ЗНАЙОМСТВ
НАША ГАЗЕТА, ЯК І ОБІЦЯЛА СВОЇМ ЧИТАЧАМ, ЗАПОЧАТКОВУЄ ЙОГО СЬОГОДНІ

Через цей клуб ви зможете знайти
собі дружину, чоловіка чи просто дру
га. Сьогодні ми вмішуємо оголошення,
автори яких не чекали відкриття клубу
й написали нам. Усім, хто захоче дати
подібну об'яву, просимо переказати в
будь-якому поштовому відділенні на
розрахунковий . рахунок редакції №
002700202 у дирекції Укрсонбанку м. Кі-

Я кохав дівчину, але вона мене
покинула і я втратив віру в любов.
Прощу мені допомогти знайти подругу
життя. Надіюся на вас.
Василь.
Аб. № 001.

ровограда, МФи 3232УЗ
на доступна всім, правда?) вкласти и
конверт квитанцію про відправлення
грошей і розбірливо написаний текст
вашого оголошення. Коротко повідомте
про себе все, що знайдете за потрібне,
і так само стисло опишіть вимоги до
майбутнього знайомого. Вкажіть сврю
зворотню адресу з індексом, повністю
ім’я та по батькові, і ми безплатно пе
решлемо Вам усі листи, котрі надійдуть
для Вас. За вашим бажанням Ваше
ім’я можемо не вказувати.
Якщо Вас зацікавило опубліковане в
газеті оголошення про знайомство, на
пишіть абонентові • листа за адресою-:
316050, м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, редакція газети «Молодий
комунар», клуб знайомств, абоненту
№...

Я росіянин, мені 29 років. Майже 4 роки,
як розлучився з дружиною, с діти. Досі жінки,
яких знав, не хотіли мали міцну й щйсливу
сім"ю, їх цікавило мос матеріальне забезпе
чення. Але не втрачаю надії. Я спокійний,
добрий, чесний, працьовитий, урівноважений.
Маю намір створити сім"ю з жінкою чи дівчиною
до 32 років. Якщо є діти, заміню їм рідного
батька.

3. метою проведення спільної
короткої відпустки познайомлюся
з інтелігентним неодруженим чоловіком
25-35 років, котрий не п”б- і не
•курить. Я висока блондинка без шкід
ливих звичок, незаміжня, із почуттям
гумору, характер гордий, граю на
гітарі й співаю. .
Інна.
Аб. № 003.

Ват лист редакція так само безплат
но переправить адресатові.
Хоча наша газета молодіжна, ми
друкуватимемо оголошення
людей
будь-якого віку.
Трапляються випадки, коли абонен
там пишуть несерйозні листи або навіть
з образами. Щоб вони не потрапляли
до Вас, ми могли б їх читати і залиша
ти в себе. Але якщо Ви цього не хоче
те, то вкажіть під текстом Вашого ого
лошення «Прохання не читати». Тоді
будете одержувати підряд усі листи нерозкритими. Можуть бути й інші умо
ви нашої співпраці. Пишіть про все
відверто.

Бажаємо Вам щасливих знайомств!
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РОБОЧЕ МІСЦЕ
ПЛОЩА
Чергові робочі збори представ*
никіа осередків МІСЬКОЇ органїзації Руху відбулися біля входу У
в
міськвиконком. Чому? Справа
тому, що на попередньому своє
му зібранні рухівці Кіровограда ви
рішили
надалі
збиратися біля
міськвиконкому до того часу, по
ки о стати ній не надасть їм примі
щення. Заявка на це подана вже
півтора року тому. Рух вимагає
лише кімнату, куди можна було б
зайти почитати свіжу
пресу, зі
братися на збори, куди б, врешті,
могли б заходити люди, щоб одер
жати якусь інформацію про спра
ви Демблоку чи роз'яснення ТОГО,
що їх зацікавить. На жаль, такої
кімнати поки що не знаходиться.

С. БОНДАР.

ШЛЯХАМИ ЦИБУЛІВСЬКОЇ СОТНІ

був небайдужий до нашої
Вони закінчили свій похід під валами фортеці свя Знам янщмні. Завжди
й інших эмутої Слисаветн, схиливши малинові і національні си мувшини, і намагаюсь робити все, еби
іі чиї
с Д>тк^
ньо-жовті знамена, поклонились праху тих нозанів,
звідки,
—
на чиїх нктнах царська імперія засновувала наше міс сити задуматись: хто ми,
— Задумуються земляни?
то. їх було дев’ятеро — двоє дорослих і
семеро
, конствтуввти
юних, ще школярів. У червоних шароварах, виши
—
На жаль,, доводиться
------«Хто
<
-.асну-вм сел0_
узаснував
ванках, зелених і синіх поясах, чорних шапках Із
Заходимо
в
село
Любомири-у«
шликами. Із шаблями при боці, з пістолями.
А Бог
його знає- Отака
Курінь «Галицької Січі» прослідував од залізниці Чому воно так називається?» >
центральними вулицями міста, поклав палахмотіючі відповідь. Знищувались церкви, осередки ДУ*О®”Р‘'
„..і спостерігали. В Цитроянди до пам'ятника Т. Шевченку й до меморіаль
ної дошни В. ©ннмиченну на Будинку офіцерів, ко ті, — таке майже з кожному сел»
одну ось зовсім недлв
церкві <одну «V
заоаз рилишній гімназії.»
булевому було двіИ церкви,
козацької церкви ту' зард Рд
Ось тут наш кореспондент зупинив козаків і попро но знесли, на ^;.чі
місці
сив відповісти на кілька запитань організатора похо
котлован під майбутню будюл (^окрОВИ Ö
ду Сергія Орла:
— пане курінний, як почуваєтесь на фініші своєї давно спалили залишки церкви Святої Покров
подорожі?
Цвітному...
— Зморились трохи, підбились
(одного джуру
і пральні враження від поХ“АУ/
— Невже оди» ----------змушені були залишити, в таборі, в селі Цибулевому
зустрічали люди. Часту вал
— я..,
г
про Галичину
Ні, чому. Нес рвдо
3>'-'Г,Т7
аяи
Гелич.нну
— натер ногу), але гляньте — усміх на юних лицях.
в
дорозі.
До
розмов
охоче
Сіа
ва ,
р
д0 рв.
став^^.
до
— Слово-друге про сам похід, мету його...
зближення За— Він проводиться в рамках всеукраїнського по розпитували. Однією з м.ои
іі, є і єднання українського народу,
народу,
ходу «Козацькими шляхами», присвячений 500-річчю чі,
------- -виникнення запорозького козацтва. З Тисменицького ходу і Сходу нашої України*
, в Кіровограді галичан сулро...I в Цибулевому, і в
району, що на Івано-Франківщині,, ми потягом при
.1 '_____ товариства «Буго-ґврд»всьиа ла
ти козаки з товари»»-/
Галиі
їхали до станції Фундукліївка, потім добрались на 2 воджували
одв‘АА™
липня до Чигирина, однієї із козацьких
столиць, ланка», нещодавно створеного в
&о>не,
звідти власне й почався наш похід через Суботів чани запросили кіровоградських к *
Прикарпаїтя.
Ч_
»»•>
»
(село Б. Хмельницького), Цвітне, Гутницю, Веселий
р
Кут, Цибулів. Одвідуємо історичні місця, зустрічає А те, що галичани и стеловикн нез
- «б=>
мось із людьми, розповідаємо їм про минувшину.
шій декаді серпня, де святкуватиме
— Здебільшого це ваша, Сергію, робота?
*
— Так, я історик за фахом, закінчив Кіровоград ювілей народження українсько» демонра .
ський педінститут, родом із Цибулевого,

т_ое постових міліців
”ЄР^стП."а у^Мос^0,;0
"Змились у своїй

вудці

по^об^мти на собі його
випробу»^ відключились
А,И>^^Гт©етїй - вигтаї
іИа ліани* Т Прямо в кущі.
ТамУйого і знайшов пра.
цГвнин посольства.

V ростовській області
змову лютує сенсуальний
Іаиелк- «ого ж-Р^а-н.
ип цей оаз, стають жінки
;ачорних колготках. По
місиеаоиу
телебаченню
до маселіния звернулись
працівник міліції » псих:ато. Першим запропону
вав Фб тисяч тому, хто
допоможе знайти злочин,
цоя другим закликав убив
аю звернутись до нього,
гарантуючи при цьому
повну анонімність (аналіз
лона-
сноєнмх
злочинів пока
зав, що маньян
стрзнїд^
_
— щ4
Н к_ и Аід
сенсуальною
рідкісною
С
----патологією).

телепередач»
Після
відгукнувся.
убивця не »«,
- f
вирішні
Зате психіатру
«здатись» чоловім, котрий
г.ля того, аби сенсуальне
збудитись, убивав... ноти.
Тільни страх перед тим,
що слідом за чотмримо--------- ----тими вви почне вбивати
двоногих, примусна чоловіка звернутись до піка-

І

Глава
Ватікану папа
Павло
римський Іогамн
II
дав згоду житомирсь- .
і: „„
ким католикам, які
за
просили його,
відвідати
Житомир у 1992 році.

«Слово» прочитаєте біля Шевченка
НАШІ
В КИЄВІ
У Державному йузеї лЬ
тервтурн Міністерства нуль*
тури УРСР, що в Києві,
Ир и пас в
республіканська
виставна
декоративно-при
кладного мистецтва те
рів мвйстрів-умільців. Шжш
проходить у рамках Ш Все*
союзного
фестивалю на
родної творчості,*
Ч '
Серед ро&т численним
майстрів із різних «утомкіо
нашої республіки представ*
пені і заори наших земла*
кім, Це ілюстрації до укра
їнських
народних пісень
Л< Г.
Зоріної, сереетки,
рушники, доріжки майстре
традиційного
народного
мистецтва Н. В- Саули |обм*
дві з Новгородки), вишивки

самодіяльних вишивальниць
С С. Іванової та ф. Г.
Будурової з вільшанського
району, а. О. Жураасьної
та С К Русмної з КомпанІ*
йич Н, 1. Шутак з Ммдоаисківсьхого району.

». ГРИШИН.

Майже два роки пройшло з того
часу, як у Товаристві української мо
ви ім. Т. Г. Шевченка (нині «Просві
та») виникла
ідея встановити біля
пам’ятника Шевченку, у центрі міста
стаціонари» стенди для газет «Літера
турна Україна», «Слово», їнших

дань, що не оминають питань націокального відродження.
Дозвіл міської влади було одержа
но давно, та все щось не виходило.
Час втрачено. Скільки цікавих публі
кацій, що багато зробили б для са
моусвідомлення
народу
пройшли

Флоріда за 1.5 крб.
З дзеркалами, інкрустацією та іншими ремонтними
нововведеннями готується прийняти глядачів наступ
ного тижня кіровоградський кінотеатр «Комсомолець».
Він постане не тільки в підсвіженому вбранні, дй у
новій якості — самостійним, незалежним од обласно
го «Кіновідеопрокату» підприємством. Правда, по ін
станціях ходять документи, породжені небажанням
відпускати кінотеатр. «Комсомолець» же вважає, що
зможе без усякого керівництва згори закупляти та ре
алізовувати фільми й за це жити.
В основному, судячи з афіш останнього часу, він
користується товаром, пропонованим радянським муль
тимільйонером І. Таті-заде. Це майже стопроцентно аме
риканська ніиопродунція, більша частина якої — на
нулатура (можливо, контрабандна) на зразок «Пляжних
дівчат», «НІноли не говори ніколи» і «шини — короле
ви джунглів». Зрідка промайне оголеио-мривавим ра
дянський бомовичон. Фільми Італії, Франції, Англії, Ні
меччини, Японії, не мажучи вже про інші країни, тут
практично не появляються.
Стрічки «Комсомольця» частково гамують у радян
ського глядача спрагу мандрівок. У часи( коли і в Бол
гарію треба за долари їхати, всього за півтора кар
бованця можна півтори години зирити на Флоріду,
Нью-Йорк чи Каліфорнію. У зв'язку з цим пропоную
підлагодженому кінотеатру обновити м назву на «Аме
риканський комсомолець». І звучало б «незвичайно, й ві
дображало б тематику видовиц, і зберігало б разом
з тим попередні традиції.
і. КУЗНЕЦОВА.

повз увагу кіровоградців,
напередплатників цих видань,
I все ж, краще пізніше, ніж німо
ли. Стенди нарешті встановлено. Уже
навіть хтось встиг порвати останн і
номер «Літературної України».

Історики розвінчали щ»
одну легенду — на цей
раз про героя громадян,
сьмої війни Щорса. Свій
початок вона бере з 1935
року, коли відбулась ві
дома зустріч Сталіна з
радянськими діячами ну
льтурм. Під кінець зуст
річі
«великий
вождь»
звернувся до
Довженка
ІЗ запитанням,
чому в
російського народу є свій
Чапаев, а в українського
нема Олександр
Петро
вич натяк зрозумів. Об’єнт для «героя» був знайденим в особі червоноарміиця Щорса. Ніяких под
вигів він не здійснював і
знаменитим червоним ко
мандиром не був. Нас.
правді ж, командував не
великим загоном, до то
го ж був
пійманий на
махінаціях («оприбутку
вав» вагон з хлібом у гогнй^М^мП^ТрОГРаді) 3*
Ш!!ув * н’ *м сказано •
Дійсно у
Т919 році, але не в бою,
а від нулі свого бонового
у котрого від
бив дружину.

Свої висновки історики
"ИА2Г*£А^У’?ТЬ
Зк анке
тами В

С- ОРЕЛ,

Ні тигра, ні лева

» « в

Пролунав останній дзвоним, і десятки, а може
м
сотні різнокольорових вогників заблищали не арені
оркестр заграв знайому мелодію циркового маршу і
до тебе вийшла артисти: акробати, жонглери силачі
Десь приблизно так ми звикли ще з ди-нмст»* ау/,
річатися з цирком. Ось і тепер до нашого міста за*
вітав Московський цирк. За ці дві години глядачі мог

«сирі» і над июли треб» працювати, і костюми^ар^е
тів теж могли б бути кращими.
»нтис
Але ця критика стосується не всіх, тому що кілька
номер,, були блискучими. Наприклад, група «Мол/
дість», яка виступеле на турніках: шість сильних
тягнутих хлоп ят показали найвищий клас ОдинA
був одягнений клоуном і. мало того що йому тп»дХ
було перевертатися, крутити соице і виконувати ше
якісь трюки, все це повинно було ще й nLr." Щ
глядача, що вдалая. Ще був чудовий номер Лої
боями, а дівчина була як справжня розбійний.
скакала на конях з пістолетом в одній руді
кою в друпи. Треба сказати, що .сі немм^/ т*^'
НМ були чистенькими І гарнвньжммм.
таариÄ TUimm

’роблених ДРУ’
ЛД ГІМД колишнього посв СРС^
рє6«*
иліихж ТЛОН У
Мінсьну
томіг л. триАЦЯТЬ років
лі
зображені бімм УС-Р ‘Иа фоні чорнозе?.і*й
1 • останній
лорусіТЧ^І у столицю БІтяйд л« Алм передачі
Д1ЛД аг°А,ИНих дарів пзтн сІ^*Ир1шн^ ’РО*И
НИЙ ^?ААНИЙ символи.
фу вати
сфотогра
гусей на
же біли*
мій землі ОІІЙ же Р°я*

£їй:“

- 8ез‘
дорозі до
' Т,льни п0
за
»’в^ашованого
Мінсьн-2
н^аеропорТУ
поміт»ГЛ?алено ®’я
лунали .Г
ЛИ ТИХ» ног>

'гРНДЦЯТьЛ»о •ЄА*е
через
•ажно^ Років, сказати

пеоі^ мат*рі«пвм*
періодичної преси,.

І

Успіх Віктор»«
Лозинсько»
Підведе«®

РІАСУи<гХ

про мову
*ус^аноа"та’’пімх»»«“**«'

мої Ради ПО народній ос
віті, науці.
нультурі
спорту. Головував народ
ний депутат УРСР»- ••
Панченно. Серед інших
розглядалося питання про
хід виконання в
•Закону УРСР про мов*
в УРСР* Про хід вико
нання Закону інформу
вали керівники освіти,
культури, побутового Об
слуговування,
торгівлі,
автотранспорту області.
Виступили представники
громадсько - політичних
організацій.
Вирішено провести я
листопаді наумово-прантичну
конференцію
•Функціонування україн
ської мови в
області»*
Попередньо
планується
провести
соціологічне
дослідження.
Створено
оргкомітет ПО ПІДГОТОВЦІ
конференції«
Комісія рекомендує за
собам масової інформації
області регулярно інфор
мувати читачів про Х’Д
виконання Закону. Обя*
виконкому рекомендова
но відновити роботу ко
місії виконавчого органу,
яка б контролювала ви
конання статей Закону*

Чотири ДНІ у Кіровограді три
•апа першість центральної ради
НПФСТ
»Колос* із шосемимх
велогонок серед кхнаків 1975 —
1977 ромів народження. Загал*
нономандну перемогу за
су
мою усіх видів здобули
гой
щини іМинолаївсьної облает»,
спортсмени Иіровоградщини —
на сьомому
місті. Найбільш
•дало у нашій команді висту
пив вихованець тренера Д.ЮСШ
облради «Колос» Віктора Тарасениа учень Кіровоградської се
редньої шноли К? 19 Павло Кон
дратенко. У гонці нритері ум І
на 40 нм він виграв один про
міжний фініш і зайняв 7 міс
це. Інший вихованець В. Тара
сенца, учень
Кіровоградської
середньої шноли Я* 11» Измени
Трепутень показав
одинадця
тий результат.
Та справжнім відкриттям пер
шості ста» виступ мииолаївс*
ного гонтина Михайла Халілова. У ножному з чотирьох ви
дів (програми він ставав призе
ром. Причому двічі, на дистан
ціях 29 і 100 нм, був першим.
В. ІЩЕНКО.

