КЛУБ ЗНАЙОМСТВ
годні ми вміщуємо оголошення, які надійшли
після першої публікації Клубу знайомств.
Усіх, хто хоче дати подібну об'яву, про
симо переказати в будь-якому поштовому
відділенні на розрахунковий рахунок ре
дакції
002700202 у дирекції Укрсоцбан'ку м. Кіровограда, МФО 323293 13 крб.,
вкласти в конверт квитанцію про відправ
лення грошей і розбірливо написати текст
вашого оголошення. Коротко повідомте
про себе все, що вважаєте за потрібне і
так само стисло опишіть вимоги до май
бутнього знайомого. Вкажіть свою зворот
ню адресу з індексом, повністю ім’я та по

батькові і ми безплатно
перешлемо нерозкритими всі листи, які надійдуть на
Ваше ім'я. За Вашим бажанням Ваше ім’я
можемо не вказувати.
Якщо Вас зацікавить опубліковане в га
зеті оголошення про знайомство, напишіть
абонентові листа за адресою 316050, м. Кі
ровоград, вул. Луначарського, 36, редакція
газети «Молодий комунар»,
Клуб
зна
йомств, абоненту №...
Хоча наша газета молодіжна ми друкуватимемо оголошення людей будь-якого
віку.
Ваші оголошення плануємо вміщувати
двічі на місяць.
Бажаємо Вам щасливих знайомств?

.

Виходить з 5 грудня 1939 року.

наш клуб Ви зможете знайти собі
ЧЕРЕЗ
дружину, чоловіка чи просто друга. Сьо

Мені 25 років, зріст 175 см, не схильна до повноти. Інтересі маю різноманітні, хочу познайомитись з чоловіком 25—30 років, зріст не нижче
180 см, струнким. Відповім на лист з фотографі
сю.
Аб. № 004

Буду радий познайомитися з
ків, приємної зовнішності, яка
40 років, зріст 170 см. Житлом забезпечений.
Аб. № 005.
Мені 20 років, українець, народився під сузір’
ям Козерога, зріст 165 см, волосся чорне, очі
карі, гарний і привабливий. Стрункий. Не п’ю і
не палю, шкідливих звичок не маю. Одруженим
не був. Захоплення найрізноманітніші: книги, кі
но, відео, радянська естрада. За характером чес
ний, порядний, тихий, скромний, сором'язливий,
працелюбний, цілеспрямований, добрий. Освіта
середня спеціальна. Люблю займатися домашні
ми та господарськими справами. Хочу створити
міцну, гармонійну, щасливу сім’ю з дівчиною від
18 до 25 років, із серйозними поглядами на жит
тя. Щоб вона мала зріст 160—167 см, була укра
їнкою або росіянкою, чорнявою чи
білявою,
стрункою, не схильною до повноти, гарною і при-

вабливою, доброю і ніжною, чесною, порядною
і сором’язливою. Щоб любила дітей і бажала їх
мати. Щоб не була до цього одружена, не мала
шкідливих звичок, щоб любила домашній зати
шок, господарські справи. Щоб підходила мені
по гороскопу. Зраду не прощаю.
Відповім на лист з фотографією, яку обіцяю
повернути.
Аб. Н£ 006.
Сергій.

Мені 26 років, зріст 175 см, струнка, заміжньою
не була, інтереси різноманітні. Хочуі познайомитися для створення сім’ї з чоловіком віком від
27 до 32 років, зростом не нижче 185 см, не схильним до повноти, який любив би дітей і сімейний
затишок. Відповім на лист з фотографією.
Аб.

007.

Літа минають, як сніг по весні, а я одна. Не
хочу бути самотньою.
Мені 42 роки, українка, маю сина та доньку.
Діти, майже дорослі. Синові — 19, дочці — 16.
Розлучена. Освіта вища. Заробітна плата 200 крб.
Матеріально забезпечена так собі —- виживаємо.
Маємо двокімнатну квартиру. Зріст 165 см, вага
— 70 кг. Коротка русява стрижка. Очі зелено-

сірі. Доброзичлива, веселої вдачі, не терплю
брехні, жадібності, зневаги.
Хотіла б познайомитися з чоловіком
віком
38—46 років, зростом 168—188 см, із середньою
спеціальною або вищою освітою, бажано матері
ально забезпеченим. Щоб він був з темним во
лоссям, не схильним до повноти, ввічливим, пова
жав мене і моїх дітей. Віддячу тим же. Якщо па
лить і має дітей — не страшно. Хочу кохати і бу
ти коханою. Осіб, що відбували покарання за
злочини, фізично і морально нездорових прошу
не турбуватися. Бажано фото. Повернення га
рантую.
Аб. № 008.
Людмила

Буду радий познайомитися з жінкою або дівчи
ною до ЗО років, приємної ЗОВНІШНОСТІ, будь-яко
го зросту для створення сім’ї. Бажано, щоб «она
була з сільської місцевості або такою, яка змог
ла б бути доброю господаркою у приватному бу
динку. Мені 33 роки, розлучений, є діти. Світло
русявий,зріст 170, добрий, чуйний, працюю робіт
ником. Мешкаю сам у невеликому будинку з усі
ма вигодами. Робота та домашні турботи займа
ють багато часу, і мені важко познайомитися будьде і створити сім’ю.
Олександр
Дб. Не 009.

оаниоеу реєстрацію з п’я
ти «жриць» кохання з%
вилась тільки одна. Іноді
вирішили, що від добра
добра не шукають, » ■»?
кривши свої обімни іно.
земцям ще на рідній земі, помчались з ними
нумера».

І КРУЧІ
Мало

хто

позаздрить

Пленум
місьнному комсомолу^<

хліборобам
у
період
жнив. Виснажлива робота
від сходу до заходу, пил
на спітнілому
обличчі,
гаряче сонце. І яких би
політичних
ПОГЛЯДІВ МИ
не дотримувалися, які б
глобальні проблеми не
вирішували — хліб по
трібен нам усім. З пова
гою вдивляєшся в облич
чя цих людей, які в ко
роткі хвилини відпочинку
знаходять сили не лише
для крепкого слівця, а й
для дотепного жарту.

влкем

У МУ~я~П свій крон бажанням
тримати комсомол у
ний для нього час.

Л

Перші кадри яонументальної стрічки
«Борис
Єльцин. Шлях незручної
людини» відзняті німець
кою фірмою «Генезис* в
селі
Будка — ма бать
ківщині ГОЛОВНОГО ҐЄрОЗа задумом авторів фільм
стане екранізацією книги
Єльцина «Сповідь на за
дану тему».
Лобами
нартину зможуть гляда
чі німецькомовних
кра-

На знімку: (зліва на
право) Віктор Коляда —
помічник
комбайнера.
Володимир Малахов; —
тракторист, Петро Цабій
— помічник комбайнера;
зустрічають і проводжа
ють сонце машини жни
варів. Колгосп «Україна»
Новоархангельського ра
йону.

Після відкриття в Мос
кві мережі магазинів для
нічної торгівлі спиртними
напоями, «чорний* ринон
різко знизив ціну на цей
дефіцитний товар. Якщо
держава пропонує плящ.
ну горілки за 36 „нерво
ва „ці в, то з рун н мож
на нупити уже за 25. Там
що ринок (як би він не
називався^
розставляє
все по СВОЇХ МІСЦЯХ.

<

о
У Латвії
помер
від
СНВДу
перший хворим.
Про це повідомила
го
ловний лікар Р«с.п*?лі'
ианської клінічної інфек
ційної лікарні Л. Вінсна.

Фото В. ГРИБА.

ЗНОВУ ПАНІКА
Останніми днями
а
містах України піднявся
черговий ажіотаж викли
каний чутками про об
мін купюр у 50 і 100
карбованців. Сьогодні, в
магазинах
Кіровограда
практично
неможливо
розрахуватися грошови
ми білетами даного но
міналу. За роз’ясненням
наш кореспондент звер
нувся до заступника на
чальника обласного уп
равління Держбанку Те
тяни Михайлівни Сусанової.

нафетеріях Архан
гельська кожен громадя
нин старший від 14 р©.
ків, аби випити склянку
соку, повинен заплатити
додатково ще 1 карбова
нець — за склянку.
Правда,
повернення
карбованця гарантується
лоза чергою. При умові,
звичайно,
повернення
склянки.

— Це просто паніка,
сказала вона. — Комусь
потрібна
нестабільність
у республіці. Начальник
республіканського управ
ління Держбанку Украї
ни Микола
Васильович
Туманов підтвердив про
вокаційний характер чу
ток про заморожування
цих купюр до 1993 року.
А каси міськторгівлі пе
реповнені нині «п’ятдесятками» та
«сотками»,
чим і пояснюється від
мова продавців прийма
ти їх у населення.

Як кажуть, дай-го Бо
же.
Але поки-що ста
ренька
бабуся купує
пляшку кефіру і, немов
багатим дореволюційний
купець,
розраховується
п’ ятдес ятьма
карбованцями. Інформаціям, які
були передані по радіо
31 липня та 1 серпня з
роз'ясненнями, наші бу
валі люди не вірять. Ад
же напередодні
неза
бутнього
павловського
обміну навіть таке по
важне видання як «Аргу
менты и факты» поміс

тило заспокоюючий
теріал
компетентного
працівника Мінфіну.
Та
й симптоми подібні—ос
таннім часом
пенсії та
зарплату знову видають
здебільшого цими
не
щасливими папірцями.
А тим часом в «Рубі
ні» зростає черга за зе
лотом. Але, за останніми
даними, підвищення цін
на цей товар не перед
бачається.
Золото про
даватиметься без купо
нів.
Наш. мор.

Одесою пройшли чутки,
що легендарний «Потем
кин» повернувся до рід
них берегів.
Здивовані
одесити спустошили всі
кіоски для квітів на При
возі 0 побігли зустрічати
гостей. Насправді ж вия
вилось, що з румунської
Констанци прибули
наЙадки
бунтівних моряв. Цілий тиждень зна
йомились вони з містом,
відвідали також могили
рідних, провели ряд цікавих зустрічей.

Конфузом
снйнчилась
чергова спроба вітчизня
них проституток
вийти
на світовим ринок. Ра
зом зі своїм підприємли
вим сутенером вони мали
вилетіти з Шереметьево-2
до Нью-Йорка. Однак на

В іжевську створюєть
ся шкільна біржа. Для її
функціонування на базі
однієї з шкіл міста ство
рюється комп’ютерна м>режа. З початку навчаль
ного
року спеціалісти
почнуть вчити школярів
бізнесу. (Після закінчення
нурсу діти одержать пра
во брати участь у біржо
вих торгах. Товар у шко
лах в ЛТУ є: металобрухт,
макулатура, одяг, меблі,
саморобні іграшки.

Біохіміки
Каїрського
університету
стверджу
ють, що
добутий ними
екстракт із кактусу, зда
тен зупинити
ріст 55
процентів уражених раком
клітин, ліквідувати або зу
пинити розростання зло
якісних пухлин. Усі ДОС
ЛІДИ
проводились поки
що тільки на лаборатор
них тваринах. Велика пе
ревага цього препарату
у тому, що вен не має по
бічних явищ.

{За матеріалами пе
ріодичної преси).

