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До комсомольців, усієї молоді

«Ходіть

з нами,
з нами

козаками...»
Кіровоградщина здавна коза
цький край. Колись на її тери
торії
розташовувались БугоГардівська та частина інгульської паланки. Сьогодні йде про
цес відродження національної
свідомості. І у нас, у степово
му краї, відроджується козаць
кий рух — засновується Укра
їнське козацьке товариство.
Низові осередки товариства
вже існують по всій
Україні,
тож поки що є кілька варіан
тів Програми і Статуту. Але ос
нова все-таки одна — діяль
ність товариства ініціатори його
створення бачать у відродженні
кобзарства, козацької бороть
би (як виду спорту), народної
медицини, кінного спорту, ус
ної народної творчості, стилю
харчування,
характерництва,
національних козацьких строїв
та атрибутики. Товариство ство
рюється в основному як мо
лодіжна організація культурноспортивного напрямку, відкри
та для всіх, позапартійна.
Ініціативна група Кіровоградщини наступної суботи, 27 квіт
ня планує провести установчі
збори. Вони відбудуться в при
міщенні педінституту о 15 го
дині«
Наш кор.

Кожен П’ЯТИЙ

українець
живе
за кордоном
Відбулося чергове засідання
громадсько - політичного клу
бу «Перевесло» на тему укра
їнської діаспори. З цікавим,
грунтовним оглядом українсь
кої еміграції по багатьох краї
нах світу (Америка,
Канада,
Бразілія, Аргентіна, Венесуела,
Австралія, Польща, Франція,
Чехо-Словаччина, ін.) зробий
декан факультету іноземних
мов педінституту В. М. Бабич<
Він навів багато цікавих факті».
Наприклад, 21 відсоток усіх ук
раїнців проживає за кордонами
великої України. Це єдина ве
лика нація, яка має такий знач
ний процент діаспори. У Кана
ді з 25 мільйонів
жителів 1
мільйон українців. У Америц
—* 2 мільйони. Скрізь, де ж*
путь українці, вони мають ши
року сітку
культурологічний
товариств, юнацьких організа
цій, шкіл, кафедр у вузах, які
дають відомих наукових, полі
тичних та культурних діячів.
Присутні також переглянули
слайди репродукцій картин ук
раїнських художників за рубс
жем. Послухали українські на
родні та стрілецькі пісні та гу
морески у виконанні студентів
Дубини
та
педінституту С.
А. Бондаренка.

Наш кор.

Одна із субот квітня у нашій країн! на«
передодні річниці з дня народження В. І
Леніна традиційно проводилась під знаком
всенародного свята праці.
Сьогодні, у
енладний для країни час. ідея його прове
дення час від часу піддасться сумнівам.
Центральний Комітет
ЛКСМ
України
(МДС) звертається у зв’язну з цим до комі
тетів комсомолу, інших молодіжних форму
вань із закликом провести 20 квітня суботнин.
Зважаючи на те, що він проводитиметь
ся напередодні п’ятої річниці аварії
на
Чорнобильській АЕС, пропонуємо провес
ти його на засадах загальнолюдських Цін
ностей, доброчинності й милосердя. Вважа-

України

єно, що зароблені кошти
нобиля*»
було б перемазати в «Фонд
ИІО
на рахунок місцевих програм по
у>
допомоги потерпілим від
ічошти
За рішенням комітетів комсомолуі«
можуть бути перераховані
«ід
оздоровлення дітей, що 9оСТр^Л?Ок
цк
авари, на розрахунновии
рмиУисьній мі
ЛНСМУ (МДС) N. 004700504 У ”Г'ВС 032201 і
сьмій дирекції Укрсоцбамну МФО о
з ПОМІТНОЮ «ДІТИ Чорнобиля».
>
Нехай наша спільна ТРУА°®* *КЦ,мЛагоне ще одним проявом гуманізму, ©ла
родності до страждущих і знедолених.

Бюро ЦК ЛКСМ України |МДС).

ЦК цікавиться

У Фінляндії нещодавно завершилася VIII (Міжнародна вис.ум тавка дитячого малюнка,
яка
проводилася
під
егідою
’ О ЮНЕСКО.
На ній було представлено
.***** 268 малюнків із 45 країн світу.
Кіровоградська дитяча худож
ня школа,
активний учасник
республіканських та всесоюз
них виставок, теж була пред
ставлена на ній трьома робота
ми в техніці ліногравюри
та
офорту.
За підсумками виставки 9С!
трос учасників стали лауреа
тами і отримали почесні ДИП
ЛОМИ, а художня школа наго-

ж

Довкола нього, власне, і обертається весь
сюжет. Незаслужено посаджений і в строк
вилущений міліціонер Андрій демонструє на
бір вартісних людських і чоловічих якостей.

лег^тів'на

цію ЛСн2мУ И<М/См) чй.

тай?ІТВРОн“х'»"“<’МУ
номері «МИ».

ВАРТО ЗАДУМАТИСЬ:
ЧИ НЕ ПІЗНО ЦЕ РОБИТИ?

М. ШВОРАК.

роджена пам ятною медаллю.
«МК» приєднується до поздо
ровлень.
Ще одна радісна подія
кає вчителів і учнів школи
цьому навчальному році,
жаданна змога перейти з
них і темних класів в новозбу- І
дований просторий корпус шко- \
ли мистецтв. Збільшується ГЗ
кож кількість навчальних місць
Усіх, хто любить живопис, гра
фіку, історію мистецтва, хто зай
мається декоративно-приклад
ною творчістю! Не баріться —
приходьте сюди навчатися.
А нагороди прийдуть.

Наш корг

Тек, саме демонструє те, що заклав у роль
сценарист, велів режисер і знімав оператор.
Якимись примітними гранями акторської гри
В. Міщенко не сяйнув, хоча й не провалив ро
боту. Його ж партнери по грі це майже зро
били. Ну ні одна жива душа, крім бабусі з чо
ловічим басом, не запам’ятовується — це ж
треба так умудритися зіграти! Навіть Михайло
Козаков тільки бровами і м’язами лиця пра
цює.
Певні драматургічні можливості закладені в
образі Яни, раптово облагородженої появою в
її житті безкорисливого сміливця. І часу їй у
фільмі відведено досить. Та мерехтіння цієї
особи на екрані викликає щось близьке до роз
дратування. її серпанковий нічний халатик у
перших кадрах розкішний, під ним нічого зай
вого, в усьому ж іншому — повна безликість.
Не знаю, як у кого, а в мене вже є список акт-

с=
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ПОВІДОМИВ

и. .

брифінгу член
колег,.
Йержмомстату СРСР р п
ЄТЛЯН, колегією Дерні
номстату прийнятий і
пропонованим на розгл*.
Президенту СРСР пр0<н;
указу про введення з <
травня ц. р. безпартік
них нвитнів на всій
риторії Союзу. Ця анщ.
необхідна,
пІднреСлив
Р. П. Петляй, Держном.
стату
СРСР для пол^.
шення справи обліку гро.
мадян Союзу у зв’язну із
загостренням
ситуації
після минулого референ
думу*

ліхи в проведенні політики
лоді є. А ось щодо утвердження ав^”^ку°ком.
молу, скажімо так, створення певного
АпапюСобака чабана ЕмЬ
ля Ахітасва, який кочу,
сомолу в суспільстві, тут іще працювати и Р І
вав
зі
своєю отарою
вати. І, звичайно, добре, що там, «наверху . - пасовищі Арам за (Киргиз
домлюють ці проблеми, та прикро, що і в І, Р
стан), притягла до юрти
занровавлений череп, не
(на який ми стільки надіялись ) не бачать про
схожий на відомі. Лінарі
ку в цьому частоколі. Отож, треба більше Р03Ра*
свідчать, що череп міг
ховувати на власні сили — свої фінанси, економ
належати істот» з високу, інтелект.
корозвинутим
інтелек
том. Якщо виясниться,
Коли ж мова пішла про гроші (статті витрат і
що череп не належить
кількість виділених коштів проаналізував
жодній відомій на землі іс
чий фінансово-економічним відділом ЦК Шіпсм
вважати,
тоті» уфологи
муть, що це череп ІноЮрій Шунін), то в залі всі притихли. Хотіли ж
лланетянина.
Чабани
почути, що перепало «низам». їм, правда, трохи
стверджують, що не раз
перепало, бо із страхового фонду виділено 100 млн.
забачили в тих місцях
_ „ _
гаднові літаючі об’енти.
крб. на соціальні програми. Але ці кошти поки що
ніяк не можуть розділити республіканські коміте
Міністр
оборони
ти. Отож, цілком закономірним був перехід усієї
СРСР Язов підписав нарозмови до республіканської конференції ЛКСМ У,
наз № 27/683, згідно з
яка відбудеться через місяць. Більшість зійшлася
яким з 1 травня 1991 ро
на тому, що її треба провести по-діловому, не роз
ну осіб, яких призивають
порошуючись на дріб’язкові питання.
в Радянську Армію, біль
ше
не будуть стригти під
Коли ж дійшла черга до запитань, дебатів, то,
боне. Замість цього всім
певно, найактивнішою була наша, кіровоградська,
•ійсьновослужбов ц я м»
делегація. Наприклад, перший секретар Світловодвключаючи призовників,
два
рази на рін будуть
ського РК комсомолу Сергій Середа заявив, що
робити шестимісячну за"
XXI з’їзд ВЛКСМ' розвалив комсомол: були відки
аивну волосся. Цей на
нуті старі форми роботи, а нових тоді не запро
каз продиктований реко
мендаціями
військових
понували, не нажили й потім. Отож, він упевнений,
медиків. Що ж тоді, ці
що у всякій справі потрібні дисципліна, компетент
каво,
залишиться
жінкаде;
ність і відповідальність. їх нам зараз не вистачає.
Важливими, на його духмку, є стосунки компартії з
А За проханням ЦЧ|
комсомолом. Кожна із сторін повинна чітко усвідо
РИП з метою наведення^
мити, що потрібна іншій.
породну у справі сплати/^
| партянеснів, яма остан- я
С. Середу підтримав перший секретар Маловиснін часом дуже загалъ-и
кувалась у багатьох парт-1
ківського РК комсомолу Сергій Шербан, інші вис
організаціях, віднині но* ц
тупаючі.
мумісти зможуть нупуваЛ
Про взаємодію первинних організацій і регіональ
ти горілку у себе в парт- і
комі за місцем роботи
них комітетів говорив другий секретар Олександ
після пред’явлення парт
рійського міськкому комсомолу Віталій Чабан, сек
квитка зі штампом про
ретарі багатьох первинних із інших областей. Вза
сплату членських внес
галі, обговорення було жваве, емоційне. Майже як
ків.
у нашому парламенті. Але, на жаль, і таке ж ма
лопродуктивне. Видно, ще не навчилися ми шану
А Не одержали парла
ментської зарплати за
вати дорогоцінний час. Чітко розмежовувати про
січень і лютий депутати
екти, прожекти і діла. Це вже хвороба всього на
фракції «Рівноправність»
шого суспільства.
Верховної Ради Л гвП0
Як відомо, вони відмо
Головний плюс проведеного заходу — визначен
вилися від участі в робо*
ня позицій. Та, по-моєму, це вже не вперше.
ті ?>ар»тмеиту мз
знач

Впізнай п по пеньюару
По американській ціні проскочив на екран
кіровоградського «Комсомольця» вітчизняний
фільм з частковим болгарським співавторст
вом «Дурні вмирають по п’ятницях». У пропор
ціях 1:2:2 тут змішалися ударні жанри — еро
тика, детектив, бойовик. І ви знаєте, ця суміш
навіть придатна для вживання. Поки дивишся
воно й нічого, тримає увагу в напрузі. Гонки
з переслідуванням, пожежі,
бійки, таємничі
двері в стінах, мов у середньовічних замках,
багаті апартаменти, де в кожній кімнаті _
— по ліжку, і на кожному хтось із кимось
щось робить. Або намагається, та перешкод
жає головний герой.

У середу ®ідбУ®ся
пленум ^йл?^олу

€)••__________________ ____ ______

Таке питання не раз чув на семінарі-нараді,
який відбувся минулого тижня в м. Миколаєві. У
семінарі взяли участь перші секретарі районних,
міських, обласних комітетів комсомолу, редактори
молодіжних газет, секретарі крупних первинних ор
ганізацій шести областей — Запорізької, Кірово
градської, Кримської, Миколаївської, Одеської,
Херсонської. Організатор — ЦК ВЛКСМ. Отож, і
гості із ЦК були здебільшого з Москви, а не з Ки
єва.
Для чого ж збирались комсомольські лідери з
усього південного регіону республіки?
— Щоб детальніше поговорити після XXI з’їзду
ВЛКСМ, звірити позиції”, вияснити, чи здатен ком
сомол вийти із кризи. — Це слова Дмитра Брагіша, секретаря ЦК ВЛКСМ.
У доповіді він відзначив, що сьогодні комсомол
перетворився із організації для вибраних в орга
нізацію, в якій значно вищий рівень свободи, і яка
покликана служити молоді. Повідомив про зміни,
які відбулись останнім часом у Спілці. Адже від
тоді шість республіканських організацій (із п'ят
надцяти) змінили свої назви. Та й не тільки їх.
Вносились зміни в Програми і Статути.
Ось на сьогодні комсомольська організація Гру
зії (а вірніше те, що від неї залишилось — Мо
лодіжна Спілка Грузії) уже не є суб’єктом федера
ції у ВЛКСМ. У той же час Абхазький республікан
ський та Південно-Осетинський обласний комітети
не підтримують МСГ і діють на
основі Статуту
ВЛКСМ. Вочевидь, що національні й політичні
колізії не обійшли молодь, нашу Спілку.
У Москві, як повідомив Д. Брагіш, до зміни назв
ставляться терпимо. І, як мені здалося, готові тер
піти й далі, бо якоїсь конкретної програми дій по
виходу із скрути поки що немає.
Нагадав секретар ЦК і про іншу проблему —
зменшення кількості членів Спілки. Цьому є дві
причини. Дослідження, проведені науково-дослідним
центром ВЛКСМ, свідчать: по-перше, зменшився
прийом у члени ВЛКСМ, і всім комсомольським
працівникам треба подумати, як тепер залучати мо
лодь. По-друге, комсомол починає старіти, збіль
шується вихід із Спілки за віком.
Звичайно, доповідь не була констатацією лише
негативних тенденцій. Бо
якщо неупередженим
оком поглянути на дійсність, то сьогодні ВЛКСМ
— єдина громадсько-політична організація, яка
послідовно відстоює інтереси молоді на всіх рівнях
Рад, у партійних, інших громадських організаціях,
а також на підприємствах чи в господарствах. Ус-
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ОБРАНО Д£ЛЕГАТІВ

На фото: пам’ятна медаль.

КІНОАФІША

рис котрих, на МОЮ думку, ЗНЯЛИ • КІНО тіль
ки тому, що вони схотіли там оголитися. Будь
ласка якщо це комусь цікаво: Н. Негода
К. Морітц, О. Кабо. І оця... як там П. Очима
блимає, ноги переставляє, якісь слова
про
мовляє - ото . вся артистична індивідуалГ
и'сть. А де ж молоді спадкоємиці Муравно
во>, Неиолової, Ахеджакової, Купченко* Гундарєво.? Чи, може, вони і є, але не годятьсГдл,
зйомок сексу в домашній лазні!
А
Ні, вони, мабуть, як і юні наступники Янко».
ського, Збруеве, Михайлова, Нареченно».« п
онова, чекають часів, коли гл^Г*-

надивиться ударів черевиками в живЬг і
рання на жінках дефіцитної білизни.
Р

А поки що дурні живуть на наших
не по п ятницях, а. мало не щодня.

протесту проти б-'рика^
навколо його будівлі
проти альянсу фракції
більшості з конгресом
громадян.

• Блискучий показ мо
делей молодих радянсь-'
них та італійських ху
дожників пройшов у ку
льтурному
центрі ІАЛ
міста
Туріна. З показу
стало зрозуміло, що за
раз в моді онсаммт, пар
ча, шовкові тканини —
все, чого немає в радян
ських магазинах І чого
повно в італійських. Для
радянським
лоби гелів
«водно одягатися підійш
ла б колекція італійських
зроблена в
нїй- ї?^°нальмих тради
цій. для
дорослих —
Просте ситцеве плаття,
Для дітей —. на що висстарих запасів
тканини, із взуття — всі—
А 8 червня
в місті
Поццуоп1> на 5атьн|вщм.
Ні знаменитої актриси
фі Лорен (вона одержала
* г°ллівуд| Оснара «За
артистичну кар’єру») ВІД'
б*деться свято на її честь,
ниє організовує місцева
асоціація «Друзі мисте*£*•**• Розвага ця кошту
ватиме мільярд лір.

І

Ж Опозиційна Демонрв'
тична партія Албанії ого
лосила про бойкот сесії
парламенту, якщо уряд не
покарає винних у заги
белі чотирьох демомст*£
рантів у місті ШиодерЖ
тряд призначив комісію
"нци£е^ДУШаМНЮ ЦЬОГ0

Ш Сума 5-процентного
СР?₽Т?Л ” я“а “1с"-ці<т
г-РСР (січень—лютик 199«
Уону) склала 931,5 яли.
нрб. По Україні — 15Л
крв.

Я*'

екоан.
Р

Н. ДАНИЛЕНКО.

4

‘

(За матеріалами преси)«
і:

І ЗНОВУ СВІТ ТАНЦЮ€ ТАНГО З АРГЕНТІНИ
/Два дні на сцені будинку культури ВО «Радій» проходив
конкурс
сучасного, побутового танцю «Модерн-91», організований при
най
активнішій участі невтомної Б. А.
Стрельбицької і міського відділу ку
льтури міськвиконкому (голова жю
рі В. Чхаїдзе).
Конкурс проводився по чотирьох
групах танців: модерн (диско-ритми,
реп, біт-ритми), аргентінське
тан
го, мамба (танець кубинського по
ходження, відзначається великим
темпераментом і запалом) і знаме
нитий у 60-ті роки рок-н-рол. При
назві останнього тацю, мабуть,
у
багатьох представників того покол ння, чия юність іскрилася тими ро
,ками, на очах з’являються сльози, а
серце здригнеться немов від почу
того імені Ельвіса Преслі.
У конкурсі «Модерн-91» брали
участь танцювальні групи і окрем.
чдЗиконавці.
Серед переможців ан
самбль бального танцю «Конвалія»,
наша знаменита, ніжна «Конвалія» »

майже не відомий у місті колектив
«Елегант» (завод АРЗ, художній ке
рівник, між іншим, вихованець «Кон
валії» Олег Нікітчук). Ці колекти
ви поділили перше і друге місця
(грошова премія по 250 карбован
ців). З місце (грошова премія .150
карбованців) зайняв колектив ест
радного танцю КІСМу (керівник Іри
на Васильєва). Заохочувальні премії
отримали пари Ернесто Саяс (КВЛУ
ЦА) і Олена Насуленко («Конвалія»),
Наталя Стець і Ігор Спінул, Роман
Воскобойник і Марина
Малахова.
(Обидві пари з «Конвалії»).
Приз глядацьких симпатій завою
вали Армандо Лендо (Куба) з КВЛУ
ЦА і Світлана Бондар, одинадцятикласниця Голованівської середньої
школи № 1 за виконання індійсь
ких танців.
«
«Ми все-таки переживали, — ска
зала мені Б. А. Стрельбицька, —
чи зберуться люди. Адже на рес
публіканському конкурсі, що про
ходив у КІСМі, з приводу організа
ції все було зовсім не так, як хоті-

лось. І раптом.. Ми навіть самі не
чекали, що конкурс матиме такий
успіх. Життя таке важке, нелагідне,
а люди, не дивлячись ні на що,
прагнуть музики і краси. Зізнаюсь,
замислюючи цей конкурс, я вагала
ся: в модерних танцях іноді надто
багато вульгарності. І в цьому від
ношенні все пройшло дуже вдало.
Ніщо не шокувало наше шановне
жюрі, яке складалося з професіоналів-хореографів».
Шкода, що конкурс не мав дос
татньої попередньої реклами, а то
б бажаючих було ще більше, як на
минулорічній «Ламбаді-90». До ре
чі, чому б організаторам конкурсу
не повторити за її прикладом та
кий ось прекрасний вечір у залі фі
лармонії (яка нічого хорошого за
пропонувати взагалі не може!). Тим
більше, що наших стомлених, знер
вованих городян так вабить соняч
не танго з Аргентіни, популярність
якого знову повертається.