ров°т» та прогР£*о"
ИІ« З тиимиеі ’ - иом.
Аити»«УУ*аС працівники
иу₽с’ ЛТ^аіт"
овлас-И.
народної освіти
роботи яких вннон-*
високому иау"°™"йезані і мають п₽а*™иихстогування.
нерівним ав,а,*-ОА* тАниїї
гуртна овпасио. <таиХ’

3Тр7-₽иаТе^^
стаицН^иолиімнІй »ОІН^
тернаціоиаліст Л. О- •■*
СИп?п'.можце» ионкурс»
,таХа методист Маловис;
нівсьної районної «талії
юних техніків В. В. позинсьна - автор вун^тУ
222аС“>7у^,»мадел^’-о
££на ».в"мХУнйоР"іМлюдину, безмежно »»я**

НУРішен*»ям республ»н*Исьного жюрі нашій зе»*2
ланці присуджено "2*““
місце та вручено грошо-

"У дГсаржевський.
м. Кіровоград.

Наш кор.

ВЕДУЧИЙ
ИМИ ВЕСТИ
РЕПЛІКА

О

Увечері 1 липня Кіровоградське теле
бачення приготувало глядачам області
приємний сюрприз. За «круглим столом»
відбулася презентація ПДВУ, тобто Пар
тії демократичного відродження Украї
ни, нової політичної організації, осеред
ки якої створено вже і в нашому краї.
Подія вельми приємна,
коли зважити
на те, що донині наше телебачення ні
як не могло зважитися порушити табу,
накладене «зверху» на всяку інформа
цію про діяльність політичних сил, крім
КПРС. Будемо сподіватися, що це пер
ша ластівка, яка ознаменувала собою
прорив до політичного плюралізму і що
нарешті перед глядачами відрекоменду
ються Народний Рух України, і Демокра
тична партія, і Українська республікансь
ка партія, які мають на терені області
свої осередки і прихильників.
Та не про це мова. Мова якраз про
мову, яку довелося почути з екрана.
Зокрема з боку ведучої (не «вловили»,
на жаль, ні імені її, ні прізвища). Поча
лося все українською, як і належить а
державі, що називає себе Україною. Та
варто було одному з учасників, народно
му депутату УРСР Біктору Шншкіну, ви
голосити свою «партію» російською, як
ведуча вмить теж перейшла на російсь
ку. Так са^о вчинила вона ще з одним
учасником «круглого- столу» — Із Світловодська. Дивуватися цим товаришам
не доводиться — вони ще не настільки
оволоділи державною мовою, щоб по*
чувати себе в її стихії, як риба в воді—
потрібен певний час. (Володимир Пан
ченко якось зауважив, що його колега
по парламенту ретельно вкачає україн
ську і вже має обнадійливі успіхи. Що
це можливе для будь-кого, було б лиш
бажання, ілюструє й приклад Гриньова,
росіянина з Харкова, заступника Голови
верховної Ради). Тим більше викликає
неприйняття такі метаморфози у веду
чої, бо згадані товариші чудово ж ро
зуміють українську і немає ніякого бар’
єру в розумінні. Тоді чому ж запопада
ти перед російською? Створюється вра
ження, що ведучій просто хочеться по
кокетувати своїми мовними знаннями і
вміннями, похизуватися перед глядачем.
А даремно. Ми сприймали це як зумис- 'не лідирування
партнерам, що, крім
співчуття, нічого не викликає.
Ведучим телебачення треба пам’ята
ти, що саме від них залежить створен
ня на екрані
атмосфери української
мови, що є одним з чинників здійснен
ня Закону про мови в українській дер
жаві. Не треба підігрувати, спрощувати,
поступатися і робити кроки назад.
а
впевнено і розумно вести за собою і
партнерів, і глядачів. На те він і веду
чий.
М. ПЕТРОВ,
учитель, ветеран війни і праці.

У менеджери?
Завжди готовий?
Виконуючи рішення ИІ
сьного піонерського зльо
ту про «ноиоиічиий за
хист членів організації *
умовах ринкових відно
син, міська рада піонер
ської організації з
<7
по 28 череня проводила
табірні збори юних ме
неджерів. Мета зборів —
відібрати слухачів май
бутньої шноли юннх ме
неджерів, яка розпочне
свою роботу з вересня
цього року при обласно
му Палаці піонерів.
51
учень, переважно 6—7
класів, протягом
двох
тижнів вивчав англійсь
ку мову та етинет, ак
торську
майстерність,
стенографію — усього
понад 15 предметів. Крім
того, майже ножен день
були ноннурсн на еконо
мічні теми. Дуже сподо
бались дітям екскурсії в
КВЛУЦА, робота в кабі
неті інформатики облас
ного Інституту вдоскона
лення вчителів, одноден
ний похід.
Швидко
минуло два
тижні і педагогічна рада
назвала 21 учня — зара
хованих до майбутньої
шноли юних менеджерів.
Серед них були і свої пе
реможці. Перше
місце
зайняв по всіх показни
ках наймолодший учас
ник зборів Віктор Тюрми
(5 «б* нл. СШ Н* 34). МІсьна рада піонерської ор
ганізації нагородила його
путівкою в «Артек*. Не
набагато відстав від Вік
тора Андрій Стрельбицьний (7 «е» нл. СШ Я» 20).
Він поїде до піонерсько
го табору «Молода гвар
дія», що в Одесі. Десять
учнів названо кандидата
ми в слухачі шноли. До
того додам, ми запрошує
мо всіх бажаючих.
У »вересні — другий
відбіриовмй тур. А Ці та
бірні збори стали мож
ливими тільки завдяки
спонсорам — комітету у
справах молоді міськви
конкому, педагогам Пала
цу піонерів Н. К. Долгополовій, Ю. с. Головиіній,
Е. Я. Вомнмцьиій, Н. С.
Савченно, Л. і. Паливоді,
В. В. Смчовій, Т. Б. Фомдерано, Т. П. Вмтенно та
добрим рунам майстринь
їдальні шноли Лй 5.
І. 8ИНОКУРОВ,
голова Кіровоградсь
кої міської ради піо
нерської організації.

И ВИЙТИ СУХИМ ІЗ води
Кляті французи (запевняю вас,
це говориться з шаленою симпаті
єю до них) усе знають. Особливо,
якщо це стосується пікантних си
туацій. Усе вони вміють, хитрі,
чарівні, дотепні, цинічні, життєра
дісні, темпераментні. Ох » заздрю
ж я французам, тобто францужен
кам, зрозуміло, у яких парфуми
від Ніни Річі, сумні від ДІора, ліф
чики від Кардена (чи, може, нав
паки) і оптимізм від самого гос
пода Бога.
Ви, шановні кіровоградці, не
замислювались, чого ото наші те
атри вдарилися у французів? Ось
і в репертуарі прекрасного твор
чого колективу Дніпропетровсь
кого російського драматичного те
атру імені Горького французькій
комедіографії належить
досить
серйозне місце. Втім, французь
ких авторів всього три, але вже
після перших вистав залишається
враження, що їх набагато більше.
Можливо, театр, російський тепідкреслю, надмірно зорієн
тований на західну драматургію.
Ну що ж. Ви можете міркувати і
там. Та все ж варто увійти в ста
новище театру. По-перше, репер
туар гастрольний, а по-друге, тре
ба дати і глядачу можливість за
бути про свої... бюстгальтери ке
від ДІора... Перепрошую за дея
ку грубуватість
парламентської
епохи, се ля ві, як кажуть ті ж
французи і мають рацію.
І ще раз перепрошую за таку
довгу передмову, а мова наша пі
де про виставу «Сімейний уікенд»
за п’єсою Ж. Пуаре.
Все смієтесь над нашими недо
ліками: і те не так І технологія
не годиться. Он у французів тож
літаки ламаються. Бідний Стефан!
Він так довірився техніці, що ніяк
не сподівався на повернення ма
дам Софі. Тільки-но зібрався ляг
ти в ліжко з чарівною ЖюлІ, як
раптом ие інакше як нечиста си
ла принесла благовірну. Саме з
тої причини що техніка підвела.
Боже мій! Але спокійно. На те ео
ни й французи:

І

РАМПА

сухими з води, голови*
Щоб зробив би у даному випад ходити
ку наш співвітчизник? Правильно. роль належить їй, чарівній, в міру
І? я так думаю. Написав би депу легковажній француженці*
Вистава «Сімейний уікенд» здат
татський запит. Мовляв, народ нас
не зрозуміє. А що робить фран на викликати не тільки сміх,
применшувати: сміх
цуз? О! Француз виходить сухим не будемо
дуже
потрібний*
із води. Яким чином? Про це я нам сьогодні
хмурити чоло. В
вам не розповім. Не так багато Скільки можна
кіровоградців
встигло подивити все-таки, автор, а за ним і театр,
над
ся «Сімейний уікенд». І залиши зовсім не думають сміятися
лись э носом, відмовивши собі у людськими почуттями, над необ
сімейний зати
насолоді стати співучасниками ве хідністю берегти
селого дійства. Ситуації, в які по шок, спокій. Навпаки. Саме в їм я
трапляють Стефан,
Жюлі, Софі, сімейної злагоди і вирішила мо
інші герої витонченої французь дам Софі провчити свого чолові
кої комедії і справді дарують гля ка. Скажу чесно, п’єса «Сімейний
дачам чимало сюрпризів. Просто уікенд» не нова доводилось мені
голова обертом іде від тих неспо бачити інші постановки, але мене
діванок, які принесла героям ціл не полишало враження, що мадам
ком безвинна спроба
амурної Софі вчинить якось несподівано.
пригоди п’ятдесятилітнього Сте Хоч і розуміла всю наївність по
фана. Актор А. Вешнгков грає э дібних сподівань.
яскраво-комедійному ключі. Плас
Серед безперечних досягнень
тичний, рухливий, він заповнює со вистави слід назвати сценографію
бою всю сцену, шаржуючи іноді А. Пеньковського.
Відчувається,
аж до непристойності.
що акторам легко рухатися серед
Досить чутлива до
партнера цих декорацій. А
ось музичне
Л. Бондарева. Її Жюлі може бути оформлення вистави (Н. Черняв
і пай-дівчинкою,
і мадмуазель, ский) такого ж
враження
не
що знає собі ціну, і особою ціл справляє.
ком екстравагантною. В останньо
На закінчення я
хочу сказати
му випадку вона ніби засвічує нам
ось про що. Дніпропетровський
портрет своєї мамаші в молодос
російський драматичний театр іме
ті, з її сексуально-ненаситними
ні Горького приїхав на гастролі у
комплексами. Поява Марлен-Люсьдуже важкий час. Не місце зараз
єни (заслужена
артистка
УРСР
виставляти рахунок
управлінню
Є. Корсунь) вносить у виставу ще
культури сусідньої
області,
що
більше
екстравагантності. Вуль
«випхнули» театр на гастролі
та
гарна, кумедна, недалека Марлеч
зовсім не зла, а коли треба, то й ще й у липні, коли Україна жни
розчулити може. Актори грають вує. Але бачити незаповнений зал
комедію Ж. Пуаре з великою на на виставах, повірте, дуже боля
солодою. Режисер С. Чулкова, від' че. І тому я ще раз звертаюся до
чувається, їх не стримує, дозво кіровоградців, до молоді, насам
ляє фантазувати, імпровізувати, ве перед. Допоможіть цьому колек
тиву. Його чесні І щирі вистави не
селити.
Ну, а мадам Софі? її, мабуть у суть добро. В той час, коли кіне
першу чергу треба було згадати. матограф, літературу, естраду, «
Заслужена
артистка Каз. РСР почасти й театр заполонила «пор
вистави дніпропетровшв
М. Кудіна грає француженку.
І нуха»,
цим усе сказано. Це зовсім особ вражають почуттям міри і такту
ливий тип жінки, що вміє прики 1 тому Я звертаюсь до наших мо
нутися дурненькою,
коли їй це лодих (| не Тільки) читачів: стань
вигідно. І комар носа не підточить. те його глядачами.
А в тому, що мужчини вміють ви

В. ЛЕВОЧНО.

БАЛ В «ОЛІМПІЇ»
Фріда — чарівне інтернаціональне не
мовля. Її батько
громадянин Анголи
Жак Наслленту, мама арабка з Демокра
тичного Йемену Гохара Обсейд Махмуд.
А народилася Фріда під небом України.
Кіровоград познайомив майбутню мед
сестру Гохару і студента КіСМу Жака.
Познайомив і допоміг стати найближчи
ми людьми. Цього року Гохара закінчи
ла кіровоградське медичне училище. Ми
познайомилися з нею на традиційному
випускному вечорі, що
проходив
у
«Олімпії». 34 випускники з 18 країн про
щались нині з Україною. Студенти з Ма
лі,
Нікарагуа,
Мадагаскару,
Ефіопії,

Танзанії, Гани; Гвінеї-Бісау, Сьєрра-Лео
не, Анголи Мозамбіку, Сірії, Іорденії,
Лаосу, Монголі^ Йемену танцювали про
щальний вальс в «Олімпії». Вечір
був
гостинним і урочистим. Заступник голо
ви міськвиконкому В. О. Ткаченко звер
нувся до присутніх з напутнім словом,
але не казенно, не вимушено, а
від
усього серця. Валерій
Олександрович
пригадав свої студентські роки. Моло
дість це завжди молодість. Незалежно
від кольору шкіри і расової приналеж
ності всі ми любимо, мріємо, виношу
ємо плани на майбутнє, будуємо повіт
ряні замки, дружимо, як дружать лише

у МОЛОДОСТІ. І 8 цей вечір ПРИСУТНІ л.^г
ли присягнутися один одному: я нгХи
тебе не. забуду, „я еас ніко/и
' Л"
ДУ» — говорила О. В Жуплопиг,
йоудинатор роботи з іноземними ст^де.тами міськвиконкому
За ні
УАЄ Та
хорошо і, ззагалі,
різного
бГДЛЬ,<И
нашому з вами житті» Ведуча (1ОУп; „• -У
СЬКОЇ» Програми
А
•
ЛіМПіИ'риграми, організованої єпаііїл«*
НО для випускниигв Тетяна
4

чамагалася вияснити, чим же кожип"144'
них Кіровоград запам'ятався найб’
У “
Відповіді були різні, та майже
з них звучало одне й те слово^^

---------

-------- .

кор.
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НА РІЗНІ ТЕМИ
__ ______ ________________—СЕРЕДНЯ
ШКОЛА
ПРИМОВИ,,.« «ИЧ. Н.
«УВАГОЮ ПРАЦІ.№ 1. СТАРЕНЬКА НА ВИГЛЯД,
ОБШАРПАЄ м

НИКІВ УСІХ РІВНІВ.
но чисте ВІД розкішних
У райцентрі шість шкіл.
Всі,, крім згаданої, росій
ськомовні. Певне, жите
лі забулися чиїх дідів во

ни онуки і слухняно під
такували тим, хто нехту
вав наше,
українське.
Одна
лишень
перша
школа не втрачала віри,
що рано чи пізно, а ще
ходитимуть сюди перем»
мати досвід.

Директор
Анатолій
Дмитрович Яровий радо
розповідав, як сьогодні
його вихованці тримають
першість
на
багатьох
олімпіадах,
конкурсах

змаганнях. І не лише з.
місті, — на обласному
рівні теж. Не знаємо, ве
лика а ни не дуже заслу
га Анатолія Дмитровича
як директора, але з то
го періоду, відколи він
очолив педколектив (1983
рік), в ньому з’явилися
два відмінники народної
освіти УРСР: учитель-методист Л. Т. Олефірова і
вчитель В. О. Кравцова

Школа росте. Матеріа
льно аж надто слабка, а
росте. Ідеї
важко-важ
ко втілюються через од
ну й ту саму причину —

постійна нестача коштів.
Допомагають шефи заво
ду
«Акустика».
Його
можливості теж
обме
жені — однак, щось та
дають інколи.
Хочеться
ж більшого. Приміром —
оформити кабінет наро
дознавства. Зробити це
взялася вчитель україн
ської мови та літератури
Галина Григорівна Лисе««
ховська. Взялася й зра
зу зупинилася: де ж взя
ти кошти? Усе решта під
силу колишній випускни
ці першої школи.
— Як би добре було
мати у кабінеті куточок

з експонатами, які б повідали учням про тради
ції наших предків,
про
обряди
минулих років.

Знаю як робити, хочу,
колеги підтримують. От
чим за роботу розрахо
вуватися?