«ВНОЧІ»
ЛАСКАВО
Закінчився обласний піо
нерський зліт. Вік був абсо
лютно незвичайний і нетра
диційний. Делегати, і діти,
і дорослі, жили в наметах«
їжу готували на
вогнищі,
гут же біля вогнища обго
ворювались і . приймались
документи зльоту.
Тут же
співали і мріяли.
Напере
додні в обкомі комсомолу
відбулося перше знайомст
во делегатів. їх вітав штаб
зльоту. Вітання було таким,
що одразу розвіялись і пе
симізм, і поганий
настрій
від затяжного дощу. Справ
ді, коли делегати прибули
на місце проведення зльо
ту,
в
Піонерський
табір
«Ялинка», дощ перестав і всі

Дні, за влучним
висловом
методиста обласного ПалаіХ
цу піонерів Юлі Головкіної;
дітьми милувалося сонечмо.
На зльоті
делегатів че
кала трудова справа — до
помагали
впорядкувати табір. Працювала біржа ідей.
За цікаву
ідею її
автор
одержував зльотовську во
люту — «успіхи». Потім, на
розширеному засіданні бір
жі делегат міг купити ідею,
що сподобалась і, розробив
ши та намітивши плани П
втілення в життя, одерж**
ти Удвічі
більше. А насьупного дня
відбувся аук
ціон, де за чесно зароблені
«успіхи» можна було купи*
книгу, картину,

Бийте лоба через «Радій»
Здається, що найближчи
ми днями розімлілим
від
південного сонця
відпочи
ваючим, студентам, які по
вертаються з канікул, діло
вим людям, просто десят
кам тисяч громадян, що у
різних справах мігрують по
неосяжних просторах нашої
колосальної країни, дове
деться штурмувати замість
кас «найнадійнішого і зруч
ного виду
транспорту» —
Аерофлоту каси залізничні.
Центральна Рада Федерації
профспілок
авіадиспетчерів СРСР прийняла рішен
ня з 00 годин за москов
ським часом 10 серпня при
пинити
обслуговування
в
повітряному просторі
всієї
авіаційної
техніки, за ви
нятком санітарної, пошуко
во-рятувальної
та вильо
тів, пов'язаних з
надзви
чайними обставинами.
Свою участь у страйку
підтверджує багато колек
тивів, у тому числі й ленін
градці, про що було заяв
лено на конференції в аеро
порту «Пу.іково». Про на
слідки годі й казати. Міль
йонні збитки, в тому числі
й у конвертованій валюті,
параліч однієї з
найваж
ливіших
транспортних ар
терій країни.
А
скільком
людям це може змінити до
лю; завдати великого горя.
Невже організатори
такого заходу цього не
розуміють, не можуть
і
інакше
розв'язати
трудовийі конфлікт? Тим більше, що 21
травня вдалося
туникнути
.......
страйку. В зрештою' чи під
тримають своїх колег наші,
кіровоградські
диспетчери?
Щоб взнати це я й завітав
до аеропорту.
По-різному
можна ста
витися до страйкуючих
—
засуджувати,
схвалювати.
Проте той, хто ніколи
не
був у
шахті, навряд
чи
зможе
зрозуміти вимоги
шахтаря.
Диспетчерська,
безумовно, не шахта,
але
умови роботи там мене, чес
но кажучи, здивували.
У
розпеченому від сонця дво
поверховому будинку трохи
віддалік
від аеровокзалу
за пультами сиділо декілька
напівголих диспетчерів.
У
кутку бачок
з привозною
водою. У двох сотнях кроків
від приміщення стоїть
во
донапірна башта,
від якої

-

вже два роки
можуть
прокласти труби. Біда як
немає води. Хлопці не ри
зикнули мені й
санвузол
продемонструвати,
обме
жившись
прозорим:
«Та
там взагалі».
Працюють диспетчери
у
три зміни. По сім—вісім го
дин необхідно сидіти
біля
екрана, напружено слідкую
чи за курсом і висотою лі
таків, їх розташуванням у
просторі,
підтримувати
зв'язок. Тут газету не почи-

СТРАЙК?
Авіздисиетчери вва
жають, що реаліза
ція їх вимог коштува
тиме стільки ж, скі
льки один день страй
ку:
таєні і. гай би мовити, з це
ху на сто і рам не вийдеш.
Одна помилка диспетчера
може призвести до загибелі
сотень людей і, відповідно,
тривалого строку ув'язнення
для винуватця аварії. Небо
хоч і велике, проте зіткнен
ня літаків не таке вже
й
унікальне явище. А
наша
авіазона
одна з найбільш
завантажених в Союзі. Бу
ває, що за добу тут обслуго
вують 500 — 600, інколи до
тисячі літаків, адже у
Кі
ровограді навчаються і про
ходять перепідготовку кур
санти та льотчики КВЛУЦА.
Диспетчери цього учили
ща, з якими я
розмовляв,
виконують 90 процентів усієї
роботи основного аеропорту
і чотирьох учбових, а отри
мують,
як з'ясується піз
ніше, набагато менше своїх
колег на авіапідприємствах.
Недаремно кажуть, що ди
спетчер, який пройшов шко
лу Кіровограду — один з
кращих в країні.
— Парадоксальна ситуа
ція, — обурюється керівник
польотів Валерій Андрійо
вич Юрченко. — Більшість
наших колег отримує на 50
відсотків, а то й удвічі біль
ше, ніж ми. У нас, бачите,
не бюджетне підприємство.
Ось так «мудро» керує рід-

ВОГНІ
СВІТЯТЬСЯ...»
\^0кзак чи навіть путівку в
«Молоду
гвардію»
або
«Артек».

Запах
диму проник у
рюкзак і теплий светр, взя
тий на зліт, щоб ке замерз
нути, ще довго нагадувати
ме про романтику
нічних
вогнищ; звуці гітари, від
якого
заходиться серце і
хочеться плакати і сміятись;
найкароокіший
хлопчина«
переможець
ЗЛЬОТІВСЬКОГО
конкурсу, ще довго вчува
тиметься ЙОГО ДЗВІНКИЙ ГО
ЛОС...

Без цього життя нудне й
сіре.
Фото В. ГРИБА.
На зльоті прийнято поло
ження про обласну піонер
ську організацію і обласну
раду спілки піонерських ор
ганізацій
Кіроаоградщини.
Головою спілки обрано На
талю Жукову. Допомогли
провести зліт заступник го
лови облвиконкому В. М.
Смаглюк, завідуючий облв
но Б. П. Хижняк, перший
заступник завідуючого О. О.
Медведенко, інспектор А. В.
Саржевським.

Міністерство цивільної
авіації. Та й те, що нам під
вищили зарплату, по-суті,
тимчасова допомога за раху
нок власних
резервів учи
лища.
Обгрунтованих
претензій
авіадисдо міністерства у
—~
Десятипетчерів
багато,
літтямн
не
вирішується
квартирне питання (за ос
танні 20 років житло отри
мали лише троє), немає со
ціального
захисту,
адже
професія досить
специфіч
на, втративши її, за фахом
влаштуватися
майже
не
можливо. А втратити робо
ту неважко, хоча б за ста
ном
здоров'я.
Регулярно
проходять диспетчери ме
дичний огляд — і не дай бо
же, щось не так. Тому рід
ко беруть тут лікарняні, а
якщо хворіють, то лікуються
самі, йдуть у відгул.
Робота небезпечна не ли
ше через нервове напружен
ня. Диспетчер
сім годин
сидить навпроти двох екра
нів з досить потужним ви
промінюванням. Відстань —
50 — 70 сантиметрів. Відо
мо, що за рекомендаціями
медиків чавіть телевізор не
дозволяється дивитись біль
ше двох годин, ще й на від
стані 2 метрів.
Крім того,
неподалік від
приміщення
діє два локатори.
Цікавлюся путівками
на
курорти. Питання зустріли
скептичним сміхом: «Хіба
що у Вінницю».
То все-таки, страйкувати
ме Кіровоград чи ні? Відпо
відає голова комітету проф
спілки а ві а диспетчерів
Ва
лерій Гаврилович
Козулін:
— Незважаючи на наболі
ле, страйкувати не будемо.
Це думка більшості членів
колективу. Хіба простий па
сажир винен у прорахунках
міністерств, а ситуації бу
вають
досить складними.
Ця акція відіб'ється в пер
шу чергу на людях.
“
Проведемо,
безумовно,
референдум, але остаточно свої
проблеми
вирішуватимемо
законними методами. А там
— побачимо.
Таким чином, почуття гро
мадянського обов'язку у на
ших диспетчерів стоїть ви
ще емоцій, з міста вилетіти
буде можливо. Тільки неві
домо куди.
Є. ШЕПІТЬКО.

Часто буваючи ® міському «молодіжному центрі дозвіл
ля «Погляд», я вже звик до того гармидеру, який там
вселився ще в минулому році. Але якби одного розу зов
сім недавно, не зачепився за каменюку, що недбале стир
чала з підлоги, так і не знав би, через чию жну набив гу
лю на лобі.
З сердитим виглядом заходжу в кабінет директора
«Погляду» Олександра Лоляновського. Кажу, аби
вату
змочив холодною водою — треба ж біль на лобі змен
шити. Олександр виконав моє прохання і порекоменду
вав... ходити обережніше, бо коли тут завершаться бу
дівельні роботи, сам всевишній не знає.
У грудні минулого року кооператив «Радий» з одно
йменного ВО взявся за ремонтні роботи, Та так взявся,
•що відвідувачі «Погляду» вже й «не уявляють приміщен
ня без гармидеру — звикли до досок, до пилу, до цег
ли. Сам же міський молодіжний центр дозвілля потер
пає не лише матеріально, а й морально Директору, на
приклад, соромно за чиюсь безгосподарність. Він щонай
менше через кожні півгодини (проклинає ту хвилину, ко
ли уклав договір з кооперативом.
іКоолератив, як і водиться в таких випадках, все ти
хенько обіцяє. Що йому до (незручностей, до якихось мо
ральних потерпань!
'
Скоро буде річний ювілей з початку ремонтних робіт.
«Погляд» — організація серйозна і до цієї дати, думає
мо, підготується заздалегідь. Я їм порадив: коли на цю
річницю в грудні погода дозволить варто н відзначити
біля приміщення. З квітами, духовим оркестром, солод
ким тортом, і обов’язково-обо в’язко во нагадати Станісла
ву Давидовичу Камінеру, голові кооперативу
«’Радій»,
щоб він у цей урочистий день святково одягнувся, щоб
його підлеглі для свого боса написали промову, де чіт
ко буде вказано — в якому десятиріччі завершиться ре
монт.