В. ЛЕВОЧКО.

ЛЕНІН І СЬОГОДЕННЯ
Уявіть себе продавцем овочі« на ба/|
aapjt Поки ваіаа редиска іевіжа, хрумка Н
пахуча. ви продаєте П по одній ціні. Трб4
хи прив’яла і залежується
знижуєте. І
Залишилися рдні перебірки, які внкндати 1
шкода — віддаєте за копійки, але ж все?
« не задарма.
Тепер уявіть собі ковбасний маітазннII
Йісля відвишяии ній. Лєгїйть дещо — «і
сарделі часом, j рулет рублений, Т кра.«'
хінська. » одеська. Ціни — від »близьке
двадцяти» до «з» тридцять». Після 2’.
квітня цієї тричервінцевої, нршадують
продавці, лише пару разів по !(Ю грамів■:
на закуску п’яниці купували. Дешевшу, ■
:ми!чайяо. розбирають, але потроху, і цей
неквапливий етрумои лохуипїв дає
ливість тримати полиці підносно запооие»!
ними. Але разом з ковбасою і новим» лйН
магазині
\
аул. Лепїпа, наприклад, появилося ще: і
8 деідо. Невидиме, нечуиш для вуха, не.* і
овиме на дотик і смак. Це «шес*»
овлюЄ;.Жльки нСг:йрйному навіть аж»
битий
товар тен
дітний, а холодйлацнц її йонсервуе а Ш
Рівному вигляді пен^дрвго, а надворі все

16 квітня в громадсько-політич
ному центрі обкому партії прой
шла обласна науково-практична
конференція «В. І. Ленін і сучасні
політичні процеси», яку органі
зував і провів
Кіровоградський
обком Компартії України спільно
з Київським інститутом політоло
гії і соціального управління.
Відкрив конференцію
перший
секретар обкому партії Є. В. Мармазов. Від імені її учасників було
направлено делегацію для покла
дання квітів до підніжжя пам’ят
ника В. 1. Леніну.
Учасики кофереції заслухали
доповіді: «Ленінська теоретична
спадщина: історія і сучасність» та
«В. І. Ленін і сучасна економічна

реформа», з якими виступили док
тор історичних наук, професор,
завідуючий кафедрою історії полі
тичних партій Київського інститу
ту політології і соціального
уп
равління В. Ф. Шевченко і канди
дат економічних наук, заступник
завідуючого кафедрою політоло
гії і соціального управління цього
ж вузу В. В. Радченко.
Після пленарної частини відбу*
лись засідання по секціях.
На другому пленарному
засі
данні було заслухано
повідом
лення керівників секцій.
Учасники конференції прийняли
звернення до жителів області.

Т. МУЗИЧЕНКО.

В

І, нарешті, уявіть себе прбдавпем ойприхопленої здпахо» иовбасв («ишь
: вона ваша власна)і Звичайно «і йкше.'.
ие захочете, згодом пйруїтй нею ісвй» ;
, шок,
збути товар
Й рук, w»?Bi«;:3«pcife
згнив.
■ ї::;Алє ця теорія годнться для вільної 5
SOprir^ii й оільшіх цін. У иае же торсів-1
ля як не «радянська», то «комісійна» чи:.
«коопбратнвна», а ційй як не «державні», з
ja «договірні», і якщо їх «регульовані
вість» У .бік фантастичних підвищень три» ‘
жатиме, w або ми будемо зовсім беа*'
ковбаси, або треба терміново вводите:
багатоярусні ДІЖ«» у лікарняних віддН

...

оо

таїна чудес
Учителі мусять у цей складний час за багатьма проб
лемами не прогледіти дитячу душу, її внутрішній СВІЧ,
її радості і печалі, бути поруч з дитиною, вчасно при
йти на допомогу.
Саме такою турботою про дитячі душі, про майбутнії
долі школярів пронизане життя Перегонівської СШ Голованівського району, де директором вже понад 8 ро
ків працює В. Ф. Капелюшна. Педагогічний колектив
цієї школи однодумці у тому, що школа повинна на все
життя стати для дитини джерелом доброти, людянос
ті, чесності, внутрішньої культури.
Починаючи з початкових класів, вчителі
проводять
цікаві справи з дітьми і батьками, де культури вчаться
всі разом не на словах, а на ділі. Клуб «Засідання ввіч
ливих» для найменших веде Любов Наумівна Руденко.
Через зустрічі з казковими героями, цікаві ситуації пі
знають діти правила поведінки, культуру спілкування.
Після 3-річного відвідування клубу, перейшовши до
5-го класу, перше заняття клубу п’ятикласники про
водять спільно з малюками-першокласниками.
Р. М. Васниківська, вихователь групи
продовженого
дня у 5-му класі у своїй роботі використовує ділові й
рольові ігри, уроки культури, сюжетні ситуації і т. д.
Вчителі М. В. Гондюк, Л. А. Коротюк,
К. К. Баранова,
А. Ф. Голобородько, класні керівники середніх та стар
ших класів, стараються завжди відштовхнутись від ін
тересів і запитів самих дітей. Культура взаємин ХЛОПця і дівчинки, зовнішній вигляд школяра,
коло твоїх
знайомих і друзів та інтереси, що їх поєднують, пріорітети загальнолюдських «.цінностей — ці та цілий ряд
інших питань хвилюють учнів, вони шукають на них від
повіді разом з вчителями, батьками. Спільні вечори,
вогники разом з батьками, туристичні поїздки, екскур
сії, пісня під гітару в тісному колі друзів — все це
стає найпереконливішим доказом того, що людина ли->
ше через культуру спілкування з іншими
найглибше
розкриває себе і пізнає красу духовного багатства.
Л. А. Любодюк — вчитель музики, керує
гуртком
духових інструментів, який відвідують
в
основному
хлопчики. Леонід Андрійович шукає в дитячій душі ті
струни, які допоможуть пізнати світ прекрасного.
У гуртку «Юний токар» вчать хлопчиків бути майбут
нім господарем в домі, а дівчатка в гуртку
крою,
шИття та в’язання вчаться бути берегинею у
власній
оселі.
Шкільний театр приваблює дітей до себе тим, що тут
кожному допомагають повірити в свою талановитість,
знайти такі потаємні невикористані потенціали, які ок
рилюють дитину, підносять її на вищий щабель самопі
знання.
У Перегонівській школі вже більше 7 років немає ді
тей, які стоять на обліку в районній інспекції у спра
вах неповнолітніх. Слова «важковиховуваний учень» не
вживаються в школі ні дітьми, ні вчителями.
М. ГНЕННА«
с. Перегонівка,
ГолОВдНІВСЬЦНН р-н.

У цьому ж номері газети (дно. 5 стор.) наш громадський
мореспон
хор»
дент
про
один
із виїздів
пожежних на вмилим..з.
За еМО___ ще ( розповість
.
..
..
цінними враженнями О. Мороз не встиг поздоровити вогнеборців із про
фесійним святом. Тож на ЦІЙ сторінці вітаємо брандмейстер! в 1991-го із
73 роковинами ленінського декрету про пожежну охорону. Зичимо
їм
іменше турбот. Серед усіх — і старшому диспетчеру ЦППС Людмил) МО
ЛОДЧЕНКО, радіотелеграфісту НІНІ ЛІ КАШ, старшому помічникові мер
гового служби пожежогасіння Віктору ОЧКАЛУ (на знімну).

ДОРОГІ ДРУЗІ!
Ви закінчуєте школу, стоїте на по
розі самостійного Життя. Кожен
із
вас вирішує, ким бути, яку професію
обрати, щоб не помилитись. Адже об
рати професію — це обрати долю,
свій життєвий шлях. Тому радимо вам
подумати про
професію
будівель
ника.
Тї по праву вважають
найдревнішою і мирною. Нові квартири, школи,
дитсадки, заводські корпуси,
мости
та дороги, гідростанції та аеродроми—
все це зведене будівельниками. Ро
мантична, хоч іноді і нелегка доля
цих людей. їх недарма називають
творцями і першопроходцями.
В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ СПТУ № 1
ви зможете набути необхідні профе
сійні навички та
уміння,
навчитеся
прогресивним бригадним формам і
методам організації праці, прийдете
на міські і сільські будівельні майдан
чики грамотними, вмілими спеціаліс
тами.
Як свідчить сїатистика, випускники
СПТУ № 7 в більшості працюють висо
копродуктивно і творчо/ часто стають
переможцями в соціалістичних
зма
ганнях. їхня праця відзначається ви
сокими нагородами; ті' хто бажає
продовжити навчання, стають майст
рами, інженерами.
Училище ма€ гарну навчально-мате
ріальну базу: класй та кабінети, лабо
раторії і майстерні; спортивний зал,
гуртожиток, їдальня«
Учні училища

Душа дитини—-

знаходяться на повному державному
забезпеченні. 50% від заробленої су
ми одержують учні.
Є також можливості і для розвитку
талантів і здібностей: гуртки технічної
творчості та художньої самодіяльнос
ті, клуби за інтересами, спортивні сек
ції — все це до послуг учнів.
На 1991—92 навчальний рік учили
ще набирає на базі неповної серед
ньої школи з 3-річним строком на
вчання з таких професій:
муляр-монтажник сталевих та
з/б
конструкцій,
електрозварник ручного зварюван
ня,
штукатур-муляр,
штукатур-лицювальник-плиточник,
столяр будівельним,
столяр-станочник
деревообробних
верстатів.
На базі середньої школи за профе.
сіями:
машиніст по керуванню мостовими
кранами,
штукатур-лицювальник - плиточник
(строк навчання 1 рік),
водій транспортних засобів катего
рій «В», «С» (строк навчання 5,5 міся
ця, за направленням підприємств).
Заяви подаються в приймальну ко
місію кожного дня, крім неділі, з 8-00
до 16.00.
Наша адреса: м. Олександрія, вул.
Нагорне, 104, СПТУ № 7.
Телефони: 2-13-13, 2»ІЗ">17.

Шахтарі„сіййкують,; Ч»
ДпО’ютьсжпвпи кращого
Жягтя?Мк
по-

мит
Донецька МФО
страйкуючнм

факту.

Кошт»
беагшіакоаяи
: лерерахуокаи аалшааш

ШПДЖ,

»вмпгй

sa «шшж

ЯКІ . ИІ Ц» >HMVWTb.

......

SK.
■■■;$ Шоіліййійвмо ■ JийЙФ;;;
рахунків;
р/рахуввк
W59S8 Кнї&сакого Щді-

На базі 8 класів
зі
строком навчання —
З роки:
1. Швачка-мотористка
по пошиттю
легкого
плаття.
2. Швачка-мотористка по пошиттю трико
тажних виробів.
3. Кравець.
На базі 8 класів зі
строком навчання
2
роки:

1. Швачка-мотористка по пошиву.
2. Оператор взуттє
вого виробництва.
На базі 10 класів зі
строком
навчання 1
рік:
1. Швачка-моторист-

33427 І,

І

Готіажуу йаорааяйти
аярссут-м. ЧераонограА,
пр-кг Шенчнш
страйкуючих: шаткаріа.

ка по пошиву
легко
го плаття.
2. Швачка-моторист
ка по пошиву трико
тажних виробів.
3. Розкрійник-вирубник (трикотажне
ви
робництво).
Учні, які
закінчили
8 класів; забезпечую
ться
харчуванням
і
обмундируванням,
10
класів — стипендією
□ розмірі
70 карбо
ванців.
*
За роботи, що
ви
конувалися в процесі
виробничого
навчан
ня,
виплачується
50
процентів заробітку.
При учмлмщі « тур»
тожиток.

Час навчання вклю
чається
в
загальний
трудовий стаж.
Випускники, які за
кінчили г училище
з
відзнакою
(10
про
центів
випуску),
на
правляються на
ста
ціонарне ;навчання
в
середні і- вищі
на
вчальні заклади.
При училищі
пра
цюють гуртки худож
ньої
самодіяльності:
хоровий,
вокальний^,
вокально - інструмен
тальний,
танцюваль
ний, ансамбль
юних
барабанщиків.
Ство
рюються окремі
гру
пи, які будуть навча
тися в музичній школі.

ДЛЯ ВСТУПУ СЛІД ПОДАТИ:
заяву на ім’я дирек
тора (із вказанням ви
браної професії), до
кумент про освіту, ме
дичну довідку (форма

№ 086-у), шість фото
карток розміром 3X4
см,
характеристику,
Довідку з місця про
живання та про склад

сім ї,
свідоцтво
про
народження (для осіб,
що не досяглм 16 ро
ків), паспорт (по До
сягненні 16 років).

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ — 1 ВЕРЕСНЯ
Документи прийма
ють щодня за
адре
сою: 315307, Кремен
чук. вулиця
Карпа

•Лібкнехта,
137
(біля
головної прохідної ва
гонобудівного
змоДУ).

їхати
автобусами
№№ 9, 12 до іупинми
«Вагонобудівний* '

•од».

ІВАНКОВА КРИНИЦЯ
Є в Ганворонському ра
йоні тихий ід а б

схвзж»,

райський куточок. Це міс
цевість за нинішнім сеном

Мотовським. Отак за пагорб
ком, линзу в долинці, ко
ли будете а тих місцях,
побачите »незвичні для ока
акуратненькі маленькі бу
дівлі.
Підійдете ближче
— і почуєте шум
води.
Там цілюще джерело.
Давним-давно, ще
за
панщини І бог один знає
• якому столітті,
прожи
та» у тих місцях
пастух
Іван. Мав він дочку. Кра
суню з красунь, але
—
сліпу. Пас вівці, грав сум
них пісень. Дочку брав із
собою. Вона
частенько
втомлювалася і все просила /ПИТИ.
До домівки далеченько,
притулив Іван в долині вуЕО до землі і почув,
як
дзвеніло ІЗ ній туге джсрело. Почав копати. Тіль
ки-но натиснув на лопату,
як із землі
вибив стру
мінь.
Дочка эже свменька бі
гала до водиці, змивала
ся,
гралася
холодними
КрЗПЛМНаММ. І 3 *аВСОМ по«
чала дівчинка бачити. Іван
на радощах взяв у
пана
всі зароблені за довгий
вік наймитування
гроші,
купив дуба, сам змайстру
вав зруб і поставив на то
му місці криницю. Так во
на й стояла до 1988 року.

Легенду в селі не ТІЛЬ
КИ переповідали з локолін-

ня в покоління — до кри
ниці частенько 'Навідували
ся з горнятками ті, кого
мучив шлунок, кишечник,
печінка. Вода
зцілювала
людей. Не те що з інших
сіл — з інших
областей
сюди приїжджали за дже
рельним 'нектаром. Тож ні
для кого в районі не ста
ло новиною, коли в кол
госпі імені
Котовського,
де знаходилася і знаходи
ться криниця, почали во
зити в різноманітні, інсти
тути воду на аналізи. Ана
ліз показав, що у воді ке
міститься заліза, що вона
може
використовуватися
як природна столова дода
Кото в ці, будучи людьми
терплячими і
завзятими,
почали будувати свій не
величкий завод. Нерв в і
поту, якщо не \posi, було
при цьому страчено — І
не опишеш! Самі знаєте,
як тягатися треба з різ
ними паперами. Та й ро
боти виконувалися чітко і
обережно — дбали, аби
не пошкодити джерело.
Особливо намучилися, ко
ли витягали
дерев’яний
зруб (це деревом викладе
ні щільно стіни в крини
ці). Воду ледве встигали
відкачувати, коли чистили
Криницю. А
зруб — в н
би ще з тисячу років по
служив, так гаоно зробле
ний був пастухом Іваном.
У криниці
нині насос.
Качає воду до заводу,
який розмістили на пагор

КОЗАКИ - ЗА ЧИСТЕ

ПОВІТРЯ

Регіональна асоціація екологічного і національно
го порятунку «Відродження» діє у Кривому Розі.
Вона об’єднала як виробничників, так і представни
ків різних політичних формувань — від членів руху
до комуністів, керівників органів управління.

Розроблено програму
використання екологічно
безпечної концентрації вибухових речовин у кар’є
рах «Південруди», працює незалежна екологічна ла
бораторія. Члени асоціації виступають за
надання
Кривому Рогу статусу міста республіканського під
порядкування, за передання Україні усіх міністерств
і відомств, у компетенції яких видобуток та пере
робка залізорудної сировини у регіоні, за закриття
підприємств, які неможливо
перепрофілювати на
безпечну для екологічної обстановки технологію ви
робництва.
У найближчих планах асоціації — відкриття еколо
гічного магазину, створення мережі екологічних
секцій у школах, а також — відродження інгульського поселення запорізьких січовиків, народних про
мислів козацтва.

«погляд» ПО-ВІЙСЬКОВОМУ
О 21.00 за московським часом (20.00 за місцевим)
на телеекранах у військових Львівського гарнізону
з’являється... ні-ні не Ігор Кирилов і навіть не Воло
димир Молчанов. У цей час в ефір виходить телепе
редача «Погляд», підготовлена курсантами факуль
тету журналістики Львівського вищого військово-по
літичного училища.
За гостротою порушуваних проблем «Погляд» не
поступається своєму московському тезці. Група май
бутніх військових журналістів, що складає ядро твор
чого колективу телекомпанії ЛВВПУ, правдиво роз
повідає про побут курсантів, офіцерів, не забуває
тих, хто захоплений сучасною музикою, торкається
взаємовідносин місцевого
населення і військово
службовців гарнізону. Іноді хлопцям вдається «про
бити» інтерв’ю генералів, завершують передачі до
бірки «крутих» відеокліпів і зарубіжні відеофільми.

Серед мешканців військових містечок чимало і
прихильників і супротивників обох «Поглядів». Є і
третій погляд: на думку керівництва училища, робо
та курсантів заслуговує схвалення, тому
передачу
планується розширити: у недалекому майбутньому
вона виходитиме українською мовою.

НА ПІВНОЧІ 8 КВАРТИРИ ДЕШЕВШЕ
Щороку у Москві 300—400 тисяч чоловік бажали б
залишити місце проживання. Ні, виїздити з Москви
навряд чи хтось захоче, ось перебратися поближче
до місця роботи, з’їхатись-роз’їхатись, районним поцентральніше підібрати — залюбки... Зв’язуватись з

бі, вже в селі. Заводом ке
рує директор Михайло Ва
сильович Прилуцький.
Завод — це трошки кри
кливо сказано,, скромніше
назвемо цехом. Трудиться
тут із двадцятеро робітни
ків. Усі
місцеві. Попит?
Що
говорити --'ПІДІТЬ,
спробуйте купити в мага
зині цю воду. Хома в Гай
вороні вона є. До Кірово
града не довозять: чи то
торговельне керівництво,
як завжди, дбаючи
про
нас {про себе ніколи не
забувало...) вирішило, що
вистачить для
обласного
центру їй «Холодних клю
чів», чи то
не захотіло
просто-напросто
цією
справою зайнятися. Тим
паче, що на замкну завод
бере пусті пляшки. А ра
ніше аж з Світіловодська
приїжджали за цілющістю!
Потужність заводу серед
ня — 20—25 тисяч пляшок
за зміну. Просять водичку
всі — пляшок
ніхто не
дає. От вам, дивлячись на
конвейєр, думав я, і пла
нове соціалістичне вироб
ництво.
Від мого співчуття чи
ще від чийогось заводчан
нам не лолегшає — вирі
шили будувати свій пляш
ковий завод. їздиз М. В,
Прилуцький разом із го
ловою правління колгоспу
імені Котовського Іваном
Куп рі яновичем
Грицаем
аж у Тернопільську область
— дивитися, як там ферме

ри подібну справу закру

тили. Ті котовчаиам
У
подарунок 20 тисяч
пля
шок дали. Ото
радощі*
було! Це ж іще день пра
цюватимуть!
— Нічого, — не журить
ся Михайло
Васильович,
— матимемо от свій влас
ний завод пляшок, тоді
справа заворушиться...
Якби ж то. Бо
чомусь
мені подумалося: пляшки
зроблять — пробок
не
стане. Пробки дістануть —
етикеток не буде. Ох, жит
тя, життя. Для одних во
но — а турботах, для ін
ших (я про облагропром,
про який раз»*а
чотири
власними вухами чув, що
ліквідовуватимуться, а бач
— живучий, лише вивіски
міняють) — нащо зайві
турботи, та ще з якоюсь
мінеральною водою.
За воду турбується кол
госп. Тут задумали побу
дувати з часом щось
на
зразок чи сенаторі«, чи профі лекторі я. Нині ж, коли
бажаєте — їдьте,
пийте
воду. Прихват’ть з собою
горнятка, наповніть прос
тою джерельною водою.
Термін зберігання — віч
ність, а стоїть вона десь у
тому ряді, де и знамени
ті типу «Боржомі». Що лі
кувальні якості не
гірші
— повірте, сам зипробовував.
Ю. ЯРОВИЙ.