Справді, чим?
Школа
ця хоча й відома скром
ними
вихованцями,
а
все-таки знаходиться на
периферії. Певне, років
двадцять — п’ятнадцять
тому її теж вважали не
перспективною.
Не те
щоб сюди когось (пере
віряючих високих ран-

ГЇ8 гостей міста) водили,
тут... дорогу ДО
ШКОЛИ
нормальну не вимостять.
Коли балотувався, свого
часу, в цій місцевості иа
виборах нинішній голова
міськвиконкому,
общяа
сприяти. Зараз теж. обі
цяє. Йому, до речі, ві
рять.
Вірять тут всі ще в ОД
не «чудо» — ЩО КОЛИСЬ
та
приберуть
смітник
Так-так,
смітник. Отак,
вийдете зі
школи
1
прямо в парк втрапите.
Наберете повітря повні
груди, думаючи, що во-

ПОЗЕЛЕНІЄШ МИМОВОЛІ
Любителям жахів на екрані і в житті,
напевно, сподобалася б конференція «Еко
логічні проблеми
Донбасу», яка прохо
дила в Горлівці під головуванням «голов
ного зеленого» України доктора наук Юрія
Щербака. Бо там навіть бувалим було від
чого здригнутися. Виявляється,,
тільки
один (!) відсоток води, яку п ють люди на

Донбасі, повністю відповідає нормальним
стандартам. А 30 років життя у Маріупо
лі (і4ии кг шкідливих викидів на людину
щорічно) еквівалентне прийняттю 18 бер.
Донбас же у цілому
регіон Європи.

найзабрудненіший

«ОЙ, ЗЕЛЕНЕ ПОЛЕ, ЧОМ ТИ
ПОЧОРНІЛО...»
Нещодавно, дякуючи зусиллям
гурту
київських і чернігівських козаків під керів
ництвом заступника голови республікансь
кого товариства
охорони
пам’ятників
С. Заремби, нарешті впорядковані 69 мо
гил єдиного на Україні козацького нек

рополю. Тут, на території Тернопільської
області, в 1648 році під час битви під про
водом Максима Кривоноса за Кремене
цький замок полягло три тисячі козакіз.
Уже четверте століття зберігає
курган
пам’ять про борців незалежної України.

«І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ, Й СВОГО
НЕ ЦУРАЙТЕСЬ...»
Українська трудова еміграція за
кор
дон зачиналася ще сто років тому, Схоже,
у наш час щось подібне відбувається нав
паки. Відомий
професор з США Роман

Воронка вирішив рік прожити в республіці, викладаючи математику в Київсько
му політехнічному інституті. Разом з ним
«на роботу» приїздить ряд відомих українських вчених Заходу. їхня праця У »Узах сприятиме
підвищенню рівня знань
студентів із спеціальних дисциплін і,
як
це не дивно, з української мови.
На Кіровоградському об’єднанні «Друимаш» розпочато виробництво нової елек
тронної друкарської машинки за ліцензією фірми «Роботрон» (Німеччина). Щоб
налагодити випуск Цієї продукції, молоді регулювальники Олена
ДЕНУН,
ігор
ХЛЕБОВИЧ. Ганна Д0Р03 та Олег БОРИК побували в Німеччині на місячних кур
сах.
Фото В. ГРИБА.

АКОГО літа в Олександрії школярі ще не пам ятаТакого літа тут ніхто ще не бачив. Веселе й
гамірне щорічно, нині воно в’яле, пригнічене і сумне.
Гихе-тихе, аж занадто. Оте довгождане після цілоріч
ного навчання літо.
Не чути на багатьох шкільних подвір'ях дитячого смі
ху Не чути з однієї причини — нема минулорічних та
борів праці й відпочинку. Зросли ціни, і, як наслідок,
таборів не стало. А заміський табір «Чайка» ВО «Олександріявугілля» на 310 місць усіх бажаючих не вмістив...
Багато підлітків приходить цими днями в Олександ
рійський міськком комсомолу з проханням допомогти
влаштувати їх на якусь роботу. Звичайно, не всім вда
ється запропонувати те, що хочуть старшокласники,, але
«раще вже щоб вони трудилися, ніж шукали в місті
пригод.
Раніше олександрійські учні десь з сьомого класу з
великим бажанням їхали в сільські табори праці й від
починку. Допомагали колгоспникам, їздили на екскур
сії, проводили вікторини, різні спортивні змагання. Тим
щасливчикам, котрі побували в таборах, є що згадати.
Сьогоднішні згадають інше літо. Прикро, що не зуміли
дорослі завчасно подбати про дітей що й село
не
сказало свого слова. Хоча, впевнена —- допомоги й во
но потребує. Як потребують її сьогодні й ті, хто не по»
тоапив в неіснуючі через велику плату табори.

Т ють.

завідуюча відділом учнівської молоді
рійського міськкому комсомолу.

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

І. слонь,

Олександ

„

я

ТУТ

запашок

ГО боку за якихось де
кілька кроків ”Расу
НУ псує смітник. Жахли
ві картина, я вам скажу,

дж
моторошно
стає:
видно, що сміття звози
лося машинами. В парк.
Прямо ПІД школу.
Огу,
едну-сдину україномов
ну на багатотисячну Знам янку.
| ніхто не помічав.
І не помічає.
Чи, може, помітять?

ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

нізації Українського товариства
охорони
пам'ятників історії та культури вважають
своїм патріотичним і моральним обов язком пам'ятник Катерині II до 200-літнього
(1994 рік) ювілею Одеси відновити. Нага
даємо, що його було встановлено до 100річчя міста, але потім на цьому ж місці
увічнили пам ять
моряків
броненосця

л

«Потьомкін».
Так що прохання до Миколи Расторгу
ева: передивитись текст пісні інакше для
одеситів «Любе» буде нелюбе.

ЗА ЩО КУПИЛИ, ЗА ТЕ Й ПРОДАЄМО
Як повідомне Банк Литви, валюта у. населени я не тільки скуповується, а й про
дається. Гїри скупці за долар США випла
чується 32 крб., а при
продажі — 34,25

крб., за марку Німеччини відповідно 18,30
крб. і 19,08 крб., за
англійський
фунт
стерлінгів — 54,20 крб. і 57,99 крб.

й

НОВИЙ МЕШКАНЕЦЬ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЛИТВИ
Як же здивувався і зрадів водночас на-1
глядач лісництва
Гражутее що в Литві,
Пятрос Обелявічюс, коли помітив під час
обходу угідь сліди бурого ведмедя. Цей
факт підтвердили й працівники
охорони
навколишнього середовища краю.

Сміємося над ведмедем, що неповорот-!
кий а він от швидше декого почув, де І
волею пахне.

НЕ СПРАЦЮВАВ «БУДИЛЬНИК» —
СПРОБУЙ ШПРИЦА
Анатолій
Кашліровський ——
постійний
учасник теле- і
радіомарафонів,
котрі
збирають допомогу для відновлення здо
ров я постраждали* від
»чорнобильсько»
"
л >■ 3
I С» ГЧ
П L>»r £
лвгЛ.
катастрофи, організував ще
одну
благо
дійницьку акцію. Він придбав за
кордо
ном 100 тисяч одноразових шприців і пе
редав їх лікувальним закладам України.
Парламентська комісія розподілила дар

серед лікарень Ровенської області і Киє
ва.

КАМІНЬ В ЇХ ГОРОД
Обладнання і технології обробки гра
ніту, мармуру, дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів були
представлені на
Всесвітній виставці природного каменю в
Каррарі (Італія), в якій брало участь біль
ше 150 країн.

Особливу увагу відвідувачів і учасників
виставки привернув граніт «Россо-Украї-

А СУДДІ ХТО!
Конфузом для Чернігівського суду за
кінчився перший день
слухань по епоііі
випускника істфаку місиеііг^
Р
“ Аур.«.:

Союзу України

г-г.

Пр«,иД..И
Демократичного

на» родовища «Капустянське» Кіровоград Цію УРСР (с
ської області. За кордоном до недавньо
го часу він був широко відомий під наз
вою «Россо-Сантьяго» (в інтересах комер
ції його йменували по аналогії з провід. ною фірмою світу; зараз
же
престиж

«українського походження» переміг). На
сьогодні це найдорожчий граніт: на сві
товому ринку вартість 1
куб. м. «РоссоУкраїни» досягає 800 доларів. Для
по
рівняння: вартість граніту інших видів не
перевищує 450 доларів за куб. м.
Так що поменше розкидаймо каміння
більше отримаємо валюти.

БОЦМАНЕ, ПОСТУПІТЬСЯ МІСЦЕМ
ДАМІ!
Хоч і співає група
«Любе» у відомій
пісні про Америку: «Екатерина ты была
неправа!», та члени колегії обласної орга

Є із ЛИПНЯ 1991 РОКУ

•

I

90), ОсновиИСкр? КОНСТИТУ‘
кримі кального
законодавства (ст. 11) і ЗакОн
УРСР про

законну
іодіюІ^'Ге^'к^каний"37^^®0” Нмовою,
®
во*
вився.
перекладач не з’я-

АМЕРИКАНЦІ і не помітили
З честю вийшли 3 ніяио.»ків яни. Невідомий
зловіч* СИТуації хар*
вкрав.,
американського прапора
будинку міськвиконкому’ встановленого
,
------------------па1
ДУ ДО Харкова делегації
Н?ГОДи приізма Цімцінатті (США) ч
3 м,ств-побратияк водиться не виЯвнлосьСК?ГО прапо₽а'
знайшлись умільці, кото
'
р.Оте в місті
точнісінько такий
за н,м
пошили
такий.

За даними Інформаційного

«МОЛОДИЙКОМУНАР

агентства
“Євро-іКС».

БУГО-ГАРДІВСЬКА ПАЛАНКА
їнои» та Комітету солдатським мате

Рік тому серед липня наша Верховна Рада прийня
ла Декларацію про державний суверенітет України.
Того дня в залі засідань, де постійно кипіли і кип
лять пристрасті, панувала незвичайна одностайність.
Це говорить лише про одне: і комуністи, і респуб
ліканці, і демократи зрозуміли, що іншого шляху,
крім незалежності, для України немає. Несправедли
во довгий і страшний шлях пройшла Україна до тіль
ки розуміння(І) її дітьми, тобто нас з вами, необхід
ності її державності. Але й це лише краєчок — ли
ше росинка порівняно з тим шляхом, який попере
ду. Ми дивна країна—маємо відповідний рівень циві
лізації, і лише наприкінці XX сторіччя серйозно ве
демо мову про державність. Так сталося...
І все ж, коли начитавшись старих історичних праць,
не друкованих десятки років, не перестаєш дивува
тися: як можна було народ, який в XVI—XVII сто
річчях витворив цивілізовану (як на той час) дер
жавність — згадайте Запорізьку Січ, Конституцію
Пилипа Орлика; мав високий рівень освіченості, де
мократичний устрій; народ, що мав чи не найбагатші у світі землі і має й досі багатющу пісенну спад
щину;- як можна було цей народ відвернути від об
раного демократичного шляху, позбавити національ
ної гідності власної історії. Напевно, недарма ка
жуть — який народ, такий і уряд. І тільки зараз,
відколи прокинулася національна самосвідомість, і
ми починаємо відчувати себе, справді народом »—
носієм влади, потрохи, часто боязко, починаємо втру
чатися у державні справи.
Скільки вже витрачено урочистих слів про підви
щення добробуту селян! І, справді, якщо взяти се
ло 20—30-х і сьогоднішнє — зміни відбулися великі.
Нібито й є підстави похвалити радянську владу. Сьо
годні, якщо колгосп не до кінця збанкрутував, то в
селах і асфальтові дороги є, і хати в колгоспників,
особливо хто молодший, і при силі — як дзвін, на
5—6 кімнат. Але якою ціною! Хочеш побудуватися
— йди проси в голови будматеріали, а голова схо>
че дасть, а схоче й не дасть. Не обійдешся без то
го, щоб не вкрасти щось. Та що там «не обійдешся»!
У багатьох колгоспах це норма. Не вкрадеш — не
проживеш. А крадеш і просиш, то хіба скажеш кри
ве слово керівникові/ Знаю навіть випадок, коли го
лові господарства завідуюча сільським магазином
доповідала, що саме вони одержали, і без його
дозволу нікому нічого не продавалось! Ось вам і
«всеобщее благодєнствіє». Хоч і не скрізь так, але
схована під цим велика кривда. Бо загубили госпо
даря, а з ним і особистість.
Є багато охочих кривду ту затопити кров ю. Не
раз доводилось чути: давайте автомати, підемо бити
комуністів. І що з того вийде? На крові нормального
суспільства не побудуєш. Маємо
унікальний шанс
добитися державності, справжньої демократії парла
ментським шляхом. Сьогодні в Україні твориться
багатопартійність, утверджується вільнодумство, де
монополізується економіка. Разом із цими перемі
нами, думаю повернуться до нас людська мораль,
почуття правди і справедливості. А за ними й здо
ровий глузд хазяйський підхід. Без цього про який
же добробут і багатство може йти мова? Хіба що
з неба впаде! Адміністративно-командна система за
73 роки вичерпала себе. Вона розвалюється, тому й
порожні наші полиці. А нормальні закони економі
ки ще тільки починають діяти. Єдиний вихід — дати
їм більше простору. Боїмось капіталізму? Не без
того. Рано чи пізно життя примусить забути про «>зми». Економісти нагадують: чим раніше почнеться
тим менш болісно проходитиме цей процес.
Ось коли це збагнуть усі в республіці — від пар
ламентаря до двірника, тоді можна буде сказати,
що ми таки реалізуємо нашу Декларацію про дер
жавний суверенітет України. Ми вже стали на цей
шлях і лише він приведе нас до храму — демокра
тичної, суверенної України.
С. ОРЕЛ.

І/ ОЗАЦЇВО — одназ иайславиі** ших сторінок нашої історії. Сьо
годні ми започаткуємо рубрику
«Буго-Гардівська паланка», в якій
розповідатимемо про Козацьке
Товариство нашої області.
Козацьке
товариство «Буго-Гар
дівська паланка» створювалося
у
найдемократичніший спосіб. Серед
членів Товариства молоді й літні
люди робітники й студенти, кому
ністи і республіканці, демократи й
безпартійні, депутати міської Ради,
доктор філологічних наук,
доцент
КІСМу.

Отож
соціальна база козацтва
якнайширша, що цілком відпові
дає історичній традиції.
У лексиконі Товариства майже
відсутні слова «партія», «фракція»,
«опозиція». Зате
часто
звучать
«кіш», «паланка», «курінь», «похід»
тощо. Це ще один прояв позапартійності козацтва.
його прагнення
до консолідації всього народу.
Два місяці існує «Буго-Гардівська
паланка». Що ж у нашому активі?
Участь у Першот.равневій демонст
рації, покладання вінків 9 травня
до Могили Невідомого Солдата,
поїздка в Берестечко для відзна
чення 340-х роковин битви, яка на
завжди
ввійшла в історію Украї
ни. Про поїздку до Берестечка хо
чу сказати окремо. Її ніяк не можна
розглядати як «парадну» бо бугсгардівці тут глядачами не
були.
Навпаки, ми були в самому цент
рі подій, адже забезпечували поря
док біля церкви, де мав правити
Службу Божу Патріарх Української
Автокефальної Православної Церк
ви Мстислав.
Вважаю символічним, що саме в
Берестечку, і саме разом з коза
ками Червонограда ми освятили

УКРАЇНІ
1.
Ти, як Христос любила ворогів
котрі тебе прилюдно розпинали,
ти прийняла і цих, нових богів
які без тебе вже давно б сконали.
Ти знала недоуків-лайдаків,
що брались лікувать пекельні рани,
з долоні не виймаючи гвіздків,
і у братерство, як у «дурня» грали.
І я дивуюсь щирій простоті
таке й Христос не зміг би уявити:
Щоб, висячи у муках на хресті,
своїм катам дорідний хліб родити.
Я надто вже малий, щоб цвяхи рвать,
мені не зупинить вітрів свавілля:
умію сіять, та не втну орать...
Пробач мені цей крик — це від безсилля.
2.
От і все. Розлетілись в гонитві за віком,
кожен щось розшукав: той — сильце, той —
капкан.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

наш прапор. Посвяту здійснив свя
щеник Української Автокефальної ₽*Днями міські організації Руху. Де
Православної Церкви отець Юрій,
мократичної партії України,
настоятель церкви святого Степана
з міста Рівного, яке, до речі, в ті
дні було буквально затоплене синьожовтим морем.
ЛИПНЯ
’ятника
Діяльність нашого Товариства — мовлення 16
лежності України біля
співто не тільки демонстрації походи,
т. Шевченкові — геНІдЛЬМО У
поїздки. Наприклад козацтво ДО- цеві козацької Слав, національно
помагало викошувати траву, якої го синьо-жовтого та козацького ма
так багато цього дощового літа на
д;„кшості
базі Українського Товариства мис линового прапорів
Хочеться вірити що до
ливців та рибалок. І допомогли, ! нашого
народу та депутата міської
добре відпочили на березі ставка.