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

Р. Б. Як повідомила редакцію а. о. голови кооперативу
«Радій» В. Крепець, ремонтні роботи не виконуються
через відсутність будматеріалів, які за договором по
винні надаватися замовником Автор матеріалу побував у
«Погляді» і побачив... будматеріали. Отож, питання зали
шається попереднім: коли завершиться ремонт?
Р. 8. В. о. голови кооперативу Валентина Крепець пові
домила, що в затягненні ремонту винен перш за все за
мовник, який не постачає будматеріали згідно графіка їх
подачі, який підписаний а грудні 1990 року замовником
ЛЮТІ «Почвомаш» і кооперативом «Раді*». Будматеріали
зобов’язалося згідно графіка постачання подавати
уп
равління БУ-3 тресту «Цивільбуд». Матеріалів же нема.
І в цьому кооператив «Радій» не винен і нема вже та
кого гармидеру, як на фото...
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ГОРДІЇВ ВУЗОЛ ЕКОНОМІКИ

ПРИМАРА БЕЗРОБІТТЯ
Проблему молоді сьо
годні не можна розгляда
ти лоза комплексом соці
альних проблем, що спли
вають у нашому суспільст
ві. Ситуація сьогодення
незвична, напружена, така,
коли «підлітковий , періоде
переживають не одні під
літки і юнаки — пережи
ває все суспільство.
Наш спільний корабель
без чітко вивіреного кур
су так довго хитається по
хвилях перебудови, що ба
гатьох з нас охопила пані
ка. Який же досвід пере
дати молоді? Чого ’її на
вчити? «Навчайтеся на на
ших помилках?» А — як?
«Не будьте такими як ми,
не повторюйте нас з на
шими вчорашніми надія
ми і нашими сьогодніш
німи суперечками і роз
чаруваннями!»
Ось де, на мій погляд,
дійсна суть «проблеми мо
лоді» сьогодні. її коріння
я вбачаю в одному — о
зміні суспільної свідомос
ті, у відході від міфічної
і «кріпосницької» свідо
мості і у складності зна
ходження іншої свідомос
ті.
Візьмемо,
наприклад,
питання зайнятості, трудовлаштування, освіти, про
фесійної підготовки
мо
лоді.
Чисельність молоді
ві
ком від 16 до 22 років по
області становить
219,9
тис. чоловік. З них ті, що
навчаються з відривом від
виробництва — 44,1
тис.
чоловік. Зайнято у народ
ному господарстві
167,4
тис. чоловік, або 25,9 від
сотка від усіх
категорій
зайнятих, зараз не зайня
то у народному господар
стві і не навчаються в об
ласті з числа молоді 7,4
тис. чоловік. Крім них, за
розрахунками, з випускни
ків шкіл та навчальних за
кладів можуть залишити
ся незайнятими у суспіль

ному виробництві 1,3 тис.
чоловік.
В умовах
становлення
ринкової економіки і ви
никнення різних рівноправ
них форм власності, як
показують соціологічні до
слідження управління по
праці і соціальних питан
нях облвиконкому, молодь
почуває себе
не дуже
впевнено. Так, 53% анкетованих молодих робітни
ків вказують на можли
вість залишитися без ро
боти. Про те, що це мож
ливо в першу чергу серед
молоді, відповідають 45%
перших керівників підпри
ємств і організацій.
У сучасних умовах, коли
народне господарство об
ласті переходить від ад
міністративно - командних
методів
забезпечення
зайнятості до переважно
економічних,
з'являється
реальна загроза
погір
шення соціально-економіч
ного стану молоді, появи
безробіття,
загострення
проблем професійно-тех
нічної підготовки, конку
ренції з більш кваліфі
кованими
робітниками
старшото віку. З урахуван
ням можливої часткової
ліквідації хронічно нерен
табельних
підприємств
(біля 20 тис. зайнятих) та
надлишкового персоналу
підприємств, організацій,
установ буде звільнено 9,2
тис. чоловік різного віку.
При умові пропорціонального вивільнення молодих
робітників, необхідно бу
де працевлаштувати десь
2,4 тис. вивільнених моло
дих робітників,
забезпе
чити первинну зайнятість
8,7 тис. юнаків і дівчат.
Перед кожною шостою
молодою людиною в об
ласті може постати проб
лема пошуку місця робо
ти, а в місті Кіровограді,
де молоді сконцентровано

більше — і перед
ною п'ятою.

Працевлаштування в той
же час зараз ускладнюєть
ся, особливо серед моло
ді. Наприклад, Кіровоград
ським міським
центром
зайнятості за п'ять міся
ців цього року було при
йнято на роботу 570 моло
дих робітників віком від
18 до ЗО років, а за цей
період 1990 р. майже
у
два рази більше. Зверну
лася з проханням праце
влаштування майже тися
ча юнаків і дівчат.
Вже сьогодні важко пі
дібрати роботу дівчатам і
жінкам віком до ЗО років
за спеціальностями техні
ків та інженерів механіки,
будівельників, торговель
них
працівник і в-товарознавців, продавців, каси
рів, робітників
зв'язку
(телефоністів та телегра
фістів),
робітників
до
шкільних закладів, культ
працівників, друкарок.
Зараз усім нам, роздра
тованим дефіцитом, різ
ким підвищенням роздріб
них цін,
неефективним
управлінням і невизначе
ністю, живеться нелегко.
Особливо це
стосується
молоді, яка у
більшості
своїй відноситься до кате
горії соціальнонезахищеного населення. В першу
чергу це ті, хто закінчує
загальноосвітню
школу,
навчається у професійнотехнічних училищах, тех
нікумах та вищих учбових
закладах.

При відсутності необ
хідної психологічної під
готовки, яка націлена на
подолання неминучих труд
нощів, пов'язаних із здо
буттям освіти, професії і
пошуком роботи, зміною
праці, більшість молодих

Л.:'. ."----------------- -----------ЯКИЙ РОСІЯНИН НЕ ЛЮБИТЬ
ШВИДКО ЇЗДИТИ

У дні зустрічі
керівників СРСР і
ФРН протягом майже години стояв бі
ля гателю «Київ», що напроти Будинку
Верховної Ради республіки, незвичай
ний автомобіль. Він і привернув увагу
цікавих, а то й просто роззяв. В справді
було чому подивуватися: автомобіль несерійного виробництва з ФРН зовні вер
ху має дах з натуральної шкіри, щоб
не нагрівався салон, довжина його бли
зько восьми метрів, ширина — півтора
«Жигуля», салон має два ліжка,
два
телевізори,
відеомагнітофон,
даа
телефони, один з яких має супутннко-

кож

людей тимчасові невдачі
у цих сферах сприймають
як крах життєвих споді
вань, відчувають
почуття
розчарування та гіркоти,
психологічні стреси,
які
згубно відбиваються
на
здоров'ї і працездатнос
ті молоді, творчому
по
тенціалі. Це підтверджу
ють дані, отримані управ
лінням по праці і соціаль
них питаннях облвиконко
му при. проведенні соціо
логічного дослідження се
ред молоді. Не вірять у
справедливість
оплати
своєї праці — 42%, соці
ального захисту — 57% з
опитаної молоді; у те, що
реальні доходи дозволять
нормально
прожити —
60%, в можливість в ко
роткий час
поліпшення
життєвого рівня — 60%.
Для послаблення нега
тивних соціальних наслід
ків вирішення
проблеми
ефективної зайнятості, пе
рехід до ринку праці зна
ходиться під соціальним
контролем і запроваджу
ватиметься поетапно. Для
досягнення цієї мети уп
равлінням по праці і соці
альних
питаннях облви
конкому розроблено об
ласні програми «Зайня
тість
населення» і «Роз
виток
народонаселення».
В цих програмах у зв'яз

ку із переходом до рин
кових відносин і з метою
створення механізму со
ціального
захисту насе
лення, особливо молоді,
від безробіття, розробле
но комплекс заходів.
Для молоді на підпри
ємствах і організаціях усіх
форм господарювання
а
області
бронюється 4000
робочих місць, в т. ч. у
місті Кіровограді — 1678.
Тільки у місті Кіровограді
створиться 3816 додатно^

■их робочих місць за ра
хунои будіанИЦТВ

Р^ширяння

го заступника Голови Верховної Ради
республіки І. Плюща — Вадима.
Як стверджують офіційні органи, це
вбивство вчинено з користолюбних мо
тивів. Ведеться розслідування.

оплачуваних громадських
робіт для 250 чоловік та
виплата по безробіттю 5з0
громадянам. Сума, що У*
де
направлена у
фонд
сприяння зайнятості, орі
єнтовно складає 6,2 мли.
карбованців на рік.
Питанням
підготовки
кадрів, підвищення їх
лової кваліфікації та про
фесійної
компетентності

зараз приділяється вели
ка увага. На підтверджен
ня цього нагадаємо:
за
даними НДІ праці робіт
ник найвищої кваліфікації
в одиницю часу створює
в 1’5 рази
більше нової
вартості,
ніж
робітник
нижчого розряду, а підви
щення
кваліфікації на 1
розряд забезпечує зрос
тання продуктивності пра
ці в середньому на 6—8%.
Результати досліджень по
казують також, що робіт
ники з
середньою осві
тою приблизно у 2,2 рази
швидше освоюють сучас
ну . техніку і технологію,
нові автоматичні лінії, вер
стати з програмним
уп
равлінням. їх трудові по
казники є на 20—30% ви
щими, ніж у робітників з
неповною середньою ос
вітою. Водночас, за роз
рахунками,
проведеними
Інститутом економіки АН
СРСР, (відставання серед
нього розряду робітників
від
середнього розряду
робіт, які вони виконують,

Якби
не
мільйонер-цукрозаводчнк
і. Т. Харитоненко зі своїм сином, то

бути і досі б Сумам якимось скромним

вання козаччини повітове містечко пе
ред революцією набуло статусу губер
нського міста. До цього часу слугують
колишнього

'Варто сказати, що в об
ласті останнім часом чи.
мало зроблено по пере,
будові професійного
та
економічного
навчанні
трудящих. € досить прикладів, коли об'єднання і
підприємства на принци,
ново новій основі органі,
зовують і проводять єнономімну
та професійну
підготовку і вже досягли
в цьому значного успіху.
Серед них можна назвати Олександрійське НВО

«Етал»,
Кіровоградський
завод «Гідросилу», Кірово
градську швейну фабрику,
Світловодський
завод
«Калькулятор», УКК комі,
тету агропромислових об’<
єднань області та інших.

У
названих і багатьох
інших трудових
колекти
вах зросли активність та
інтерес
працівників до

вивчення питань госпрозрахункових основ
госпо.
дарювання, орендних від.
носин,
законів та норма
тивних актів, що приймаю
ться
Верховною Радою
УРСР. Цьому багато в чому сприяли обмін думкоми, проведені дискусії, ді
лові ігри та інше.
Зараз зусилля органів з
праці і зайнятості населен
ня спрямовуються до за
безпечення прав і гаран
тій кожного громадянина,
насамперед
молоді, на

працю,
навчання, підви
щення кваліфікації.

А. ГУДСКОВ,
заступник начальника
управління по праці і
соціальних
питаннях
облвиконкому, канди
дат економічних наук.

1

'

На Червоній площі, де він був спо
руджений у 1899 р. на пожертвування
жителів міста, знову з’явиться пам’ят
ник капіталісту-будівннчому.

ка

детського училища, реального училища,
дитячої лікарні, Троїцького
собору,
Павлівського рафінадного заводу та ін.

НА ГРОШІ БАЖАЮЧІ ЗНАЙДУТЬСЯ
«Центральний банк Норвегії відмови»
Литовській республіці у друкуванні ли

товських грошей. Прес-бюро уряду ЛитИ уповноважений заявити по цьому

«рівнини республіки ніколи
Є зверталися з таким

проханням

ДО

ціональннх Д®гов’.₽ П-Р° дРУкУваиня на’

РОЦІ 3 Лїяма₽ОШ^Н П,ДПНСанИН В цьому
році з Фірмами інших держав.

