивами 
п’єси Ф. Дюрренматта. Прем’єра. 
21.00 — Час. Телевізійна служба 
новин. 21.30 — «КБВ-89». Фінал. 
Зустріч команд Харківського ви
того військового інженерного учи
лища, Уральського і Донецького 
політехнічних інститутів. 23.45 — 
«Щит і меч». Художній фільм. 1 се
рія — «Без права бути собою». 
1.05 — «Анна Герман. Доля і піс
ні». 2.05 — На арені цирну.
А УТ

9.00 — Новини. 9.15 — «Зимова 
фантазія». 9.45 — «Найкрасивіша 
ялинка». Лялькова вистава. 10.30
— «Симфонія квітів». 11.00 — Кон
церт артистів оперети. 13.10 —
Художній телефільм «Гостя з май
бутнього». З серія. 14.15 — Для ді
тей. «Намисто». Новорічна програ
ма для дітей. 14.45 — «У країні 
мультляндії». 15.45 — Прем’єра ху
дожнього фільму «Той, на кого че
кає успіх». 17.30 — Все про кіно. 
18.30 — Мультфільм для дорослих. 
«Місто». 18.45 — «Майстри гумо
ру». Новорічний марафон. 20.00— 
Актуальна намера. 20.30 —На доб
раніч, діти! 20.50 — «Енеїда уві сні 
й наяву». Поетична композиція. 
21.20 — Вперше на екрані *' 
дожній фільм «Пригоди в 
озерську». 22.30 — Вечірній 
А ЦТ (II програма)

9.00 — Гімнастика. 9.15 — 
фільм. 10.00 — Г“,’" “
нок. 10.30 — «Городецькі майстри». 
Документальний телефільм. 11.00 — 
«І пони на землі існує любов...». 
Фільм-нонцерт. 11.30 — Фільм — 
дітям. «Кидок через голову». Ху
дожній фільм. 12.40 — «Співає Ан
дрій Миронов». Кінононцерт. 13.35
— ТЮГ. «Синя птаха», Спектакль
Державного музичного театру за 
казкою М. Метерлінка. 14.55 —
«Зустріч з «Магією». Теленарис.
15.25 — «Кіносерпантин». Дубль 1-й.
17.25 — Мультфільм. 17.35 — «Кі
носерпантин». Дубль 2-й. 18.35 —

6.30 — «120 хвилин». 8.35 — «Жи
тіє Дон Кіхота і Санчо». Художній 
телефільм. Фільм перший. 1 серія. 
Прем’єра. 9.50 — Грає С. Руднєв 
(гітара). 10.10 — «У світі тварин». 
11.10 — Мультфільм. 11.30 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 12.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 13.00 — 
«Мій Друг — кінь». Науково-попу
лярний фільм. (Франція). 1 серія — 
«Лос-Фантастикос». 2 серія — «Ос
танні гіганти». 15.30 — «У пошуках 
капітана Гранта». Художній теле
фільм. 1 серія — «Із Жюлем Вер
ном навколо світу». 16.35 — Діалог 
з комп’ютером. 17.20 — Дитяча 
година (з уроком французької мо
ви). 18.30 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 19.00 — Камерний театр. 
До 75-річчя від дня заснування.
19.40 — Хвилини поезії. 19.45 —
«Житіє Дон Кіхота і Санчо». Ху
дожній телефільм. Фільм перший.
1 серія. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — Актуальне 
інтерв’ю. 21.40 — Концерт народ
ної артистки СРСР І. Архипово».
22.40 — «Сімейний портрет на фо
ні міста». Про творчість письмен
ника Н. Задорнова і його сина 
письменника-сатирика М. Задорно
ва. 23.45 — ТСН. Телевізійна служ
ба новин. *0.05 — «Щит і меч». Ху
дожній фільм. 2 серія. — «Наказа
но вижити». 1.49 — Новини. 1.54 — 
Спортивна програма. 2.24 —
«Вальс... Вальс... Вальс...».

А УТ

УТ ху- 
Утино- 
вісник.