Прийнявши тимчасово за зразок Ради уж#. прийшло розуміння того,
статут Козацького Товариства Київ що це наші, українські
прапори.
щини, ми вдосконалюємо його, на Вважаю пророчими слова Івана Сте
магаємося наблизити до запорозь пановича Мазепи,
який, говорячи
ких традицій. І це природньо. Ад про наші степи,
сказав що з них
же наш, як ми вже, на жаль, звик вийде справді вільна людина.
ли його називати кіровоградський
Недовго існує козацьке товари
степ, завжди входив до
земель ство «Буго-Гардівська паланка». Але
Вольностей Війська Запорозького.
дещо вже зроблено інше —
на
На найближчій Козацькій Раді, про меті. Зокрема
приведення у по
дату проведення якої ми повідоми рядок козацьких могил на терито
мо окремо, я, як отаман «Буго-Гар- рії області, яка
значною
мірою
дівської паланки» хочу внести до співпадає з територією одної з па
Статуту такий пункт:
ленок земель
Вольностей Війська
«Лихослів'я — явище
органічно Запорозького — Буго^Гардівською.
чуже українській мові, культурі та
По районах Кіровоградщини (Ма
козацьким традиціям».
ла Виска, Хмельове
Бобрмнець,
Адже всім відомо, що «запорозь Знам ямка) іде процес
створення
кі козаки — не вживали матюки». козацьких товариств. І хоч нас за
Попереднє обговорення цього пунк раз у місті неповна сотня, я впев
ту показало, що майже всі — за. нений — скоро буде полк!
Ті ж. хто буде порушувати
цей
пункт, будуть каратися, в тому чис
В. ЗАГАЦЬКИЙ,
отаман товариства «Буго-Гардів»
лі й матеріально —• Козацька Рада
вирішить чи буде це 10 карбован
ська паланка», член президії об
ців чи 25, або й більше.
ласної організації товариства
Щиро прагнемо до співробітницт
української мови «Просвіта»,,
ва з усіма прогресивними організа
На фото: біля церкви в Берестеч
ціями, в тому числі жіночими. Так, ку; освячено прапор Буго-ІГардівсЬ'
наприклад, до Берестечка з нами мої паланки.
їздили представниці «Союзу украФото 8. Корзуна.

Хата сліпає пусткою вибитих вікон,
на долівці лиш листя танцює канкан.
От і все. Розірвалася сув язь природи.
Схаменутися нікому — всі на місцях.
Трафарети старезні, новітні підходи —
все не те: у долоні іржавіє цвях.
От і все. Ти дійшов цих жаданих пропорцій:
твій нащадок в собі не впізнає тебе.
Не забудьмо: ТУТ волю здобув лише стронцій,
саркофаг не над ним, а сягає небес.
От і все. Позмагалися з ядерним віком
і Славута-утопленик сморід несе.
Хата вкрилася стріхою, начебто віком...
От і все.
3.
Закоркована пляшка не втримала суть —
не одна вже душа розговілася.
І поки там десь віру до моргу несуть,
ми не смієм піднять від трави лице,
глянуть в чисту блакить, не відвівши очей,
щоб відчуть, що на полі всі поруч ми,
через міст перейти не злякавшись нікчем,
не притиснувши друга до поручнів.
Щось не так, щось постійно за руку трима.
Ми на порух не можемо зважитись.

ф
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«гор ТАРАСЕНКО

До терезів історії черги нема
І не видно бажаючих зважитись.
Що ж, мабуть, це закон про відносність шкали:
до батьків не звертаються сироти
КЛвЛЯКУ * ме 8врТО дои*внтУ палить
просто небом усе Переміряти?

4.
Світи мені, щоб темінь не взяла
душі моєї у порожні пасма,
щоб я, тремтячи, не чекав жала
але не гасни.
*
Світи мені щоб я не втратив глузд
читаючи усі новітні гасла
'
Щоб я не спокусивсь на блиск облуд
але не гасни.
Світи мені, щоб я не кам'янів
щоб я не забував, що є нещасні
щоб я не розбивав пречистих сні»
але не гасни.
Світи мені, щоб я не зупинивсь
світи ДО болю ув очах, до спавми
світи тепер і після, як колись
але не гасни.

П’ЯТА СТОРІНКА

ОНЦЕ піднялось вже майже до зе
ніту. Наша редакційна «Волга»,
м’яко заколисуючи, пливе по асфаль
товім полосі траси. Навкруги розімлі
лий від жари степ.
Та ось думки відволікає дорожній знак з напи
сим «Помічна»
це кінцевий пункт нашого жур
налістського відрядження.
В цьому місті живе самодіяльна художниця На
дія Іванівна Падурська. Недавно ми довідались про
ге. що в м. Києві відбулась її персональна вистав-

С

нова. Pen і на. Брюлова. Айвазовського, а «повісила
Падурську». Правда, на відміну від перших вона не
сяє в акуратних засклених рамках. Але на тлі кім
натної стіни мої роботи виглядають, мені здається,
дуже гарно, хоч і тісняться одна до одної. Вони ні
би заговорили по-новому і барви нові з’явилися. Є
нові, яких ви іце не бачили.
А далі Надія почала розповідь про себе, про при
чини, які змусили її взяти в руни пензлі і фарби.
Окладне і тяжке життя цієї талановитої жінки
вмить опустило нас з неба міського життя на грішну

ній картині часточку своєї душі. Може, це надГи
високопарно. скажете, та я не боюсь високих слів
Добро і Правда — вони й справді високі поняття
страждаю, і
І
поки я
малюю, я
плачу і
Казав же дррв.
не дивуйтесь, що втомлююсь.
ній: «Велико ли дело, работают лишь два перста, а
болит все тело...». І чого йому треба, серцю: лікарі
застерігають. «Не можна
хвилюватись... > Боже,
скільки вже тих хвилювань щоденно, коли за кожен
крок комусь треба дати карбованця, іцоб прожиги
на білому світі. Але з того часу, як на моєму шляху
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НА СВОЇХ ПОЛОТНАХ
Я ВІЛЬНА, ЯК-

Е О Г
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ка. Організаторами і спонсорами якої були наші ні
землю, бо. за словами самої Надії, усі кудись
мецькі друзі, паралельно придбавши і для себе кі ' жать як несамовиті, ніхто нікого не. бачить і
лька картин А сьогодні й ми надіємось більш пов
чує.
но познайомитись з глибоко зворушливим і самобут
Надія говорила так емоційно, що скоро діалог
нім живописом Н. Падурської.
ретвирився в довгий монолог.
І ось ми на порозі її квартири. Двері відчиняє не
Є МОЯ біда
мій живопис,, моє
величка привітна жіночка і радо запрошує нас до
лювання. Бо деякі думають, що це
своєї маленької кімнати. Це одночасно спальня і
робиться для втіхи і забави, і що *це
бібліотека, художня майстерня і склад готової про
так просто і легко
води собі ква
дукції. На кухні торохтів кришкою чайник, в якому
чиком.
а
сам
пісні
співай,
виключаю
ра
закіпав пахучий, настояний на квітах деревію та яго •Коли ж я «вожу квачиком», то
діо, зачиняюсь і відгороджуюсь. Мені треба е така
дах калини, чай. Хазяйка виявилась прекрасним знав
дзвінка і >гсна гиша, щоб усе. що зібралося у моєму
цем лікарських трав. Зав’язалась невимушена роз
мова.
серці, вихлюпнути і виплекати у форми і образи, ви
— Це я недавно познімала зі стін Перова. Васнє
ліпити продовження свого «я», залишаючи на кож

трапилися художник Володя Плітін
бібліотекар
Елла Михайлівна Янчукова, з
Кіровограда. -•
боюсь померти, я хочу жити, бо мені є що сказати.
Якби мені ще хоч трохи силоньки, а здоров'я геть
«на тонке пряде». Такі довгі безсонні ночі, нестерп
ний біль у ногах, кудись, як шалене, біжить серце. Я
так хочу в оту хатку, що з’явилася у нас в с. Олексіївці. за 3 км звідси. Кляла і просила чоловіка пе
купувати її. а він і слухати не хотів, а як повіз
не туди. боже, тепер я тільки й виглядаю, коли він
приїде та забере мене туди, щоб я нарешті, поли
шила оцю кам’яну нору і побачила світ божий. А
там — мекання і кудкудакання, кумкання жаб уве
чері. - первозданий дух села.... Я не
надиви
тися, як народжується у чорній землі і кучерявить
ся зелень городини — рядки цибулі петрушки, лис
точки редиски.
‘
Все те. що я малювала з своєї хворої
никло справжнім дивом. Я припадаю до цього дива
як казковий лицар до землі, щоб набпатися сили
Повзу між рядками, знищую бур’яни задеоу голову
а наді мною не сіра, нудотна стеля ’ Гвиеока г>->
бінь. Гудуть джмелі і бджоли В абрикосах
запаморочення цвіт Полежу між рядками ’ засО»«9Сходять нагідки кручений панич
запніте б*зок
вродять суниці. Я сяд^ за вкопаний столик під горі
хом. На капиці вариться юшка. Який^ь^Хй коШ1*1
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лоднии і вологий. Таке смішне створенні а яке *
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ТВОРЧІСТЬ
...Я так люблю калюжі в
А ще люблю задерти голову
нам
чуються одна на одну хмари, малюю»..
а
картини. Люблю чистим травневим досв1та“ОВК
через зелене хлібне поле, слухаючи йсню жайвооГ
...Коли лапатий теплий сніг сідає ня «іт ;аи?°₽а:
періщить веселий літній дощ, я відчуваю Ж ма°
ленькою частинкою великої Природи Раліюї ЛТ
юсь від щастя і захвату... Та ніколи не пЛда^я
я співаючи, наче пташка, на дереві, не буду слухати
шурхотіння осіннього листя під ногами і не 6уіу
втікати від дощу. Бо все то - тільки мої колеги?
ві сни. мої мрії. Покалічений хребет скував р^и і
я лиш можу тихенько виглядати у Вікно- стирчать
дві величезш закіптюжені труби хлібозаводу сірий
наче барак, будинок, що затулив увесь світ

Та коли вечірнє сонце сідає за дахом цього
цинку, воно заглядає на якусь мить і домене, вима
льовує на стіні чудернацьке мереживо — канву з
жовтих променів. І тоді я беру пензлик і починаю
домальовувати картину..
Переді мною піним і ніким не стиснутий простір.
-вихлюпую все. що роками .накопичувалося в моєсерці за ці довгі і нудні, і марно втрачені роки.
Всі болі, образи зникають. Натомість з’являється
можливість говорити з людьми на їх мові. А вони
кудись поспішають. І якщо й затримається на мені
чийсь погляд, то це погляд здивування або переляку,
йаче перед ними — дивовижний звір або зуб мамон
та. Вони не сприймають мене там. за вікном. Зате
ось тут у маленькій кухні — мій Всесвіт. І я по
троху забуваю, де я і хто я. Я малюю весну, птахів,
звірів. Нашу хату під стріхою, і півники у дворі. Ще
посаджу поряд чорнобривці, намалюю повернуті до
сон”« голубі дзвоники крученого панича, айстри, ви
сок/ мальви.
Малюю матір, яка читає газету, а за нею — чер
воне вечірнє небо. Вона так боялася війни, голоду,
то вже стільки того лиха випало на її нелегку долю.
А старший брат малює війну. Він надуває худі що
ки і малює вибухи, імітуючи звуки, імалює страшних німців, ешелони, розбиті танки і машини Я не
можу відірвати очей від того дива на папері,
* хочу.
Щоб воно ніколи не скінчилося...
Бачу, як з кожного кутка нашої хатини лізуть
злидні і голод, а на стіні висить гарний величезний
кольоровий портрет вождя у масивній рамі...
Пам’ятаю свою матір хворою і завжди старою, во
на йде на базар, я слідком, а там. що бачу, то и
скиглю: купи...
Потім. . мати., паралізована, зовсім глуха. Мок?
пристрасть до малювання називала «дуринкою», ка
зала сердито: <■ Не сміши людей». А сама колись моїла запросто вирізати з паперу жабу. коня, півня...
ИВИЛАСЯ по телевізору н^авно
концерт незрівнянної Клавдв
женко. Всі пісні такі сп’ванРПЄРе_,г^
\
вані, а яка душа, які нюанси, це Р ■
Є ж
ж ща<
таба
бачити.
слухати.
ливчики що сиділи отам в Колонному залі 1
ли живою цю прекрасну артистку: плачуть і хв .
ються слухачі. І я не могла здержати сліз.
_ .
.^одні вже й читала. В подарованому вами ш
сеннику я третину пісень знаю, і люблю <хр - ” й
такі, як «Горе тій чайці» та «Не стелис^..хР^ Бо
барвінку», там і«мелодія, і слова для душі ми •
хто горе не знає — хай в мене спитає.
„ ме.
У зв’язку з хворобою горла лікарі заб^Р^ь’7вноні навіть голосно розмовляти. А то я б
яа
чі. якби могла, співала Як от в дитинстві, сидл
вишні і розгойдуючись, виспівувала на всен
лий світ «Посіяла огірочки». «Розпряіайте низень_
коні...» О. скільки їх було співано У ”
,иі сумукій хатці такими ж. як моя мати, солдатками. V.
вали, лузали насіння

. . Блимав жовтий каганець або підсліпувата лампа
№ 8. Я увесь час мріяла, що от зараз відчиняться
двері і в хату зайде віхола або ніч, а з нею
зайде
молодий і гарний батько (з фотокартки) у солдатсь
ній шинелі, з вузликом-мішком чи ранцем, повним
всіляких див (одне з тих див привіз
матері його
фронтовий друг: флягу і кружку батька. Він розпо
відав, як загинув той, з ки<м я ніколи не бачилася
— це розказала мені мати незадовго до своєї смер
ті. Вона знищила все: і цілу купу жовтих трикутніїків-листів і ті реліквії, «щоб не ятрили душу»... а
мені залишила лиш страшний чорний папірець,
«Падурський Іван Іванович геройськи...»
Кожної весни, коли починають квітнути сади,
новим Щемом і болем чекаю батька. Він, у вилинялій пілотці кожної ночі й досі приходить до мене