вий зв’язок, комп’ютерну систему уп
равління, розвиває максимальну швид
кість до 400 км/годину.
Знайшлися і сміливці, які, поговорив
ши з водієм, кинули в натовп і рознес
ли по всьому Києву повідомлення, що
цей «шедевр» скромно презентував кан
цлер нашому президенту.

знають.

щоГчинять’ вони НЕ

пам’ятннкЄж^ОТв?ИИИЙ на
Херсонщині
сій та голодомоп^МіаТ«Л,НСЬКНХ Репр*
мовлений нещодавн!?32“-’933 р₽" 8СТ4'
«івка. НевідомГ Хї? Р?ЙЦЄНТрІ ,М'

ХТО СТРІЛЯВ У ВАДИМА ПЛЮЩА?

За повідомленнями кореспондента «Євро-ІКС», у Києві заарештовано Олек
сандра Іванова, 1962 року
народжен
ня, колишнього робітника заводу «Ар
сенал» і колишнього експедитора коо
перативу «Радуга». Йому
пред’явлено
обвинувачення у вбивстві сина перша*

---- - ■

райцентром. Передусім, саме завдячую
чи Харитоненкам, захиріле після скасу

сумчанам приміщення
НОВИЙ ІНТЕР’ЄР ЧЕРВОНОЇ ПЛОЩІ

А

лриємств, розвитку
підприємств, Р°3^ирЄаНхН’
підприємництва.
Р
нон фонду зайнятості ле
та
редбачено підготовку
перепідготовку І250 ви
та
вільнених
робітників
незайнятого иасвлвн”/\і.і з
числа молоді, організація

ЦЕ- ЦІКАВ О

призводить
до
знижен
ня Продуктивності
праці
приблизно на 4—5%.

Фарбою червону
облнли чорно»
жену на народні Р« " Тну вр’Ь’У. спорудКОШТИ.
^РомаіськК0’
***«* з партій чи
завжди так опепа*"334'* області, *кі
"одії за її межами
В'ДГУКУЮТЬСЯ НІ
^валн «ДоМашній» „ХокНЄ Пр0К0МЄИ‘
Фото агентства •Серо—ікс»

•иформиційн* агентство

«Євро-ІКС».

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

З СЕРПНЯ 1991 РОКУ

ТАКЕ ВОНО, ЖИТТЯ

РЕПЛІКАМИ СЯРАВА НЕ ОБМЕЖИЛАСЬ
І

РОЗДУМИ ПІСЛЯ ЧЕРГОВОЇ КОЛЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ОБЛВИКОНКОМ^
ИСАТИ про міліцію сьо
годні і легко, і важко.
Легко, тому що такого та
бу, яке було раніше на
будь-які міліцейські відо
мості, а тим більше подро
биці, нині практично нема.
Охочіше йдуть на контак
ти з пресою
працівники
слідства, карного розшуку,
навіть такі спецустанови,
як тюрма чи слідчий ізоля
тор відкрили перед газетя
рами свої двері. Дозволя
ється навіть критикувати,
незважаючи на ранги, ко
лись недоторканих охорож
ців нашого спокою, чим
представники засобів ма
сової інформації
відразу
ж скористались...

П

З іншого боку, важко,
тому, що ще й сьогодні
деякі працівники міліції,
від генерала до рядового
міліціонера, ледь одягнув
ши спеціальну форму, за
бувають про те, що вони
існують для народу, а не
народ для них. Хамство в
• міліцейському
мундир?,
давно вже стало звичним
явищем, які б погони його
не прикрашали. Хоча чому
тут дивуватись. Живуть ці
люди не на Марсі, а серед
нас із вами, і хлопці, які
приходять на службу «в
органи», виховувались у
наших рідних восьми- чи
десятирічках, факультатив
но ж — ще й у вуличних
«семінаріях», де такі пред
мети як загальна культура
чи культура мови взагалі
не практикувались.

Та й ідуть на робо
ту в міліцію
не завжди
дійсно кращі представники
молодого покоління (рані
ше таких відбирали комсо
мольські чи партійні орга
ни), бо поки що шаленої
конкуренції серед претен
дентів на посаду дільнич
ного інспектора чи посто-вого міліціонера щось не
відчувається. Про це й го
ворив у своєму виступі на
черговій колегії УВС* обл
виконкому заступник нача
льника управління внутріш
ніх справ по кадрах В. П.
Кришевич. Людей не вис
тачає: хоч і приходить мо
лоде поповнення, але ж
ідуть на заслужений відпо
чинок ті, кому прийшла по
ра, У цьому році прий
дуть 58 чоловік, вони якраз
покриють майбутніх пенсі
онерів.

виннІ займатись добором
Але нинішні малолітки
майбутніх кадрів, або прос не тільки крадуть. За при
то нема бажаючих присвя кладом дорослих — гвалту
тити себе цій не завжди ють, убивають, глумляться
вдячній роботі.
над своїми жертвами, ну
а дівчатка спочатку з інте
Але, не варто забувати і
ресу, а потім за гроші по
ще про один бік цієї проб
чинають ходити по руках
леми. Про нього згадав у
своєму виступі заступник Причому багато підлітків
начальника Світловодсько- не *■ знають елементарних
го міськвідділу внутрішніх правових норм, не вважвсправ Г. Ф. Федоренков. ючм, припустимо, хуліган
ство за злочин, а нецен
Це — зарплата.
зурну лайку в громадсь
— Наша місцева газета, кому місці сприймають я»
— сказав Геннадій Федо щось загальноприйнятеє.
рович, — друкує оголо
Результати
проведеного
шення, де бажаючі запро
обласною
інспекцією у
шуються на роботу. Пропо справах неповнолітніх неве
нується заробітна плата — ликого соціологічного дос
600, 700, 1000 карбованців лідження досить невтішні.
на місяць, навіть більше Багато підлітків просто не
тисячі. Ми такого обіцяти знають про покарання, пе
не можемо. Тому зрозу редбачені за правопору
міло, куди охочіше йдуть шення, в тому числі й тяж
молоді.
кі. 40 процентів опитаних
Колегія УВС, на якій роз вважають, що за грабіж за
глядались підсумки робо кон не передбачає позбав
ти кожної із служб за пер лення волі. 37,9 процента
ше півріччя нинішнього впевнені, що «не посадять»
за крадіжку державного
року, торкнулась не тільки майна. 39,3 процента — за
кадрових питань. Причин викрадення автотранспор
для серйозної розмови бу ту, 50,2 процента — за
ло багато. Високий рівень
злочинності в області, ви носіння І зберігання зброї.
Більшість
неповнолітніх
кликає тривогу ситуація із (70—80*) вважає» що кри
розкриттям злочинів (особ мінальна відповідальність
ливо в Кіровському РВВС за грабіж, згвалтування,
м. Кіровограда), багато ще крадіжки настає з 16 чи
формалізму, нерозтороп навіть з 18 років, тоді як
ності в роботі правоохо закон карає за це вже з
ронців. Як сказав заступ 14-річного віку.
ник начальника УВС по
слідству А. К. Сасімов, у
О КОГОСЬ детального вибагатьох працівників мілі
ступу з проблем дитя
ції досить низький рівень чої злочинності на цій,'під
професіоналізму — на міс сумковій, колегії не було.
це події виїжджають не Тільки заступник начальни
робочою групою, а натов ка Олександрійського мі
пом.
ськвідділу внутрішніх справ

Так що втішатись особ з профілактики О. П. Гороливо нічим, треба працю венко згадав про пробле
вати. Мене ж з усіх пи ми з укомплектуванням
тань, про які йшлося на кадрами інспекторів інс
колегії, та й не тільки на пекції у справах неповно
ній, тривожить дитяча зло літніх, та й то мова більше
чинність. Міліцейські опе йшла про те, чи варто за
лучати до роботи колиш
ративки кишать повідом ніх інспекторів — нинішніх
леннями
про крадіжки, пенсіонерів. їхній досвід
згвалтування, грабежі, вчи повинен допомогти моло
нені неповнолітніми. При
дим працівникам, котрі ще
чому крадуть все: почина
тільки прийшли на роботу
ючи від японської відеов міліцію. Про методи ро
апаратури до печива
у боти з юними
правопо
шкільній їдальні. І вік тих, рушниками, чимало яких
хто посягнув на чуже, дав суд називає злочинцями,
но вже не шокує ні пра шляхи виходу з нинішньої
цівників міліції, ні батьків ситуації мова не йшла.
малолітніх
злодюжок.
Я розумію, що у міліції
Звикли. Та й крадуть не ті
роботи
льки для того, аби мати — всі напрями
Здавалось би, найопти- якусь коштовну річ чи пе важливі. 1 боротьба з ал
мальніший варіант мати репродавши
її купити коголізмом, і розкриття фі
власні грамотні кадри — щось дуже вбжаие, кра нансових махінацій, і ви
це посилати людей на нав дуть, щоб
елементарно ловлювання заїжджих спе
чання, аби потім після по наїстись.
кулянтів, але м обходити
увагою питання постійних
вернення чи в процесі ро
Згадую, як лід час не конфліктів підлітків із за
боти (якщо навчатися за
варте
очно) вони змогли підхо давньої поїздки до Кре коном, думаю, не
дити до виконання постав менчуцької ВТК, разом з було. Хочу, щоб зрозуміли
інспектором
звернули
ува

мене правильно. Я не вка
леного завдання не тільки
гу на маленького, обкида
зі службовим завзяттям, а ного ластовинням хлопчи зую керівництву УВС, я ви
й розумінням політичної ну. Піджак від казенної словлюю свою думку з
.ситуації, знанням елемен форми сягав йому ледь не приводу нинішньої ситуа
тарних культурно-етичних до колій. Він виявився най ції, що склалась у взаємо
норм. Однак рознарядка, меншим не тільки зростом, стосунках: підліток — за
дана
районним чи місь а й віком — пішов тільки кон. Чим більше хлопців і
дівчат
ігноруватиме сьо
ким відділам міліції, не ви п'ятнадцятий рік.
годні поставлений Законом
конана. Якщо із заочним
-л
знак «ЗАБОРОНЕНО», тим
— За що ж тебе сюди!
навчанням ще більш-менш,
більше роботи буде мілі
то із стаціонаром —. наба
— За халву...
ції в майбутньому і мрія
гато гірше. Не йдуть лю
про нормальне людське
—
Так
схотілось
халви,
ди навчатись. Причини мо
співжиття у щасливому, без
жуть бути різними. Або що навіть колоні? не по колючого дроту і страху
боявся!
вкрай погано працюють
за власне життя й життя
— ЇСТИ ХОТІВ...
службові особи, котрі по
рідних і близьких суспіль-

«МОЛОДИЛ КОМУНАР»

О

стві, відсуватиметься все
далі й далі — у примарне
далеке.