Мульт-
Музичний подару-

нина-. Факти І роздули-
члг телевізійна служба новин (іи 
сурдоперекладом). 19.00 — Екран
документального фільму «Барон 
Фаль-Фейн. Російські монологи». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
Народні мелодії. 20.30 — Ритмічна 
гімнастика. 21.00 — Телестудії міст 
РРФСР. (Ростов-на-Дону). 21.30 — 
Екранізація творів А. П. Чехова. 
«Стрибуха». Художній фільм 23.00 
— «Юрмала-90».

З СІЧНЯ

нічників». Донументальннй теле
фільм. 17.30 Телестудії міст 
РРФСР. «Останній аотограф». 
(Томськ). 18.10 — Ілюзійний атрак
ціон. 18.30 — Час.Телеїзізійна служ
ба новин (із сурдоперекладом). 
19.00 — Держтелерадіо Набардино- 
Балкарської АРСР. «Рампа». 20.00 
— Вечірня казка. І0.15 —- «Якщо 
вам за...». 21.00— «Рахунок № 705». 
Про діяльність Радянського фонду 
миру. 21.30 — Із фондів ЦТ «Золо
та міна». Художній телефільм. 1 се
рія. 23.00 — «Юрмала-90». Москов
ський регіональний етап.

четвер

^ького клубу авто^Я^>ї пісні. 12.10

— Фільм — дітяг^^^Взртии». З се
рія. 13.20 — «Нг.дЯВгЬітло». Доку
ментальний фільм. 13.50 — Денний 
сеанс повторного телефільму «Дів
чина з легенди». 1 серія. 17.00 — 
Мультфільм. 17.15 — «Дони буду 
живий...». А. Сумароков. 18.30 —
Час. Телевізійна служба новин (із 
сурдоперенладом). 19.00 — Хокей. 
Товариська зустріч. «Монреаль Ка- 
надієнс» (Канада) — «Крила Рад» 
(Москва). В перерві — (20.10) —
Вечірня казна. 21.00 — Російські 
пісні башкирської землі. 21.30 — З 
фондів ЦТ. «Золота міна». Худож
ній телефільм. 2 серія. 22.40 — 
«Каунаські дзвони». Фільм-концерт.

ЇГ
заристаю пам’яттю». 18.00 — Рь*-т-
мічна гімнастика. 18.30 — Час,
Телевізійна служба новин (із сур- 
доперскл адом). 19.00 — Держтеле
радіо Української РСР. Молодіж
на студія «Гарт». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «Сходинка до Пар
насу». 20.30 — Прем’єра докумен
тального фільму «Пристрасті по 
Хармсу». 20.50 — Телестудії міст 
РРФСР. А. Шнітне. Четвертий нон- 
церт для скрипки з оркестром 
(м. Горький). 21.30 — «Стомлене 
сонце...». Художній фільм. 23.00 — 
Мелодії різдв’яної ночі.

Піьнліно Осетин
И-ОІ АгСг, «Ьілп сімейного вигни- 
а». 20.40 — Телевізійний музич

ним абонемент. «Історія як леген
да». Передача 3. 21.30 — Прем’єра 
документального телефільму «Пе
ревтілення». Про російську право
славну церкву в Сибіру. 22.50 — 
Концерт духовної музики. 0.50 — 
Нічний сеанс. «Пан оформлювач*. 
Художній фільм.

9.00 — Новини. 9.20 — Для ді
тей. Канал «Д». 10.50 — «Відео-
млин». Музична розважальна пе
редача. 11.50 — Художній фільм 
«Гостя з майбутнього». 4 серія. 
12.55 — Доброго вам здоров'я. 13.25
— Новини. 16.00 — Новини. 16.10
— Для дітей. «Веселка». 16.40 —
Мультфільм «Зачарований хлоп
чик». 17.30 — «Господарем на зем
лі». У колгоспі «Маяк» Знам’ян- 
сьного району Кіровоградської об
ласті. (Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.00 — Дзвени, 
бандуро. 18.30 — Документальний 
фільм «Образа». 19.00 — «Час рі
шень — час дій». 19.30 — «Пісні 
отчого нраю». Концерт. 20.00 —- 
Актуальна камера. 20.30 — На доб
раніч, діти! 20.45 — Реклама. 21.00
— Зустріч з джазом. Група «Аква- 
поліс». 21.25 — «Чоловічі розваги, 
або один раз на тиждень». Прем’є
ра телевистави. 22.30 —- Вечірній 
вісник.