ось уже стільки літ. Вже й матері нестало, а я все
чекаю. А може, он той, сивочолий, з орденами? За
глядаю в очі, молю бога... Нема й не буде...
Минають роки, шкрябаю милицями, лікарі давно
махнули на мене рукою, рекомендувавши терпіння і
«кріпись». А ще маю протез на грудній клітці і на
казано спокійне життя, не напружуватись. Вже був
інфаркт, значить, треба готуватися в «дорогу», туди,
звідки ще ніхто не повертався. Та я не візьму чор
ної фарби. Я видавлюю з тюбика голубий колір на
дії. Голубе небо, значить — це свобода, це життя.
Намалюю телятко на леваді і хлопчик напуває ко
ника. А ще намалюю дядька з батогом на возі і со
баку. що біжить слідом. Намалюю дітей у сільсько
му дворі. Жінка варить вечерю на кабиці, корова
Мукає, котенягко грається, у дворі кури, півень —
такий поважний пан, такий хазяїн. Курка занудкудакала, а він уже й біжить з зернятком у дзьобі
назустріч.
Я малюю квіти і трави, а сама гукаю до людей:
«Радійте, що ви є на цьому світі! Бережіть все, що
оточує вас, бо то є теж жива природа. Не дайте
загинути Природі, земля прекрасна, але вона без
захисна...»
Жаль, почала я малювати, коли за мною вже з
гуркотом зачинилися двері, і попереду вже' нічого
не*світить .. Ще й почала сліпнути, така біда. Та ко
ли випаде «здорова» часинка, я знову беру фарби,
мию пензлі... Квадратик полотна в рамці — це мій
храм Добра, Гідності. Правди. Я почуваюся тут Лю
диною. Ніхто тут мене вже не скривдить і ніколи не
зрадить. Хай цей світ простодушний і наївний як
дитяча душа, але нам так бракує саме оцього чисто
го почуття. 1 якщо хтось відпочине душею, дивля
чись на мої картини, скаже «спасибі», або усміхне
ться радо і тишком витре сльозу, значить за моїми
мазками, рисочками й кружечками вони знайшли
щось своє, заповітне і те моє. чому не судилося
здійснитися.
Я все життя намагалася втікати від навколишніх
оточуючих і на мене дивилися тільки материні очі,
вона була глуха і «завжди розуміла мене по губах,
хоч сама говорила дуже голосно. Вона мене кляла і
лаяла, вона не знала, що їй доведеться доживати
біля мене, хоч не любила мене ні краплі. Тільки ко
ти і собаки мене любили, тому я їхній вічний борж
ник.
.
А своїх котів, собак, птахів я люблю за те, що
вони інстинктивно мудрі й добрі. Тому що це жива
частина нашої природи.
Учора зробила ще три заготовки. Поки візьмеш
пензля, треба не одну маніпуляцію проробити, по
чинаючи від підготовки грунту, натягнути, а вже
малювання — то простіше Найважча ота невидима
нікому «кухня». Та ще якби не хворі ноги. Ви ка
жете: усміхніться. Я намагаюсь, але це не сміх, а
якась судорога... Тільки ось як перегорнула збірку
поезій Олександра/ Олеся. Боже, це ж моя стихія:
зайчики, і пташечки, н маленькі комашечки, і жаб-
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ка. і киця... Чи тому, що я ніколи не чула нежнос
тей. а тільки тварини дарували мені свою приязнь, я
так люблю ці образи. До Жульки я залазила в
будку і вона мене вилизувала так же ніжно, як і
своїх цуценят. Я завжди була одна і одна. Ніхто не
пестив і не голубив мене, а кіт проводжав аж до шко
ли, заходив у клас...
Коли я одержала житло отут, де зараз мешкаю, '
можна було пожити! Бо була вода, опалення, була
пенсія у матері, цілих 45 крб.. а не 20, як колись во
на отримувала на мене. Не треба було вже збирати
на коліях вугілля і дрова, тримати квартирантів, що
викрадали у нас останню картоплю з погреба, пали
во. Не білів мороз по кутках кімнати, було сухо,
затишно, не валилися стіни, не тік дах, і я не лазила,
підставляючи відра і коробки під дощові течі. Мож
на було зажити, але... не зажили, бо мати була вже
прикута хворобою до ліжка...
А тепер час взагалі зупинився, почуваю себе такою спустошеною і забутою всіма. Крім фізичних
болей з’явився ще гіркий, як полин, біль невимов
ної втрати. Із усіх сил я й справді живу.
У дзеркало вже не дивлюсь, щоб не бачити свої
сиві скроньки. а сивина ця розповзається все біль
ше. бо час не зупиниш. Бачу, як багато з тих, кого
знаю, постаріли, значить, з ними і я... Але в мені
стільки є сили, і віри. Я не хочу й згадувати, що
вже запізно, занадто, що свою першу найкращу ро
боту я, мабуть, уже зроблю на тому світі.
Докоряє дехто, що і мазки грубі, і взагалі, мазня
і щось таке... їм треба гладенько і чисто: щоб озе
ро голубе було, а на ньому — білі лебеді плавали, і
«девушки знойные на берегу»... Щоб все було «кра
сивим». А у мене собаки сині (або рожеві) і голуби
червоно-оранжеві... Бо рада я, що хоч тут ніхто на
мене не тисне, тільки у своїх чотирьох стінах і на
своїх полотнах я вільна, як Бог, і можу малювати
все. що мені хочеться. А всі мої тварини і листоч
ки, і горе стариків — то скрізь — я, і то й є моє
горе.
ЗІРЦЕМ для мене є творчість і життя
Катерини Білокур, в якої я багато на
вчилася. і відчуваю близкість її душі
.до себе. Це допомагає мені долати всі
труднощі, не втрачати надію і віру з
сенс жиггя. Підтримую зв’язки з музеєм Катерини
Білокур. Зробила для музею кілька замовлених кар
тин. а також портрет народної художниці.
Закохана я і в творчість геніального страждаль
ця Ван Гога. який своє
життя спалив в полум'ї
творчості.
• Зараз таке важке життя, бо всі навколо говорять
тільки про політику. Я вже не можу спокійно слу
хати нашу сесію, я не можу взагалі вмикати радіо
усе фальш, брехня. Якби кожен у міру сил своїх
щосо робив, хіба було б отаке паскудство навкру
ги? Везе дядько сміття, крадучись, вкидає його у
джерельце, а потім розглагольствує про порядність.
Жаль, що у політиці я не петраю, я так люблю усіх
людей, природу, і все, що я трохи можу—це в карти
нах відтворити свої «судороги», своє страждання від
того, що я не можу змінити таке життя, побороти зло,
відвести біду, пробити стіну байдужості, прорватися
до людської душі... Але це вже окрема і’ема для
розмови.
*
Вдивіться в мої мазки на полотні і образи. Вони
вам розкажуть значно більше про мене.
26-го квітня такий сумний день Чорнобиля, я свят
кую свій день народження...
Підготував Олександр БОСИЙ.
Репродукції І. КОРЗУНА.
м. Помічна,
Добровеличківський район.
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У групі ТІЛЬКИ дівчата
Але зараз цим фактом
уже нікого не вразиш, бо
радянська поп-музика мо
лодіє з кожним днем. Усе
більше юних обдарувань
штурмують
музичний
Олімп, і серед них дівча
та із групи «Марі»,
які
вже знайшли частину сво
їх прихильників під час
виступів
на
концертах
«Буфф-диско-шоу» в Лужниках у січні цього року.
Що ж це за група?
Група
«Марі» утвори
лась у лютому 1988 року
на базі БК «Жовтень»
в

м. Лосино - Петрівський
Московської
області. В
той час владу на поп-сцені захопив Андрій* Разін їз
своїм «Ласкавим травнем»,
а тисячі дівчат палали від
нерозділеного кохання до
популярного Юрка Шату
нова. «А чим ми гірші?
Адже ми теж уміємо спі
вати», — вирішили кілька
дівчат із середніх шкіл
№ 4 та № 2. Не минуло і
трьох днів, як вони з’яви
лись у БИ і організували
групу «Блакитний квітень»
(своєрідна відповідь «Лас

кавому травню»). Дівчата
почали писати вірші і му
зику,, .виконувати свої тан
цювальні пісні, на дискоте
ках. 26 лютого було вирі
шено вважати офіційним
днем народження групи,
а першою та одною з най
улюбленіших пісень була
«Блакитний
квітень»,
з
якою їх і впізнали всі нав
колишні школи.
Було зроблено перший
крок, з’явився невеликий
досвід роботи, трохи по
пулярності в місті, але хо
тілось рухатися далі. І ось

у лютому 1989 року учас
ниці поїхали до Москви
та не куди-небудь, а пря
мо у Москонцерт, де їх
привітно зустріли, послу
хали запис і... узяли над
ними шефство, разом по
радивши змінити назву.
Дівчата трохи подумали і
вирішили узяти собі ла
гідну, суто жіночу — «Ма
рі». Художнім керівником
колективу стала Лариса
Василівна
Медникова із
творчого центру «Сузір я»,
а незабаром у групи з’я
вився і спонсор—Москов

ї

ЦЬОГО епізоду й почни, — порадив хтось

ЗА ізщо?кропивничан.
І почну. Які розкішні липи біля Сіль
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ського клубу, пишно названого будинком куль
тури, у Захарівці Новоукраїнського району. Я
приїхала сюди з акторами театру імені Кро
пивницького, що літні гастролі
присвятили
мандрам по області. Крім «дислокації» части
ни трупи у віддалених районах, інша частина
виступає з концертами. Про теплий прийом
сільськими трудівниками Кіровоградщини у
колективі говорять багато і схвильовано. Та й
прочитавши книгу відгуків (правда, її почали
вести вже перед кінцем гастрольно-концерт
них мандрівок) можна
спорудити щось на
зразок ліричного репортажу. Але одна справа
сотні раз почути, інша — раз побачити.
Я
збиралася довго, все якось не
виходило. І
ось я тут під липами. «Ви знаєте, як липа ше
лестить»,—пригадалось Тичинине. Концерти по
чинаються о 10 годині вечора, коли селячи
скінчають поратися і можуть провести час у
товаристві акторів. Саме так. Від концерту за
лишається враження спільності глядачів і ар
тистів. Флюїди добра летять у зал зі сцени,
викликаючи щиру вдячність і симпатії. Правда,
у Захарівці, як сказав артист Микола Савель
ев, мені не дуже пощастило. Глядачів було не
так багато, хоч прийом був і щирим, і гарним.
Доки артисти гримувалися, я вийшла в зал.
Першими, хто прийшов на концерт були пен- сіонерки В. Г. Максюта і В. С. Лизогуб. «Тре
ба побачити, — посміхнулася мені 81-річна
Варвара Григорівна, — а то на тому світі ні
чого не побачиш. Еге! Ми на артистів диви
тися завжди ходимо»». Глядачі гучно аплодува
ли кожному виступу. Українські народні пісні,
веселий гумор, різножанрові танці (українсь
кий, циганський і навіть класичний «на пуан
тах»), сцени з музичних вистав — кропивничани розходилися. Треба сказати, що місяць то
му на здачі концерту художній раді, це були
розрізнені номери, буквально за один день
режисеру М. І. Барському вдалося
надати
йому стрункості, чіткості, тобто справжньої
концертності. Не буду брати гріха на душу, де
яким номерам не
вистачає
завершеності,
пластичності і все-таки загальна реакція дуже
позитивна. Я ніскільки не жалкую, що побува
ла у Захарівці, хоч наступний вечір у Кропивницькому і глядачів зібрав набагато більше і
акторський настрій був лрипіднятий. Безпе
речно, далося взнаки те, що Захарівна роз
ташована поряд з новою новоукраїнською гра-

ВОСЬМА СТОРІНКА

а перші великі концерти
відбулися в м. Саратові /
кінці липня 1990 року, де
дівчата виступали разом із
групами «Неоновий хлоп
чик» «Юлія», «Віза» та де
якими іншими. За час іс
нування у групі сталися
деякі зміни, і зараз у «Ма
рі» співають, грають і тан
цюють такі учасниці: Оле
на Павлова (вокал), Ірз Се-

лініна (ударні),
Наташа
Мухіна
(клавішні, вокал).
Віка
Голіцина (клавішні,
вокал), Аня Цибіна (басг тара, скрипка, клавішні),
Оксана Куликова (клавіш
ні саксофон), Іра Кулаева
(вокал). Дівчата старають
ся пробувати себе в різ
них музичних стилях, вони
грають кантрі-, арт-рок,
рок-н-ролли та реггі, але
основу музики групи «Ма
рі» звичайно, складає тан
цювальна поп-музика.
Розваги у дівчат різно
бічні, хтось захоплюється
астрологією та гороскопа
ми, інші полюбляють ди
витися телевізор, а когось
не відірвеш від книги. Є
м такі, у кого
улюблене
заняття —
приготування
смачних страв. Сам
не
куштував але кажуть, що
всі зостаються задоволе
ними. Але є ще дві спра
ви, якими всі учасниці ко
лективу без винятку при
свячують з великим
ба
жанням увесь свій вільний
час. Це заняття музикою
та англійською
мовою.
Дівчата пообіцяли, що ко-
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ське камвольне об єднання
на чолі з Валерісм Воло
димировичем Плесов им.
Перший
альбом групи
«Марі» з’явився на студія»
у березні 1989 року
лід
назвою «Веселка юності»,

сою, а Кропианицьке з цієї точки зору відір
ване, так би мовити, загубилося серед степів.
Та, мабуть, не останню роль грає і те, що тут
живуть земляки М. Л. Кропивницького. Заві
дуюча будинком культури у Захарівці Г. М.
Олійник так і говорила: «У Кропивницькому
вас зустрічатимуть пишніше».
Я не можу назвати сьогодні всіх ^учасників
концерту. Кому користь від простого перелі
ку імен, тож нехай не ображаються на мене
мої друзі-кропивничани. Аплодисментів вис
тачило всім. Глядачі були однаково доброзич
ливими до Ніни і Миколи Савельєвих, що по
казали ряд сцен з сучасних і класичної оперет,
до Віктора Алдошина і Галини Сергєєвої, що зі
грали сцену із «Сватання на Гончарівці» під
гомеричний регіт залу і в Кропивницькому, і
в Захарівці. Коли Валентина Манзадей і Кос
тя Поляков танцювали циганський танець до
мене підсіла якась молодичка і зашепотіла на
вухо: «А скажіть, чи вони справді цигани?»
«Ні, — відповіла я, — але... наворожать вам
щастя, так і знайте».

Отже, кропивничани
роблять добре діло,
даруючи пгсню і жарт стомленим, але здатним
на духовні контакти сільським глядачам. Бабу
ся з Кропивницького Євдокія Іванівна (ох за
була прізвище!) говорила мені, як напередод
’ні Варвара Григорівна в Захарівці: «А коли я
була молода та й любила ж артистів. Жод
ної вистави не пропускала. До нас багато їзди
ли. Спасибі вам»,—поцілуввла мене старенька. І
вам спасибі бабусю. Шкода, що молоді на ком
цертах не так багато. Та їх і взагалі-то в селах не
багато. В парламентах все балакають про пріори
тет у розвитку села. Правда, он у Захарівці
скоро газ буде. А в Кропивницькому молоді
матусі з малятами на почесних місцях сиділи.
Село... А в ньому люди. І люди іраді зустрі
чам. Звичайно, для артистів це дуже важко,
виснажливо: щовечора в автобусі, непрмстссовані приміщення, де навіть грим накласти
ніде. Але що труднощі, коли тебе так радо зу
стрічають коли твоя присутність бажана, а твоя
пісня примушує і всміхатись, і сльозу змахну
ти, що там незручності: повернення серед но
чі, втома, адже концерти приносять і мораль
не задоволення, і — не будемо блазнювати
матеріально відчутні. Хочеш жити — умій вер
тітися як говорить російська приказка.
Може, дехто з читачів здивується, мовляз,
щось не дуже ліричний репортаж
вийшов.
Для лірики скажу про сокирки у полі
про
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ли вони вивчать мову ТО
обов'язково будуть співе•’Ги. Тільки російською, •
й англійською. А зараз *
них найулюбленіша фразе
«Олл туУгеза>>, ЩО в пара-

владі з ^гл,ИСЬКО'иуЛ р7.
„Є ЩО інше, ЯК
«У«' рв
„ і ив *• випадково
адже більшу частину
а
су дівчата проводять ра
зомготують
концерты
виступи і їздять Н^Г®"Р°А
ЛІ, разом вчать уроки та
кіно,
разом...
ходять у
де
що
взагалі, ДУ*<* багато
роблять разом. Ким вони
стануть у майбутньому, по
ки що рано
загадувати.
Коло професій, яке визмачили для
себе
учасниці
Групи «Марі», досить ши
роке: тут
педагоги
мо
лодших класів, лікарі, біо
лог та косметолог, праців
ник торгівлі, і,
звичай то,
музикант. Співачкою поки
точно вирішила стати ли
ше Іра Кулаєва, але
хто
знає, може,
всі учасниці
групи зв'яжуть своє жит
тя з естрадною музикою, і
як, і раніше, буде
діяти
фраза «Олл тугеза». Але
все це в майбутньому, д
поки що у дівчат звичай
нісінькі і земні плани: добре
вчитись у школі за
писати свій новий альбом

і зчайти для групи ллузичногс. керівника — молодо
го, красивого і обов язково талановитого. Так що
композитори та аранжува
льники з групою
«Марі»
зможуть
піймати
свою
мить удачі.

Дмитро ТК А ЧЛЕННО.
Фото автора.
З російської переклав
В. ЯВОРСЬКЙ^ь

дикий ААая, про зачарованість комишу понад
ставками і про хороші літ-ні вечори.
— Правда, хороший вечір, — запитую я у
семирічної Саші Савельєвої,- яму ніхто не мо
же примусити залишитися
коли Німа і
Микола їдуть з концертами. Театральне дитя!
— Найкращий вечір. — серйозно відповідає
дівчинка.

На фото:
ВИ у сцені 'з .иетаа.'нХКб Па
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1.
У ресторані чоловік і жінка сіли
за стіл, де подають
комплексні
обіди. Офіціантка наливає тарілку
борщу, ставить її дамі,
але
за
мить передумує й прямо з-під но
са в тієї забирає тарілку й пере
совує чоловікові. Відвідувачка не
розуміє:
— Це що, жарт чи як слід роз
цінити?
Офіціантка приносить ще одну
тарілку де
борщу
наполовину
менше:
— Щоб ви знали,
ми даємо
всього двісті грамів, ось стільки,
як вам, з то я мужчині налила-бі
льше від себе.

2.
Біля кіровоградського «Дитячо
го світу» зустрічаю знайому, кот
рої не бачила давно. З магазину

Кажуть, що
ставленням до жінки
визначається рівень
цивілізованості
суспільства. Нашим же
жінкам за щастя, коли
не все суспільство, а
хоч один-єдиний
бодай не так
витончено, як поет, та
все ж вод щирого
серця прикриє її,
слабшу, крилом своєї
турботи. Без цього
оазису і поза його
межами наша «ніжна
й дивовижна» мусить
жити в світі,
який
перетворює її у щось
принципово нове (але
неодмінно нижче),
ніж то замислювалося
природою. У
найдр^ніших епізодах
буття їй вистачає
приводів витирати очі;
одночасно для когось
це нагода розтягнути
рота до вух. Подібна
суміш плачу й сміху
має свою медичну
назву — істерія. Так
і живемо о

вона ке виходить а вилітає,
на
очах сльози. Її супутник іде слі
дом явно спантеличений. Махнув
ши йому — почекай, мовляв, по
ки я поговорю, відходить зі мною
вбік:
— Скільки сама з дітьми була,
Сергій заїхав десь на північ,
ду
мала, звідти аліменти хороші приходитимуть але більше сімдесяти
карбованців не пам’ятаю. Які гам
кавалери — то дача, то< хворіла я
то малі. Нарешті
познайомилася
недавно. Прийде, посидить, біль
ше мовчить, ніж говорить, я
не
можу й зрозуміти, чого ходить. А
оце щойно піднімалася на поверх
і як тебе колишню співробітницю
зустріла. Зупинилася, розмовляє
мо. Дін позаду
стояв, коли чую,
легесенько так по косах мене пес
тить. Я прямо розтанула вся, за

була, коли хто
мене по
голозі
гладив мабуть ще мама в дитин
стві, а від Серьоги
сама .знаєш
які ласки були, як нап’ється. Стою
так і ворухнутися боюся, розмову

затягую, щоб подовше його руку
відчувати. А коли та знайома ста
ла прощатися, я обернулася, щоб
їй помахати, а там... — вона схлип
нула — уявляєш, мій оцей стоїть,
обпершись на перила і в сторону
відвернувся, а по голові мене гла
дить... хто б ти думдпаї У них на
поверсі фікус здоровенний росте,

аж на сходи гілля
висить, отож,
один листок і торкався весь час
моєї потилиці. А я, дурепа, дума
ла... Пішла я, пока, і не питай ме
не, як моє особисте життя — то
бі й так ясно.
Ясно...