Як і на кожній колегії
(чи будь-якому іншому зі
бранні такого тилу) були
призначені
виступаючі,
котрі справно оперували
цифрами, часто, не підні
маючи голови від папірця,
засипали зал різноманітни
ми даними. Коли черговий
виступ перетворювався у
монотонне перерахування
втішних чи невтішних цифр,
ведучий колегії, начальник
УВС облвиконкому Ю. Ф.
Кравченко не витримував:
перебивав промовця без
церемоній. Його в'їдливі
репліки, інколи аж занад
то злі, примушували, пев
но, і доповідача, і присут
ніх у залі начальників мі
ських і районних відділів
міліції та їх
заступників
обливатись холодним по
том. Хоча, з іншого боку,
Юрій Федорович не вима
гав чогось неможливого.
Він чекав від кожного вис
тупаючого не
переліку
цифр, а конкретних
дій
на друге півріччя, аби си
туація в районі чи місті,
які представляв
кожен
промовець, в криміноген
ному відношенні
стала
значно спокійнішою.
Підсумки засідання були
підбиті досить своєрідно.
Юрій Федорович зачиту
вав рішенння колегії, де в
переліку
пунктів стояло:
за невиконання... зняти з
роботи... Прізвища прозву
чали і начальник УВС звер
нувся до залу, а потім до
членів колегії: «Ну то що,
будемо знімати!..» Зізна
юсь, мене в першу чергу
не як журналіста, а як го
лову профкому, причетну
в певній мірі до вирішен
ня кадрових питань, така
постановка питання, м'яко
кажучи, шокувала. Літні,
дехто й посивілий, капіта
ни і майори стояли у залі
як школярі. Стояли і в
мертвій тиші чекали чийо
гось милостивого слова.
Хтось із членів колегії не
витримав: «Та... може, не
хай... попрацює...»

З іншими повелись не
так милостиво. Когось по
карали «лід зав'язку», ко
гось менше. Хвилини че
кання під час процедури,
здавалось,
тривали віч
ність...
(ПКЩО відверто, то до
цих пір я не знала, що
в міліції кадрові питання
вирішуються саме таким
чином. Про те, що спілку
ються там на виробни
чих нарадах чи робочих
колегіях,
далеко не за
словником В. Дала, про те
начувана. А от що з ро
боти можуть знімати так
«ефектно» — при пере
повненому залі, сторонніх
людях, повному безсиллі
тих, кого карають, і «ря
тівної» милості вищих за
посадою, ще не знала.

Сидячи в отому залі і
потерпаючи разом з тими,
чия доля там вирішувалась,
я ще раз гірко пожалку
вала, що поправка до За
кону про міліцію щодо

З СЕРПНЯ 1991 РОКУ

О

створення в системі МВС
профспілок, не пройшла.
Ям би там не було, в за*
хистити людину в цій сис
темі німому. Навіть, ЯКЩО
знаєш, ще сто разів пра
вим, а начальним, маже*
що це на тем |не маю на
увазі конкретно
Ю. Ф.
Кравченка, а тем, в загаль
ному), стій в мовчи. Інак
ше тебе завтра тут не бу
де. Отак
в нівелюється
людська гідність.

Діяти в намкрмтичиішім си
туації. Але ж вони не ті*
льни підлеглі. Вони ще и
люди. У яких с власна гвдність, довгі роки роботи за
спиною, £ сім’ї, куди тре
ба повернутись не озлоб
леним і змученим міліці
онером, а нормальним ба
тьком чи дідусем. 8 з цим
треба рахуватись.

*

*

*

Коли принцип «Накази
Після закінчення колегії
не обговорюють. їх вико- відбувся невеликий
бра
кують»
ставиться вище фінт. Питання на ньому
від будь-яких людських звучали, але так ям причеснопг, коли тамі поняття сутні раніше прокурор обям загальна культура, Делі- ласті А. І. Кіпень і заступ-

катиість, терпимість» вреш ник начальника управління
ті-решт, у цій системі не КДБ Е. П. Левиць ний піш
в пошані, ТО що тоді «же ли, тО відповідати на час
говорити про рядового мі тину 3 них було нікому.
ліціонера» та ще й з гумо Особливої активності жур
вим кийком у руках» влуч
налісти не проявили
—
но
названим у народі
певно,
стомились.
Чотири
«демократизатором»
чи
години, відсиджені перед
«важелем
перебудови».
цим
на колегії, очевидно,
Трапиться нагода» і право
охоронець не вишукувати далися взнаки. По праців
ме обов’язкових у нор никах міліції цього не бу
мальному спілкуванні звер ло видно: відповідали во
Ма
тань і не прагнутиме до ни чітко І бадьоро.
буть, раділи, що
найнеконсенсусу. «Демократи
затором» по нирках — та приємніша для них части
й увесь консенсус.
на оцього тривалого засі
Тому, які б виховані чи
толерантні люди не йшли
туди працювати, пройде
трохи часу і система за
смокче з рухами й нога
ми. І станеш таким ям усі
грізним для підлеглих,
слухняним — для керівни
цтва, і подібні сцени роз
пікання
сприйматимуться
як щось само собою зро
зуміле.

Розумію, не ДЛЯ себе начальник УВС старається
Длж справи. Аби поворот,
кішими були працівники
правоохоронних органів на
місцях, аби бачили не ті
льки сьогоднішній
день,
а и завтрашній, аби навчи!
лись, врешті-решт, рішуче

П'ЯТА СТОРІНКА

дання уже скінчилась.

О. ПИЛИПЕНКО.
м. Кіровоград.
ВІД АВТОРА: Щоб м»
занінчумтм матеріал ге»
в чорних тонах, хечу
повідомити. ідо в «гінці кояегії начальник УВС Ю. ®
Кравченко вручив за дрф.'
ру службу цінний подари»
но» начальнику
.іД^

о. п.

Аержавтоінспекції
Барбінову і грамоти
на*
чальюму відділу охорон»

Ф.Я.ЖИЧНОЇ сяуХ к

о

»плини на цьому »сідан-

Василь ТЕРЕЩУК.
Сьогодні у МОДІ—
тернові ВІНКИ,
їх носять нащодень, немов
капелюхи.
1 мучаться ввечері бідні
жінки —
Колючки видлубують
з лисини, з вуха.

♦
4
4
4
4
♦
4
♦
4
♦
♦
4
♦
4
4
4
♦
4
4
4

++
►
к

Вище професійне
училище.
Ще недавно цього словосполучення не було в педагогічному
словнику.

На Кіровоградщині місію по
організації навчального закла
ду нового типу довірено Кіро
воградському СПТУ № 4. Чо

Нові форми виробництва, пе
рехід підприємств на госпроз
рахунок потребують і нових ме
тодів та прийомів роботи
не

му саме йому? По-перше, це
найстаріше професійно-техніч
не училище на Україні, яке за
багато років своєї
діяльності

тільки від
керівників
вироб
ництв, а й від робітників. Під
готувати робітника вищої ква
ліфікації, який зможе при наго

по підготовці висококваліфіко
ваних робітників для базового
підприємства —
виробничого
об’єднання «Червона
зірка»
створило міцну
матеріальнотехнічну базу учбових кабіне
тів і майстерень, випускало в

ді організувати виробництво,
проявити конструкторські
на
вички, виконати обов'язки техніка-технолога покликане вище
професійне училище.

цих умовах
якісну
складну
продукцію, а також має силь-

ний, творчий педагогічний ко
лектив.
Новий контингент учнів, який
прийде до нас 1 вересня, поч
не своє знайомство з відвідан
ня музею училища, в якому ві
дображена його багатогранна
діяльність на всіх етапах існу
вання.
Один куточок музею ще не
заповнений. Це організація і
діяльність
нового
типу нав
чального
закладу — вищого
професійного училища. І від
кривати нову,
дуже відпові
дальну, але і цікаву
сторінку
в історії по організації техніч
ного ліцею
припадає випуск-

«СТАРТ» НА ПОЛІ
23 роки працює табір прані і відпочинку Кі пенко. Після кожного такого заходу — дисровоградської середньої школи № 5 «Старт» котека. А вранці", — ще тільки-но сонечко схона полях колгоспу «Україна» Знам’янського лить, знову до роботи.
району. Оброблено 127 га колгоспних полів,
Час від часу вчитель фізкультури Є. І. Пав
розсипано трихограму на площі 740 га. Зібра лович проводить спортивні
змагання
між
но 9200 кг капусти, кропу, картоплі. Виконано бригадами. Нещодавно сгартівці повернулися
робіт на суму майже 7 тисч і карбованців.
з туристсько-екскурсійної подорожі від берегів
— Ми не тільки працюємо в «Старті», а й Дніпра—Славутича, відвідали
старовинний
вміємо добре відпочивати, бо в таборі кожен Чигирин
Р. ЦАЙДАКУЛОВ,
може приймати участь в конкурсах, віктори
громадський кореспондент.
нах, вечорах, які щодня організовували, —
с. Дмитрівна
говорить член штабу, відповідальна за кульЗнам’янського району.
турно-.масову роботу в таборі Жанна Пили-

мить ДЛЯ життя
За підсумками Ні Всесоюз
ного фестивалю дитячого лю
бительського кіно, який недав
но завершився в Дніпропет
ровську, спеціальним призом
нагороджений колектив дитячо-джацької
кінофотостудії
«Надія» Знам'янської міської
станції юних техніків.

...Більше десяти
завітав Володя Дурнов до Знам’янської
середньої
школи

говорить Володимир
Андрійович, — Я
допомагаю
їм розуміти людину, розкрити
свою душу, сказати, що вони
думають з того чи іншого
приводу, а щеп *— аби не хо
вали вони своїх думок, радо
щів, смутку.
Пригадалася думка Дмитра
Писарева про те, що прилуча
ти значно важче, ніж принево
лювати. Загальновідомо: якщо

самосвідомості, про необхід
ність захисту пам’ятників ста
ровини від руйнування. Успіх
мали і інші слайд-фільми: «Я
— балерина», «Перше вересня»,
«Дитинства останній дзвінок»...
років тому
Учень міської школи № 1

користь лише тоді, коли керу
ватимуть
нею
компетентні
спеціалісти,
висококваліфіко
вані, зацікавлені в її резуль
татах і, головне, здатні захопи
ти своїми ідеями дітей.

№ 1
вожетим-аиробничником.
І якогось дня він зрозумів, що
зовсім не хоче залишоти світ
дитячих захоплень. Ось так
і
слав працюьпти ♦
стаиції юмих

яуло вТдтодТ, ГИ зараз прига•
дують його перші вихованці, як[
подорожували рідним містом,і
фіксуючи на плівку неповтор
ні миттєвості сьогодення, як
навчалися вибирати кадр і ком
позицію знімка. А як раділи во
ни появі фотознімків Олени
Лебідь, Олега Рубана, Миколи
Гурєсва в міськрбйонній газеті
((Серп і молот», а пізніше і в
обласній пресі!