Гайворонський район.

державними службами обміну безглуздо, маклери
допомагають всього лише одному відсотку бажаю
чих.

купюр. Щоправда, строки були визначені помірніші,
а в Сибіру ця операція і взагалі завершувалась на
декілька місяців пізніше. Ось тут і почалося...

Новостворена квартирна біржа вирішила, за пові
домленням «Московських відомостей», взяти на се
бе турботи за підбір, повідомлення та узгодження
варіантів обміну. Але, окрім обміну, біржа почала
займатись і купівлею-продажем квартир, дач, гара
жів. Ціни — ринкові: один квадратний метр оціню
ється до 1000 карбованців. Контактний телефон бір
жі _ 471-36-83...

У глубинці центральної частини імперії частина
мешканців, у більшості своїй нерозторопні селяни,
обмін вчасно не завершили. До селян
незабаром
нагрянули комерсанти — «ділки тіньової економіки»
XIX століття. Вони скуповували необмінені асигнації
практично за безцінок, а після цього відбували до
Сибіру і успішно обмінювали їх там за номіналом.
Декого з ловкачів зумів «засікти» кременчуцький
судовий кухар і повідомив про це прокурору. Але
було пізно — комерсанти свою вигідну справу про
крутили.

А ось у Таллінні квартири коштують дешевше. Прис
тойна однокімнатна — трохи більше 13 тисяч карбо
ванців, двокімнатна — майже 20 тисяч, а шикарна
трикімнатна — понад 24 тисячі карбованців. Цікаво,
чи вистачить у власників коштів, щоб таку покупку
ще дорогими сьогодні меблями обставити?

«ЛЮБО, БРАТЦІ, ЛЮБО...»
Клуб імені Нестора Махне почав функціонувати у
Бердянську Запорізької області. На перших засідан
нях було визначено керівні органи та програму ді
яльності клубу. Його члени
домагаються відміни
«продрозверстки» — постачання міських продоволь
чих ресурсів центру, виступають проти
будь-якої
диктатури і насильства, за вільні, демократичні ви
бори, вирівнювання прав діючих партій та організа
цій. На ім’я «анархісти»—члени клубу не відгукуються.
Дехто вважає «махновців» диваками, а сам клуб —
дивакуватим раритетом. Як знати! Адже донині до
пам’ятника Махну, спорудженому в Парижі, щодня
лягають свіжі букети.

ВАША ВЕЛИЧНІСТЬ, ЗАРАЗ ВИЛЕТИТЬ
ПТАШКА...
У Києві працює виставка ретро-фотографії «Імпе
раторський дім. Білий рух (1917—1923 років)». Її ор
ганізував «Слов’янський Союз» спільно з науковотехнічним центром «Перспектива». Понад 50 знім
ків представляють членів імператорської родини, ге
нералів білого руху, показують ордени і медалі ро
сійської армії. Деякі фотографії привезені на вис
тавку з-за кордону від представників «Першої хвилі»
російської еміграції.

ОЛЕКСАНДР - І ТЕЖ ГРОШІ МІНЯВ...
Шок від «чорного вівторка», що обміняв наші купюри, з усього видно,
пройде
ще не швидко...
Але ось що цікаво: нинішній обмін грошей має ана
логію з історії Росії. Журнал «Киевская старина» ще
у 1904 році повідомив з посиланням на архівні до
кументи 1819 року, що в часи царювання Олександ
ра І проводився обмін не тільки п’ятдесяти- і стокарбованцевих, але й двадцятий’ятикарбованцевих

«Історичні факти ще раз підказують: нинішній ка
бінет міністрів винайшов
велосипед» — це заува
ження належить одному з засновників «новой киев
ской старины» кандидату історичних наук Анатолію
Денисенку. Він запевнив, що найближчим часом роз
повість про ще сенсаційніш*! історичні аналогії.

календарі у СМІТТЄПРОВІД
Тернопільська міська Рада народних депутатів ух
валила вважати недоцільним святкування днів 8 бе
резня, 1—2 травня, 7 жовтня, 7——8 листопада і виз
нати їх робочими днями. Натомість святковими і не
робочими на 1991 рік вважаються: 7—8 січня — Різд
во Христове; 22 січня — День незалежності і собор
ності України; 8 квітня — Великдень; 12 травня (дру
га неділя місяця) — свято Матері (Матері Божої, Матері-Українм, Матері-жінки); 2В серпня — Успення
Пресвято. Богородиці; 1 листопада — День держав
ності на західно-українських землях.

КЛОНДАЙК НА СУРІ?
минув! ІНШОЇ думки геолог^Но^осковсьХГгеол^

потв-°Зал^”аютьМдсенсаційні3 знахідк16’’’4*' 0МІ5ТОМ 30
70 мет«і.
«Ц'ИН! знахідки на глибині 60/и Метрів у ЗеленОКаМ ЯНИХ
перекритих чохлом кони« кРисталичних породах,
пласт тскмпм
«Рихких
в.дкладів.
Потужний
наТумТІа^ів^ї ГШУКИ ~

'

ських відкладах, чий вік ДОКЄМбрІЙ'
К,в Однак у Південній Африці і ^хід^ЬЯд₽Д" ₽°подібні родовища цілком усХ'о
Так що перспективи ппа Л
Шмо експлуатуються,
ні
₽
для золотошукачів найрайдуж-

За матеріалами інформаційногв .г.нктм
«ЄВРО-ІНС».

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

Є 20 КВІТНЯ 1991 РОКУ

«МАПППив ялл.

АКТУАЛЬНО

«НЕ ШЛІТЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКИХ ГРОШЕЙ У
Великий (ям для людського життя) відрізок історії нашої багатостраждаль
ної держави мірявся п'ятирічками. Потім про п’ятирічні плани, що мали далі
розвинути соціалізм, якось враз забула. Натомість через тиждень завершимо
п’ятирічку, майже ровесницю перебудови — чорнобильську, ГГять років минуло
відтоді, як атом перестав бути мирним, а скільки ще разів по п’ять років страж
датимуть Люди від вибуху третього реактора ЧАЕ£™ і краю це видно. Як сьо
годні доводиться тим, хто першим минувся гасити ядерне полум’я, хто споруд*
жував саркофаг, хто взагалі був у етрашиім Зоні? На запитання нашого корес
пондента відповідав член правління Кіровоградської регіональної організації
«Союз «Чорнобиль»/учасник ліквідації наслідків катастрофи на ЧДЕС я 1986 р.
інвалід П групи (одержав дозу 47 рентген) Іван Васильович КОЛЯДА:

5

я
Я

— 26 квітня — п’ята річ
ниця з дня чорнобильсь
кої катастрофи і я, перш
ніж почнемо розмову, хо
тів би пом’янути і схилити
голову перед тими,
хто
першими кинувся на реак
тор, захистив інших, вря
тував країну і кого вже
немає серед нас. Хочеться
всім побажати, аби таке
горе більше ніколи й ніде
не повторилося.
— «Союз «Чорнобиль»,
певно, покликаний потур
буватися про тих, кому до
велося справлятись, з цією
бідою!
— їак. Лозунг нашого
союзу,
який
утворився
1990 року і вже зареєст
рований і узаконений, —
милосердя. Хотіли 6 кож
ному чорнобильцю нада
ти хоч якусь допомогу.
— Хто входить до орга
нізації!
— Самі ліквідатори, пе
реселенці із зони, потер
пілі при будівельно-мон
тажних роботах, дезакти
вації і дегазації поза зо
ною. Ми одержали в Моск
ви від Всесоюзного телемарафону 72 тис. крб. Ви
дали разову допомогу лік
відаторам, у котрих скрут
не матеріальне становище
(иа квартирах живуть, на
приклад). Виділили також
гроші сім’ям, котрі втра
тили годувальника. Тобто
тим, де люди
померли
після опромінення в Чор
нобилі.
— Скільки їх о області!
— 149 чоловік. Були б
гроші, допомогли б усім
чорнобильцям. Одних тіль
ки ліквідаторів у області
близько 10 тис. Нам доз
волено відкривати малі
підприємства, кілька вже
є. Більшість працюючих
там — чорнобильці. Вони
щомісячно відраховувати
муть у союз суму, яка пі
де дітям — на лікування,
оплату путівок тощо. Ми
й на цей Новий рік хоті
ли купити подарунки ді
тям переселенців, проси
ли на це 5 тис. у Києві, але
голова республіканського
«Союзу
»Чорнобиль»
В. Шовкошитний
грошей
не дав...
— Кажуть, у вас складно
з приміщенням!
— Міськвиконком поки
що тільки обіцяє його да
ти. Тимчасово ж ми веде
мо прийом у 136-му кабі

вогонь
пр
її Ні

ТІЛЬКИ

чорнобильців
неті
Кіровоградського карні для
міськвиконкому
ЩОДНЯ, мати!
крім вихідних, із -9 до 11
— Чи < в області спеціа
годйни.
лісти. котрі вміють належ
— З яких же приводів но лікувати радіоактивні
до вас найчастіше зверта ураження!
ються!
— Немає. Лікують наші
— Просять допомогти з недуги як звичайні захво
ліками, і влаштувати в лі рювання. Немає і спеціаль
карню, бо доводиться че ного обладнання. Все це
кати черги на ліжко. Най є в Києві, там як полежиш,
більше наших пацієнтів у то почуваєш себе значно
відділеннях
неврологіч ліпше. Ми хотіли б, аби в
хоч одну
ному та гематологічному місті виділили
(там, де лікують захворю аптеку, куди прикріпили б
вання крові). Усі без ви чорнобильців. Але мушу
нятку чорнобильці потре сказати, що заком УРСР
бують ліків од < головно від 28 лютого 1991 року
го болю, а їх нема. Хоч би про пільги чорнобильцям
одну палату в обласній лі у нас не виконується. Міс-

цеві {власті не
розіслали
мого по інстанції»«. Люди
помазують газету із зако
ном — це ні на кого не
діє. Більше того — ми до
сі з Москви не одержали
бланків посвідчень
для
чорнобильців.
— А що вони дають5
безплатного
— Право
проїзду в громадському
транспорті, запису • пільгову чергу на товари; по
цих посвідченнях чорно*
бильці могли б прикріпи
тися до магазинів для ве
теранів.
— Іване Васильовичу, ми
знаємо, що зараз в СРСР
надходить матеріальна до
помога
з-за кордону
Одержувала її й Кірово
градська область. Щось
дісталося й чорнобильцям!
— Одноразові
голки
одержали. Передали їх у
дитячу лікарню. Діти пере
селенців із зони часто хво
ріють.
— Хто взагалі турбує
ться про переселенців!
— Виконкоми місцевих
Рад. Декому дали кварти-

ру, дехто купив, допомог
ли з роботою. Але болючі
питання в них лишаються,
ідуть з ними до нас.
— Чи має ваш союз при
лади для вимірювання рів
нів радіації!
— Як ото голова забо
лить, так І знай, що вже
50 мікрорентген на годи
ну, хоча
кажуть, що 17.
Приладів немає, а вони ду
же необхідні, особливо для
визначення чистоти про
дуктів. Але це не робить
ся. Ми нікому не потріб
ні. Коли ми їхали в Чор
нобиль рятувати країну од
біди, мам обіцяли величез
ні пільги. А тепер ось у
Києві мені доказували до
кументи, де наказується
засекречувати дані по нас
лідках аварії на ЧАБС.
26 квітня о 8-й
ранку
чорнобильці збираються у
Кіровограді у сквері Леі
кінського комсомолу
звідти підуть у собор на
молебень пам’яті тих, хто
загинув від чорнобильсь
кого лиха. А пізніше, якщо
республіканський Ч союз»

Опівдні однієї з недавніх субот на учбовоПожежні через деякий час вимушені полива
вкробннчому підприємстві товариства сліпих ти один другого водою, бо навіть спеціальні
виникла пожежа. Полум’я в районі
складів костюми не витримують температури. А поруч
сягало майже десяти метрів.
склади готової продукції на сотні тисяч кар*
Через лічені хвилини перший пожежний ав бованців, паливний склад.
томобіль уже був на території
підприємства.
Проходить година, друга, здається наступає
«Буде робота», — констатує начальник кара кульмінаційний
момент, і полум’я відступить.
улу
воєнізованої пожежної
частини М З Та раптом виклик по рації: «Вулиця Інтерна*
(ВПЧ-3) Микола Терепищий. І він не поми ціональна, горить житловий дім».
лився. Та все по порядку...
Доводиться розподіляти сили. По дорозі на*
Кілька чітких команд — і ось «ствол першої
дійшло уточнення — в будинку малолітні діти,
допомоги» в дії — тугнй сніп води вдарив у
сильне задимлення! Тут же в автомобілі хлопці
саму середину полум’я.
Боротьба
почалася. одягають кисневі апарати... На щастя батьків
Прибувають Інші підрозділи —
СВПЧ-1, 2...
трагедії не сталося, а от будинок навряд чи
Пожежа розгоряється. Та й є чому горіти й відбудується.
уявіть собі вогнище з вісімдесяти тонн па
Повертаємося на підприємство. Вогонь пе*
перу та целулоїду! Шиферне покриття вогонь
рекидається на сусідні будівлі. В дію вводять*
»нищив умить, від високої температури почали ся пінні засоби гасіння і стихія поволі відсту
деформуватися, мов глиняні, металеві конст пає. Через сім з половиною годин пожежа лік
рукції.
відована. Хто ж вони, сучасні вогнеборці? Че*

...»
ний уряд не виконають
наших вимог, чорнобильці
збираються оголосити го
лодування.

- Це ті вимоги, що ви
тут назвали!
— І ці. й багато інших.
Ще б я хотів звернутися
до земляків. У нас будуть
проводитися різні заходи'
на користь потерпілих від
чорнобильської біди. Не
відсилайте гроші, вирученп
за ці заходи, у Київ. Адже
в нас є багато своїх людей,,
котрим сьогодні потрібна
поміч. Вони її заслужили.
Якби вдалося зібрати гро
можливо,
ші, ми,
~ своїми
б лісилами збудували
відділення для
иарняне
чорнобильців, замулили за
кордоном медикаменти.

бесіду вела
Н. ДАНИЛЕНКО.

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУ
НОК «СОЮЗ
«ЧОРНО
БИЛЬ» — не 001700782 »
УКРСОЦБАНКУ М. КІРОВО^
ГРАДа МФО 323293.

рез кіптяву на обличчях всі якісь схожі« де
що постарілі, суворі.
Та юнацький блиск очей, розпочата розмова
геть спростовують перше враження. Тож зна
йомтесь: Володимир Кирпота, 37 років — «ста
рожил» пожежної охорони; Леонід Гузеря,. 26
років; Дмитро Орел. 26 років; Хомич
Олек«
сандр, 25 років; Станіслав Мартиненко, 22 ро
ки. Отакі вони — брандмейстери 1991-го, через
150 років підтримують естафету перших по
жежників Єлисаветграда. Майже всі вони, та
більшість їх товаришів пройшли шкоду муж
ності в пожежних підрозділах Москви, Ленін
града під час служби в лавах РА, на ЧАЕС, в
Афганістані.

о. МОРОЗ,
громадський кореспондент *МК».
P.S. За минулий рік в обласному центрі сто
паев 321 пожежа.

Оксана ПАХЛЬОВСЬКА
вже остаточно синтетична
ера —
тоді
в далекому якомусь поколінне
я впіймаю за ногу
останню цикаду
і скажу їй:
•— Лети, остання, за останнім
дощем,
туманом,

ОСТАННЯ
ЦИКАДА
Коли зачиняться двері
за останнім дощем
1 за останнім туманом,
коли настане
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РЕЗОНАНС

НЕ ХОЧУ
ВТРАЧАТИ ЧЕСТЬ...

ХОЧЕШ БУТИ гарно;®

Я передплачую вашу газету перший рік, але вона
мені дуже подобається. Я одержала № 12 за 23 бе
резня у «Вітрилах» і прочитала два листи про любов.
Лист Олени мене дуже схвилював. Як це так не збе
регти свою честь? Я не розумію такого. Кожна дівчи
на намагається зберегти свою честь. Напишу про се

(Закінчення. Початок у Н«М« 14. 15).

Корисні протирання лиця розчином
лимонної кислоти: 2—3 грами на ПІВсклянки води; він. до речі, добре відбілюс шкіру.

Із овочів, ягід можна зробити живильну маску для лиця. Ось рецепт
однієї з них: редьку натріть на терт
ці. додайте 4—5 крапель будь-якої
олії, покладіть на марлеву серветку,
складену в два—три шари, і прикла
діть до лиця. Через 15 хвилин змий
те маску теплою водою і зробіть хо
лодним компрес.
$Можнв приготувати маску із луш
пиння огірків, кислого молока, крох
малю, з відвару лікарських рослин
(ромашки, шалфею, шипшини, липово
го і трояндового цвіту та ін.).

Добре освіжає шкіру, пом'якшує і
відбілюс її маска із кашки листків чор
но? смородини, щавлю, плодів і листя
бузини, горобини, соку хріиу. Аби не
попекти лице, можне додати чайну
ложку кислого молока (на столову
ложку такої кашки).
активізувати
Маски допомагають
обмінні процеси у шкірі завдяки їм
еластичною.
вона стає гладенькою,
більш пружною. Тільки робити їх тре
ба систематично: 2—3 рази на тиждень
ввечері 10—15 масок з» курс.
ПРИРОДА - НАЙКРАЩИЙ
КОСМЕТОЛОГ

Косметичні маски — дуже зручний
засіб догляду за шкірою в домашніх
умовах, Добре робити їх у вихідний
день, коли більше вільного часу.
Накладають маску на лице і шию,
але ні в якому разі не можна класти
її на повіки. їх, так же як і шкіру нав
круг очей, треба змазати будь-яким
жирним крамом,
Маски готуються із свіжих продуйтЬ 6а»посор«днио перед накладенням
їм

вимита, без слідів косметики лице,
поп^днир умишись чи протерши
його лосьйоном або рідким кремом
Ефект від процвмри буде СИЛЬНІШИМ,
якщо є можливіс: при цьому полежати, розслабившись, 15—20 хвилин на
низькій подушці. Змивають маску теп
лою водою і після цього
наносять
жирний крем«

У склад маски для сухої шкіри ко
рисно додавати будь-які олії, сметвну
чи »ершки,
ФруХТОйй’ЯГІДИІ, овочеві і рослинні
маски містять необхідні для шкіри ві
таміни, мікроелементи, глюкозу Вони
«а»—АмЬіііМіАаі

і

Використовувати треба тільки свіжі
плоди — їх м'якоть чи сік. До ягід
ного соку додати столову ложку ки
п’яченої води. М’які плоди розтирають
ложкою, тверді — труть на тертці.
Можна прикладати і цілі шматочки
фруктів чи овочів — яблук, абрикос,
винограду, персиків, огірків, помідо
рів, полуниць,
малини, смородини.
Якщо якісь ягоди чи фрукти виклика
ють алергічні реакції, в масках їх кра
ще не використовувати.
Хочеться сказати нашим молодим
читачкам: не думайте, що тільки кре
ми з екзотичними назвами зроблять
вас красивими. Не менш корисними є
звичайний огірок чи яблуко. Так, мас
ка із натертого яблука дає чудовий
зволожуючий ефект. А якщо додати
до нього чайну ложку сметани, вий
де чудова живильна суміш.
Настої, відвари, ефірні масла лікар
ських рослин також використовуються
в косметичних цілях,
оскільки вони
містять рослинні гормони, дубильні
речовини, біологічно активні компонен
ти, які впливають на обмінні процеси
9 шкірі.