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

«Житіє Дон Кіхота і Санчо». Худож
ній телефільм. Фільм перший. 2 се
рія. 9.45 — Мультфільми. 10.10 — 
«Сімейний портрет на фоні міста». 
11.10 — Народні мелодії. 11.30 — 
Дитяча година (з уроном французь
кої мови). 12.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 13.00 — «Мій друг — 
кінь». Науново-популярний теле
фільм. З серія — «Найменший ко
ник». 4 серія — «Упряжка від од
ного до чотирьох коней». 15.30 — 
«У пошуках капітана Гранта». Ху
дожній телефільм. 2 серія — «Трид
цять сьома паралель». 16.35 —
«Сповідь цивілізованого коопера
тора». Документальний телефільм. 
17.15 — «Здрастуй, музико’». 18.00 
Мультфільм. 18.30 — Час. Телеві
зійна служба новин. 19.00 — Пре
м’єра документального телефільму 
«Кола на воді». Фільм 2. 19.50 — 
«Житіє Дон Кіхота і Санчо». Ху
дожній телефільм. Фільм перший. 
2 серія. 21.00 — Час. Телевізійна 
служба новин. 21.30 — Актуальне 
інтерв’ю. 21.40 — Телесеанс. Анонс 
телефільмів. 22.10 — Фільми-при- 
зери XIII Всесоюзного фестивалю 
телефільмів. «Загибель Марини 
Цвєтаєвої». 23.15 — «Пісні, що 
йдуть за сонцем». Концерт з учас
тю циганського ансамблю під ке
руванням В. Маштакова. 23.45 — 
ТСН. Телевізійна служба новин. 
0.10 — «Щит і меч». Художній 
фільм. З серія. — «Оскарженню не 
підлягає». 1.25 — Новини. 1.30 — 
Кіноафіша. 2.30 — Концерт.

А УТ

4 СІЧНЯ

А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.30 — «Жи

тіє Дон Кіхота і Санчо». Художній 
телефільм. Фільм 1. З серія. 9.40 — 
«Створення лісу». Документальний 
телефільм. 10.00 — Телесеанс.
Анонс телефільму. 10.30 — «Заги
бель Марини Цвєтаєвої». Докумен
тальний фільм. 11.35 — «Новорічна 
казка». Мультфільм. 11.45 —
«Здрастуй, музико!». 12.30 — Час. 
Телевізійна служба новин. 13.00 — 
«Мій друг — кінь». Науково-попу
лярний телефільм. 5 серія. — «Буз- 
качі». 6 серія — «Гаучос Тампе* 
рос». 15.30 — «В пошуках капіта
на Гранта». Художній телефільм. 
З серія — «Талькав». 16.35 — «Му
зична скарбниця». Фортепіанні тво
ри В.-А. Моцарта і р. Шумана. 
17.25 — Дитяча година (з уроком 
англійської мови). 18.30 — Час.
Телевізійна служба новин. 19.00 — 
«Зупинись, мить!». 19.40 — Мульт
фільм. 19.50 — «Житіє Дон Кіхота 
і Санчо». Художній телефільм. 
Фільм 1. З серія. 21.00 — Час. Те
левізійна служба новин. 21.30 — 
Актуальне інтерв’ю. 21.40 — Теле- 
клуб «Любителям опери». 22.55 — 
Наша спадщина. Дві зустрічі. 23.25 
— Концерти фестивалю «Братіслав- 
ські музичні урочистості», и. Гайдн. 
Концерт для корнету з оркестром. 
23.45 — ТСН. Телевізійна служба 
новин. 0.10 — «Щит і меч». Худож
ній фільм. 4 серія — < 2 
рубіж». 1.22 — Новини. 1 
«Свята до музики любов», 
ний спектакль за творами Р.