Під керівництвом невгамов
ви зробите спробу насильно
ного Володимира Андрійовича
примусити будь-кого, а підліт
,
,ппЛиги навчилися створювати слайдсоолиоо,
«»ОСЬ 2зробити
вельми непросто
ка особливо,
щось
нічого лутиьогр з_ ці<і Ф
0Ідібрати , двоХ.
то у вас
і

Микола Гурєєв, наприклад, на
Третьому Всесоюзному фести
валі дитячого любительського
кіно в Дніпропетровську одер
жав за свій
фільм
«Останній
житель» приз «За природність
почуття
і
художній
ТОІСТП.
У
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но хвилюючу розповідь про родовід пам'яті людської, про село Западню в Знам’янському
районі, яке в спогадах остан
ньої його житель^ залишило
ся докором безгосподарності
нашої. А хіба можна обмину
ти увагою кінострічку колиш
нього вихованця кінофотостудії
«Надія» Сергія Щербини, яку
при вступі до Ленінграського
інституту культури
він пред
ставив на творчий конкурс ви
могливому жюрі курсу кінофотовідділення. 8 його. «імпрові
зації» поєдналися і романтизм,
і реалізм, а ще напрочуд ніж
на і трохи запечалена музика,

никам дев’ятих класів загаль
ноосвітніх шкіл, які прийдуть
до нас вчитися. До речі, при
йом в групи, де учні набува

ють разом з робітничою про
фесією середню спеціальну ос
віту, яка дорівнює технікумівській, буде проводитись на ос
нові співбесіди
та
конкурсу
свідоцтв за 9 класів. У цих гру
пах учні навчатимуться 3 роки
10 місяців.
По закінченні
училища, ви
пускники груп ВПУ
можуть
працювати на виробництві бри

гадирами, майстрами, техніками-технологами, організатора-

Сьогодні у моді — не крок,
-фа верста.
1 душ промивання від страху,
як бруду.
Але чи знайдеш поміж себе
Христа,
Як прийде година неправого
суду?
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ВІД РЕМІСНИЧОГО—ДО ЛІЦЕЮ

ЩО СПРИЯЛО УСПІ
ХУ?
запитую керіпник’іі<&туП.П В. А, Дуриояа.

4
¥к

Сьогодні у моді —
хулити за двох.
Пісні призабуті, як гімни
співати.
Цілуйте каміння новітніх
Голгоф
І тихою заздрістю заздріть
розп'ятим.

ІІИЖ
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ми та керівниками малих під
приємств.
Вважаємо, що' нова форма
навчання, яка органічно поєд
нує в собі підготовку робітни
ків вищої кваліфікації і орга
нізаторів сучасного виробницт
ва, за допомогою органів на
родної освіти, базового підпри
ємства, швидко вийде із стадії
експерименту і стане самостій
ною і основною формою ПІД
ГОТОВКИ робітничих кадрів
на
Україні.

Ц УЄТЕ, друзії Настав час до «Пош■
тової скриньки»
зазирнути.
Там
уже чималенька кількість листів зібра
лася. Пропонують
познайомитися дві
подружки Люба і Оксана.
Пишіть їм
за адресою:
317513 Добровеличківський р-н, с. Олександрівна. Прізвище Ок
сани — Курнат, а Люба Радченко. Дів

Л. УРМАН,
заступник директора
по
навчальній частині вищого
професійного училища.

чаткам 15 років. Тетяна Пелех живе в
селі Бережинка
Кіровоградського р-ну
по вулиці Садовій, 10. їй 16 років. Скар
житься на відсутність
Друзів 15-річна
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іноді люблю побути насамоті». Пишіть
на адресу: 316029 Кіровоград, вул. Па

цаева, 14, корп. 1, кв. 80.
...Кулінарія, шиття, вишивання і... су
часна естрада — такий спектр
захоп
лень 13-річної Олени Обертак. Правда,
дівчинку цікавлять і інші речі. Наприк
лад, комедії і бойовики.
Хто
бажає
приємно
побесідувати
з жителькою
Світловодська, нехай адресує листа на
вулицю Комарова, 61. Індекс міста ви
пам’ятаєте? 317000.

вулиці Леніна 76. (Поштовий індекс:
317916). Хоче листуватися і 14-річна На

Лист Лорети Самойлик із села Глодоси Новоукраїнського району, в якому
містилося
дивне бажання
вибирати
співрозмовників по іменах, ми вже зна
ходили в нашій «Поштовій скриньці» і
друкували. Ти мабуть неуважно читаєш
газету, Лорето.
Друкуємо адресу 15річної Тамари Манченко,
яка живе в
селі
Жевановка
Новоархангельського
району (317541). Хто любить індійське
кіно, поважає популярних
артистів і.
групи, нехай пише 15-рїчній Наталі Ко^
ноненко. Бажано, щоб це були юнаки
і дівчата 16—17 років. Її адреса: 317320

талка Кугу з села Головківки
того ж
р-ну, живе по вулиці Островського, 7.

НовОукраїнка, вул.
Рози Люксембург,
62. Кононенко Наталі. Олена Ободовсь-

Ольга Конфедерат з вулиці Леніна, 99
і Оксана Савранська з Леніна, 112, що

ка бажає, щоб їй написала
дівчинка
Оля, адреса якої була опублікована в
«МК» від 20 квітня 1991 року і редак
ція щоб була посередником у її лис
туванні. Але ми цього не робимо, ви
бач, Олено. Напиши Олі сама.
Отже, бажаємо
вам знайти
нових
Друзів.

Олена Головченко, сподівається,
що
наша газета допоможе подружитися з
ровесниками. Бажаємо!
Писати Оленці
слід на адресу: 316050 Кіровоград, вул.

Островського, 2, кв. 76. 317410
миргород, вул. Шевченка,
дім

Ново22. —

За такою адресою чекає листа Світла
на Тарануха. На жаль, про вік свій дів’ чина забула повідомити. 15 років Ок
сані Андрух, яка проживає в селі Го-

ловківка

Олександрійського

р-ну
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по

в селі Сабатмнівка Устинівського райо
ну (їм по 15 років) теж бажають знай
ти друзів по листуванню (317634-п. і.).
Оля Політанська бажає листуватися
з
юнаком 15—17 років. Про себе дівчи
на пише так: «Людина я весела,
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ХЛОПЦЯМ ВІРИТИ
НЕ МОЖНА?
Наш кореспондент зуст
рівся з студентами
роиогрвдського педагогічно
го
інституту
Іллані О. С.
Пуилиіна тл інституту сіги.-

ти З МИЛА О ІНТИЛАНІ стосу нки, А після всього, ще
А
обізве поаією
ОЛЕГ:

Згоден

хочу.
Але чув
розмови
про секс на «хаті».
— І хто ж туди хг
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Сьогодн,

ОЛЕНА: Особисто: я не З своєю дівчиною я
не
вірю у любов. Був у мене розлучаюсь, дуже кохаю
коханий, ради нього згод її. Вважаю, що порядний
на була хоч на крак сві хлопець, якщо він пе
ту. Але... Я втратила ві справжньому любить, не
ру у любов, у порядність
посміє до весілля всту
хлопців. І взагалі, сучасні
пати в інтимні контакти.
хлопці нездатні на справ
ЮРІЙ: Нерідко дівчата
жнє кохання.
самі шукають собі партне
ЛАРИСА:
Мати
таку
думку про всіх хлопців рів для сексу, насолоди.
—- невірно. Зі своїм ко- Мабуть, на шлях повій їх
штовхає сьогоднішнє житханням я щаслива, вірю у
його любов. Зустрічаюсь тя. Такі дівчата бувають в
«обіймах» іноземців... чи
з ним щодня, навіть в ін
то в гуртожитку, чи то,
ституті (навчаємось разом)
можливо, у якійсь «хаті»,..
не розлучаємось...
Звичайно, такі дівчата про
ОЛЕНА: Ти щаслива, Явлюбов і згадки не мають,
Аилг.
л 4-м.... Я
...

ається, що
сини начальників. Бо са
ме еони мають непорожні
кишені...
ОЛЕНА: Я згодна з Оле
гом, бо сільський хлопець
не приїде із села до міс
та займатися сексом. А от
саме сини міських чинів
воліють, познайомившись
з дівчиною, затягнути її у
своє сексуальне коло і or
саме тоді вона й стає по
вією, втративши
дівочу
честь і віру в любов. А та
ких, повірте, немало. Загляньте
ввечері о будьякий бар чи ресторан і пеUUi ТАМ ЛОЧ-
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користь лише тоді, коли керу самосвідомості, про необхід
ватимуть
нею компетентні ність захисту пам’ятників ста
спеціалісти,
висококваліфіко ровини від руйнування. Успіх
вані, зацікавлені в її резуль мали і інші слайд-фільми; «Я
татах і, головне, здатні захопи — балерина», «Перше вересня»,
«Дитинства останній дзвінок»...
ти своїми ідеями дітей.
Учень міської школи № 1
...Більше десяти років тому
завітав Володя Дурнов до Зна- Микола Гурєєв, наприклад, на
ямської
середньої школи Третьому Всесоюзному фести
валі дитячого любительського
№
1
вожатим-виробничником.
- ЩО СПРИЯЛО УСПІ
кіно в Дніпропетровську одер
І
якогось
дня
він
зрозумів,
що
ХУ? — запитую керівник;! сту
зовсім не хоче залишати світ жав за свій фільм «Останній
дії В. А. Лурнова.
дитячих захоплень. Ось так і житель» приз «За природність
— Насамперед, — праця мо став працювати на станції юних почуття і художйій такт». У
хи вихованці, про ножного з техніків, Уже багато часу ми ньому ми наслухаємо загостре

ХЛОПЦЯМ ВІРИТИ
НЕ МОЖНА?

За підсумками II і Бсесоюз*
ного фестивалю дитячого лю
бительського кіно, який недав
но завершився в Дніпропет
ровську, спеціальним призом
нагороджений колектив дитя
кінофотостудН
чо-юнацької
і’
«Надія» Знам’янської МІСЬКОЇ
станції юних техніків.
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яких можна розповідати окре- нуло відтоді, а й зараз прига
говорить Володимир дують його перші вихованці, як
мо,
допомагаю подорожували рідним містом,
Андрійович, — Я
їм розуміти людину, розкрити фіксуючи на плівку неповтор
свою душу, сказати, щс^вони ні миттєвості сьогодення, як
думають з того чи інЦіого навчалися вибирати кадр і ком
- аби не хо- позицію знімка. А як раділи во
приводу, а ще
вали вони своїх думок, радо- ни появі фотознімків Олени
Лебідь, Олега Рубана, Миколи
щів, смутку.
Пригадалася думка Дмитра Гурєєва в міськрайонній газеті
Писарєва про те, що прилуча «Серп і молот», а пізніше і в
ти значно важче, ніж принево обласній пресі!
лювати. Загальновідомо: якщо
Під керівництвом невгамов
ви зробите спробу насильно
примусити будь-кого, а підліт ного Володимира Андрійовича
ка особливо, щось зробити, навчилися створювати слайдто у вас нічого путнього з цієї фільми, що вельми непросто
задумки не вийде. Навпаки, робити. Адже відібрати; з двох
чим більш
примушуєте, тим сот відзнятих кадрів найнеоббільше
ризикуєте отримати хідніші для майбутнього фільму
результат,
протилежний ба — справа , чесно кажучи, не з
жаному. А Володимир Андрі легких. Та ще й таких, які не
йович вірить в принцип при- потребували б уточнень гляда
приваблизості мети,
намагає чів щодо його ідейного заду
ться зацікавити їх не лише му і режисерського вирішення.
нею самою, але — і, можли Вихованцям В. А. Дурнова це
во, в першу чергу — шляхами вдавалося, а особливо Аллі
Петренко, Павлу Зайцю, Сер
її. досягнення.
гію Щербині. Це їхній слайд— Якщо дитина працює, то фільм «Голос з пекла» здобув
їй ніякі дурниці в голову не перемогу в республіканському
лізуть, — вважає
Володимир1 конкурсі саморобних слайдАндрійович.
фільмів, який проводився п’ять
А ще переконаний він у то. років тому. В ньому — розпо
му, що дитяча творчість роз відь про відродження україн
виватиметься
і приноситиме ської національної культури і

но хвилюючу розповідь про ро
довід пам’яті людської, про се
ло Западню в Знам’янському
районі, яке в спогадах остан
ньої його жителька залишило
ся докором безгосподарності
нашої, А хіба можна обмину
ти увагою кінострічку колиш
нього вихованця кінофотостудії
«Надія» Сергія Щербини, яку
при вступі до Ленінграського
інституту культури
він пред
ставив на творчий конкурс ви
могливому жюрі курсу кінофотовідділення. В й»го # «імпрові
зації» поєдналися і романтизм,
і реалізм, а ще напрочуд ніж
на і трохи запечалена музика.
По-доброму можна
позаз
дрити операторській майстер
ності та режисерському вмін
ню Світлани Федорової, Ми
коли Дружиніна, Ірини Гарькавої.