ношу замість
теплих
рейтузів
Зручно, витрачатися зайве не тре
ба, та й спробуй зараз їх купи...

5,
У купе я на верхній полиці,
а
внизу розмовляють дві попутниці.
Молодша, років під тридцять, роз
казує старшій про свого жениха.
■— Ми вчилися в одній школі,
дружили але просто так, без ні
чого. Він мені тільки як
людина
подобався, а я йому трохи біль
ше, ну. та що мені до того. Я за
кохалася. вийшла заміж за іншо
го, розлучилася. А цей тоді вже
в Одесі жив, але як до батьків
приїздив, до мене завжди захо
див. Потім у мене ще були захоп
лення, але не дуже вдалі. І
от
недавно сиджу, плачу, бо мій но
вий знайомий виявився жонатим,
а мені брехав, що неодружений.

«Цю жінку я люблю і цю любов-лелеку
не радістю вкриваю, а плачем»
М. ВІНГРАНОВСЬКИИ
А тут і цей у двері дзвонить, при
3.
Щоб жінку з черги почули а за їхав. Я йому поплакалася розка
туленому фанеркою віконечку ре зала, що до чого, а він і каже —
єстратури, вона має зігнутися з виходь за мене, досить тобі тер
три погибелі й добре напружити піти знущаьчя від усяких тип:п.
голос:
Ну, у мене і настрій такий ображе
— Мені б до гінеколога...
ний був і, думаю, він багато ро
Звідти кричати не треба там є ків про мене не забуває, не п’є,
мікрофон:
не дурний. Погодилася.
Сидимг,
— Що у вас? Ви вагітна? Скіль цілуємося а в мене інше на ум»:
ки тижнів? Як це не знаєте? Як це якщо між нами все вирішено, ми
— може й ні? Ви ж доросла люди ж не діти, мабуть, доведеться йо
на, повинні знати, коли у вас ос го в себе залишати та й спати ля
тання менструація була... Де
ви гати з ним. У мене ж сорочки ніч
живете місце роботи? Як
звати ної немає не те що гарної а й
чоловіка? У вас його немає чи як? хоч пристойної. їх же і в комісій
Голосніше, женщина, я не чую! ному не знайдеш. І взагалі білиз
Наступна говорить сміливіше во ни чортма. Отак я міркувала та й
на тут не вперше,
біографію в придумала: зараз запропоную по
присутності юрми людей, у тому вечеряти та й обпою його. Сно
числі й чоловіків, котрі чекають дійним. Це не анекдоті А вранці
своїх дружин, їй розказувати не до мене сестра мала прийти, не
треба' у неї простіша справа:
стане ж він при ній, а тоді йому
— Я аналізи здавала, чи можна час їхати — якось буде. І ви зна
результати забрати?
єте, я в бога не вірю, але все-та
— Які у вас? Мазки, кров се ки щось є на світі. Не треба було
ча? Ага, ось. Усе є, а калу не мо й підсипати нічого. Тільки сіли за
жу знайти...
стіл, а в мене батареї опалення
Черга стоїть за дверима а від порвало. У хаті бруд, вода, пара.
відувачка
повідомляє необхідні Поки ми з ним затикали дірки, по
дані про себе реєстраторові сам ки вимочували
поки викликали
на сам. Хто знає в області жіночу слюсарів, вони не їхали, то біга
консультацію (чи якусь іншу по ли шукати їх — от і ранок.
Він
ліклініку), обладнану саме таким приїде аж через три тижні. Отак я
нехитрим
чином, який оберігає і врятувалася.
обумовлену в
законі
лікарську
— Але ж усе одно колись дове
таємницю? Я не знаю.
деться! — сміється співрозмовни
4.
ця. — Чи ви вже з ним розбігли
Молода жінка
заміжня, маги ся?
двох дітей, освіта вища, скаржить
— Ні! Чого маю втрачати ще й
ся подрузі:
хорошу людину, коли вже й без
— їй знаєш, як зима настає, так сорочки зосталася? Позбирала ста
боюся посковзнутися і впасти.
рі комбінації свої та мамині драчі
— Звісно, — відказує та — у гіпюрові блузки і з цілих шматків
нас такі дороги, що гримнешся й таку красу до п’ят пошила — за
кісток не збереш.
качатися! Пофарбувала в чорне —
— Та ні, навіть не тому. Як за- мужчини ж чманють від
чорної
б юся так, що не зможу йти,
чи білизни! Треба тільки берегтися,
свідомість
втрачу,
викличуть щоб не спітніти — анілінова фар
«швидку», а вона прямо в лікар ба потекти може...
ню повезе. Там же будуть огля
Міцних барвників зараз навіть а
дати ну а в мене... Я позбирала Одесі на Малій Арнаутській не ви
старі дитячі повзунки, які добре робляють...
розтягуються, низ пообривала
й
Н. ДАНИЛЕНКО.

СОЦІУМ

СОЦІУМ
Тільки побачив її — голова запаморочилася. По
знайомилися стали зустрічатися, і... І кучері пухнас
ті, і сміх веселий, і бесіду вміє підтримати, а поба
чення стають дедалі менш радісними.
Характер,
смаки в красуні... не теє. І хлопець шукає іншу, вва
жаючи, що заслуговує кращої. Що ж відштовхує чо
ловіків найчастіше в сучасних жінках! А себе вони
вважають безгрішними чи й тут є привід для само
критики! Ми запропонували хлопцям із Бобринецького профтехучилища відповісти на таку анкету:
Назвіть негативні якості, які, на Вашу думку, влас
тиві більшості: а)сучасних чоловіків; 6) сучасних
жінок.
90 процентів опитаних назвали
найнепривабливішими рисами чоловіків (частково й самих себе, ад
же так?) боягузтво і пияцтво. Всього на кілька голосі.>
менше дістало в цьому непочесному списку куріння.
Ви зауважили, що серед цих трьох «лідерів» власне
риса натури лише одна дві ж інші
це Р’Д занять,
набута звичка. Яка, на жаль, до невпізнанності спо
творює особистість «схильного» і безнадійно отруює
життя його оточуючих.
Наступними якостями, які хлопці не схвалюють у
чоловіків, названо грубість і хамство (приблизно 35
процентів опитаних); чверть із них згадала вживання

наркотиків — знову невроджеие надбання! Кілька
учасників опитування виділили
лінощі,
подружню
невірність, підлість,
жадібність.
Двоє не люблять
хвальків. По дві відповіді набрали
«невміння
до
роботи», по одному разу
згадуються
«бабники»,
«шестьорки», «підлабузники». Є відповіді «Не люблю
тупих» а також «гулящих», «хуліганів», тих, що «не
сплять дома», «ходять голі в п’яному вигляді»; один
засуджує невірність друзям. Як
бачите, учасники
цього анкетування не дивляться на сильну
(свою)
частину людства через рожеві окуляри, а оцінюють
її досить безкомпромісно.
Найбільш несхожа на інші коротка відповідь:
«У
мужчинах мені подобається все!»
А тепер подивимося наскільки вміють
приворо
жити хлопців наші панночки. Попри розповсюджен/
серед покинутих жінок і ревнивих свекрух упевне
ність, що світ повен відьом, котрі обпоюють приво
ротним зіллям легковірів, нашим
опитаним
чари
швидше всього не загрожують. 98 процентів хлоп
ців ставляться до протилежної статі дуже вимогли
во і навісили більшості жінок... хочете вірте, хочеіе
ні — вживання алкоголю і куріння! Звичайно, навіть
неозброєним оком видно що прекрасна стать
до
цих занять прихильна куди менше, ніж сильна —■

•

Н. ДУБРОВСЬКА.
м. Бобринець.

СОЦІУМ
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«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

просто сигарета чи чарка у ніжних тонких пальчиках
засуджується хлопцями суворіше, ніж ті самі пред
мети в потужній чоловічій п’ятірні.
Третьою негативною якістю жінок 85 процентів знкетованих назвали хто гуляння, хто проституцію, хто
легку поведінку, заняття сексом і навіть «шлюхівництвр» але всі мали на увазі одне ~ ви зрозуміли
що. Дивина — юнаки значно рідше згадували як не
привабливі подібні походеньки у своєму середовищі.
Чи наші джентльмени всі без винятку однолюби? А
з ким же тоді дівчата «гуляють» — з інопланетяна
ми? Справа тут, очевидно, в тому, що хлопці мно
жину в інтимі приписують собі як перемогу. Всього
по кілька разів як погані риси жінок
згадуються
хвалькуватість єхидство, невміння вести господарст
во (заспокойтеся, білоручки, всього трьох хлопців це
хвилює), вживання наркотиків. Один юнак повідомив.
«Не люблю коли дівчата курять, уживають алкоголь,
гуляють багато і з ким завгодно, а так всьо чотко»,
а ще один виявився невибагливим: «Усе подобаєть
ся». Але це не той, що не знайшов нічого кепсько
го в чоловіків. Так що прокурені й пропиті дівиці
теж мають шанс на успіх.

ІЗ ЛИПНЯ 1991 РОКУ

ф ДЕВ'ЯТА СТОРІНКА

СПОРТ

СПОРТ

РЕКЛАМА

Як зберегти молодість та довголіття

и я вище і попереду голоамПраве рука із зігнутим лік
тем тим часом опускається
униз, окреслюючи доломлю

літеру «З» (мал. 5—7), тут
закінчується символ мона
ди. Після цього рука повер
тається долонею
вниз і
опускається назад-вниз. По
тім «ока рухається «переде
вгору, зображуючи «зем
лю». Одночасно права нога
робить крок уперед під ку
том 45 градусів праворуч і
стає під, кутом до гп®ої сту««
ні (мал. 8). Коли права ру
ка, зображуючи
«землю»,
доходить до вищої точки,
ліва рука опускається укиз
(мал. 9) і починає окреслю^
вати монаду, подібно пра
вій, тільки в
зворотньому
напрямі (мал. 10—13).
Коли лівою рукою нама
льована монада і вона під
мята до
найвищо
точкц,
права рука З ЦІЄЇ ж ТОЧКИ
опускається донизу, а лічичйм рука описує аою ногою одночасно ро9
коло — «сонме»,
биться крок назад так, щоб
рука рухається вго- вона стала під кутом до пра
дідгоналі, малюючи вої ступні. Після цього пер-

ший цикл рухід закінчується
і можна розпочинати вико®
кувати вправу з самого по
чатку (див. мал. IX матбю*
чи монаду знову .(початок
див. мал. 14—15).
Обиде»
руки рухаються до черзі, й©
зупиняючись. Ця вправа по
винна виконуватись 8 разів
у кожну сторону впродовж
1—2 хвилин.
УВАГА!
При
вправи вага тіла
ться відповідно в«
вліво. Знак «3м
лювати якомога
Рухи повинні бу
жені, тулуб рухається відпо
відно з руками, усі м’язи
задіяні.
Ці комплекси рухів пози
тивксх впливають на всі біо
логічно активні точки тіла.
Безперервний рух ;рук при
мушує
працювати
м'язи
верхнього плечового поясу,
шиї, спини. Це — добрий
сіб профілактики та лукувач-

ХРОНІКА
ФУТБОЛ

мя виснаження нервової СИЄ*
теми, запаморочення голови,,
головного
болю, інсульту
те інших хвороб. «§»-образиий рух рук попереджує
міжреберну невралгію,, . за*
палення сердечного м язу
те молочних залоз, виник
нення раку грудей. Поворот
витягнутої руки з долонею,
спрямованою вгорУо активі
зує кровообіг мозку і Т&‘
ним чином сприяє розумо
вій ДІЯЛЬНОСТІ.

Повідомляємо результа
ти останніх турів чемпіо
нату країни з футболу
серед команд другої ЛІ
ГИ першої зони, в ЯКИХ
виступила кіровоградсь
ка «Зірка»:
18 тур. «Верес» (Рівне)
— «ЗІрна»: 0:0
19 тур. «Зірка» — «По
лісся»: 1:0
20 тур. «ЗІрна» — «По
ділля»
(Хмельницький):
0:3
21 тур. «Автомобіліст*
(Суми) — «Зірка»: 0:0
22 тур. «Десна* (Черні
гів) — «Зірка»: 1:0
Таким чином, із п’яти
матчів, які «Зірна» про
вела за останні три тиж
ні, кіровоградці дві зуст
річі програли, пропустив
ши у свої ворота чотири
м’ячі. Дві гри звели в ні
чию (причому обидва ра
зи, граючи на чужих по
лях і
не пропустивши
жодного м’яча). А один
раз виграли на своему
полі в одного з аутсайде
рів чемпіонату: «Полісся»
на той час мало лиш« на
одне очно
більше від
«Зірнн».
Із чим пов’язана тана
нерівна гра наших фут
болістів? З
недостатнім
досвідом, недоліками під
готовки або з загальною
непевністю у завтрашньо
му дні? Одне, на мою дум
ну, безсумнівне: -------грати
ж
хлопці вміють, адже
провести
зуміли добре
з іванодругий матч
«Принарфраннівсьним
латтям*. На
Гл чужому долі програли з мінімаль1:2 одноним рахунном
__ , :
,,
му з лідерів нинішнього
чемпіонату
(нагадуємо,
що першу зустріч «Зір
ка* виграла вдома з ра
хунком 3:1). Таким чином,
за підрахунками двох зу
стрічей ніровоградці ви
йшли в 1/4 фіналу, де зу
стрінуться з охтирським
«Нафтовиком*.

Ця вправа, разом з двома
попередніми, може СТАНО
ВИТИ ваш початковий ЩОДе^*
мий комплекс даосьмої оз
доровчої гімнастики. Пози
тивний ефект від неї гаран
тований, але
діє вона (як
усе справжнє) лише з
ча
сом і за умови точного ви
конання ' найдрібнішмх ру

хів.
Підготував Ю. ЛЕОНОВ:

е

ЖІНКИ
Кіровоградська «Мрія»
за цей час провела
матчі на чемпіонаті кра
їни серед жіночих команд
другої ліги. Вигравши у
луганської
команди
«Юність-Геліос» (2:1), на
ші дівчата завдали ни
щівної поразки «АзовочЦі*. граючи на її по>4
(4:1) і з мінімальним ряхунмом програли ленін
градській -Хвилі» (0:1).
Поки що «Мрія» лідирує
у своїм підгрупі, маючи
після трьох матчів 4 оч
ки і різницю забитих та
пропущених м’ячів 6:3.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА.
КИЇВ На змаганнях у
залік X Спартакіади Укра
їни майстер спорту Воло
димир
Білонінь посів
3-є місце у фінальному
забігу на 110 м. з бар’є
рами, показавши резуль
тат вище нормативу май
стра спорту міжнародно
го класу.
Жіноча команда КІровоградщинн (Олена Тесленно, Наталка Абрамен
ко, Наталка Вітрян та На
талка Грабар) зайняла по
чесне четверте місце у
естафеті 4у40о метрів,
патална Вітрян, мрім то
го, стала переможницею
У забігах на 400 та 800
мвР>*в на першості рес
публіки з легкої атлети
ке серед дівчат 1974 —
75 рр. народження.
Олександр Малецьний
шостим у потрійному
1654 м’).
(результат
У загальнокомандному
н*ш1 легноатлети
здобули бронзові нагоро
ди Спартакіади.

ШАНОВНІ КІРОВОГРАДЦ1 ТА ГОСТІ МІСТА»

Тільки в кінотеатрі «Ятрань» ви зможете пере
глянути нову кінокомедію

КІНОРЕПЕРТЖР

«ЛЮБОВ НЕМОЛОДОЇ ЛЮДИНИ,
АБО ШУРИ-МУРИ СТАРОГО КОЗЛА»,

за участю популярних акторів Ольги Кабо, Вяче
слава Шалевича, Людмили Чурсіної.
Фільм демонструється з 16 по 21 липня на се
ансах: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30(1 20.30.
ДИРЕКЦІЯ.

КОМУ ТЕРМІНОВО 700 КЕРЕБЕ?
МП «Ініціатива» тер
міново потрібні на робо
ту мулярі. Оклад 600—
700 крб.
Потребуючі
житло через 2—-3 роки
отримають
квартири.
Звертатися: с. Обознівка, Кіровоградський р-н,
правління колгоспу «Кі
ровоградський» у вівтор
ки і четверги з 9 до 12
год.
Адміністрація.