М’яту перечну, наприклад, застосову
ють як в’яжучий і заспокійливий за
сіб: він добре знімає сверблячку й
запалення. її використовують у вигляді
настоїв для примочок і протирань при
сухій ніжній шкірі. Для настою одну
столову ложку трави заливають склян
кою кип’ятку і витримують півгодини
Освіжувальну, пом'якшувальну і за
спокійливу дію на суху шкіру дає нас
тій із пелюстків троянди, шалфею і ро
машки (по дві чайні ложки кожного
компоненту на склянку кип ятку).

бувають випадки, коли під рукою,
а то й у магазині, немає живильного
крему, лосьйону... Не
засмучуйтесь
Ви легко можете приготувати неоьхід
ний засіб у домашніх умовах.
ДПА НЮГО
ОЛІЯ

тр.бж »х

23 Г
З шт.

яйця
вершки СВІЖІ
ЛИМОН
квмформий спирт
вод»
МВД бджолиний ЗО г
кв).

200 г
2 шт.

150 г

И

250 г
столов» лож-

Яєчні жовтки ретельно розтирають
ся з олією, і ДО них потроху додають
ся вершки. Вижимається сон із двом
лимонів. Окремо в скляну банку на

ріжте шкірки з них, залийте склян
кою гарячої води, закрийте кришкою
і залиште на Дві години. Після цього
рідину процідіть через марлю, а шкірим аіліжміть. НІ ВИЖИМКИ 9ЛИЙТЄ В ЛрО

Я ходжу у 10 клас. Мені 15 років. Я зустрічаюся з
хлопцем. Дуже його кохаю. А коли зустрінемось, ме
ні страшно. Тому, що він мені пропонує вступити з
ним в інтимні стосунки. А якщо ні, то каже, що поки
не. Як мені бути? Хочу зберегти свою честь і його не
хочу втратити. Бо думаю, що вмру без нього. І коли
читала Оленин лист у мене сльози виступали на очах.
Може кому із дівчат мій лист здасться дивним... Не
смійтеся, це зовсім не смішно.

ВОЖАТИЙ4
СТАРШИЙ
'Ш і ДРУГ ' •

Але пам’ятайте! Якщо ви хочете,
щоб ваша шкіра не була грубою чи су°
хою, не мала хворобливого «перга
ментного» кольору її треба живити не
тільки вітамінними масками — вітамі
ни повинні входити і в ваш щоденний
раціон.

»ййробуаати

села Крупське Кірово
градського району І її
подруга Наташа Хлістун
бажають завести нових
друзів. Листи треба над
силати
за
адресами:

15-річна Людмила Гу вул. Садова, 11.
бенко просить писати
її ровесниця Оксана
їй на адресу: 317735 Ус- Курнат живе в селі Олек

кий р-н,

с

++
♦

Інгульське.

тинівський р-н, с. Інгульське, аул. Бобринецька.
8.

сандрівна
Добровеличківського р-ну. (Пошто

Люба Рядченко, якій
виповнилось 15 років,
хоче познайомитися з
юнаком віком від 16 до

сандрійського р-ну

вий індекс 317513).
З села Головківка Олек
на

дійшов лист від восьми
класниці Світлани Савен*

♦
4

♦4
4
+
+♦
+
♦♦
t

була другою, третє мкце май Олена;

Ляхйва

<>
4

(Бобринецька НОШ М 4).
■ Шш

t

«КОСА — ДІВОЧА КРАСА» -т-

317105, Кіровоградськи
р-н, с.
Крупське, вул
Польова, 22. Хлістун Н.

мовить давнє прислів’я. Не треба ро
зуміти це буквально: і туга коса, і пишні
хвилі вільно розпущених кучерів у всі
часи були і залишаються найліпшою
прикрасою жінки.

f

Шанувальниця Віктора
Цоя Альона Гірман че
кає листів від своїх ро
весників (15 років) на ад
ресу: 317735 Устинівсь-

317105 Кіровоградський
Крупське, вул.
Р-н, с.
Урожайна, 21. Горобчвн-

■ йштЖ вязшйа ІЙЙ
Кррольрва (Мнрнівєька
Н€Ш), ЛЫа рйжкраа а
Бобринецької СШ №

Ольга К

Суміш процідіть у пляшку із темно
го скла (0.5 л), долийте водою, збов
тайте і зберігайте в прохолодному
темному місці.
Ця суміш дуже добре пом якшує
шкіру, вона
відновлює і стимулює
життєдіяльність клітин шкіри, ЖИВИТЬ
її. скорочує пори. Нею краще проти
рати лице і шию після вмивання уве
чері. Такий рідкий крем може збері
гатись протягом року.

ЩО, зазирнемо до
НУ«Поштової
скриньки»,

14 і 15 років) 316007. Кі
ровоград, Водогінна, 17 а,
друзі? Чиї адреси на Новохатній Альоні
нас сьогодні чекають?
316007.
Кіровоград,
Ліля Горобченко, тринад вул.
Костромська, 18.
цятирічна школярка із Ткалич Людмилі.

райком
спільно.а’ ра*
/;ШЙЙЙМ. БудЙНКОМ
я^велн конкурс на
Ікрашу лІЙерйждту. 8

Ьйрйнли

вітром,
журавлями —
ти. може, встигнеш їх іще догнати.
Оно — ти бачиш? —
лишилася вузесенька
шпарина
для однієї цикади
у високих, нещільно причинених дверях
природи,
А ми вже не протиснемося в неї.

Любителька індійських
фільмів із села Владимирівки Знам’янського ра
йону 16-річна Світлана
Самодін бажає познайо
митися із своїм одноліт
ком або й старшим від
неї юнаком. Дівчина чо
мусь переконана, що її
листа ми не опублікуємо
і жаданий «принц» так і
не зможе їй написати
листа. Ми-то
опублі
куємо, але за принца від
повідальності не несемо
Отже, адреса Світла їй:

А Що ж робити, якщо природа дала
вам рідке, бліде волосся, через яке
постійно виникають якісь проблеми?

Тепер уже доведено, що стан волос
ся тісно пов'язаний із загальним станом
здоров’я, навіть із настроєм людини.
Воно бурхливо реагує на нервові пот
рясіння, стреси, інфекційні захворю
вання. на будь-які зміни в організмі.
П’сля хвороби волосся раптом починає
катастрофічно рідшати. Ви понервували» І .пишне зранку пасмо тьмяніє, втрачає блиск... Тому на питання, що ро
бити, аби волосся було гарним, відпо0,АЬ буде трохи несподіваною: стежте эа власним здоров’ям, дотримуйтесь
иравильного режиму, харчуйтесь рац,Онально — поменше гострого, жирНОго, побільше продуктів, які містять
аітаміни.

317062. Знам'янсьиий р-н,
с.
Владимирівка, вул.
Плеханова, 20. Самодін
Світлані

років.
Насамперед ко (проживає по вулиці
Люба дасть
відповідь Леніна, 4). А з Кіровогра
тим, хто вишле свою фо да
написала її тезка
тографію. Ось її адре Світлана Троян, але як
са: 317513 Добровелмч- виявляється,
дівчинка,
ківсьиий р-н, с. Олександ що дуже любить відпо
рівна. Рядченко Любі.
відати на цікаві листи,
Тетяні Твердій теж 15 не хоче називати своє
років. Проживає вона в прізвище і адресу, тому
місті Світловодську по просить писати до запи
вулиці Бєлінського, 43. тання на ім’я Троян Світ
кв. 6. (Поштовий індекс лани. Цікава манера зна
317000).
йомитися з новими дру
Люда Носенко — 13- зями, але ми виконуємо
річна. Її адреса Онуфрі- волю Світлани. До речі:
ївськмй р-н, емт Павлиш. їй 20 років.
І нарешті ще одна Світ
вул. Гагаріна, 83.
лана, 15-річна. На жаль,
Надіслали листа троє
не дуже зрозуміло на
друзів - однокласників,
писано прізвище, так що
Юра, Таня і Вітя. Всі во
можемо помилитися, пе
ни люблять музику і
репрошуємо. Ось адреса
спорт, навчаються в 11 317154 Новгородиівський
класі. Пишіть на адресу: р°н, с. В. Кам’янка. Гані

І знову листи двох по
друг з міста Кіровограда, 317824 Олександрівсьимк
які бажають познайоми р-н, с. ТрилІсМ' Сухенко
тися з ровесниками і ро Юрію, Будзннськім Тетя
весницями
(дівчаткам ні, Крикуну Віктору.

При сухому волоссі і сухім -Суп» доб
допомагає жовтково-олійне укутуЯкщо через 1—3 дні
після
миття
™зання.
Для цього змішують жовток з
голови з явилась сверблячка і лупа, ц©
однією столовою ложкою касторової
—«> суха. Коли ж через 2—3 дні
коси
олії. Сумішшю намазують пасма еолосчерез
поминають лиснитись і "СГ
“ 5—6 дніє

воне — жирне,
відрізнити так:

шматочком промокального паперу че*
рез 2—3 дні після миття голови про
терти . .кіру на проділі, Якщо лупа
жирна, то на папері залишиться жир»
ний слід.
Якщо ваше волосся схильне до ЖИР'
ної лупи, на нього, цілюще
_
впливав
настій із березових листків. Столову лож«
ку таких листків заливають склянкою
крутого кип’ятку і настоюють протя
гом 15—20 хвилин. Зменшує утворен
ня лупи і зміцнює волосся миття його
кислим молоком з укутуванням. За го
дину до миття волосся змазують КИС
ЛИМ молоком чи кефіром і поо язують
...........
ігпайлиі/ніл та теплою хуст-

«Поштова
скринька»
спорожніла. Гарних оам
знайомств.

4
4
4
4
4
4
4

♦

Догляд за волоссям вимагає вели*Ого терпіння, уваги і клопоту. Най^‘льше неприємностей приносить лупа,
°она може бути різною: жирною і суЇОЮ. Як відрізнити одну від одної?

з являється лупа, то
Крім того, її можна

Світлані

4
4
4
<

У оас
з явились
мозолі?
Зробив
теплі мил» ^асодові ванночки, додг.е
ши нашати/^го спирту: на літр води
— чайна ложка литтєво? соди, дві май
ні ложки нашатирного
спирту, чайне

ся і накладають їх одне на одного, ложка мильного порошку ЧИ натерто
голову вкутують. Хвилин через ЗО—АС го миле. V такій ванночці тримати ру
ки треба 15—20 хвилин, потім витерти І
миють її звичайним способом,
їх насухо,
^рти пемзою.
Якщо є О^апини, тріщини, порі;,
Чудесний ефект дає миття волосе»
гірчицею. Для цього 2—3 ст<^ ові лож опустіть руки в теплу воду, до якої
ки сухої гірчиці ретельно розмішують додайте кілька кристалів марганцівки
у невеликій кількості води, аби не бу (аби лиш вода стала рожевою), потім
ло грудочок, і доливають теплою ЬО- протріть йодною настойкою чи роз
дою до 1 літра. Цю суміш наносять на чином «зеленки», а якщо шкіра у по
голову, добре втираючи в волосся і різаних місцях запалилась, зробіть по
шкіру голови. Потім промивають його в’язку з 5-процентною синтомициновою
теплою водою. До речі, гірчицею ко емульсією.
рисно мити будь-яке волосся.
Гарні, доглянуті руки — це не обо
в’язково занадто довгі нігті чи яскрз
Коли воно добре висохне (сушити вий лак на них. Навпаки, дуже неохай
найкраще нагрітим махровим рушни но виглядають пальці Із задирками,
ком), непогано трохи помасажувати го зламаними нігтями різної довжини, із
лову. Такий масаж рекомендується рохі—З_ 1 хампим І на ТІЛЬКИ залишками лаку. Тому починати треба

ф
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запалення. »•

ПРИРОДА - НАЙКРАЩИЙ
косметолог
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Косметичні мески — дуже зручний
засіб догляду за шкірою а домашні»
умова». Добра робити і» у вихідний
день, коли більше аільного часу.
Накладають маску на лице і шию,
але ні а якому разі не можна класти
П на повіки, їх, так же як і шкіру нав
круг очей, треба

змазати

будь-яким

»

настоїв для примочок і протирань пр«
сухій ніжній шкірі. Для настою одну
столову ложку трави заливають склян
кою кип’ятку і витримують півгодини
Освіжувальну, пом’якшувальну і за
спокійливу дію на суху шкіру дає нас
тій із пелюстків троянди, шалфею і ро
машки (по дві чайні ложки кожного
компоненту на склянку кип’ятку).

Маски готуються із свіжих продув
6»»пос«р«дньо перед накладанням

на
Заносній \ч чреба на чисіс
• МАИИТЄ, без слідів
косметики лице,
попередньо умившись чи Протерши
мого лосьйоном або рідким кремом
Ефект від проце/^ рм буде сильнішим,
якщо є можливіс'^ при цьому полежа
ти, розслабившись, 15—20 хвилин не
низькій подушці. Змивають маску теп
лою водою і після цього
наносять
жирний крем.

Дп» нього треб» вити:
І5 г
ОЛІЯ
З шт.
яйця
200 г
вершки СВІЖІ
2 шт,
лимон
150
г
камфорним спирт
250 г
•од»
мед бджолиний ЗО г (1 столова лож
ка).

ристою чи пігментованою шкірою, а з
жировими добавками — олією, смета
ною, вершками — для сухої.

тій із лимонних шкірок, лимону і ме
ду, а потім (теж потроху) влийте намфорний спирт.

ЮНІ ДРУЗІ!
Обласним Інститут удос
коналення вчителі® спіль
но з педагогічним Інсти
тутом Ім. О. с. Пушкіна за
прошує вас взяти участь «
1-ому турі другої заочної
олімпіади юних математи
ків. Відповіді слід надси
лати не пізніше 20 травня
1991
року
на адресу:
316050, м. Кіровоград, аул.
Тімірязєва, 63, обл.
ІУВ,
кабінет
математики. На
конверті робіть
помітку
«Олімпіада», та чітко вка
зуйте прізвище і зворот
ню адресу.
Ви можете не розв'язу
вати усі завдання, а наді
слати тільки ті, на які вам
вдалося знайти відповідь.
Переможцями
першої
заочної олімпіади в 1990 р.
стали Волощук Олег СШ
N9 2 м. Гайворон, Тищен
ко Ігор СШ N9 2 м. Гай
ворон, Мельник Олександр
СШ № 2 м.
Гайворон,
Розум’як Оксана СШ N9 1
м. Гайворон, Бондаренко
Олена СШ № 2 м. Гайво
рон,
Сімашкевич
Олег
СШ № 28 >*. Кіровоград,

Святослав СШ
Косяков
КоN9 28, м. Кіровоград,
,
черга Олександр СШ № 28
м.
Кіровоград, Кожухарець Андрій
Василівська
СШ Долмнського району,
Ірина БалаШвидаленко
хівська СШ Петрівського
району.
1. Скільки разів треба
взяти доданком число а,
щоб одержати ах?
2. Капітан на запитання,
скільки людей у нього в
команді, відповів, що 2/5
команди о караулі, 2/7 в
роботі, 1/4 на березі, та
ще 27 душ. Яка кількість
команди?
3. Через скільки хвилин
після того, як годинник
показував 4 години, вели
ка стрілка наздожене ма
леньку?
4. В трикутнику АВС ку
ти В та С дорівнюють 40°.
Доведіть, що коли відрі
зок ВС — бісектриса кута
В, то ВД+ДА = ВС.
5. Довести, що при будьякому цілому вираз
32x42+2x4.1
ділиться на 11.

6. Два квадрати, довіль
них розмірів, розрізати на
багатокутники так, щоб з
них скласти новий квад
рат,
7. Довести нерівність:
(а + в 4- с)/(а 4- в 4- с) + 2
(а)/(а)4-2 + (в)/(в)4-2 +
(с)/(с)+2
8. Розв язати
систему
рівнянь
ху + 24 = хЗ/у
ху—6 = у3/х
9. Знайти всі значення а
при яких вершини парабо
і
ли у = х2—2(а4-1)х + 1
по
у=ах2—х + а
лежать
прямої
різні
сторони
У = 3/4.
10. Учню дали завдання:
помножити два
трицифрові натуральні числа та
одержаний добуток поді
лити на п’ятицифрове на
туральне число, Учень не
помітив знака множення і
прийняв два записані чис
ла за одне шестицифрове.
Тому здобута мастка вия
вилася у три рази більшою
ніж та, яку шукали. Знай
діть усі три числа.

ре допомагає жовтково-олійне укуту
вання. Для цього змішують жовток з

— су»а. Коли ж через 2—3 дні коси
починають лиснитись і через 5—6 днів

однією столовою ложкою касторової
олії. Сумішшю намазують пасма волос
ся і накладають їж одне не
одного,

вона — жирна.
відрізнити
так:

шматочком промокального паперу че
рез 2—3 ДНІ після миття голови про
терти >*кіру на проділі. Якщо лупа
жирна, то на папері залишиться жирний слід.
Якщо ваше волосся схильне до жир
ної лупи, на нього цілюще впливає
настій із березових листків. Столову ложку таких листків заливають склянкою
крутого кип’ятку і настоюють протя
гом 15—20 хвилин. Зменшує утворен
ня лупи і зміцнює волосся миття його
кислим молоком з укутуванням. За го
лину до миття волосся змазують кислим молоком чи кефіром і пов язують
«■олову
клейонкою та теплою
хустн°ю чи шарфом. Потім миють
лою водою.

Чудесний ефект дає миття ВОЛОССЯ
гірчицею. Для цього 2—3 стекові лож
ки сухої гірчиці ретельно розмішують
У невеликій кількості води, аби не бу
ло грудочок, і доливають теплою ьодою до 1 літра. Цю суміш наносять на
голову, добре втираючи в волосся і
шкіру голови. Потім промивають його
теплою водою. До речі, гірчицею ко
рисно мити будь-яке волосся.

Коли воно добре висохне (сушити
найкраще нагрітим махровим рушни
ком), непогано трохи помасажувати го
лову. Такий масаж рекомендується ро
бити протягом 2—3 хвилин і не тільки
після миття голови, а й вранці: він і очи
щає шкіру від зайвої лупи й сала, і ocвіжає її.

МИЛОСЕРДЯ
НЕ НА ТИЖДЕНЬ
Сьогодні, моли 9 суспільстві ДО мЕа*данружвмі пристрасті І люди, заилопотаиі
проблемами побуту, політики,
• чергах, громадському транспорті,
підлітку потрібка віддушина, шов зберегти * сов| людське.
Міський комсомольський штаб *’скра* На початку навчального року на аунціомі цікавих і норисмих справ запропомуеав старшокласникам міста у лютому —
березні провести акцію милосерда»’
підтримали Є СШ
9, <4 18, 19,21
29, МК ЛНСМУ (МДС), гуртиівці і мерірмиии обласного Палацу піонерів І шнолярів ім. В. І. Леніна. Діти організували виготовлення сувенірів, салфеток, зібрали
святкові подарунки, підписали
мешканцям будинку престарілих. Гуртнівці Палацу піонерів провели ярмзрну-продаж своїх робіт, на якій особливо
популярними були речі, виготовлені гуртками в’язання, вишивни, сувенірним.
Всього було виручено більше 300 маР^®’амиів. Частина з них пішла на придбання сувенірів, частина — на одноразову матеріальну допомогу людям, які жи
вуть за межею бідності. Учні НСШ М» 26, СШ Мв№ 4, 6, 7 відвідали таких людей
дома і вручили їм невеликі святкові подарунки, виготовлені І зібрані школярами.