Успіхом користувалися лю
бительські кінофільми,
зроб
лені вихованцями В. А. Дурнова, і на Республікаському
конкурсі «Таланти твої, Украї
но»,. який недавно закінчився
в одеському таборі «Молода
гвардія».

Наш кореспондент зуст
рівся з студентами ‘тоовоградського педагогічно
го інституту імені 0. С,
Пушкіна та інституту сіль
госпмашинобудування.

Студентка фізико-математичного факультету Кіровоградського педінституту Марина Лук'янченко влітку працює бібліотекарем у піонерському таборі «Зірочка» (с. Трепівка.
Знам’янський р-н). Поряд з нею завжди вірний друг — сріб
лястий пудель.

Укладач збірника ігор Зубцов постарався
вибрати і представити тут твори найрізно
манітнішого характеру. Вони різняться за
масштабом ідей, стилем, колоритом, емо
ційною напругою. Наприклад, повість Фелінса Димова — спроба глибокого проник
нення в психологію, чи, нраще сказати, ■
психостан людей із «світлого майбутнього».
Димов своею повістю «Чую! Іду!» неначе
підкреслює ненав’язливо запропоноване пи
тання: а чиї буде оте світле майбутнє зруч
ним для більшості’ людей- •І для «аномально» талановитої особи?
А ось оповідання Олександри Ніколашиної «Три дівиці під вікном» — це свого
РОДУ дзвінкий ляпас сучасному «антигерою». Дивовижні ліричні оповідання М. Оре
хова і Г. Шишка «Ім’я для лицаря» та «Бі
ла пляма на карті», оповідання А. Бала
буева «Хлопчик із башти часу».
Перейнята тривогою за майбутнє плане
ти повість Сергія Снняміна «Стули назус
тріч». Не раз примусить читача усміхну
тися їдка дотепність авторів-одвситів. Ви
кличуть роздуми вишукані
казкм-притмі
Сергія Булиги «Аріхальк», «Псоголові», по
веселить
лукаве
назкозо-фантастичне
оповідання «Відьмак Антон*.

А після всього, ще
обізве повією.

знайде там справжнього лицаря Обов’яз
ку, Співчуття і Справедливості!
Любителі жанру фантастики будуть зди
вовані, розгорнувшй перший том 20-томної серії «Библиотека русской фантасти
ки». Сучасний читач, який звик до подо
рожей на машині часу, космічних перельо
тів, роботів як родових ознак цього жан
ру, може, навіть, спочатку не зрозуміти,
чому цей том відкривається уривком із...
«Повести временных лет». Але не спішіть,
шановні читачі, відкладати цю книгу вбік.
Адже фантастичне, або
як в старовину
говорили — чудесне — супроводжувало
людину в усі часи. Чудесами населені сто
рінки прадавніх манускриптів і усний на
родний епос. І всі оті чарівні • видіння,
прикмети, чари, пророцтва не загинули
безслідно. Вони відгукнулися луною в тво
рах письменників XIX століття і наших су
часників. Тут і перетворення ЛЮДИНИ 8 ін
ших істот, і лікування з допомогою чарів
ного зілля чи каміння, і вічна молодість,
і можливість стати невидимим, і спілкування з померлими, і розгадування віщих
снів, і розуміння мови живої та неживої
природи і багато іншого.

Прикрасою збірки можна вважати по
вість красноярця О. Бушкова «Кішка в світ
Мрім творів давньої літератури XI —XVI
лій кімнаті». До письменницьких досто століть, до першого тому увійшли уривки
рідкісних нниг м. Чулкова «Абевега рус
їнств Бушкова належить рідкісна (навіть 3ских
суеверий», І. Забсліма, А. Корінфсько
серед фантастів) риса: він внутрішнім зо го, І. Сахарова, Г. Попова «Русская народ
ром бачить те, про що пише: в результа но-бытовая медицина» та Інших, а також
із «Травника» та тлумачника слів.
ті — його фантастичні світи завжди чітко уривки
Книга Ілюстрована роботами давньорусь
обрисовані, деталізовані, густо
населені. ких майстрів.
Остання мнига Б. Садовського вийшла з
Читач переконається в цьому, познайомив
62 роки тому. Пішли з життя майже
шись із гостросюжетною повістю «Кішка друку
всі, кому це ім’я було відоме. А для на
в світлій кімнаті». Але, головне, читач шого сучасника «око скоріше нове, ніж

Поет,
прозаїк, драматург, мемуарист,
літературний критик та історик літератури
з одного боку і талановитий стилізатор,
містифікатор з другого — він завдав май
бутнім дослідникам багато загадок. Місти
фікації Садовського, пов’язані з віршами
і листами Некрасова, Степняка-Кравчинського, Єсеніна, Блока. їх можна розгляда
ти як своєрідну помсту офіційному літе
ратурному світові, для якого Садовський
перестав існувати, а з іншого боку, чи не
було це жестом утопаючого в водах Лети, що намагається таким чином нагадати майбутнім поколінням (і нам з вами)
про себе.
Творча діяльність Бориса Садовського
продовжувалась майже 50 років. Проза
його — це своєрідний місток від традицій
історичної
белетристики,
представленої
іменами А. Мельникова-Печерського, В. Со
ловйова, Г. Данилевського до кращих до
(
сягнень цього жанру 20—ЗО років нашого
століття.
Романтизовані картини минулого, опови
ті легким серпанком містики, але не всер
йоз, а завдяки з домішком іронП, пародії,
гротеску знайде читач у повістях
«Карп
Вебер»,
«Лебедині крики», «Яблучний царьон», «Двійник» та Інших, ямі увійшли до
книги прози, що видана е 1990 році видав
ництвом »Советский писатель» під загаль
ною назвою «Лебединые клики».
Ці та інші твори чекають вас, любителі
фантастики в нашій І а інших бібліотеках.

Г. ПОВАЛІЙ,
старший бібліотекар відділу читальних
залів ОУНБ ім. Ирупської.

і

хочу, Але чув
розмови
про сенс Нд «ХВГІ»,
— / хто ж туди ХІЇМИГЬ,
як ти вважаєш?
— Важко сказати,

ОЛЕГ: Мені здається, що
варто так думати про всіх.
сини начальників. Бо са
З своєю дівчиною я
не
розлучаюсь, дуже кохаю ме еони мають непорожні
її. Вважаю, що порядний кишені...
хлопець,
якщо він поОЛЕНА: Я згодна з Оле
справжньому любить, не гом, бо сільський хлопець
посміє до весілля всту не приїде із села до міс
пати в інтимні контакти.
та займатися сексом. А от
ЮРІЙ: Нерідко дівчата саме сини міських чинів
воліють, познайомившись
самі шукають собі партне
рів для сексу, насолоди.
з дівчиною, затягнути її у
Мабуть, на шлях повій їх
своє сексуальне коло і ог
штовхає сьогоднішнє жит саме тоді вона й стає потя. Такі дівчата бувають в
вією, втративши
дівочу
«обіймах» іноземців... чи честь і віру в любов. А твто в гуртожитку, чи
то, ких, повірте, немало, Заможливо, у якійсь «хаті»...
гляньте
ввечері в будьЗвичайно, такі дівчата про
який бар чи ресторан і пе
любов і згадки не мают»,
реконаєтесь чиї там доч
їм важливіше аби дістати
ки й сини. Чи можна піс
якийсь імпорт і «керебе»...
ля побаченого розпутства,
----------в любов? и:
— А що, в Кіровограді повірити
Ні, її
є такий будинок? — запи немає, а є лише звичкатую,
Розмову вів
— Мені про це нічого
Л. САВИЦЬКИЙ.
невідомо, та й знати не
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Фото В. ГРИБА.
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В ГОСТЯХ У ГІРСЬКОГО ОРЛА
Казка — то велика правда.
О. БЕРДНИК,
«Чаша Амрітип.

забуте, причому не тільки для широкого
кола читачів, а навіть І для багатьох про*
фесіоналів-літературознавців.

й

ОЛЕГ: Згоден. Сьогодні
ще є такі хлопці, але не

А. САРЖЕВСЬКИЙ.

м. Знам’янка.

ІМ’Я ДЛЯ ЛИЦАРІВ СУЧАСНОСТІ
У видавництві «Молода гвардія» вийшов
черговий збірник бібліотечки «Румби фан
тастики». До нього включені твори моло
дих авторів.

ОЛЕНА: Особисто: я не
вірю у любов. Був у мене
коханий, ради нього згод
на була хоч на край*»сві
ту. Але...
Я втратила ві
ру у любов, у порядність
хлопців. І взагалі, сучасні
хлопці нездатні на справжнє кохання.
ЛАРИСА:
Мати
таку
думку про всіх хлопців
— невірно. Зі своїм КОханням я щаслива, вірю у
його любов. Зустрічаюс»
у ним щодня, навіть в ін
ституті (навчаємось разом)
не розлучаємось...
ОЛЕНА: Ти щаслива, Ла
рисо, а тому й заперечу
єш. Але все одно хлопцям
нема чого
вірить. Вони
вміють говорити ніжні сло
ва аби увійти в довір’я, а
потім... Тяжко стає на сер
ці, коли
хлопець, якою
любиш, пропонує вступи-

їй з ним в інтимні стОсунКИ,

і

Випало мені
недавно
прочитати фантастичну по
Олеся
Бердника
вість
“
ВОГНЯ«Хто зважиться
наречеться»
(К.,
ним
1990). На зауваження од
ного з героїв повісті, що
казкою ситий не будеш,
інший відповідає: «Хліб
для живота, а казка для
серця... Дитина без казки
не може. Зачахне дитя,
як не почує казки, або
лобурякою стане, таким,
що не дай бог!..» І далі
є заклик: «Казки (діти —
П. К.)... хай не забувають.
Бо здичавіють». Звичайно
людина,
що
ж, кожна
нормально мислить, лриУЧИТЬСЯ
єднається
до цих спра- ЦНОТЛИВО замовчує саме
ведливих слів. Але ось існування щойно згаданої
потрапляє на очі «Казка казки. Не згадується вона
про Леніна» (Українська і все тут. Ну нема та й
література: Підручник для нема. Можна б і забути
5 кл.) П. Г. Моренець, цю казку. Але ж вона на
Н. С. Ткаченко, Н. Й. Во гадує про себе вже са
лошина. — К., 1990), при мим фактом свого існу
вивченні якої учитель по вання у підручнику. Під
винен був націлити учнів креслю, видано згаданий
на «показ глибокої все підручник
торік,
тобто
народної вдячності В. І. об’єктивно, він є кращим
Леніну
— геніальному на цей (1990—1991) нав
вождю і вчителю трудя чальний рік. При цьому у
щих» (Проект
програм підручнику казка стоїть на
середньої
загальноосвіт чільному місці, відразу
ньої школи. К., 1988). Але після розповіді про герб
ж це стара програма, ска СРСР,
текстів
гімнів
жете ви. Правильно. Нова СРСР та УРСР, відкриває
програма,
яку щойно
собою
перший
розділ
(принаймні в Кіровограді) підручника.
Інші казки,
отримали наші
школи,
перекази, легенди — все