Загублений студентсь
кий нвнтон
>й 4101090,
виданий Кіровоградським
інститутом
сільсьногоследарського машииобудування НАМАЗОВУ о. М.
вважати недійсним.

Приходьте фарбувати і сторожувати
овпспожХХии*"^^
м. Кіровограді:
Р

харчування
"остійну роботу

•

мапярм 4—5 розряді« (300-350 моб 1слюсар-саитехнік (300-330 коб 1- ₽
тесля 1300—3» ирб.);
р •*'

гг

муляр-плиточнни (300—350 коб 1*
сторожі 1100 крб.).
F ’’
За довідками »ертатиса і»
град, аул. Уфімска. «... Телефон 16-0М1 И,₽М<>"

ОБ’ЯВА
столоЛЬНІСТИ^
РОЗРЯДІВ. ОПЛАТА ПРАЦІ ВІДРО nuf Т£?ЯРИ
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ? зЖо м

’• “ ■ »»*>"*
АДМІНІСТРАЦІЯ.

середа

вівторок

/

•

НІ 86 липня
УТ (І програма)

•

■ 17 липня
УТ (1 програма)

7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 В.ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
А.Моцарт. Квартет до мажор. 9.30 /До
УКРАЇНИ.
7.30 “Таланти твої, Україно”. 8.15 кументальний телефільм "Чумацьким
Кінопрограма "Земле наша рідна". шляхом". 10.25 Для дітей. "Канал "Д".
Телефільми: “Древній Чернігів". "Со 16.00 Новини. 16.15 Грають юні ком
фія Коївська", “Карпати — любов позитори. 16.45 Телефільм "Син
моя’’.9.05 Здрастуй, хор! 9.35 Новини. вітчизни". 17.15 Музичний фільм "По
9.50 Свяю козацької слави на острові
дорож у липні”. 18.00 Науково попу
Чортиця. /Відеоповтор/. 12.30 Муль
тфільм. 13.40 Новини. 13.55 Джере лярний фільм "Мандрівка у країну Чальце. 14.40 У колі друзів. Музична пе янова". 19.00 Актуальна камера. 19.30
редача. 15.40 Прем'єра фільму-балету Уроки духовності (Кіровоград). 20.00
"Спомин". 16.40 Телефільм “Ніна Ма- У світі класичної музики. 20.45 На
■ 15 липня
твієнко у фільмі "Глибокий колодязь". добраніч, діти! 21.00 Телефільм "Од
• УТ (1 програма)
7.30 Пісні і танці Украьни. 8.00 Ри 17.30 Мультфільми. 17.55 М. Лисенко. даяння". 21.30 Реклама. 21.40
тмічна гімнастика. 8.20 “Художня па "Наталка Полтавка". Вистава Терно Українська біржа повідомляє,
норама". Декоротивно-прикладне пільського обласного музично-драма пропонує, рекомендує. 21.55 Ху
мистецтво Донеччини. 9.00 Новини. тичного театру ім. Т.Г. Шевченка. дожній фільм "Недільна ніч". 23.30
9.15 Концерт з творів І. Гагринсько 19.00 Актуальна камера. 19.30 Продо
Вечірній вісник. 0.00 Нічний телезал.
го. 10.15 Документальні фільми. 10.45
вження вистави “Наталка Полтавка". Т.Г.Шевченко. “Сліпий". Вистава. '
Живе слово. Про впровадження За
кону про мову в УРСР у Запоріжжі/ 20.15 Українська естрада. 20.45 На до
• УТ (2 програма)
11.30 Художній фільм “Щеня“. 13.10 браніч, діти! 21.00 Є. Станкович. "Коли
Новини. 13.20 Науково-популярний цвіте папороть". 21.50 Ретроспектив
°
ЦТ (2-програма)
фільм “Писанки”. 13.45 “Спадщина”. ний показ фільмів за участю актора і
8.00 Гімнастика. 8.15 ‘Роби з нами,
Апостоли слов'янської культури.
44.45 Концерт творчої молоді України. режисера І. Миколайчука. Художній роби, як ми. роби краще нас". 9.15,
15.45 Телефільм * Щ£б горно не згас фільм "Пропала грамота". 23.05 Мультфільм. 9.30 Виступ ансамблю
ло". 16.10 Фільм.вистава ‘Назар Сто- Вечірній вісник. 23.35 Нічний телезал. "Мансуде". 10.05 "Путина". Художній
За однойменним твором Т.Г
Йоля".
телефільм.
2- серія.
11.00
Іевченка. Т7.20 Мультфільм. 17.55 Тобі, Україно! Концерт.
Тарас Петриненко і гурт “Гроно".
Мультфільми. 11.30 Фільм — дітям.
• УТ (2 програма)
19.00 Актуальна камера. 19.30 Все про
“Розклад на завтра”. 14.55 Телекон• ЦТ (2 програма)
кіно. 20.40 На добраніч, діти! 21.00 “І
8.00 Гімнастика. 8.20 Мистецтво курс молодих виконавців естрадної
всі ми українці ’. Музика українського
зарубіжжя. 21.45 Екран пригодниць актора М. Підгорний. 9.25 "Охоронна пісні "Ялта-9Т. Відбірковий тур. 17.00
кого фільму “Раллі". 23.15 Вечірній ві грамота". 9.55 Рирмічна гімнастика.
сник. 23.45 Нічний телезал. Телеви- 10.25 "Путина”. Художній телефільм. — 19.00 Програма ТБ Росії. 19.00
Мультфільм. 19.10 "Хочу мати свій
сгава ‘Як чоловіки про жінок гово
1 серія. 11.30 — 13.30 Програма ТБ карбованець". 20.00 На київській
рили”.
Росії. 13.30 Фільм — дітям. "Наша
• УТ (2 програма)
Чуккокала". 14.25 Сторінки творчості хвилі. Інформаційний випуск. 20 15
* ЦТ (2 програма)
Б. Лавреньова. 15.05 “Я співато люб Вечірня казка. 20.30 Десята літня
8.00 Гімнастика. 8.15 “За межею
спартакіада
народів
СРСР.
пробою". Документальний фільм. лю...” Музична програма. 17.00 — Городошний сп.орт. 21.00 ЧАС. (З
9.15 Грає квартет солістів російського 18.45 Програма ТБ Росії. 18.45 Співає
народного оркестру ім. М. Осипова. дуєт “Два кольори". 19.10 “Я бачу цей сурдоперекладом). 21.40 Колаж. 21 45
9.30 Світ грошей Адама Сміта. 10.05 степ засніжений". Про маловідому "Ілюзіон". Художній фільм "Останній
Мультфільм. 10.15 ‘ Старий та дівчин сторінку історії Сталінградської бит табір". 23.25 “Театр і час". Слідами
ка". Художній телефільм. 11.30 — ви. 20.00 На київській хвилі. Інфор
київських адрес. 0.25Концерт
13.30 Програма ТБ Росії. 13.30 Фільм
— дітям. “Канатоходець". 14.35 Театр маційний випуск. 20.15 Вечірня казка. артистів української естради.
20.30
Р.
Штраус.
“
Метаморфози".
одного актора. С. Юрський. Концерт і
• ЦТ (1 програма)
після концерту. 17.00 — 19.00 Програ 21.00 ЧАС. /З сурдоперекладом/.
6.30 Ранок. 9.00 прем'єра худож
ма ТБ Росії. 19.00 Ранкова зоря. /По 21.40 Концерт Великого симфонічно
втор/. 20.00 На київській хвилі. Інфор го оркестру Держтелерадіо. 22.30 нього телефільму “Ніколас Нікльбі". З
маційний випуск. 20.15 Вечірня казка.
Фільм-концерт "Українські посидень серія. 9.55 Дитячий музичний клуб.
20.30 “ЛІТО — 91". Чи можна відпо
10.40 Разом з чемпіонами. 10.55
чивати у Криму? 21.00 ЧАС. /З сур ки". 23.10 Телефільм "Гімназист”
доперекладом/. 21.40 Колаж. 21.45
"Самітник із Ай-Дере". Документаль
•
ЦТ
(1
програма)
Телебіржа інформує. 22.15 Концерт
6.30 Ранок. 9.00 Прем’єра худож ний телефільм. 11.05 Концерт
Черкаського українського народного
хору. 23.15 "К - 2". На московському нього телефільму “Нїколас Нікльбі”. 2 російського оркестру популярної му
кінофестивалі. 23.45 Музичний теле- серія. 9.55 “Сорока - ворона кашу ва зики "Майстри Росії". 11.45
абонемент. “У світі імпровізації". Пе рила...". Документальний фільм. 10.05 Мультфільм. 12.00 ТСН. 12.15 Акту
редача друга. 0.45 Кінопубліцистика
союзних республік. "Портрет у борг”. Мультфільм. 10.20 “Сонцеворот". Спі альний репортаж. 12.30 “Чілі і ми”. До
ває Л.Рюміна. 11.00 Дитяча година. З кументальний телефільм. 15.00 ТСН.
Документальний телефільм.
уроком німецької мови. 12.00 ТСН. 15.15 “Десь гримить війна". Художній
• ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.00 Прем'єра худож 12.15 “Души моей глазами...’’. Спога телефільм. 1 серія. 16.25 "Світ захоп
нього фільму “Ніколас Нікльбі". і се ди про М.Булгакова. 13.15 Актуальний лених". 16.40 Мультфільм. 17.00
рія. 9.55 “Сенсація”. Фільм-концерт. репортаж. 14.15 Телемікст. 15.00
10.25 Мультфільм. 10.45 “50 х 50". Му ТСН. 15.15 "Радощі земні". Художній Прем’єра документального фільму
зичний додаток до програми "... до Тб
"Шпигун". 17.20 Фільм — дітям. "Ви
і старші . І2.00 ТСН. 12м 15 Репортаж телефільм. 6 серія. 16.20 "Світ захоп ще веселки". 1 серія. 18.30 ТСН.
на актуальну тему. 12.30 Футбольний лених”. 16.35 "Без спадкоємця". До
огляд. 13.00 Народні казки і притчі кументальний телефільм. 17.15 Разом Міжнародний випуск. 18.45 Планета.
різних країн. 13.05 ‘княгиня милосер з чемпіонами. 17.30 Дитячий клуб. Міжнародна програма. 19.30 Рух без
дя”. Документальний ф-льм. 15.00 18.15 Мультфільм. 18.30 ТСН. Міжна небезпеки. 20.05 Прем’єра художньо
ІСН. 15.15 "Радощі земні”. Художній
телефільм. 5 серія. 16.35 "Об’єктив”. родний випуск. 18.45 Наш сад. 19.15 го телефільму "Ніколас Нікльбі". З
17.15 Фільм — дітям. “Принц і жеб За законами ринку. 19. 45 Співає серія.
21.00
ЧАС.
21.40
рак". 18.30 ТСН. Міжнародний ви Ю.Мазурок. 20.05 Прем’єра художнь " Кін о пан о рама".
На
1 7-ому
пуск. 18.45 “Контакт". Економічний
огляд. 19.00 Телеміст “Москва — Ва- ого телефільму “Ніколас Нікльбі)". 2 міжнародному кінофестивалі у
шінгтон". 20.05 Прем’єра художнього серія. 21.00 ЧАС. 21.40 Пряма розмо Москві. 22.00 Пряма розмова. 23.00
телефільма “Ніколас Нікльбі’. 1 серія. ва. 22.55 Концерт камерної музики. А.Шнітке. Концерт. 23.30 ТСН. 23.50
21.00 ЧАС. 21.40 “Душі моей глаза 23.35 ТСН. 23.55 “Музичний прогноз".
ми..." Спогади про М.Булгакова. 22.40 0.45 Прем’єра документальних Акторська бір|>ка-91. 0.50 “П’ять
плюс”. 3.00 Прем’єра художнього; іе-.
Пам’яті М. Матусовського. 23.40 ТСН.
0.00 Прем’єра науково-популярного фільмів. 1.40 Прем’єра художнього лефільму “Ніколас Нікльбі”. З серія.
телефільму
"Ніколас
Нікльбі".
2
серія.
телефільму “Метаморфози живопи
су’. 5 серія. 0.30 “Розповіді цигана".
Художньо-документальнии фільм.

четвер
°

УТ (І програма)

»

ЦТ (2 програма)

0

УТ (І програма)

•
•

УТ (2 програма)
ЦТ (2 програма)

7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Доку
7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Доку
ментальний телефільм "Реквієм со ментальний телефільм "Селянський
нечкам”. 9.30 Фільм концерт "Білий статус". 10.00 Співає дует "Писанка".
16.00 Новини. 16.15 Дитячий телете
сон". 10.10 Художній фільм "Наказ 0
27". 16.00 Новини. 16.15 Для дітей. атр. "Рушники долі". Лялькова виста
"Веселка". 16.45 Документальні ва. 17.00 Говоримо українською. 17.20
оркестру
народних
фільми. 18.10 Співає народний артист Концерт
СРСР А. Солов’яненко. 19.00 Акту Інструментів Київського інституту
альна камера. 19.30 "Золоті ворота". культури. 18.00 День за днем.
Науково-пізнавальна передача. 20.15 (Кіровоград). 18.20 Народні мелодії.
Телефільм "Гой. хто дійшов істини". 19.00 Актуальна камера. 19.30 "Альфа
20.45 На добраніч, діти! 21.00 і омега". 20.15 Музичний фільм
Прем’єра телефільму "Брати". 21.35 "Подільські гуляночки". 20.45 На
Молодіжна студія "Гарт". У перерві — добраніч, діти! 21.00 Невідомий театр.
Новини. 23.50 Нічний телезал. Ху А. Бучма. 22.15 "Етап на новому
дожній телефільм "Двоє під однією етапі". (Кіровоград). 22.50 Вечірній
парасолькою”.
вісник. 23.20 Нічний телезал. Ху
дожній телефільм “Донечка". 1 серія.
• УТ (2 програма)
8.00 Гімнастика. 8.15 "Джерела".
8.45 Мистецтво режисера. Л. Хей
фець. 10.10 "Несерйозна людина".
Художній телефільм. 11.30 — 13.30
Програма ТБ Росії. 13.30 Фільм-дітям.
"Вітрила". 1 серія. 14.35 Телеконкурс
молодих виконавців естрадної пісні
"Ялта-91”. Відбірковий тур. 17.00 —
19.00 Програма ТБ Росії. 19.00 "НЛО:
неоголошений візит"./Передача 13.
19.45 Н. Пейко. Квінтет варіації. 20.00
На київській хвилі. Інформаційний ви
пуск 20.15 Вечірня казка. 20.30
Ритмічна гімнастика. 21.00 ЧАС. (З
сурдоперекладом). 21.40 Концерт
української духовної музики. 22.30
“Україна театральна". Ю. Словацький.
“Мазепа". Вистава київського ака
демічного
українського
драматичного театру ім. І. Франка.

•

ЦТ (1 програма)

6.30 Ранок. 9.00 Прем’єра художньогб телефільму “Ніколас Нікльбі". 4
серія. 9.55 Мультфільм. 10.15 А.
Руссель. Симфонія 1 "Поема про ліс".
11.00 Дитяча година. З уроком
англійської мови 12.00 ТСН. 12.15 За
зведеннями МВС. 12.30 “Марія
Капніст. Гри свята". Документальний
телефільм. 14.15 Телемікст. 15.00
ТСН. 15.15 "Десь гримить війна". Ху
дожній телефільм. 2 серія. 16.30 “Світ
захоплених".
16.45 Музична
скарбниця. Л. Бетховен. Соната 7 до
мінор для скрипки з фортепіано. 17.15
Фільм-дітям. "Вище веселки“. 2 серія.
18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
18.45 "... До 16 і старші". 19.30.
“Цхінвалі: чи розсіється пітьма?" Те
лефільм. 20.05 Прем’єра художнього
телефільму "Ніколас Нікльбі”. 4 серія.
21.00 ЧАС. 21.40 “Служіння муз не
терпить суєти”. 22.35 За зведеннями
МВС. 22.50 Російські романси у вико
нанні О. Образцовой 23.50 ТСН. 0.10
Прем’єра науково-популярного те
лефільму “Метаморфози живопису”.
6 серія. 0.40 “ВІД" представляє: "Ма
тадор". 1.40 "Гримуча дюжина".
Фільм концерт. 2.15 Прем’єра худож
нього телефільму “Ніколас Нікльбі". 4
серія.

субота І

п’ятниця

8.00 Гімнастика. 8.1? Мультфільм.
8.30 “Жива планета". Документальний
телефільм. 7 серія. 9.25 Діалог з
комп’ютером. 10.10 Пісня плюс
дружба. 10.45 Три мрії Степана Ерьзі.
11.30— 13.30ПрограмаТБ Росії. 13.30
Фільм — дітям. "Вітрила". 2 серія.
14.35 "На хуторі поблизу Червянки".
Документальний телефільм. 15.00 О.
С. Пушкін. "Повісті Бєлкіна” Телевистава "Гробовщик". 17.00 — 19.00
Програма ТБ Росії. 19.00 Веслування
академічне. “Хенлейська регата".
19.30 Улюблені вальси. Концерт. 20.00
На київській хвилі. Інформаційний ви
пуск. 20.15 Вечірня казка. 20.30 Ключ
до світового ринку. 21.00 ЧАС. (З
сурдоперекладом). 21.40 Колаж. 21.45
"Відсвіти". Мистецький альманах.
23.05 Музичний фільм "Русалчин тиж
день".