На початку березня гур^нівці та викладачі Палацу піонерів дали концерт в
будинку престарілих. Дивлячись на оолмччя дітей, які випромінювали бажання
робити добро, ми, дорослі, зрозуміли. Що милосердя не може бути одноразовим
заходом. Ця думна закріпилася після розмови з адміністрацією будинку престарі
лих. Ям виявилось, ще більше потребують турботи люди, які, залишилися на ста
рість одинокими і не побажали або не змогли піти в будинок престарілих. Ось про
них і йшла мова в міськкомі комсомолу і На зустрічі зі старшими піонервожатими шиіл міста. Традиційною справою піонерських організацій були тимурівсьні
операції. Мали досвід у цьому плані І комсомольці. На жаль, ця хороша справа
не набула у нас у місті поширення. А, от в республіці, зокрема у м. Тернополі
вже є, хоч і нееелмиий, але повчальним досвід роботи у цьому напрямну.

Розуміємо, що милосердя може Яути справою добровільною. Міський комсо
мольський штаб «Іскра», МИ ЛКСМУ (МДС), міська рада піонерських організацій
пропонують всім піонерським I комсомольським організаціям шкіл, школярам,
тимурівським загонам повідомити про своє бажання брати участь у русі мило
сердя обласний Палац піонерів. Надіємося також, що наші ідеї зацікавлять І ор
ганізації, які зможуть виступити спонсорами у цій справі.
Н. ДОЛГОПОЛОВА.

м, Кіровоград.

Стають кандидатами, потім — повно
правними членами.
У перший рік існування академії її
майже ніхто не сприймав
всерйоз,
обласне управління освіти теж не під
тримувало цю ідею. Але цього року
на міських олімпіадах, учні СШ № 7
зайняли всі перші місця, балів
на
10 відірвавшись від усіх інших.
Перші — треті класи — сходинки
академії, у суботу вони мають заняття з хореографії, англійської“ мови,
рольові ігри.
«Вітрила» познайомлять вас Із світловодсьмою малою академією більш
детально.
Наш йор.

ПОТУРБУЄМОСЬ ПРО РУКИ

Вітер і сонце, гаряча і холодна вода,
різноманітні миючі засоби (якщо ви
допомагаєте батькам у домашній робо
ті) несприятливо впливають на ваші
руки, Як допомогти їм, як захистити?
Якщо вам треба
працювати з во
дою (прання, миття посуду), намажте
руки кремом «Силиконовый» чи «За
щитный» — вони утворюють на шкірі
захисну подовідштовхуючу плівку.
Закінчивши роботу, обов’язково по
мийте руки теплою водою з туалетним
милом, краще всього «Косметическим»,
але можна й «Детским» (ні в якому ра
зі не господарським). Після миття у
ще вологу шкіру рук втріть будь-який
живильний крем, наприклад, «Атлас
ный», «Персиковый» або рідкий емуль
сійний крем типу «Молочко».
Другий спосіб
пом'якшити шкіру
рук — ванночка з крохмалю. Робиться
вона так: чайну ложку крохмалю роз
водять склянкою води, одержану масу
розбавляють теплою водою до літро
вого обсягу. Руки тримають у цьому
розчині 10—15 хвилин, ополіскують
теплою водою і наносять трохи крему
на вологу шкіру. Крохмальна ванночка
дуже корисна і для ліктів, якщо шкіра
на них суха і шершава.

а

У вас

мозолі!

Зроб ч

теплі милі
содові ванночки, додіс,
ши нашвти^ мо спирту: не літр води
— чайне ложка питтсвої соди, дві чай
ні ложки нашатирного

голову вкутують. Хвилин
ЗО——4С
миють П звичайним способом,

Сто/инка аля улнів шкіл, ЗС&ІГУ, гпезенікулйвл^
І

р-н, с. В. Кам’янка. Гані
Світлані,
«Поштова
скринька»
спорожніла. Гарних дам
знайомств.

вели
Най

Якщо через 1™3 дні
після миття
голови з явилась сверблячка і лупа, це

з являсться лупа, то
Крім того, її можна

Ш.' № 7 працює всього третій рік. за бажанням, І за здібностями. Сьогод для талановитих учнів, стипендію для
ні в академії < 13 факультетів, на
ця незвичайна — у
яких вчаться діти з різних класів, їх тих, хто успішно склав сесію.
об’єднує любоо, скажімо, до історії чи
ній діє мала академія наук.
У академії, крім учителів, прово
А почалося все з того, що у нову до біології. П’ять днів школа працює, дять заняття викладачі Запорізького
ям звичайно, а в суботу — відкрива
школу прийшли діти з інших шкіл і ється таїна вищих наун...
університету і Кіровоградського пед
далеко не всі найздібніші і найдисЗараз академією керує президія. інституту.
циплінованіші. Тож постала пробле Її членів і голову обирають самі уч
Кожен місяць у школі хазяїн —
ма — як стабілізувати становище, не ні. Очолює президію директор ком
втратити справді обдарованих? Тама бінату твердих сплавів і тугоплавких один з факультетів. Це діти, об’єд
нані бажанням знати, наприклад, хі
ра Опанасівна Отрок, директор шко металів, кандидат технічних наук, дві
мію. Тож вони тримають у руках всі
ли, розуміла, що треба шукати нові чі лауреат Державної премії СРСР
форми. Мала академія наук її надії М. Я. Ткаченко. Віце-президент — заходи, рекламують свою науку, за
цікавлюють
інших, задають тон у
виправдовує. Поки що така школа —
учень, Роман Клеймахин. Завод до школі.
єдина на Україні.
Сьогодні бажаючі вступити в ака
Спочатку провели опитування
ді поміг придбати значки і посвідчення
тей. батьміа. У академію відбирали I для членів академії. Встановив премії демію подають заяви о президію.

С Але школа

класі. Пишіть на адресу:
317824 Олександрійський
р-н, с. Триліеи, Сухенко
Юрію, Будзинській Тетя
ні, Крикуну Віктору.

При сухому волоссі і сухій^упі доб

ний засіб у домашніх умовах.

фруктово-ягідні, овочеві і рослинні
маски містять необхідні для шкіри ві
таміни, мікроелементи, глюкозу. Вони
покращують живлення, очищають і по
м’якшують шкіру, зволожують її, на
дають свіжості. У чистому вигляді мас
ки рекомендовані людям зі в’ялою, по

У склад мески для сухої шкіри ко
рисно додавати будь-які олії, сметану
чи вершки.

Світлані.
І знову листи двох по
друг з міста Кіровограда,
які бажають познайоми
тися з ровесниками і ро
весницями
(дівчаткам

більше неприємностей приносить лупа
Вона може бути різною: жирною і су
хою. Як відрізнити одну від одної?

бувають випадки,
коли під рукою,
а то й у магазині, немаї живильного

Яєчні жовтки ретельно розтирають
ся з олією, і до них потроху додають
ся вершки. Вижимається сок із двом
лимонів. Окремо в скляну банку на
ріжте шкірки з них, залийте склян
кою гарячої води, закрийте кришкою
і залиште на дві години. Після цього
рідину процідіть через марлю, а шкір
ки відіжміть. Ці вижимки влийте в про
ціджений сік, потім до суміші із яєч
них жовтків, олії і вершків
потроху,
обов’язково помішуючи, додайте нас

-о
с-э
«С
о
09

Догляд за волоссям вимагає
кого терпіння, уваги і клопоту.

крему, лосьйону,,. Не
засмучуйтесь
Ви легко можете приготувати необхід

жирним кремом.

О—

бити, аби волосся було гарним, відпо
відь буде трохи несподіваною: стеж
те за власним здоров’ям, дотримуйтесь
правильного режиму, харчуйтесь ра
ціонально — поменш® гострого, жир
ного, побільше продуктів, які містять
вітаміни.

спиргу, чайна

ЛОН<И* милиного порошну чи
го мило. V -геній »ониочці тримвти ру
ки треба 15—20 хвилин, потіла витерти
їх насухо.
»рти пемзою.

Якщо € ^.рапини. тріщини, пор«//
опустіть руки в теплу воду, ДО
якої
додайте кілька кристалів марганцівки
(аби лиш вода стала рожевою), потім
протріть йодною
настойкою чи роз
чином «зеленки», а якщо шкіра у по
різаних місцях запалилась, зробіть по
в’язку з 5-процентною синтомициновою
емульсією.
Гарні, доглянуті руки — це не обо
в’язково занадто довгі нігті чи яскра
вий лак на них, Навпаки, дуже неохай
но виглядають
пальці із задирками,
зламаними нігтями різної довжини, із
залишками лаку, Тому починати треба
з того, що зняти їх ваткою, змоченою
у спеціальній рідині.
Зробити манікюр можна і вдома, але
для цього треба мати манікюрний на
бір.
Почнемо з обробки нігтів пилочкою
Надавши їм однакової довжини, підто
чіть пилочкою вільні краї. Кінчики не
загострюйте, найкрасивіша форма ніг
тів — овальна.
Аби пом’якшити шкіру навкруг ніг
тів і самі нігті, опустіть кінчики паль
ців на декілька хвилин у теплу мильну
воду. Потім злегка протріть живиль
ним кремом. Достаньте із набору ло
патку з круглим кінцем і обережно
відсуньте нігтевий валик. Якщо
нігті
дуже «заросли», на перший раз дуже
акуратно зріжте верхній шар валика
манікюрними ножицями із загнутими
кінцями, а шкіру навкруг зніміть ма
ленькими щипчиками — всі інструмен
ти перед роботою не забудьте проде
зинфікувати одеколоном. Надалі зрі
зати шкіру і валик необов’язково, тре
ба тільки відсувати їх від нігтів. Якщо
робити це регулярно, валик просто не
буде рости.
Лак можна наносити тільки на абсо
лютно чисті і сухі нігті. Перший шар
нанесіть двома мазками пензлика: спо
чатку на кінчик, потім на весь ніготь
повністю. Коли
висохне — нанесіть
другий шар таким же чином.
Але пам’ятайте, за манікюром треба
стежити! Почав «злізати» лак — негай
но зніміть його і покрийте нігті зно
ву, І, нарешті, не прагніть мати дое
гі нігті: вони
заважають працювати,
писати, часто ламаються. І короткі нігвиглядають
ті, якщо вони доглянуті,
дуже гарно!

*

*

*

Деякі дівчата, прочитавши ці пора
ди, можливо, будуть розчаровані: в
як же косметика? Адже саме вона, за
думкою багатьох,
робить із дівчини
красуню!
Абсолютно з цим не погоджуємось1
Чиста, пружна, еластична шкіра, пухнас
ті блискучі коси, ясні очі, природним
рум’янець на щоках, весела усмішка
— ось найліпша окраса молодості
На жаль, як відомо, вона швидке
проходить... Отож, аби
якнайдовше
зберегти ті природні фарби, якими на
ділила вас природа, привчайтесь- з мо
лодих літ дотримуватись цих нехитрих,
доступних порад, і тоді багато років
кожний погляд у дзеркало буде при
носити вам декілька хвилин радості ї
задоволення!

та педтшгіїб
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КОЛИСКОВУ

КРАЩЕ ЗАСПІВАЙТЕ
Маленькі діти сплять по-різ го повинна активно «добувати». тишкою) — це ^краз саме те,
ному: одні — довго і спокійно, Простіше кажучи, щоб
малюк що потрібно дитині. Її вестибу
інші час від часу просипаються нормально засипав, він має цей лярний апарат ще повністю не
дозрів, а ви своїми діями здійс
плачуть, позбавляючи сну І себе, сон нагуляти.
По-друге, треба подумати й нюєте його «своєрідне тренуван
і рідних. Змучена мама Інколн
мамі: може, вона сама винна у ня і цим самим усуваєте одну з
намагається виправити станови*
цьому? «Мається на увазі ситуа найчастіших причин розладу ди
ще за допомогою порошків чи
ція, коли деякі мами за порада- тячого сну.
таблеток...
ми рідних чи з власної ініціати
Якщо малюк прокинувся вноПо-перше, треба відразу ро ви, принципово не колишуть сво- чі і ніяк не хоче засипати, то
зібратись,
чому дитя
погано їх грудних дітей і не дають їм його можна спробувати заспо
спить, чи все 'нормально з до пустишку перед сном. Тоді як і коїти знову ж таки за допомо
триманням режиму. Сон дитини колихання, і ритмічні смокталь гою впливу на
вестибулярний
необхідно створювати, вона мо- ні рухи (при користуванні пус- апарат. Переверніть маля кілька

уже з перших місяців життя ва
разів зі
слинки на живіт або
шого сина чи донечии. Надалі
поколишіть на. руках у верти можна підібрати для цього ніжкальному положенні справа на ну заспокійливу мелодію ₽ вклю«
ліво. Можна зробити й так: візь
чати магнітофон
перед сном.
міть дитя на руки (в горизон Так створюється стереотип заси
тальному положенні), притисніть
/
його слинкою до свого живота пання.
Із порошками ж і таблетками
і разом з ним досить різко зро
не поспішайте. Потрібні вони чи
біть 8—ю поворотів
вправо й
вирішує
тільки лікар. В
уліво.
пам’ятайте, що любляче мамине
А взагалі спробуйте «порозу
серце й теплі лагідні руки ліку»
мітись»1 із невмовлям за допо
ють інколи краще, аніж найсумогою колискової, причому бажано вводити її в свій «арсенал» масніші препарати.

ОЧІ—ЦЕ ДУЖЕ
ЛЙВІІІ

І ШКОДИТЬ, І ЛІКУЄ
Діатез — це завжди купа клопотів,
різноманітних обмежень і усклад
нень. А якщо він з'явився у вашого
немовляти! Не варто відразу впада
ти а розпач: спробуємо розібратись
у даній ситуації.
Це явище (почервоніння і свербін
ня шкіри, її лущення, кірочки на во
лосяному
покритті голови) ДОСИТЬ
характерне для маленьких дітей. Ви
никає воно при занадто
ранньому
переведенні їх на штучне чи змішане
годування. Справа в тому, що молоч
ні суміші для дитячого харчування —
навіть найвисокоякісніші — виробля
ються із коров'ячого молока, а мо
лочний білок може викликати у ма
люків підвищену чутливість — алер
гію. Це й лежить в основі ексуда
тивного діатезу. Тому будь-яка мо
лочна суміш («Малютка», «Малыш» та
ін.) може стати причиною захворю
вання. Отож, мамам треба пам ятати, що материнське молоко — най»
лробезпечніший і найпоживніший
духт для немовлят.
Лікування діатезу — справа до»
сить, непроста і основна роль у цьому відводиться правильному харчу
ванню. Про шоколадні цукерки, яй
ця, рибу, мед, горіхи, цитрусові до
ведеться забути. Для маленьких ді
тей найбільш прийнятні кисломолоч
ні продукти (ацидофільне молоко,
кефір і т. ін.).
Лікують діатез як медичними засо
бами, так і народними. Один з них
— використання звичайної
яєчної
шкаралупи. Рецепт досить
простий,
Свіжі нурячі яйця круто
зварити,
зняти шкаралупу, ретельно обчистити її від прилеглої до неї іплівки. У
темному провітрюваному місці шка
ралупу добре підсушити (як прави
ло, через кілька годин вона вже су
ха). Якщо ви не користуєтесь нею від
разу ж, сховайте у скляну банку з
металічною чи пластмасовою криш
кою (у такій упаковці в темному міс
ці вона може зберігатись досить довго).
Якщо шкаралупа йде «о діло», спо
чатку подрібніть її у млинку для ка
ви, а потім одержаний напівфабрмкат у фарфоровій ступці доведіть до
стану пудри (металічний посуд для
цієї роботи не годиться). Малюкові
віком від 6 місяців до року «пудри»
дають, образно кажучи, на кінчику
ножа, від року до
двох — удвічі
більше. До 5—7 років можна пропо
нувати до 1/2 яєчної шкаралупи, під
літку від 14 і дорослому — не біль
ше однієї.
Найголовніше: перед тим як дати
дитині цей порошок, у нього треба
видушити кілька крапель лимонного
соку. Це викликає миттєву
хімічну
реакцію, з’являється характерне ши
піння, наче о склянку наливають гвзовану воду. Відбувається це тому,
що під час цього солі кальцію, які є
а шкаралупі, переходять у своєрід
ний стан, завдяки чому дуже гарно
засвоюються організмом. От саме з
оцим останнім ефектом і пов'язана
лікувальна дія зробленого вами по
рошку.

І наостанок. Батьки цікавляться, ко
ли його краще вживати — до чм
після їжі. У даному випадку це не
має якогось особливого
значення.
Можна навіть додавати порошок
у
їжу, причому цілу дозу за один раз
(не
обов’язково ділити на кілька
прийомів).
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радом Ь им' І;
ліжечма, коли малюк

'ЛіїОеООйіі. ЙАїькч приймають;,Йап» яояву сгіокійкіше; досвід і
(тю поряд немає нікопаніку? дкт» »є евмть, «с

Запитань безліч. Кожен день життя дитини приносить нові. Коли нона засміег; тьсо? Що і»батй з діатез»«? Д» береться пупхвиа грижа? До якого часу треба
спеціальних й
сусідо*, бабусь на лавочках.'
Ш ^*ись-

,
і
иововнаигм ваші знаїяЮ.
' 'вабмось, що «і.пвіОИЖйОйіі нагоді як молодим батькам, таж і тям, хз»
-лмі-тлї)' рамо' «йй Яізво стаже. Два дізнатись- пре
каяить і грнвожить>-їле Обов'язководо вссзяаюияхяи прицІИмватнсь до коолератмвякх буклетів. В/зьмі

Аізналжск«аде

хто як спить
л.Хда;

ДЙТЙНА СПИТЬ НАЖЙВ»«Л«МА КОЛІНАХ», ВПОПЕРЕК ЛІЖКА, ЗВІСИВши Г©лож З 8ІДКРИГНМИ ОЧИМА . і Т. Д-). це ЗВ’ЯЗАНЕ ТІЛЬКИ з «жом.

Дивні, на перший погляд навіть
ін
мерні пози у сплячих дітей — не таке
вже й рідкісне явище. Вони з'являють
ся або напередодні якогось
захворю
вання або є результатом уже виниклих
хворобливих порушень.
Наприклад, поза «вниз головою» ха
рактерна для дітей із струсом головно
го мозку чи ушибом голови. Це своє
рідна компенсаторна реакція організму
на травму. Вперті спроби дорослих змі
нити позу призводять до сильних
го
ловних болей, які з'являються у дитини
іранці.
Інколи діти сплять з різко закинутою
назад головою,
розкинутими руками,
ледь піднятою грудною кліткою. Така
поза характерна для хяорих астматичк

ним бронхітом. Це теж своєрідна за
хисна реакція
організму — у такому
положенні при слабкому диханні кра
ще вентилюються легені, а значить ор
ганізм повніше насичується именем. При
насильній зміні лози тіла може виник-

мути приступоподібний кашель ЧИ ПОЧА
ТИСЬ астматичний приступ.
Найбільш вражаюча з усіх — це так
звана «мертва поза»: повне розслаблен
ня м'язів усього тіла у положенні на
спині, Інколи мама з жахом кидається
до ліжка — їй здається, що дитя по
мерло. Насправді, воно просто без
шумно спить.
Найчастіше
саме так
сплять діти, які страждають енурезом
(нічним нетриманням сечі).
Зустрічаються й ситуації, коли хлоп
чин чи дівчинка сплять з відкритими
очима. Це нормально для новонарод
жених дітей у ранньому віці. При за
сипанні протягом перших двох годим
немовля спить з нещільно закритими
повіками і крізь них добреі
помітна
біла полоске очного білку
_______
(«заяче
око»). Як правило, до середини ночі
і далі, до пробудження,
маля слить
уже з повністю закритими очима.
Цей симптом може зустрічатись і а
абсолютно здорових дітей, і а тих, хто
страждає «ід Енурезу.