«Останній 
1.27 —
Естрад- 
Паулса.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Пре

м’єра документального телефільму 
«Великі справи». 8.45 — Мульт
фільм. 9.00 — Французька мова. 
1-й рін навчання. 9.30 — ТЮГ. 
В. Шекспір. «Зимова казна». Теле
спектакль. 11.00 — Французька
мова. 2-й рік навчання. 11.30 — Тан
цює ансамбль «Молодість» БК 
МВТУ імені М. Баумана. 11.50 —
Фільм — дітям. «Кортик». 1 серія. 
13.00 — Ритмічна гімнастика. 13.30 
— Денний сеанс повтооного теле
фільму. «Квартет». 17.00 — «Твої 
шляхи, Якутіє». Документальний 
телефільм. 17.30 — Держтелерадіо 
Української РСР. «Портрет сучас-

9.00 — Новини. 9.20 — Концерт 
оркестру народних інструментів.
9.50 — Село і люди. 10.20 — Ху
дожній телефільм «Гостя з май
бутнього». 5 серія. 11.25 — Нові 
Імена. Переможці телевізійного му
зичного конкурсу. 12.35 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.15 — «Наука і 
час». 16.45 — Естрадні ритми. 17.00
— Мультфільм «Снігова короле
ва». 18.00 — Танцюють діти. 18.30
— «День за днем». (Кіровоград).
18.50 — Наші довідки. (Кіровоград). 
19.00 — Усім миром. Громадсько- 
політична програма. 19.30 — Укра
їнські мелодії. 20.00 — Актуальна 
камера. 20.30 — На добраніч, діти! 
20.45 — Теленарис «Невгамовний 
Бондарев». 21.00 — Музичний мо
нітор. Співає П. Дворський. 21.25
— Вперше на енрані УТ. Художній 
фільм «Головною вулицею з ор
кестром». 22.55 — Вечірній вісник.

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

кументальні фільми. 8.55 — Ні
мецька мова. 1 рін навчання. 9.25
— ТЮГ. В. Коростильов. «Людина із 
країни Грін». Телеспектакль. 11.45
— Німецька мова. 2 рік навчання.
12.15 — Фільм — дітям. «Кортик». 
2 серія. 13.25 — Держтелерадіо Та
тарської АРСР. «Учора і сьогодні 
Татарського оперного...». 14.20 —
Денний сеанс повторного теле
фільму. «Подружка моя». 17.00 — 
Мультфільм. 17.20 — «Клуб опів-

А УТ 
9.00

вальна 
фільм 
чір’я». -------, ... ----- --
шого віку. 11.50 — Для школярів. 
«Старти надій». 12.20 Новини. 16.00
— Новини. 16.15 — Для дітей. «Ве
селка». 16.45 — Республіканська 
фізико-математична школа. Мате
матична олімпіада. 17.15 — Кон
церт. 17.35 — Мультфільм «Острів 
скарбів». 1 серія. 18-30 — «Насе
ленню про цивільну оборону». (Кі
ровоград). 19.00 — Представляє 
Київський театр класичного бале
ту. 19.30 — «Візит до лікаря». Ін
терв’ю міністра охорони здоров’я 
УРСР Ю. П. Спіженна. 20.00 — Ак
туальна камера. 20.30 — На доб
раніч, діти! 20.45 — Реклама. 21.00
— Міжнародний турнір з худож
ньої гімнастики пам’яті заслуже
ного майстра спорту Семенової — 
найпак. 21.30 — Молодіжна студія 
«Гарт». 22.45 — Новини.
А ЦТ (II програма)

— Новини. 9.20 — 
фантазія. 9.50 — Художній 
«Разом». 10.55 — «Надве- 
Передача для людей стар-