•

ЦТ (1 програма)

6.30 Ранок. 9.00 прем’єра худож
нього телефільму “Ніколас Нікльбі". 5
І 6 серії. 10.45 Мультфільми. 11.45 "...
До Ібістарші". 12.00ТСН. 12.15‘‘Мап
пет шоу". Ляльковий телефільм-концерт. 7 і 8 серії. 13.05 “Мені наснилась
музика". Фільм концерт. 15.00 ТСН.
15.15 "Десь гримить війна". Художній
телефільм. З серія. 1(5.30 "Від Юрмали
до ... Сан-Ремо". Співає А. Білль. 16.55
Мультфільм. 17.15 Прем’єра докумен
тального телефільму “Під поглядом
вічності..." 18.30 ТСН. Міжнародний
випуск. 18.45 Мультфільм. 19.00 Лю
дина і закон. 19.45 Грає академічний
симфонічний оркестр Ленінградської
філармонії. 20.05 Прем’єра художньо
го телефільму “Ніколас Нікльбі". 5
серія.*21.00 ЧАС/21.40 Прем’єра ху
дожнього телефільму “Ніколас
Нікльбі". 6 серія. 22:35 Актуальний
репортаж. 22.50 "ВІД" представляє
"Поле чудес", "Музобоз", "Шоубіржа", "Справа", МТВ, "Ельдорадо”.
У перерві — 2.05 Прем’єра художньо
го телефільму "Ніколас Нікльбі". 5 і 6
серії.

•

И 20 липня
УТ (І програма) с „

7.30
"На хвилі дружби
Коряцький ансамбль танцю "Менго".
8.30 Ритмічна гімнастика. 8.50 Танцю
ють і співають діти. 9.55 Новини. 10.10
Доброго вам здоров’я. У львівських
генетиків. 10.40 Фільм-концерт "Часи
не обирають". 11.10 Циркова
програма.
11.45 Для дітей.
“Чіполліно". 13.25 Новини. 13.40 “Чи
ста криниця". Співають діти Жито
мирської області. 14.10 Л. Українка.
"Бояриня". Вистава. 15.30 Виступає
вокальне тріо "Либідь”. 15.55
“Круглий стіл”. Міжнародний
чорнобильський проект". 17.25 Му
зичний фільм "Веселка”. 17.50 До 50річчя початку Великої Вітчизняної
війни. Художній телефільм “Війна". 6
серія. 19.00 Актуальна камера. 19.30
Телетурнір "Сонячні Кларнети”.
(Тернопіль)
. 20.45 На добраніч, діти! 21.00
"Світ поезії". "Енеїда" уві сні і наяву
21.20 Реклама. 21.30 Прем’єра фільму
"Театр Параджанова". Фільм 1. 22.20
Вечірній вісник. 22.50 Фільм "Театр
Параджанова”. Фільм 2. 23.45 Нічний
телезал. Художній телефільм "Донеч
ка". 2 серія.

•
•

УТ (2 програма)
ЦТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.1? Мультфільм.
8.30 Грає духовий оркестр. 8.45 Люди
на. Земля. Всесвіт. 9.30 Відеоканал
“Співдружність"..12 00 Програма ТБ
Росії. Відеоканал "Плюс одинадцять".
14.00 Російська мова. 14.30 Прем’єра
документального телефільму “Питалово". З циклу "Земля Європи". 15.30
Педагогіка для всіх. .16.30 “Запам'ятай
пісню”. Для дорослих і дітей. 16.45
Спорт для всіх. 17.00 — 19.00
Програма ТБ Росії. 19.00 Волейбол.
Першість світової ліги. Чоловіки.
Збірна США — збірна СРСР. 20.00 На
київській хвилі. Інформаційний ви
пуск. 20.15 Вечірня казка. 20.30 Ху
дожня гімнастика. Чемпіонат СРСР.
21.00 ЧАС. (З сурдоперекладом).
21.40
Київська
панорама.
Публіцистично-музична програма.
22.40 Музичний телефільм “Грай, моя
бандуро!" 23.15 "Час випробувань”.
Художній телефільм. 1.15 "У світі
рисистих бігів".

•

ЦТ (1 програма)

6.30 "Посвята". Документальний
телефільм. 6.45 Мультфільми. 7.30
Ритмічна гімнастика. 8.00 Ранкова по
шта. 8.30 ТСН. 8.45 Наш сад 9.15
"Збережем для нащадків". 9.25
“Бельгія — країна на європейському
перехресті”. 10.55 "Ранкова зоря”.
11.55 "Бурда моден” пропонує. 12.25
“Образ”. Літературна передача для
старшокласників. 13.30 У світі казок і
пригод. 15.00 ТСН. 15.15 "Но под од
ной бедой сплотится наша Русь".
16.25 “Життя у танці”. Народна
артистка СРСР Н. Бессмертнова.
Фільм-концерт 17 30 Прем’єра
мультфільму "Бджола Майя" 7 серія.
17.55 Міжнародна панорама. 18.40
Фільми режисера Б. Шамшиєва.
"Вовча яма". 21.00ЧАС 21.40 "Щасли
вий випадок". Сімейна телевікторина.
22.40 "Сміх крізь роки". 23.55 ТСН.
0.15 Творчий вечір Олега Газманова.
1.15 “Гра без козирів". Художній те
лефільм. 1 серія.

неділя
•

21 липня
УТ (І програма)

7.30 Телефільм Турбота наша га
ка". 7.50 Ритмічна гімнастика 8.10 На
уково-популярний
фільм
“Дромадери, бактріани". 8.30 “У
неділю вранці". Інформаційно-музич
на програма. 9.30 Новини. 9.45 Ху
дожній фільм для дітей “Дитинство
Бембі". 10.55 "Кукурік і Ко”.
Розважальна передача для дітей.
11.55 Інструментальна музика. 12.10
Для дітей “Канал "Д" 13.30 Новини.
13.45 “Живе слово". 14.30 Село і лю
ди. 15.15 "Ви нам писали
Музична
передача за листами глядачів. 16.00
Служба солдатська. 17.00 В країні
Мультляндії. 18.15 Телеспортарена.
19.00 Актуальна камера. 19.30 Кон
церт капели бандуристів ім. Т. Г. Шев
ченка з Детройта (США). 20.45 На
добраніч, діти! 21.00 Телефільм
“Вольниця”’. 21.30 Реклама. 21.40
Українська біржа повідомляє. а
пропонує, рекомендує. 21.55
Прем’єра відеофільму-вистави “З.акут’’. 23.15 Вечірній вісник. 23.45
Нічний телезал. Розповідь про не
спокій. П. Тичина.

•
•

УТ (2 програма)
ЦТ (2 програма)

•

ЦТ (1 програма)

8.00 На зарядку ставай. 8.20
Мультфільми. 8.50 Концерт музичного
фольклору Казахської РСР. 9.30
Відеоканал "Співдружність". 12.00 —
14.00 Програма ТБ Росії. 14.00 Виступ
державної республіканської ака
демічної російської хорової капели
ім. О. Юрлова. 14.30 Світ, в якому ми
живемо. Фільми режисера М. Дохматської. 15.25 “Воскресіння".
Старовинні і сучасні романси виконує
Жанна Бічевська. 16.15 Художня
гімнастика. Чемпіонат СРСР. 17.00 —
18.45 Програма ТБ Росії. 18.45 Ав
торське телебачення. 19.45 Вечірня
казка. 20.00 “На київській хвилі".
Інформаційний випуск. 20.15 Ав
торське телебачення. 21.00 ЧАС. (З
сурдоперекладом). 21.40 Телебіржа
інформує. 22.10 "У концертних залах
України". Творчий вечір композитора
О. Білаша. 23.10 Художній телефільм
"Каштанка”.

8.30 Біржові новини. 8.45 Тираж
“Спортлото". 9.00 "З ранку
раненько". 10.00 На.службі Вітчизні.
11.00 Ранкова пошта. 11.30 “Клуб
мандрівників". 13.00 Здоров’я. 13.30
Мультфільми. 14.15 "Це ви можете".
15 00 ТСН 15.15 "Нове покоління ви
бирає". 16.30 “Точка зору”. 17.05
Сільська година. 18.05 Народні казки
і притчі різних народів. 18.10 “Уолт
Дісней представляє". 19.00 Музей на
Делегатській. 19.15 Сімейний екран.
"Дорослі діти". Художній фільм. 21.00
ЧАС. 21.40 "КінопанораМа". На 17-ому
міжнародному кінофестивалі у
Москві. 21.55 Футбольний огляд.
22.25 "Хронограф". 22.40 "Всесвітній
музичний приз в Монте-Карло”.. У
перерві — 0.55 “Гра без козирів". Ху
дожній телефільм. 2 серія
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Добрий день Поліно Платонівно!

Не знайшовши консенсусу, ти ту
незначну конфронтацію так близь
ко прийняла до серця, що навіть не
погодилася на деякий консорціум і
вирішила припинити наші стосун
ки.
х

Я ще раз підтверджую, що нія
кої альтернативної тобі
особи у
мене нема. 8 тому, що часто при
ходив пізно, винуваті брифінги, бо
маючи значний імідж, мені постій
но доручали їх проводити.

Надіюся, що ти есе добре обду
маєш, прийдеш до конверсії і, не
зважаючи на плюралізм, у нас буде
повна консолідація.

Ця нвітна тішить нас своїми
ніжними відтіннами, солодним
запахом, оригінальною
фор
мою. Та вона — примхлива.
Гіацинти належать до родини
лілійних. Названі вони на честь
легендарного героя давньогре
цького міфу. Ростуть на
лег
ких супіщаних грунтах. Наяв
ність навіть невелиної нількості свіжого гною еинлинає заг
нивання коренів, ось чому во
ни і пропадають. Лише за 1,5 — 2
місяці перед
посадкою реко
мендують вносити перегній та
кісткове борошно. Для поліп
шення дренажу та захисту ци
булин від загнивання дно бо
розни посипають крупнозерннстим піском. Поливають рівно
мірно.
На зиму цибулини вкривають
шаром листя, стружкою.
Підживлюють гіацинти тан- У
другій половині
квітня, коли
листя прибране, на грядці роз
сипають
аміачну селітру —
20 г на 1 ке. м. Коли почнеть
ся масове цвітіння, ще раз під
живлюють тан званою овочевою
сумішшю (ЗО г на 1 мв. м роз<
чинити в 10 л води н полити).
Гіацинти бажано через рік ви
копувати. Цибулини сушать у
затінку, обчищають від землі й
старих лусок, після чого пере
носять у закрите приміщення.
Розмножують гіацинти в ос
новному цибулиннами. Щоб «ді
ток було більше, на денці ве
ликої роблять хрестоподібний
надріз. Гіацинти можна висад
жувати в горщики для того, щоб
вони
порадували нас квітом
узимку. Наприклад, щоб ранні
сорти зацвіли в січні, їх садять
в кінці серпня. Друга посадка
— у вересні. Третя — о жовтні.

Повертайся і все буде о'кей.

КИРИЛО.

високоповажний Кирюхо!

Не звинувачуй мене в популізмі.
У нас з тобою ніколи не було аде
кватного погляду на речі, як і єди
ної концепції. Ти вихваляєшся сво
їм іміджем, а я також не в тім’я
бита і маю непоганий рейтинг. Бу
дучи байдужим, ти ніколи не робив
мені презентів, а я по відношенню
до тебе не вдавалася до рекету.
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Ти, як відомий менеджер завжди
ставив свій менжемент вище всього,
і підозрюю: чи не замішаний ти до
корупції?
Вважаю, що маркетінг,
яким ти ніби займаєшся, є фікція.

У наших відносинах
наступила
повна стагнація, і тому я вирішила
поставити крапку. Чао. і

ПОЛІНА.

Феодосій ПУЗАН.

13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71.
НЕДІЛЯ, 14 ЛИПНЯ
«Хі-Мен». Мультфільм.
«Школа вища даху». Бойовик.
«Ніч комети». Фантастика.
«Солдат». Бойовик.
«Мішень». Бойовик.
«Пришелець». Фантастика.
«Попередня гра». Комедія.
ПОНЕДІЛОК, 15 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Гра з назвою смерть». Бойовик.
13.30 «Убивці поліцейських». 1 серія/ Бойовик.
15.30 «Торговець зброєю». Бойовик.
17.30 «Синдром «Омега», Бойовик.
19.30 «Хлопець із того світу». Фантастика.
21.30 «Коли не врятує сховище». Бойовик.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30і
13.30І
15.30і
17.30)
19.30
21.30

10.00
11.30

ВІВТОРОК, 16 ЛИПНЯ
Мультфільми.
«Острів дракона». Бойовик.
«Убивці поліцейських». 2 серія. Бойовик,
«Зворотня реакція». Бойовик.
«Мене звати трійцею». Комедія.
«Запалююча поглядом». Фантастика.
«Давай, хапай». Комедія.
СЕРЕДА, 17 ЛИПНЯ
Мультфільми.
«Операція «А». Бойовик.

«Молодой коммунар» — информационно - публицистикескин еженедельник. Учредигель — Кировоградский обком
ЛКСМУ (МДС).
На украинском языке.
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Свіжість
нашвидкуруч
Вам негайно треба мати кві
тучий вигляд, а лице стомлене,
сіре, під очима синці, і навіть
макіяж неспроможний наблизи
ти шкіру до схожості з пелюст
кою троянди... Не хвилюйтеся.
Ми порадимо вам два способи
. хутко привести обличчя в при
ємну для стороннього ока фоому.
1. Збийте до білого кольор/
яєчний білок, накладіть цю мас^
на чисто вимите обличчя (крім
верхніх повік), полежте 0 цій мйсці хвилин 10 (не
читайте при
цьому й не розмовляйте), а по
тім змийте присохлий білок теп
луватою водою.
Після цього
можна накладати грим.
2. Змажте чисто вимите лице
жирним кремом. Намочіть мах
ровий рушник теплою, майже
гарячою водою, трохи відіжміть,
прикладіть його щільно до об
личчя й потримайте хвилину-дв:
Повторіть процедуру 3—4 рази,
потім промокніть залишки крему
і сполосніть обличчя водою кім
натної температури. ’

Обидві процедури не можно
повторювати часто, а лише в ек
стрених випадках, інакше в пер
шому разі шкіра пересушувати
меться, а в другому — може
настати стійке розширення дріб
них кровоносних судин.

«Чорний орел». Бойовик.
«Смертельна сила». Бойовик.
«Мисливці за смертю». Бойовик.
«Бонні і Клайд по-італійськи». Комедія.
«Злодійка». Історичний фільм.

ЧЕТВЕР, 18 ЛИПНЯ
Мультфільми.
«Язон і аргонавти». Пригоди.
«Почуття люті». Бойовик.
«Операція «Оверкілл». Фантастика.
«Іззовні». Жахи.
«Втеча з льоду».
«Аероплан»-1. Комедія.
П'ЯТНИЦЯ, 19 ЛИПНЯ
Мультфільми.
«Молись про смерть». Бойовик.
«Крул». Казка.
«Убивці з Атлантиди». Фантастика.
«Стукнутий». Комедія.
«Великий переполох у Малому Китаї».

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
йовик.
21.30 «Аероплан»-!. Комедія.
10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

СУБОТА, 20 ЛИПНЯ
Мультфільми.
«Легенда». Казка.
«Червона спека». Бойовик.
«Чудовий». Комедія.
«Ніно». Бойовик.
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«Напарники». Комедія.
«Клас-84». Детектив.
НЕДІЛЯ, 21 ЛИПНЯ
Мультфільми.
«Командо». Бойовик.
«Сім чудових гладіаторів». Історичний фільм.
«Рімо, неозброєний, але небезпечний». Бо-

10.00
11.30
13.30
15.30
йовик.
17.30 «Смерті наперекір». (Ніко-2). Бойовик.
19.30 «Мільйонери Брукстера». Комедія.
21.30 «Зниклі безвісти 2». Бойовик.

НАША АДРЕСА:
316056, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
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Для підприємств, організацій,
4 навчальних
закладів, готелів, а та
4 кож громадян
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КОМПЛЕКТИ апаратури для
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4 ня фірмисупутникового
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Антена-офсет з автоматичним
4 опорно
поворотним
пристроєм.
4 Розмір: - 1,73X1,52
м. Коефіцієнт
4 підсилення 43ДБ.
(ресівер) програмуєть
4 ся Приймач
на 32—50 програм, є пульт дис
4 танційного
управління, конвертер
4 з опромінювачем і поляризатором;
шуму 0,8—1,1 ДБ.
І коефіцієнт
У комплекті — кольоровий теле
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візор вітчизняного виробництва з
системою ПАЛ-СЕКАМ.
Сервіс: доставка, монтаж і на
строювання всієї апаратури.
Ціна: 25— 35 тисяч крб., у за
лежності від комплектності.
Оплата на Ваш вибір: готівкою,
по безготівковому розрахунку.
Телефон для довідок: 22-26-02.
Наша адреса: м. Кіровоград, пл.
Дружби народів, -7.
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