У мами або тата поганий
зір і
вони хвилюються — ми не загрожує
це їхній дитини Як можна перевірити
мого, коли вона, наприклад»
на
знає букв!
Перший раз зір дитини перевіря
ють ще в пологовому будинку: див
ляться на побудову очей, стан оч
ного дна і г. ін. Особливу увагу звер
тають на можливість
уроджених і
спадкових захворювань (уроджена
катаракта, враження сітчаткм й зо
рового нерву, глаукома, близорукість, ураження
сльозного апарату
м ін.).
Ймовірність цих порушень
значно збільшується, якщо майбутня
мама перенесла інфекцію (краснуху, і
вітрянку, мір, грип), не відмовлялась
навіть під час вагітності від спиртно
го й цигарок, піддавалась радіацій- ;
йому впливові Орган
зору плоду і
особливо чутливим до цих впливів
під час 3—7-го тижня вагітності. Зо
рові функції дитини перших ТИЖНІВ
житла перевіряють за
допомогою
неяскравого електричного ліхтари-

ка чи дзеркала лікарського офталь
москопа у темній кімнаті.
У дітей першого року життя гост
рота зору досліджується за допомо
гою яскравих червоних кульок різ
номанітного
діаметра. На другому
роц, життя дитина вже розуміє словесну команду, вміє ходити. Міняю
чи розмір кульок і відстань до них
можна перевірити зір з більшою то«/
НІСТЮ. ІЗ три—чотирирічного віку ЙО::/ТаН «опомага«
встановлювати
таблиця Орлової, де
замість букв
“бкиГ'°Н’‘М {ЗІ₽ОЧКМ- —'

Неповна »гострота зору у вітей

про
захворювання, так як
зороа.
функцп розвиваються поступово - в
м.ру підростання хлопчиків і дівча!
том. Близько 90% від усіх випадків попршення зору — це різноманітні по
рушення
заломної
°
,
.mwmhoi
властивості ока
(близорукість, далекозорість аСтиг
матнзм), що може призвести
зниження зору до кагеї
*
Р'аМ
. .. ,
АО косоокості, амбцентрі.). Чим раніше

/

У КОЛІ МУЗ

«ЗАБУТІ НОЧІ УКРАЇНИ»

ДОВОДИТЬСЯ БОРОТИСЯ
З ДОРОСЛИМИ...

«КАР-МЕН» ГРАЄ ЕКЗОТИК-ГІОП

Пройшов звітний концерт лауреа
Ну що скдздтм? Квіти і оплески ан<
та всесоюзних і
республіканських самблем заслужені сповна. Артис музиканти»... Хто бачив у виконанні
ж
конкурсів і фестивалів, лауреата об тичні, ліричні, м'які, красиві, фізич ансамблю ці номери, відразу
пригадає свій гарний настрій. А хто
ласної комсомольської премії іме но загартовані учасники ансамблю не бачив, обов'язково захоче стати
ні Ю. Яновського, зразкового дитя сповнені радості і флюїди цієї ра глядачем. Будемо сподіватися,
що
чого хореографічного ансамблю «В дості передаються нам, глядачам. ансамбль «В гостях у казки» не
фантазії у постановни тільки по столицях виступатиме! А
гостях у казки». Як розповіла на А скільки
шому кореспонденту керівник ан ків М. і І. Русул. І як цю фанта щоб ще більше заінтригувати чита<
самблю Ірина Русул, цей звіт про зію розвивають юні танцюристи!
ча, нагадаєлАО і про
фольклорну
Ось лише кілька назв
хорео виставу «Лісова пісня» за Л. Україна
ходив напередодні сольних концер
графічних
мініатюр:
композиція кою і про одноактний балет «Забус
тів колективу на сцені Київського «Вовк і семеро козлят», «Водяник
палацу «Україна». Отож, його мож і діти», танець кота Леопольда і ми ті ночі України» за мотивами тво
на розцінювати як своєрідну спробу шей, танець Білосніжки і семи гно рів незрівнянного М. В. Гоголя.
сил на кіровоградцях.
мів, одноактна вистава «Бременські
В. ЛЕВ ОЧКО.

ЮУЛИ собі на землі два
звичайних музиканти.
Одного звали Сергій Лемох, другого — Богдан
Титомир. Перший
грав
хард-рок, другий джазрок. Сергій працював у
музичному центрі «Со
юз», а Богдан в
іншій
музичній організації. Од
ного разу в студії вони
зустрілись і поїхали ра
зом на гастролі. Під сту
кіт коліс поїзда народи
лась ідея працювати ра
зом. Був створений но
вий проект
«Кар-Мен»,
що в перекладі з англій
ської означає «ЛюдинаМашина». І це не випад
ково. Так працювати на
сцені, як працює дует
«Кар-Мен», під силу тіль
ки машині. Крім того,
хлопці дуже люблять ав
томобілі та мандрівки.
Утворившись у жовтні
1989
року,
дуеі
«Кар-Мен» одразу ж по
чав штурмувати верхів’я
популярності. Для почат
ку вони записали одну
пісню
для
конкурсу
«^Мужчина року»,
який
відбувся у Москві на по
чатку листопада 1989 ро
ку. Пісня сподобалась
глядачам, а хлопці зав
дяки власній чоловічій
привабливості і майстёоності володіння тілом
стали лауреатами конкур
су. Потім відбувся пер
ший концертний виступ у
шоу-програмі «Магія зі
рок» у Лужниках, де, ви
конавши пісню «Чіо-ЧіоСан», вони мали успіх.
Саме ця пісня визначила
подальший
музичний
напрям їх роботи. Самі
хлопці
характеризують
свій стиль музики як «екзотик-поп», основу яко
го утворює чіткий
тан
цювальний європейський
музичний ритм, на який
накладено
елементи
музики, народні колори
ти тих країн, про які спі
вається у піснях, — чи
то жаркий Стамбул, чи
туманний Лондон, чи Ін
дія або Богамські остро
ви...

Подібної такої музики
немає ні у нас в країні,
ні за кордоном. Можна
сказати, що Сергій і Бог
дан стали засновниками
нового стилю у поп-му
зиці.
З
січня 1990 року
«Кар-іМен» починає пра

цювати у складі незалеж
ної студії звукозапису
«Гала», яку очолив ком
позитор Аркадій
Укуп
ник. Він же став менед
жером нового колекти
ву. Спочатку хлопці по
чали запис своїх пісень.
Перший альбом «Кар-Мену» вийшов у
березні
1990 року під назвою
«Навколо світу». В ньо
го увійшли вже
давно
відомі
пісні
«Міо-ЧіоСан», «Лондон, гуд бай»,
«Жаркий Стамбул» та де
які нові, але
такі самі
екзотичні роботи. З квіт
ня почалися активні га
строльні поїздки. В трав
ні 1990 дует взяв участь
у першому міжнародно
му телефестивалі «Шлягер-90», де отримав пер
шу премію. Завдяки цьо
му фестивалю налагоди
лись міцні стосунки з
Ленінградським телеба
ченням, яке
відкрило
«Кар-Мен». З того часу
хлопці
охоче
беруть
участь у всіх ленінград
ських програмах. Глядачі
Центрального телебачен
ня вперше познайоми
лись з «Кар-Меном» у
програмі «Ранкова пош
та», де вони
виконали
пісеньку «Моя
дівчина
з Америки». З великим
успіхом пройшов їх вис
туп і на
святі
газети
«Московский
комсомо
лец» в Лужниках в лип
ні 1990 року.
Сергій і
Богдан є постійними чи
тачами і друзями
цієї
газети. Як вони розпові
дали (по секрету), в ди
тинстві їх улюбленою га
зетою була «Пионерская
правда».

ніш, колоритними і ек
зотичними.

Вільний час Сергій і
Богдан присвячують му
зиці, а також спорту і
танцям, удосконалюють
свою ритміку і пласти
ку, придумують нові по
вороти і аранжування.

У 1990 році їм пощас
тило, як вони вважають^
провести 10 днів на Чор
ному морі у міжнарод
ному піонерському табо
рі «Артек» під час X Все
союзного піонерського
зльоту. Багато нових дру
зів і прихильників серед
піонерів
та
школярів
з’явилося у них за цей

Дмитро ТКАЧЕНКО.
(Переклав з російської
В. ЯВОРСЬКИЙ).
м. Москва.

— Скажіть, будь ласка, Ларисо Іллівно, що пот
рібно для того, щоб працювати хормейстром!
— Головне — любити дітей. Хоч би яким про
фесіоналом ти не був, але діти повинні відчувати
твоє ставлення до них. Справжній педагог пови
нен мати сильну
волю і відмінні організаційні
здібності.
— А яи сталося, що ви стали музикантом! Це
— сімейна традиція, чи ви самі вибрали свій шлях
для себе і зайнялися музикою!

— У мене вдома співала мама, але ніхто з
батьків не був професійним музикантом, а я са
ма закінчила першу Кіровоградську музичну шко
лу, потім залишила дев’ятий клас і вступила до
Кіровоградського музучилища. Не уявляла себе
без музики. Не бачила смислу ні в чому іншому.
Після училища хотіла стати піаністом, але «прова
лилась» і тут мені дуже допоміг М. П. Макода,
керівник дитячої хорової капели «Соловейко».
Він дав мені можливість спробувати себе як ди
ригента хору. Два роки стажування змінили моє
життя — я поїхала в Ленінград і вступила до ін
ституту культури на кафедру диригента хору. Те
пер я працюю хормейстром у дитячій музичній
школі № 3.
— І багато ви вже працюєте!
— Якщо порахувати, то в мене педагогічний
стаж 13 років, а всього музиці я віддала 26 ромів.
Чи багато труднощів виникає у вас в ро
боті!
— Так. Мені весь час потрібно боротися, але
що головне, не з дітьми, а з дорослими людьми,
які називають себе музикантами, а самі не розу
міють елементарних речей.
•— Скажіть, що ви робите такого незвичайного,
чого немає в інших школах!
— Щороку ми
проводимо академконцерти.
■ Обов’язково в залі музпедфакультету педінстиі' туту. Запрошуємо педагогів, студентів, батьків.
Наша програма складається з 16 пісень і попере
ду ще залишається півроку до звітних концертів.
— Ви думаєте, що такі концерти обов’язково
потрібні! Вони чимось допомагають учням або
педагогам!
— Я хочу, щоб діти знали своє призначення в
музиці, щоб вони відчували і одержували
хоч
маленькі радощі від своєї праці. Мені хочеться,
щоб вони відчували себе артистами на
сцені,
хтозна, може, із них виростуть великі митці. Все
велике починається з маленького. Педагоги по
винні не тільки вчити учнів, а й уміти дарувати
І свято душі, особливо воно важливе для музикам
та. Я хочу дарувати свято!

І

Авторами всіх пісень,
музики і текстів,
усіх
аранжировок є учасники
дуету. Велику допомогу
у гастрольних поїздках,
у розв’язанні всіх фінан
сових ї адміністративних
питань хлопцям надає ди
ректор групи Костянтин
Гончаров. Зараз «КарМен» приступає до запи
су свого другого альбо
му, який буде мати наз
ву «Кар-Манія». Його ви
хід намічений на весну
цього року. Частину пі
сень засновано на стилі
«диско», інші будуть за
писані у ритмах «хіт-хауз» та «технотронік», але
всі вони будуть, як і ра-

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Кілька місяців тому я закінчила музичну школу
Не 3 в обласному центрі, і ось знову завітала до
неї, на жаль, уже на правах гостя. Мало що змі
нилося, ось тільки на заняття зведеного хору ми
ходили щонеділі, • тепер тільки останню неділю
місяця. Раніше в хорі було 30—40 чоловік, а те
пер — 60. Діти вимокали велику програму, 16 пі
сень зробили вони зі своею вчителькою Ларисою
Іллівною Вавинською а першому півріччі, а тепер
вивчають ще 5 нових пісень. Мабуть, про такого
вчителя, як Лариса Іллівна, треба писати окремо
і розповідати не тільки як про педагога, а й ям
про добру, чуйну жінку. Вона зрозуміє і твій біль,
і твою радість. А скільки терпіння треба мати, щоб
з кожним окремо вивчити ту чи іншу партію, »
потім на зведеній репетиції зібрати пісню з усіма
голосами майже по нотах. Мабуть, для цього пот
рібно дуже любити свою професію. Але про це
можемо запитати у неї самої:

час. Бурхливими оплес«
ками закінчився їх вис«
туп під час закриття піо*
нерського форуму пер
шого жовтня.
«Ми бажаємо радян*
ським школярам, хлопчи
кам і дівчаткам, щоб во*
ни любили хорошу музи
ку, розумілися в ній. Ко
ристуючись нагодою, за
прошуємо усіх на наші
концерти в усіх містах,
де ми будемо гастролю
вати», — сказали Сергій
і Богдан.

ІІ

Лариса Іллівна прикрасила свій клас малюнками.
Для хору Лариса Іллівна підбирає різноманітні
пісні. Ось, наприклад, веселі дитячі пісеньки про
музику, нотки і разом з цим пісня про загиблого
воїна, класичний твір «Аве Марія», сучасна пісня про мир і дружбу МІЖ ДІТЬМИ ВСІХ КОНТИНЄН'
співають їх, тому що це
тів. І діти з радістю
справжня музика. Вони одержують задоволення
від співів. Клас, у якому працює хор, зовсім не
пристосований, на мою думку, як і вся школа,
для занять музикою. Елементарна вентиляція І та
відсутня. Але незважаючи уваги на це, діти і пе
дагог продовжують працювати, об’єднані ії ве
личністю Музикою.
і
3. ТИШКО.

•

Відбувся огляд-конкурс художньої самоді
яльності серед
професійно-технічних училищ
області.
У цьому році він проходив не за жанрами,
як у попередні роки, а по зонах. Кожне учи

лище представляло цілісну концертну програ
му, пронизану єдиним режисерським задумом.
Жодна програма не була схожа на іншу, кож
не училище мало своє обличчя. Одні присвя-
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тили свої виступи життю училища, Інші — вій*
ськово-патріотичній темі, ще інші — відрод
женню народних традицій. А Кіровоградське
СПТУ-15, тут же, під час свого виступу ярове»
ло аукціон кулінарних виробів і передало ви
ручені гроші дитячому будинку.
Високий художній рівень колективів пока
зали Світловодське СПТУ-5,
ГолованІвське
СПТУ-38, Олександрійське СПТУ-17, Новоукраїнське СПТУ-40.

— Після виступів ми завжди
цікавились
думкою учнів, викладачів, — розповідає Н. В.
Брояковська, художній керівник Будинку ху
дожньої та технічної творчості обласного уп
равління народної освіти, заслужений праців
ник культури УРСР, — і всі нам говорили, що
така форма проведення огляду-конкурсу склад
ніша, але набагато цікавіша, більш творча.
14 квітня відбудеться заключний концерт.
Наш кор.

-

Ц О8ИЙ футбольний сезон
° розпочався для «Зірки
досить вдало: провівши два
матчі, вона має у своєму ак
тиві три очка з чотирьох
можливих і, крім того< зав
дяки
жеребкуванню поки
що зіграла на одну гру мен
ше від Інших своїх супер
ників. Хоча, на мою думку,
картина старту кіровоград
ського
клубу в черговому
54-му
чемпіонаті
країни
стане яснішою після 17 квіт
ня, коли «Зірка» зустріне
ться на своєму полі з тре
тім

взаємостосунків у команді і,
природно,
переміститися
хоча б на кілька щаблів уго
РУ в турнірній таблиці. Що
ж, майбутнє покаже, чи вип
равдає «Зірка» сподівання її
прихильників. А поки що я
прошу прокоментувати по
чаток сезону свого недав
нього співрозмовника,
на
чальника команди,
Юрія
Івановича Горожанкіна.
Результат
непоганий,
але вдовольнитися особливо
немає чим: технічна і так
тична підготовка у команди
суперником — керчем- — поки що слабке місце. Ця

ськн/и

«Океаном».

І все ж

можна сказати: так гримати,
хлопці!
Нічия «в гостях», у мат
чі з черкаським «Дніпром»
у день відкриття чемпіона
ту (7 квітня, 0:0), та перемо
га у себе вдома над сева
стопольською «Чайкою» (14
квітня, 1:0) — це, попри всі
технічні та тактичні недоліки гри нашої команди, на які
скаржаться тренери — той
«розклад успіху», якого са
ме чекають кіровоградські
болільники. Та й керівницт
во команди цілком реаліс
тично формулює її завдан
ня у нинішньому році: го
ловне — набратися побіль
ше ігрового і тактичного
досвіду, придивитися до су
перників,
стабілізувати
склад, виробити найоптимальнішу систему ігрових

но у ворота... Але, на жаль,
виявили і минулі матчі. Так,
якщо фізично ми виглядали обіграти воротаря не зміг.
краще обох своїх суперни Взагалі, черкаська команда
ків, задавали досить високий досить сильна, в змозі пре
на
темп гри, то сам зміст, ві тендувати, як мінімум,
зерунок матчів був доволі місце в середині турнірної
примітивний, як
з нашого таблиці. Тож, враховуючи
боку, так і з боку суперни фактор «чужого поля», ні
ків: дві—три передачі, пас чия — нормальний резуль
Непогано, я б сказав
на боротьбу, постійне очіку тат.
вання один від одного по- надійно, зіграли наші
замилок, багато дрібних по хисники та середня лінія.
рушень (хоч обійшлося і »Можу відзначити Михайла
без карток з боку суддів), Паламарчука (грає в коман
майже не було якісних го ді вже чотири роки, досвід
льових моментів.
чений гравець, лідер), Кос
У першому матчі з «Дніп тянтина Сосенка, Станіслава
ром» хлопці, природно, хви Козакова.
лювалися. Було багато по
'Що до другого матчу, з
милок, тому хоч і мали пе «Чайкою»,то хлопці вийшли
ревагу, використати її
не на поле з великим бажан
вдалося. Найвищий накал ням перемогти. З самого
був на передостанній хвили початку ми націлювали
їх
ні, коли Микола Шевченко на активну атакуючу гру, на
з 25 метрі» послав м’яч точ- жорсткий пресинг суперни-

’Кіровоградське середнє профтехучилище № 2 імені Героя

ка. Потрібен був результат,
сподівання болільників
не
можна було не виправдати.
Можливо, саме це відчут
тя сподівань, підтримки гля
дачів, як не дивно, і знер встиг вчасно передати йому що ми їх ще заб смо у во
вувало хлопців — молоді ж м’яча... Єдиний гол у цьому рота суперників.
Ю. ЛЕОНОВ.
бо ще, не обіграні як слід таймі (та й у всьому матчі)
Фото В. ГРИБА.
У першому таймі мали яв забив Олександр Рябоконь,
P.S. 17 квітня, у середу,
ну територіальну перевагу реалізувавши покарання су
над гостями, майже не до- перника одинадцятиметро- «Зірка» провела свій третій
керченським
пускали гострих ситуацій бі вим. Друга половина гри матч — із
ля своїх воріт. Кілька разів пройшла приблизно рівно. «Океаном», і теж на своєму
явно могли відкрити раху Знову ми мали кілька стан полі. Хоча рахунок цієї зу
нок, але в останню
мить дартних гольових ситуацій, стрічі нічийний (0:0), все ж
підводила якась ледь поміт
радує той фант, що кірово
але без їхнього ефективно
на неточність — результат
градська команда поки що
го закінчення. Так, допустив
надмірного хвилювання і
не пропустила у свої воро
помилку Паламарчук,
не
недосвідченості нашої моло
та жодного м’яча. А в їнді. Так, Володимир
Бор відреагував належно на пас тому — підтверджуються ^1?
перетри дорікання тренерів щодо
дюг міг «розпечатати» во Козакова Скунс,
рота «Чайки», але пробив мав м'яч Сосенко, замість технічної майстерності грав
вище воріт; в іншому випад того, щоб віддати його парт ців.
Сподіваємося, що з
ку, коли Едуард Денисенко неру. Все це — наші потен кожним зіграним матчем
виходив на удар, Бордюг не ційні голи, тож сподіваюсь, вона буде зростати.