ч 1 кл — ----------------•-

Танцю*

8.00 — Гімнастика. 8.15 — Пре
м’єра документального фільму «1 
возлюби його в серці своєму». 8.35
— Концерт фольклорного ансамб
лю «Лейгарит» м. Таллінн. 9.00 — 
Іспанська мова. 9.30 — ТЮГ.
Б. Кіфф. «Прищучив». Фільм-спен- 
такль Московського театру-студії 
під керівництвом О. Табакова. 10.45
— Іспанська мова. 11.25 — «Я вам 
заспіваю...». До 30-річчя Моснов-

и'гітннті суШпа 7 СІЧНЯ
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин». 8.35 —«Жи

тіє Дон Кіхота і Санчо». Художній 
телефільм. Фільм 1. 4 серія. 9.45 — 
«Зупинись, мить!». 10.25 — «Наша 
спадщина». . Дві зустрічі. 11.00 —
VIII Міжнародний телефестиваль 
«Веселка». «Латинське вітрило». 
(Італія). 11.30 — Дитяча година (з 
уроном англійської мови). 12.30 — 
Час. Телевізійна служба новин. 
13.00 — «Мій друг — нінь». На
уково-популярний телефільм. 7 се
рія. «Останні самураї». 8 серія — 
«Гітарист — кінь республіканських 
гвардійців із Парижа». 15.30 — «У 
пошуках капітана Гранта». Худож
ній телефільм. 4 серія. «Золотий 
бог». 16.35 — «50x50». Музичний 
додаток до програми «...До 16 і 
старші». 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин. 19.00 — Продовжен
ня музичної передачі «50, 50». 
19.50 — «Житіє Дон Кіхота і Сан
чо». Художній телефільм 1. 4 се
рія. 21.00 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 21.30 — «Це було... бу
ло...». 21.50 — «Погляд». 23.35 —
Мультфільм для дорослих. 23.45 — 
ТСН. Телевізійна служба новин. 
0.10 — «Дні Турбіних». Телефільм. 
1 серія. 1.26 — Новини. 1.31 —
«Навколо сміху». Вечір гумору в 
Концертній студії Останкіно. 3.01 
— «Це було... було...».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Кіноко

медія «Людина незвідки». 10.40 — 
«Таємниця снігової норолеви». Ви
става. 12.30 — Зустріч з майстра
ми мультиплікації. 13.30 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.20 — Теле
фільм «Слід Дори». 16.40 — «Мос
ти єднання». Колективи агрофір
ми». Колгосп імені Крупської. 17.15
— «День за днем». (Кіровоград). 
17.30 — Мультфільм «Острів скар
бів». 2 серія. 18.30 — На Київській 
хвилі. Інформаційний випуск. 19.00
— «Сонячні кларнети». Концерт 
колективів художньої самодіяль
ності Кіровоградщини. (Кіровоград 
на Республіканське телебачення). 
20.00 — Актуальна камера. 20.30 — 
На добраніч, діти! 20.45 — Що вас 
хвилює сьогодні? Інтерв’ю. 21.05 — 
Документально - публіцистичний 
фільм «За все у відповіді». 22.30 — 
Вечірній вісник.

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

на вірші російських поетів. 8.45 — 
Англійська мова. 1 рік навчання. 
9.15 — ТЮГ. К. Гоцці. «Ворон». 
Фільм-спектакль Московського те
атру сатири. 11.15 — Англійська 
мова. 2 рік навчання. 11.45 —
Фільм — дітям. «Бронзовий птах». 
1 серія. 12.50 — Прем’єра доку
ментального фільму «Хай буде!». 
13.20 — Ритмічна гімнастика. 13.50
— Денний сеанс повторного теле
фільму. «Дівчина з легенди». 2 се
рія. 17.00 — Мультфільми. 17.30 — 
Держтелерадіо Білоруської РСР. «Я

▲
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А ЦТ (І програма)
6.30 — «120 хвилин», 8.30 — «Ма

ма, тато і я». 9.00 — «Дзвони ро
сійські». Виступ інструментального 
тріо. 9.15 — «Образ». Додаток до 
літературної гри для старшонлас- 

----- - ЬІльм. 10.15 — 
'амбоджа сьо- 

«Стоп- 
кіно- 

Пере- 
«Ба- 

і 2 се-

ників. 10.05 — Мультф 
Кіноафіша. 11.15 — «Ка 
годні». Кінонарис. 11.50 — 
кадр». Науново-популярний 
огляд. 12.50 — До 45-річчя 
моги. Художній телефільм 
тальйони просять вогню». 1 
рії. 15.15 — Фільми І Всесоюзного 
фестивалю анімаційного кіно 
«Крок». 15.45 — Сімейний екран. 
Художній фільм «Вам і не сни
лось...». 17.25 — VIII Міжнародний 
телефестиваль «Веселка». Музич
ний фольклор кхмерів. (Камбод
жа). 17.40 — Міжнародна панора
ма. 18.25 — Фільми режисера 
А. Тарковського. «Жертвоприно
шення». Художній фільм. 1 і 2 се
рії. 21.00 — Час. Телевізійна служ
ба новин. 21.30 — В суботу ввече
рі. «Аншлаг! Аншлаг!». 23.10 —
«Різдв’яні зустрічі». Театр пісні 
Алли Пугачової. 2.10 — «Дні Турбі
них». Телефільм. 2 серія. 3.24 — 
Новини. 3.29 — «Освідчення в ко
ханні». Музична програма.
А УТ

9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 
гімнастика. 9.50 — «На хвилі друж
би». Виступає естрадний орнестр 
Вірменії. 10.40 — Літературна кар
та України. 11.10 — Доброго вам 
здоров’я. 11.40 — Естрадний кон
церт. 12.10 — «Любов перемагає
все». Вистава. 14.10 — Грані пі
знання. Лауреати Державних пре
мій УРСР 1989 року. 14.55 — «На 
небі зірка ясна сяє». Концерт. 15.25 
— Мультфільм «Чудовий ліс». 
16.45 — «Скарби музеїв України». 
Полтавські плахти. 17.00 — Чия
програма краща? Теледискусія 
кандидатів у народні депутати Ук
раїнської РСР. 18.30 — Телефільм 
«У полоні юності своєї». 19.00 — 
З нонцертів фестивалю «Віртуози 
країни». Камерний оркестр. 20.00 — 
Актуальна камера. 20.30 — На доб
раніч, діти! 20.45 — Співає Н. Чеп
рага. 21.35 — Вперше на екрані УТ, 
Художній фільм «Фізики». 23.15 — 
Вечірній віснин.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Доб
рого вам здоров’я». Енологія Кри
му. 8.50 —«Таємниця «Чорних дроз
дів». Художній фільм із субтитрами. 
10.25 — Мультфільми. 11.05 —
Фільм — дітям. «Бронзовий птах». 
2 серія. 12.10 — Чемпіонат США з 
баскетболу серед професіоналів 
НБА. 13.10 — «Чи гідні ми своєї 
спадщини». Свято слов’янської пи
семності та культури в Новгороді. 
14.20 — «Телевізійне знайомство». 
Віктор Тихонов. 15.50 — «Дирек
тор гарячої точки». Документаль
ний телефільм. 16.40 — Спорт — 
для всіх. 16.55 — Мультфільми. 
17.35 — В. Славкін. Картина. Теле- 
вистава. 18.30 — Час. Телевізійна 
служба новин (із сурдоперекладом). 
19.00 — «Найму рицаря, або Ри
царі не здаються?». Кінононцерт. 
20.00 — Вечірня казна. 20.15 — і