Радянського Союзу А. С. Єгорова

ОГОЛОШУЄ

Кіровоградському ВО по сівалках «Червоні
зірка» терміново потрібні на постійну роботу:

X

набір учнів на 1991 —1992 навчальний рік
»»

за такими спеціальностями:
НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

■

із здобуттям середньої освіти
{строк навчання 3 роки):

1. Муляр-монтажник із монтажу
сталевих та
залізобетонних конст
рукцій, електрозварник (юнаки).
►
2. Столяр будівельний, тесля, пар, кетник (юнаки).
3. Майстер облицювальних робіт
л
(юнаки і дівчата).
і*
д Облицювальник-плиточник, мозаічиик {юнаки, дівчата).
5 Електрогазозварник (юнаки).
6." Електрослюсар
будівельний

(юнаки).

ЦПІІПІНІННГИ^1

/

7. Слюсар з ремонту шляхових і
будівельних машин (юнаки).
8. Машиніст бульдозера, скрепера
(юнаки).
9. Кухар (юнаки, дівчата).
НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
(строк навчання — 1 рік):

1. Муляр (юнаки).
2. Тесля (юнаки).
3. Облицювальник-плиточник (юна
ки, дівчата).
НА БАЗІ 10 КЛАСІ*
(строк навчання — 1 рік):

Муляр-монтажник із монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій,
електрозварник (юнаки).

350 крб. НА МІСЯЦЬ...

Училище надає потребуючим місце
— слюсарі-інструментальннкн
для проживання в гуртожитку.
— наладчики верстатів з ЧПУ, агрегатних та
Учням виплачується 50 процент
флектрозварного обладнання,
суми, заробленої під час виробки«
— електрозварники,
чого навчання.
— фрезерувальники,
Учні забезпечуються комплектами
— токарі,
одягу,
харчуванням
у
їдаль
— штампувальники,
ні училища.
— слюсарі механоскладальних робіт
Училище має сучасну матеріально— залнвннкн металу,
<і
технічну базу, спортивний комплекс,
формувальники машинного формування.
диск-зал, відеотеку.
Телефони
училища:
27-24-71,
Заробітна плата - 200-350 крб. на місяць.
27-14-17, 27-12-81, 27-12-21, 27-12-72.
Із формувальниками укладаються договори на
Адреса училища: м. Кіровоград,
отримання житла в будинках для малосімейних.
вул. Червонозорівська, 23. їхати авто
бусами №№ 102, 114 до зупинки «Мічуріна».
ДИРЕКЦІЯ,

................ МІМШИ« »»»»»»»»«»»»Я ...................»»»»»»«»»а .... ...........................................................Т t

"»»»»»»»»»і;

'“ИІЛ’’ “алр‘"

<•»«

<

17.35 — Музичним телеабомемент
Клас професора Яннелеііичз. П9Р£
дача 3. 18-35 - Мультфільм. 18.45
— Хокей. Чемпіонат світу. Збірна
Фінляндії — збірна СРСР®. У
рерві - Вечірня казна. 21.00 —
Час. (З сурдеперекладом). 21-45 —
На сесії Верховної
Ради СРСР.
22.45 — «Репетитор». Художній те
лефільм.

вівторок

ва зоря». 18.40
Парламентський
вісник Росії. 18.55 — Хокей. Чемпіонат світу. Збірна США - збір
на СРСР. У п.р.р.І - ЇМО ~ В»:
чірня казна. 21-00 — Час. (З сур
доперекладом). 21.45 ~ На сесії
Верховної Ради СРСР. 22.45 — «Те
атральний сезон». Художній теле
фільм.

середа

23 КВІТНЯ

▲ ут

понеділок
22 КВІТНЯ
▲ УТ
16.00 — Новими. 16.10 — Для ді
тей. «Весели«». 16.40 — Співають
І танцюють діти.
Фільм-концері
«У весняному хороводі». 16.55 —
Урочисті збори, присвячені 121-Й
річниці З дня народження В. 1. Ле
ніна. Концерт. Трансляція з Палацу
культури «Україна». У перерві —
науково-популярний фільм «1917-й.
Березень. Квітень».
19.45 — Ак
туальна камера. 20.15 — День за
днем. (Кіровоград). 20.35 — Рекла
ма. 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Камерний концерт. 21.20
— «Хто ми...». Громадсько-політич
ний тижневик. 22.50 — Вечірній
вісник. 23.20 — Нічний телезал.
Художній фільм «Короткі зустрічі».

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Койтг&нт» Економічний огляд. 9.20 —
Мультфільм. 9.30 — «Футбольний
огляд». 10.00 — «Крон». Художній
фільм. 1 І 2 серії. 12.00 — ТСН.
15.00 — ТСН. 15-15 — -Млин на
околиці міста». Художній теле
фільм. 16.20 — «А в хорі мім го
лос чуткіш». Творча
майстерня
«Російський хоровий слів». 17.00
— Дитяча година. З уроком німець
кої мови. 18.00— «Живий Ленін».
Документальний фільм. 18.30 —
«Меридіан». Міжнародні
новини.
18.45 — За законами ринку. 19.15
— «Контакт». Економічний огляд.
19.30 — Д. Шостакович. Прелюдія
і скерцо. 19.45 — М. Шатров. «Так
переможемо». Фільм-вис гана Мос
ковського художнього академічно
го театру Ім М. Горького. 21.00 —
Час. 21.45 — Продовження фільмувистави «Так переможемо*. 23.05
Прем’єра публіцистичного фільму
«Самольот». «Кавказ і Меркурій».
23.35 — Концерт Красноярського
ансамблю танцю Сибіру. 0.35 —
ТСН.
А ЦТ (II програма)
8.00 — ГІмиастииа. 8.15 — «Лист
Мебіуса».
Наумово • популярний
фільм. 8.35, 9.35 — Історія. 9 клас.
«Ми прийняли бій...» (О. 1. Гер
цен). 9.05 — Італійська мова. 10.05
— Наш сад. 10.35, 11.40 —Літера
тура. 11 илас. О. Т. Твардовський.
Сторінки життя і творчості. 11.05
— Світ грошей Адама Сміта. 12.10
В< БІлль-Бслоцерновськнй. «Шторм».
Фільм-внстава Академічного теат
ру ім. Мосради. 14.15 — Телестудії
міст РРФСР. (Томськ).
14.45 ~~
К.-М. Вебер. Увертюра до опери
•Оберон». 14.55 — Хокей Чемпіо
нат світу. Збірна Канади — збір
на
Німеччини. 17Л0 — Колаж.

7.30 — «Ранкова мозаїка». 9.00
— Художній фільм «Східна лука
виця». 10.20 — Доброго вам здо
£ов’я. СПІД: чума XX століття. 10.50
Іузнчний фільм «Хай буде*. 11.20
— Для дітей. «Канал *Д». 16.00 —
Новини. 16.10 — Сонячне коло
16.40 — «Диво, яке можна назва
ти на Ім’я». Розповідь про лікаряпсихотерапевта С. Дячук. (Кірово
град). 17.00 — Телефільм «Г Лон»
17.10 — «Хотіла б я піснею стати»,
Музична програм з. 18.00 —- Н?
третій сесії Верховної Ради УРСР
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— На третій сесії Верховної Ради
УРСР 20.45 - На добраніч, діти!
21.00 — На третій сесії Верховної
Ради УРСР. По закінченні — «Ніч
ний телезал».
Художній фільм
«Бич божий».

А ЦТ (I програма)
6.30 — «Раной». 9.00 — Актуаль
ний репортаж. 9.20 — М. Шатров.
«Так переможемо». Фільм-внстава
Московського художнього Акаде
мічного театру ім. М. Горького.12.00
— ТСН. 12.15 — Дитяча година. З
уроком німецької мови. 15.00 —
ТСН. 15.15 — «Перед екзаменом».
Художній телефільм. 16.20 — «Світ
захоплених». «Сімейний альбом».
16.35 - Мультфільм. 16.45 — Ди
тячий музичний клуб. 17.30 — «Ра
зом з чемпіонами». 17.45 — Полі
тичні діалоги. «Ситуація» «Чи час
страйкувати». 18.15 — Діловий
кур’ср. 18.30 — «Меридіан». Між
18.45 — Мульт
народні новини.
фільм. 19.00 — Урочистий вечір,
присвячений 100-річчю з дня на
родження С. С. Прокоф’сва. 21.00
— Час. 21.45 — ВІД представляє:
«Поле чудес». 22.30 — Кінопаморама. Ведучий В. Мережко. 0.10 —

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Ка
релія. Фантазія-Енспромт». Науко
во-популярний фільм. «Є куток на
землі...».
Документальний теле
фільм. 8.35, 9.35 — Географія. 8
клас. Стихійні
природні явища.
9.05 — Французька мова. 1 рік на
вчання. 10.05 — Французька мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Іс
торія. 7 илас. Мистецтво епохи Від
родження. 11.05 —
«Менеджер
Шиляр та Інші...». 12.05 — Хокей.
Чемпіонат світу. Збірна Фінляндії
— збірна СРСР (2 І 3 періоди).
13.25 — «Планета».
Міжнародна
програма. 14.25 — Ритмічна гім
настика. 14.55 — Хокей. Чемпіо
нат
світу.
Збірна
Фінляндії
— збірна Канади. 17.30 — «Ранко-

7.30 — «Ранкова мозаїка». 9.00 —
Художньо-публіцистичний
фільм
«Поріг». 10.50 — «Івасик-Телесик».
Лялькова вистава. 11.40 — Шкіль
ний екран. 8 клас. М. П. Мусоргсьний і Україна. 16.00 - Новини.
16 10 - Для дітей. «Джерельце».
17.00—Закарпатські візерунки. 17.30
-День за дмем. (Кіровограді« 17.50
— Чому і як навчають в СПТУ Н» 9.
(Кіровоград). 18.00 — На третій се
сії Верховної Ради УРСР. 19.00 —
Актуальна намера. 19.30 — На тре<
тій сесії Верховної Ради
УРСР.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 —
На третій сесії Верховної Ради
УРСР. По закінченні — «Нічний те
лезал». Художній фільм «Привид
замку «Моррисвілль».

РРФСР. 23.15 — «Перший хло
пець». Художній телефільм. 2 се
рія.

п’ятниця

В четвер

24 КВІТНЯ

А УТ

Мультфільм. 17.40 — Прем’єра до
кументального телефільму.
18.40
- Парламентський
вісник Росії.
І®-.55 ~ Л®неи- Чемпіонат світу.
Збірна £₽СР — збірна
Канади.
1!:«нї Йте-Л

додні». 19.05 — Колаж. 19.10
—
— Г. Свиридов. Маленький триптих, музичні Ілюстрації до повіс
ті 0. С. Пушкіна «Заметіль*. 20.00
— Вечірня казна. 20.15 — Г. Сви
ридов. «Поема пам’яті С. Єсеніна*.
21.00 — Час. (З єурдоперенладом).
21.40 — На еееії Верховної Ради
СРСР. 22.40 - На сесії Верховної
Ради РРФСР. 23.10 — «Перший
хлопець». Художній телефільм. 1
серія.

26 КВІТНЯ

25 КВІТНЯ

▲ ут
8.00 — 0.30 - БЛАГОДІЙНИЙ ТЕ
ЛЕМАРАФОН «ДЗВОНИ ЧОРНОБИ
ЛЯ».

± УТ
7.30 — «Ранкова мозаїка». 9.00
— Художній ф„1льм «Поцілунок».
10.05 —
Українська
колискова.
Ю50 — Документальні телефіль
ми «Інженери живих технологій»,
«Експеримент — «Онеан». 11.40 —
Шкільний екран- іи клас.
Росій
ська література. А- П. Чехов
і
МХАТ. 12.15 - -°мл Дніпро, Дніпро-Славутич». Від /’Орнобиля
до
Чорного моря.
16.00 — Новини.
16.Ю — На допомогу школі. Мар
но
Вовчок.
Сторінки
життя і
творчості. 16.40 — „Концерт
ан
самблю старовинної музики «Пас
тораль». 17-10. — О.
Перекалін.
«Заложники вічності».
Вистава
Київського театру-студії
«Дзвін».
19.00 — Актуальна камера. 19.30
02 00 — Благодійник телемарафон
«Дзвони Чорнобиля»,

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — Фільм
— дітям. «Як ми шукали Тишка».
10.15 - ...До 16 I старші. 10.45 «Людина I закон*.
12.00 — ТСН.
15.00 - ТСН. 15.15 - «Міст через
життя». Художній телефільм. 2 се
рія. 16.20 — Прем’єра документа
льного телефільму «Острів мило
сердя». 16.40
—
Мультфільм.
16.50 — Прем’єра
документаль
ного
фільму «Про третій міжна
родний
фестиваль
російської
православної музики у Москві».
17.30 — «Контакт-форум». 18.00 —
Наш сад.
18.30 —
«Меридіан».
Міжнародні новини. 18.45 —
Му
льтфільм. 18.55 — Хокей. Чемпіо
нат світу. Збірна ЧСФР — збірна
СРСР. 21.00 - Час. 21.45 - ВІД
представляє. 0.45 — ТСН.

Д ЦТ (І програма)

А ЦТ (1 програма)
б.зо — «Ранок». 9.00 — Діловий
кур'єр. 9.20 — Мультфільми. 9.45
— «Разом з чемпіонами». 10.00 —
Прем’єра художнього телефільму
«Немає чужої землі». 1 серія. 11.15
— Дитячий музичний клуб. 12.00
— ТСН. 15.00 — ТСН.
15.15 —
«Двоє у лісках». Художній теле
фільм. 16.20 — «Світ захоплених».
«Колекціонер». 16.35 — Музична
скарбниця. Фортепіанні твори Я.-С.
Баха І Л. Бетховена виконує за
служений артист РРФСР Г. Соко
лов. 17.15 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Цех номер
один». 17.30 — Дитяча година. З
уроком англійської мови. 18.30 —
Співає лауреат телерадіоконнурсу
«Голоси Росії*. Є. Молодцова. 18.45
— 21 століття — століття міжна
родного сімейного туризму. 19.45
— Прем’єра художнього телефіль
му «Немає чужої землі». 1 серія.
21.00 — Час. 21.40 — Футбол. Ку
бок європейських чемпіонів. Пів
фінал. «Марсель»
(Франція) —
«Спартак» (Москва). 23.35 — Теле
скоп. 0.35 - ТСН.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «У по
шуках Мнемозіни». Науково-попу
лярний фільм. «Голоси». Докумен
тальний телефільм. 8.35, 9.35 —
Фізика. 9 клас. Зроблено а гуртку
технічної творчості. 9.05 — Німець
ка мова. 1 рік навчання. 10.05 —
Німецька мова. 2 рік
навчання.
10.35, 11.35 — Музика. 5 клас. І. Ф.
Стравінсьний. «Петрушка».
11.05
— Календар мистецтв. 12.05 — Хо
кей. Чемпіонат світу. Збірна США
— збірна СРСР. 17-00 — «Манера».
Етика поведінки. 17.45 — «Напере-

6.30 - «Район». 9.00 - За зве
деннями МВС. 9.20 _ Мультфіль
ми. 9.55 — Прем ера художнього
телефільму «Немає чужої землі».
2 серія. 11.Ю — Футбол. Кубок
європейських чемпіонів. Півфінал.
«Марсель» (Франція) —. «Спартак»
(Моснва). 1 тайм.
12.00 - ТСН.
12.15 — 2 тайм Футболу «Мар
сель»
(Франція) —
«Спартак»
(Москва). 15.00 - ТСН. 15.15 «Міст через життя» Художній те
лефільм. 1 серія. 16.30 —
«Світ
захоплених». • Доммом». 16.45
—
Поезія. М. Шипілов. 17.00 - «Пе
реможці».
18о°° ~ *На
екрані
служба 01». 16-30 — «Меридіан».
Міжнародні нов***- 18.45 — ...До
16 I старші. 19.30 — Виступає
дипломант телерадіоконнурсу «Го
лоси Росії* вокальний
ансамбль
«Туймаада»' (м. Якутськ). 19.40 —
Прем’єра художнього телефільму.
«Немає чужої
землі». 2
серія.
21.00 — Час. 21.45 — «Людина і
занон».
Правовий
відеоканал.
23.00 — «Спогад про пісню». 23.30
— ТСН.

А ЦТ (II програма)
8,00 — Гімнастика. 8.15 — Нау
ково - популярний
фільм. 8.35,
9.35 — Музина. 8 илас. С. С. Прокоф’єв.
«Ромео і
Джульегта».
9.05 — Англійська мова. 1 сім на
вчання. 10.05 — Англійська мова.
2 рін навчання. 10.35 — Історія. 8
клас. М. В. Ломоносов.
11.05 —
Російська мова. 11.35 — Мульт
фільм. 11.50 — «Перший хлопець».
Художній телефільм. 2 серія. 13.15
— Хокей. Чемпіонат світу. Збірна
СРСР — збірна Канади. 2 І 3 пе
ріоди. 14.50 — Колаж. 14.55
—
Хокей. Чемпіонат світу. Збірна Ка
нади — збірна Швеції. 17.30 —
«Календар мистецтв».
18.00 —
Т. Хрєнников. Соната для віолон
челі І фортепіано. 18.15 — «Чор
нобиль — допомога».
19.00 —
Концерт, присвячений 5-й річниці
трагедії у Чорнобилі. Трансляція
3 Києва. 21.00 — Час. (З сурдоперекладом). 22.45 — На сесії Вер
ховної Ради
РРФСР.
23.15 —
Концерт-реквієм, присвячений 5-й
річниці трагедії у Чорнобилі.

Д ЦТ (II! програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Го
ловні міста Росії». Документаль
ний фільм. 8.45, 9.35 — Природо
знавство. 5 клас. Різноманітність
рослин і тварин на суші. 9.05 —
Іспанська мова. 1 рік навчання.
9.55 — Діалог
3
комп’ютером.
10.40, 11.40 — Література. 10 илас.
Я.-В. Гете. «Фауст». 11.Ю - іс
панська
мова. 2 рік навчання.
12.10 — «Перший хлопець». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 13.15
— Ритмічна гімнастика. 13.45 —

субота
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— Хокей. Чемпіонат світу. Збірна
-

Збірна

ЧСФР.