ЦТ (І програма)
8.00 — Спорт для всіх. 8.20 —

Ритмічна гімнастика. 8.50 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — «Зранідг 
раненько!». Передача для дітей. 
10.00 — Служу Радянському Сою
зу?. 11.00 — Раннова розважальна 
програма. 11.30 — «Довкола світу». 
Альманах. 12.30 — «Здоров’я». 
13.15 — До 45-річчя Перемоги. Ху
дожній телефільм «Батальйони 
просять вогню». З і 4 серії. 15.30 — 
★ Педагогіка для всіх». 16.30 —
Сільська година. 17.30 — В світі 
назок і пригод. Художній теле
фільм «Новорічні пригоди Віті і 
Маші». 19.35 — Грає заслужений 
колектив РРФСР — академічний 
симфонічний оркестр Ленінград
ської філармонії. 19.50 — «Житіє 
Дон Кіхота і Санчо». Художній те
лефільм. Фільм другий. 1 серія. 
21.00 — «7 днів». 22.00 — «Збіг об
ставин». Художній фільм. Вперше. 
23.40 — «Дні Турбіних». Телефільм. 
З серія. 0.44 — «Весела вдова». Му
зичний художній фільм. 1 і 2 серії.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастина. 9.50 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична про
грама. 10.50 — «Чиста криниця». 
11.25 — Художній фільм «Лілова 
куля». 12.40 — Вперше на екрані 
УТ. Науково-популярний фільм «І 
луною відгукнеться». 13.15 — Но
вини. 13.30 — Для дітей. Канал 
«Д». 15.00 — «Село і люди». 15.30 
— «Ви нам писали. Музична поо- 
грама за листами глядачів. 16.00 — 
Слава солдатська. «Солдатські лис
ти». 16.45 — В країні мультляндії.
17.45 — «Урок без дзвоника». Зу
стріч з педагогом-вихователем 
Б. П. Нікітіним. 18.45 — Телеспорт- 
арена. 19.25 — Концерт ансамблю 
«Тисмениця». 20.00 — Актуальна
намера. 20.30 — На добраніч, діти!
20.45 — Вперше на екрані УТ. На
уково-популярний фільм «Третій 
дзвоник». 21.45 — Мультфільм для 
дорослих. «Пугало». 22.35 — Вечір
ній вісник. 23.05 — «Відеокур’єр».

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 8.15

— Прем’єра документального філь
му «Ілмарс та Марина». 8.45 —
Мультфільми. 9.05 — «Чужа Біла 
і Рябий». Художній фільм з суб
титрами. 10.40 — Документальні 
телефільми з циклу «Кінопублі- 
цистика союзних республік». 11.30
— Фільм — дітям. «Бронзовий 
птах». З серія. 12.35 — М. Гоголь. 
«Мертві душі». Прем’єра фільму- ‘ 
вистави Челябінського обласного 
театру ляльок. 14.30 — Відеоканал 
«В ефірі — Радянська Росія». 17.00
— «Планета». Міжнародна програ
ма. 18.00 — Мотокрос під дахом 
стадіону. 18.40 — Дж. Тартіні. Кон
церт для корнета пікноло з ор
кестром. 18.55 — Молоде кіно. «У 
світі було яблуко», «Зла казка», 
«Час, коли губляться корови». 
Мультфільми. 19.45 — Вечірня каз
на. 20 00 — Вперше в ефіпі. 24-го- 
динний телемарафон Дитячого 
фонду імені В. І. Леніна.
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1 КІНЬ МОЖЕ МАТИ СВОЮ
ДХІЛЛ ЩЕ в МИНУЛОМУ НОМЕРІ НАКИВАВ П’ЯТОЮ, л :- 

В ПОСПІХУ ЗАБУВ СВОГО ВІРНОГО КОНЯ. ПАЛАЮЧИ ОС. - 
ЛИВИМ ПОЧУТТЯМ ДО БРАТІВ СВОЇХ МЕНШИХ, МИ 6ЛАГС 
РОДНО НАДАЄМО ГНІДОМУ СЛОВО Б ОСТАННЬОМУ Ю 
НЕЙ РІК ЯКЩО З ТОГО УСЬОГО ЧИТАЧАМ ГР’- -<:• ДИ ГУСУ 
КЕНТАВР - 1990-й ДЛЯ НАС БУДЕ СИТНИМ, ДОБРИМ І ПЕБ 
НИМ.
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