17.30

—

ЦТ (I програма)

А ЦТ (І програма)

8.00 — ТСН.
8.15 — Ритмічна
гімнастина. 8.45 — Тираж «Спорт
8.00 — ТСН. 8.20 — Творчість на
лото».
9.00
—
3
ранку
раненько.
родів світу. 8.50 — Наш сад. 9-20
10.00 — На службі Вітчизні, 11.00
«Охоронна грамота». 9.50 — «Зем
ля — наш спільний дім». Телефо— Ранкова розважальна програма.
токоикурс. 9.55 — «£урда моден»
11.30 — «У світі тварин». 13.00 —
Сільська година. 14.00 — Здоров'я.
пропонує... 10.25 — Прем’єра доку
14.30 — Хвилини поезії. 14.35 —
ментального телефільму «Відряд.
Презентація художнього телефіль
ження до Афганістану». 11.05
—
му «Звіробій». 15.00 — ТСН. 15.15
Ранкова зоря. 12.05 — «Допоможи
собі сам». 12.50 — Фільми
режи І — «Марафон.15». 16.20 — Сімей
ний екран. «Я вас кохав». Худож
сера А. Шахмалієвої. «Міф». 1 і 2
ній фільм. 18.10 — «Уолт Дісней
серії. 15.00 — ТСН. 15.15 — Полі
представляє». 19.00 — Хокей. Чем
тичні діалоги. «Хто є хто». На за
піонат світу. Збірна СРСР — збір,
питання телеглядачів
відповідає
на Швеції. 21.00 — Час. 21.45 —
Голова Верховної Ради СРСР А. І.
футбольний огляд. 22.15 — «Брейи
Лун'янов. 16.45 — У світі казок і
ринг». Чемпіонат клубів «Що? Де?
пригод. «Горбоконик».
18.15
—
Коли?». 22.55 — Хронограф. 23.10
Міжнародна панорама. 19.05 — Му.
Мультфільми для дорослих. 23.50 —
льтфільми. 19.45 *— Вечір Центра
льного телебачення Китаю. 21.00 —
Час. 21.45 — Продовження вечора
А ЦТ (II програма)
Центрального телебачення Китаю.
23.45 - ТСН. 23.55 - До і після
опівночі.
8.00 — На зарядну ставай. 8.15
— Документальні фільми. 8.50 —
Концерт
Камчатської хорової капе
А ЦТ (II програма)
ли. 9.30 — Світ, в якому ми живе
мо. Фільми режисера М. Сєрмова.
«Оголошений
ворогом
народу».
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Мульт
10.30
— Відеоканал «Плюс одинад.
фільм. 8.35 — Російська мова. 9.05
цять».
14.00
—
Педагогіка
для
всіх.
— «ТБ про ТБ». Випуск 15. 10.00 —
15.00 — Прем’єра науково - попу
Відеоканал «Співдружність». 13.15
лярного фільму «Культурні столи,
— Відеоканал «Плюс одинадцять».
ці Європи». Фільм 4.
«Ліссабон».
16.10 — У світі тварин. (З субтит
16.00 — Американський • футбол.
рами). 17.40 — Навколо сміху. 8
Першість
світової
ліги.
17.00
—
перерві — парламентський аіснин
«Планета». Міжнародна програма.
Росії. 20.45 — Вечірня казна. 21-00
18.00 — «Аліса». Міжнародний єв
— Час (3 сурдоперенладом). 21.45
ропейський журнал з
культури.
— «Майже смішна історія». Худож
18.45 — Колаж. 18.50 — «Чехарда».
ній телефільм. 1 і 2 серії. 0.05 —
Художній телефільм. 20.00 — Ве
Художня гімнастика.
Міжнародні
чірня казка. 20.15 — Авторське
змагання на приз журналу «Совет.
телебачення. 21.00 — Час. (З сур.
ская женщина».
доперенладом). 21.45 — Авторське
телебачення. 22.30 — Хокей. Чем
піонат світу. Збірна
ЧСФР
—
збірна Канади.
23.15 — Художня
гімнастика. Міжнародні змагання
і на приз журналу «Советская жен
щина».

неділя
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А ут
7.30 —

Документальний екран Росії. 15.00
Швеції

неділю вранці». Інформаційно мухор. 8.20
Ритмічна гімнастика,
зична програма.
9.20 — Новини.
,8.40 — Документальні фільми. 9.30
9.35
— Художній телефільм «Два
~~ Новини, 9.45 — В, Овчинников,
гусари»,
1
і
2
серії,
1145 'х— Для
«Війна і мир». Балетна
вистава
дітей. «Канал *Д». 13.15 — Ви нам
Одеського театру опери та балету,
лиеали. Музична передача за лис.
12.25 — «Живе слово» (Кіровоград).
тами глядачів. 14.00 - Чемпіонат
Я3.25 — «Доброго вам здоров’я».
СРСР з футболу. «Локомотив» (М)
Профілактика професійних захво
— «Динамо» (Київ). У перерві
—
рювань. 14.00 — Музичний фільм
новини.
15.45 - Фільм-нонцерт
«Русалчин тиждень*. 14.55--Впер
«Спогад», 16.00 - Служба солдат
ше на екрані УТ. Художній фільм
ська. 17.00 *- Село і люди.
17*45
«На припоні біля злітної смуги».
— .Погляд нріб* десятиріччя». ВІ16.05 — «Рои * полігон». Передача
деорепортаж із наукової конферен
6. (Кіровоград). 17.20
«ТБ
—
ції у Луцьку про ОУН-УПА. 1900
шанс». Прем’єра програми. 18.00 —
— Актуальна камера. 19.35 — «ТБ
Чемпіонат СРСР з футболу. «Дні
про» — «Спартак». (Владикавказ).
— шанс». Музично шоу. Частина
19.45 — Актуальна намера. 20.15 —
перша. 20.45 — На добраніч, Діти)
«ТБ — шанс», «Парад відеонлілів».
21.00 — Мультфільми для
дорос
20.45 — На добраніч, діти! 21-00 —
лих. 21.40 - «ТБ - шанс». Музич,
не шоу. Частина друга. 22.50
—
Музичний фільм «Часи не обира
Вечірній
вісник. 23.20 — Теле- і
ють». 21.30 — Реклама. 21.40
—
слортарена. 23.50 — «Нічний теле- І
Художній фільм «Польоти уві сні і
зал». Художній фільм «Кілька ім.
наяву». 23.05 — Вечірній
вісник.
терв'ю з особистих питань».
23.35 — Нічний телезал.
«Пло*
міиь». Клуб української ПІСНІ.

’

«На хвилі дружби». Мосчовсьиий академічний
намерИИй

▲ УТ

>

7.30 — Ритмічна гімнастина. 7.50
— Улюблені мелодії.
8.20 — «У
Загублений
студентський
квиток № СМ87 2/8/14, виданий
Кіровоградським машинобудівниїм технікумом на ім’т |ШуТК|НА
Михайла
Анатолійовича,
вважати недійсним.

Загублений атестат, виданий
Кіровоградською
середньою
школою X? 22 на Ім’я СИТНИК
Наталії Анатоліївни, зважати
недійсним.

Загублений студентський кви
ток № 785/87, виданий Кірово
градським педагогічним інсти
тутом ім. О. С. Пушкіна на ім’я
ВАСИЛЕНКО Юлії Володимирівни, вважати недійсним.

;

П. II. ЕВРЕИ НОВ.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
+

СВІТЛОВОДСЬКІ
БУВАЛЬЩИНИ

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
+
♦
>
♦
♦
♦
+
♦

«ВАРЬОНКИ»
Насідає внук на діда: «Що я — гірший від усіх?
Об’являю голодівку... і серйозно, — не сміх...
Щоб були варьонки в мене, та такі, що тільки — аж!
Я ж один на дискотеку ось в таких ходжу штанах».
Дід на бабу поглядає (скаже що на це вона?)
А вона: «Знайдемо, діду, є штани твої з рядна,
Ті, твої, ще парубоцькі, що женився ти у них...
Чом би їх та не потратить для онуків дорогих?!»
...До роботи стали дружно: баба крає, дід зшива.
Припинив внук голодівку: на печі він умліва.
Бузина в печі вкипає, в ступі дід галун товче,
Внук шевців все підганяє, бо черінь уже пече.
«Скоро, скоро. Жди, діждешся: ще ж їх треба
привалять
і товарний вид придати — в бузині пофарбувать!»
Не терпиться внуку. З печі він своє: «Та дрки ждать?»—
«Ось ще трохи, та, до речі, треба ж бірку
приклепать».—
Й наклепав дід із бляшанки, аби внука задобрить.
Фірми знак — ЛИСТ БУЗИНОВИЙ і ціну, що аж
кричить!
«Одягай, — дід каже, — хлопче, та нікому не кажи,
Де дістав ти цю обновку, марку фірми бережи».
Микола ЗОЛОТАРЕНКО.
Устинівський р-н, с. Требинівка.

Коли хтось із вас,
друзі-читачі, надумає побувати в Світповодську, раджу з собою при
молити шмат сала, кусень хліба,
цибулину і Т. п. (в тому числі й
валідол). Причина проста — пе
рекусити там проблема, а коли
почнете шукати правду, валідол,
будьте певні, згодиться.
От, приміром, що трапилося
зі мною. Надибав я
ресторан
«Дніпро» (він якраз поблизу го
телю), але потрапити о п’ятій ве
чора не зміг — двері зачинені.
О ^постій, і о сьомій — та са
ма картина. Терпіння лопнуло, і
я потьопав до чорного ходу. О,
люди добрі, то знаменитий хід!
Там варто постояти і тим,
хто
повинен
перевіряти ресторан
Побачить цікавенького багато.
Зрештою, потрапив до ресто
рану. Мене
зустріли непривіт
ним криком офіціанти, почали
оправдовуватися і говорити та
ке... що другого дня завідуюча
міським
об'єднаням громадсь
кого харчування N2 4 В. І. Ми
хайлова лише дивувалася: як та
ке могло статися у її відомст
ві? Отож,
краще, щоб не псувати собі настрій у цім ресторані, беріть в це місто харчі з
собою.
*
*
*
От що мене добило в Світловодську, так це «вольготність»
торгівлі, Як то кажуть, ні бога.
ні дідька тут не бояться. І знає
те де? Та в 45-му магазині «Юві
лейний»,
у відділі галантереї.
Тут чудасії з купонами творили
Л. М. Чибісова і Л. О. Ківенко.
Вони їх поназбирували з сере
динками (а так можна і привлас
нити, ніякого тобі контролю).
Що не кажіть — вільно їм жи
веться.
Непогано до байдужості звик
ли і в універмазі «Комсомолець».
Там відділи поперетягують нит
ками. А чому нема продавців,
коли
працюватимуть — здога
дуйтеся самі, Коли ж захочете
дізнатися, то підніміться на 3-й
поверх до завідуючої універма
гом Ніни Андріївни Зайченко.
Вона пояснить. Та чи не краще
пояснити їй своїм підлеглим, як
треба працювати?
Ю. ЯРОВИЙ.

(продовж»»»«
Поивто» т
Jt- Н
за 1М0 р., №Н5 1—15 за 1991 р.|.

ф Відклали св»»» (дала- хават.. ф Що идсіяж,
'
розрахунок).
,ч. ,
ото (неякісні швейні
ф Гроші не пахнуть (коопера
тивний туалет).
■«І краю (хитра бух> Де ж та аудвия. де то* дім
(новий мікрорайон).
,
• Тягнемо-потягнемо (несуни).
В Зтерпнтьса-злюбнтьсй («ІД* І «А.
• Ліс. рубають — тріски летят». сутність, тих ч« інших maple).
;і V
^.скорочення штатів),
ф 3 пустого в порожне (соціаЄ Підрахували
й заплакали лістичні зобов’язаний).
(обід в кооперативному кафе).
ф Любо-дорого (кооперативні
• Тихше їдеш —далі будеш товари).
О. ШУГАСЛ
{іжрИудера на місцях).

+

+
♦

КОЖНОМУ-СВОЄ
Прибіг онук увечері, від радості сяє, —
— Щоб ви знали, як футбольна в нас команда грає! —
Засміялася в куточку бабуся Мотрона, —
— Може скажеш, що виграла «Зірка» в чемпіона?
— Слово честі, що виграла. Побільше б такого,
Прудникові загатили м’яча зі штрафного,
Видно, хлопці готувались добре до сезону,
Мають напад непоганий, щільну оборону, *
— Дай їм боже, — баба каже, — сили та уміння,
А мені продать побільше глядачам насіння...
А. ВИСОЦЬКИЙ.

♦
♦
+
+
+

СЕРЕДА, 24 КВІТНЯ
«Зірка відваги». З серія.
«Повернення Одіссея».
17.00 «Американський ніндзя». З серія
«Загублений скарб Сельви».
«Приречена жертва». Бойовик.
«Живі вогнів. (Агент 007).
ЧЕТВЕР, 25 КВІТНЯ
9.30 «Зірка відваги». 4 серія.
11.00 «В лещатах Жовтої Зміїв.
13.00, 17.00 «Вогонь на знищення». Бойовик.
15.00 «Концерт із того світу».
19.00 «Нерон». Комедія для дорослих.
21.00 «Восьминіжка». (Агент 007).
П’ЯТНИЦЯ, 26 КВІТНЯ
9.30 «Зірка відваги». 5 серія.
11.00 «Меч із небес».
13.00, 17.00 «З усіх сил».
15.00 «Сяючі сідла». Комедія.
19.00 «Чоловіки за роботою».
21.00 «Третього життя не бувас».
СУБОТА, 27 КВІТНЯ
9.30 «Зірка відваги». 6 серія.
11.00 «Б.Лі, Шаолінь, кунг-фу».
13.00, 17.00 «Руда Соня».
15.00 «Ти — це я». Комедія.
/
19.00 «Подвійний зір».
21.00 «Вид на вбивство».
НЕДІЛЯ, 28 КВІТНЯ
9.30 «Хі-Мен». Мультфільм.
11.00 «Гра зі смертю».
13.00, 17.00 «Воїни Бронхса-1990».
15.00 «Мертва зона». Фантастика
19.00 «Дівчата, котрі танцюють в багнюці».
21.00 «Місячний гонщик».

9.30
11.00
13.00,
15.00
19.00
21.00

м. Кіровоград, аул. Полтавська, 7 k

НЕДІЛЯ. 21 КВІТНЯ
9.30 Мультфільми.
11.00 «Бійка в Бетлкрік». В головній ролі Д. Чен.
13.00, 17.00 «Колеса у вогні». Фантастика.
15.00 «Кіборг». Фантастика. У головній
ролі Ж. К.
ван-Дам.
19.00 «Даруючі безсмертя». Жахи.
21.00 «Великий кайф». Бойовик.
ПОНЕДІЛОК, 22 КВІТНЯ
9.30 «Зірка відваги». 1 серія.
11.00 «Відвага». Бойовик.
13.00, 17.00 «Американський ніндзя». 1 серія.
15.00 «Молодий майстер кунг-фу». Бойовик.
19.00 «Жорсткий квиток на Гавайї». Бойовик.
21.00 «Живи і помри». (Агент 007).
ВІВТОРОК, 23 КВІТНЯ
9.30 «Зірка відваги». 2 серія.
11.00 «Останній дракон». Бойовик.
13.00, 17.00 «Американський ніндзя». 2 серія.
15.00 «Вимушена помста». Бойовик.
19.00 «Слово поліцейського». Детектив. У головній
ролі Алей Долом.
21.00 «Лише для твоїх очей». (Агент 007)
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Мы еще вернемся и тайне «чудотворного* влия
МИЯ Распутина в последней главе настоящего*
очерка.
Здесь же, помимо сказанного, ограничимся
лишь указанием, что это, «чудотворное влияние»
простиралось главнейшим образом на царсную
семью, вызывая скептическое к себе отношение в
огромном большинстве камарильи, брезгливо-за
вистливой к «грязному фавориту».
Объяснение этому легно найти хотя бы о том
впечатлении, какое должен был производить на
привыкшего к вежливости, подобострастию и лес
ти «самодержца» не считавшимся ни с каким при
дворным или просто светсним этикетом грубый М)
смелый до наглости крестьянский «пророй*.
,
Совершенно невозможно представить себе, чЧ*,бы в тан называемом -приличном», трезвом об
ществе кто-либо из присутствующих дерзнув
ударить по столу таи, чтобы у хозяина сердце
дрогнуло! — Распутин же, нам нам известно, при
бег н подобному «маневру» в присутствии Нико
лая II чуть ли не о первый же день их знаком
ства, и сделал это с таким вызывающим видом,
который сразу же должен был смутить непривык
шего к тому монарха.
Смутить, озадачить, ошарашить, застигнуть вра
сплох того, ного собираешься подчинить своему
влиянию — это уже полпобеды в виду намечен
ной цели. Достигнуть такого успеха в отношении
«простых смертных», видавших «веяние виды» и
потому редко поддающихся смущающим уловкам
—. довольно трудно, канон бы высокий пост ни за
нимал нто-либо из «простых смертных». —
На
«царя» же, «помазанника божьего», «неограии/-^М|
чеиного монарха», словом на Николая II, воспг?^Н
тайного в тепличной атмосфере императорского
дома Романовых, такие выходки «простеца», тут
же корявым языком дающего свои, быть может, и
непрошенные вовсе советы, — должны были про
изводить впечатление какой-то неотразимой «по
тусторонней» мощи1.
Раз поддавшись таному «влиянию», и царь, и
царица оказались как бы завороженными этой
страшной личностью, для которой — мм мазалось
— никакие законы не писаны, ироне «божеских»?
Полные, ко времени знакомства со «старцем»,,
всевозможных религиозных предрассудков, суеве
рий. «примет» м т. л.р с непрестанным страхом*
за свою жизнь и в особенности за здоровье хво
рого наследнина, внемлющие всяким мистино-слиритуаличесним бредням, вместе с тем обуревае
мые похотью, не вяжущейся с ханжеской мора
лью, Николаи II и Александра Федоровна нашли,
наконец, в Распутине того »Друга» и господина
их мыслей и чувств, которого так долго не хватаС
ло рабским душам этих властителей над шестой
частью земного шара.
Распутин же, если не сразу, то осе ж© очень
скоро понял положение, о какое ставила его пси
хическая неуравновешенность его высоких покро
вителей, и сумел сделать отсюда выводы, открыв
шие ему доступ к целому ряду «чудес» в сфере
государственного правления Российськой импе
рией.
Поистине, в этой сфере Распутин стяжал себе
большее право на звание чудотворца, чем в сфе
ре мистико-религиозной.
«Царским ламладнин», как его официально ти
туловали во дворце, о. Григорий, на первых же
порах своей придворной карьеры, стал э действи
тельности ближайшим царским советником, хода
таем за царя перед богом и посредником между
этими почтенными правителями.
Очень верную, сравнительно, характеристику
роли Распутина, в этот первый период его «го
сударственной» деятельности, дает нам хорошо
знавший «старца» С, П. Белецкий.
«Войдя в высочайший дворец, — пишет он, —
при поддержке разных лиц, • том числе покой
ных гр. С. Ю. Витте и нн. Мещерского, возлагав
ших на него свои надежды с точни зрения своего
влияний в высших сферах, Распутин, — пользуясь
всеобщим бесстрашием, основанным на кротости
государя, ознакомленный своими милостивцами с
особенностями склада мистически настроенной на
туры государя, во многом по характеру своему
напоминавшего своего предка Александра I, —
тонкости изучил все изгибы душевных и волевых наклонностей государя, сумел унрепйть веру о
свою прозорливость, связав со своим предсказа
нием рождение наследника и закрепив на почве
болезненного недуга его высочества свое влияние
на государя путем внушения уверенности,
все
время поддерживаемой в его величестве болезнен
но н тому настроенной государыней, в том, что
только о нем одном, Распутине, и сосредоточены)
таинственные флюиды, врачующие недуг наслед
ника и сохраняющие жизнь его высочества, и что
он как бы послан провидением иа благо и счас
тье августейшей семье*.
Став, как «прозорливец*, в чисто семейных де
лах дома Романовых, Распутин очень скоро и
вполне естественно становится пред «царскими
очами» и «прозорливцем» в делах государственны*. — Хотя Л. Г. Нурлов, защищающий, в своих
воспоминаниях, царя и Распутина от «злостных
слухов», и утверждает, что в назначения высших
сановников Распутин «в то время» совершенно
не вмешивался, однако и он признает, что «мне
ние его (Распутина) о том или другом человеке
«^°^ТаВаЛО<:Ь без 0НИМания, при громадном дове
рии и нему царя и наклонности последнего и
мистицизму, особенно, когда государь по своему
убеждению или по каким-нибудь другим причинам
колебался при выборе или назначении какого-ни
будь лица».
"" Аавать советы, когда за ними
обращается лицо, нуждающееся в них, другое деИХ б*3 ®спг°го за ними обращения.
2е?и£ь 5^Мав советнин - как нетрудно эалите^Ам
НЛНсультанта становится уже руновоАРугого’ х°тя И продолжает облекать свои
указания этому другому в форму «советов».
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На украинежж лэыке.
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