УЧИТЬСЯ
vчитьcя

це
потім,
а спочатку
«Казка про Леніна». От
же, допитливий школяр
може відразу ознайоми
тися з нею ще вдома,
адже казни — це завжди
цікаво. Що ж, може, каз
на заслуговує
на чільне
місце у підручнику,
наоіть якщо її нема у про
грамі? Щоб відповісти на
ці запитання, давайте бли
жче розглянемо цей твір.
Ленін у казці виступає
в образі Гірського Орла,
який повів людей «на ба
гачів». Мотивував Гірсь
кий Орел свої дії, а точ
ніше необхідність такого
походу, словами: «На ба
Хоч
гатих працюєте ви.
убогий, хоч і голодний
і на
— однаково живи
пана-хазяїна роби». І пішло-поїхало. «І бачив світ,
як молотки й коси міцно
тримали робітники й се
ляни на вражих панів, з
своєї землі гнали». Але
не сказано у казці, що
здригнувся
світ,
адже
йшов брат на брата, син
на батька.
А що означає «панів з
своєї землі гнали»? Чому
ж «з своєї»? Адже Бать
ківщина належала робіт
никам і селянам' так са
мо, як і панам.
У наступному реченні
з'ясовується, що не лише
«гнали» «вражих панів»,
не даремно ж «потекла
ворожа кров панська річ
ками». Видно-таки били, і
вбивали.

Сторінка аля улнів шкіл,

П. КИЗИМЕНКО
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Трагічна історія наша,
не вмістити її і в десят
кові казок. Коли не ста
ло панів, відшукали під
панків, куркулів. І знову
потоки горя. Потім доб
ралися до соратників по
недавній боротьбі з па
нами, а потім — до вож
дів і класиків. Не треба 6
так. І про це вже сказа
но. Та дітям чомусь вкот
ре пропонують згадану
казку.
А втім, навіщо ламати
списи,
адже,
скажімо,
тлумачний словник росій
ської мови С. І. Ожегова
(М.г 1983) пояснює слово
«казка» як
«повествова
тельное, обычно народно
поэтическое
произведе
ние о вымышленных ли
цах и событиях, преиму
щественно
с
участием
волшебных, фантастичес
ких сил». Або навіть прос
то як «выдумка, неправ
да».
І чого б то дивуватись
авторам підручника, ад
же міняються часи і ми
змінюємось разом із ни
ми. Ще вчора ми вірили
в те, що у нас усе над
звичайно добре, в «роз
винутий
соціалізм»,., та
мало ще в що. А сьогод
ні вже плюралізм, гласкість... А завтра?
І якщо ми, наші батьки і діди читали та чули
про наших вождів лише
казки, легенди та аиекДоти, то хочеться,
щоб
принаймні діти наші зна
ли про них ПРАВДУ.

Р
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ПОТРОХУ

МАСАЖУЙ ВУХА—ЗАБУДЕШ ОРО КОЖУХА
*°С«'ДЧЄНІ дитячі лікарі поліпшувати функціональний стан
140 “ формо» і ст». носоглотки, підвищувати її опір різ
•у“*ниж раковин можи» встанономанітним хвороботворним факто
на тільки ступінь здоров’я янрам, іншими словами, сприяє її за
’ИМН’ а й її загартованість. Чи справ- гартуванню. Це в свою чергу пози&"■ ’•гартування
оргаиїзму лікарі радять робити масаж вушних раковим!

Нічого дивного в цьому
немо
Спеціалісти давно підмітили: якщо у
дитини мочки вуж короткі,
чахлі,
викривлені
і міцно приросли ДО
це не тільки косметичний чи
спадковий дефект. Ям правило, май
же всі володарі таких вух — пога
но фізично розвинені,
розніжені,
ослаблені...
"ч
Однак вушні раковини цікаві ще
й в іншому аспекті. Це своєрідна
рефлексогенна територія, яка пе
ребуває в контакті з багатьма, внут
рішніми органами і системами ор
ганізму, зокрема,
з носоглоткою.
Тому масаж вушних раковин здатен

ШУКАЙТЕ
КАЛЬЦІЙ

У КВАСОЛІ
Кажуть, що короткозорим
людям дуже потрібні мі
неральні речовини. Чи там
це!
У людей,
які стражда
ють короткозорістю, наявні
порушення фосфорно-кальційного обміну і пов'я
заного з ним обміну маг
нію. Особливо виражені
вони у віці 13—16 років і
при прогресуючій коротко
зорості. Тому короткозо
рим, і перш за яке дітям,
призначаються препарати
кальцію б фосфору. Але
найкращий спосіб попов
нення цих речовин в орга
нізмі — вживання продук
тів, які містять підвищені
концентрації макро- і мік
роелементів. Потрібно ті
льки знати ці продукти і
вміло комбінувати їх у ра
ціоні протягом всього ро^КАЛЬЦІЙ. Майже 4/5 до

бової необхідності кальцію
забезпечують молочні про
дукти.
Особливо багато
його у твердих і плавле
них сирах, жирному сирі
9 згущеному
молоці. З
овочів багаті кальцієм зе
лена цибуля, томати, стру
чкова квасоля, зелень пет
рушки, часник, а також де
які ягоди і фрукти — су
ниця, шипшина, чорна смо
родина, хурма. Багато ка
льцію у білих сухих гри
бах, халві, горіхах, молоч
ному шоколаді.
Як правило, всмоктуєть
ся 10—40 процентів каль
цію. При надлишку цього
мікроелемента може роз
винутись сечокам'яна хво
роба.
ФОСФОР.
Основна кі
лькість фосфору спожива-

тивно впливає і на загальне загар
тування дитячого організму.
Ось декілька вправ. Швидке заг
ніть вуха наперед, спочатку мізин
цем, потім усіма іншими пальцями.
Притисніть вушні раковини до го
лови, потім відпустіть. Повторіть де
кілька разів так, щоб дитина відчу
вала у вужах стук. Покращення гнуч
кості вушних раковин сприяє загв-

сться людиною з молоком,
м'ясом, рибою і хлібом.
Особливо багаті цим мік
роелементом тверді і плав
ломі сири. З овочів мого
найбільше в зеленому го
рошку, стручковій квасолі,
хріні, часнику і зеленій ци
булі. Оз фруктів найбіль
шим вміст фосфору вияв
лено в сухій куразі. До
сить багато його в арахісі,
м'якоті слив, у соняшни
ковому насінні, сухих бі
лих грибах. Як правило,
всмоктується 50—90 про
центів фосфору. Для до
рослих оптимальним вва
жається
співвідношення
кальцію б фосфору 1:1,5.
При надлишку фосфору
може відбуватись виведен
ня кальцію з кісток.
МАГНІЙ. Бере участь у
формуванні кісток, в обмі
ні вуглеводів, енергетич
ному обміні, регулює ро
боту нервової тканини. В
деяких процесах магній
виступає як антагоніст ка
льцію о надлишок магнію
знижує засвоюваність ка
льцію. Найкраще співвід
ношення кальцію і магнію
1:0,7, чого можна доби
тись спеціальним підбором
харчових продуктів.
Більша частина
магнію
вводиться
в організм з
хлібом і круп'яними виро
бами. Багато його в горо
сі, квасолі, сухому молоці,
порошку какао. Найвищим
вмістом магнію відзнача
ються горіхи, мигдаль, со
няшникове насіння. А от
більшість овочів, на жаль,
бідні на магній.
Джерелом багатьох ві
тамінів, макро- і мікроеле
ментів є і пряноароматичні рослини, із них в нашій
країні
ростуть васильки,
гісоп лікарський (містить
близько 170 мг% аскорбі
нової кислоти) і хрінниця
посівна (провітамін А, ві
таміни В, С, К, а також ка
льцій, фосфор, магній, ка
лій).

льному зміцненню організму.
Наступна вправа. Захопіть кінчи
ками великого і вказівного пальців
обидві мочки вух. Сильно потягніть
їх униз, потім відпустіть. Повторіть
5—6 разів. Ця процедура особливо
корисна при загартуванні горла і
ротової порожнини, оскільки
на
вушній мочці розташовані рефлек
согенні зони піднебінна І носоглот
кових мигдалин, а також
ротової
порожнини.
І, нарешті, ще одна вправа. Вве
діть великий палець у зовнішній слу
ховий отвір, а вказівним притисніть
розміщений спереду виступ вушної
раковини, так званий козелок. Здав
люйте і повертайте його у всі боки
протягом 20—ЗО секунд. Було б не
погано, якби цей простий прийом
масажу став регулярним: він сти
мулює функцію надниркової зало
зи, гормони якої мають протналергійні властивості, а також зміцним
ніс, горло, гортань.

ЯК Є САЛО —
БУДЕ Й МИЛО
Старовиині рецепти виготовлення мила в домашніх
умовах допоможуть вам подолати «мильну лихоманку»,
з якою ніяк не можуть упоратися наша промисловість
і торгівля.
МИЛО ДОМАШНЄ М'ЯКЕ
3,4 кг поташу, 4,5 кг, подрібненого жиру тваринного
або сала, 1 л води.
Третину тваринного жиру або сала змішати з пота
шем та невеликою кількістю води і поставити варити на
слабкому вогні. Помішуючи, в суміш додати решту жи
ру. Варити до утворення однорідної маси, яку вилити у
каструлю чи інший посуд для дозрівання. Щодня масу
старанно перемішують, додаючи потрохи решту води*
Мило готове через два тижні.

Замість поташу в давнину використовували попіл з
соломи (найкраще з гречаної чи просяної), кукурудзин
ня, бадилля соняшників. Його настоювали у воді в га
рячій печі протягом 6—8 годин, після чого розчин на
бував: лужних властивостей і розчиняв жир. Концентра
цію розчину попелу підбирали експериментально.

МИЛО ТВЕРДЕ ДОМАШНЄ
Чотири відра м'якого домашнього мила помістити в
котел і, підігріваючи на вогні, безперервно помішуючи,
долити один літр розчину кухонної солі. (Сіль розчиня
ти у воді до повного насичення). Кип'ятити до випадан
ня в'язкого осаду, після чого ЗНЯТИ З 8ОГНЮ і злит^ во
ду, що залишилася.
Мило проціджують у форми. Після того, як воно за
твердіє, його розрізають на шматки за допомогою тон
кого дроту. Одержані шматки досушуються до норма
льного затвердіння«
МИЛО

ЗАПАШНЕ

1,1 кг жиру, 0,56 кг їдкого натру, 1 літр води.
Розчинити їдкий натр у воді. Розтопити на слабкому
вогні жир І додати до нього половину отриманого лу
гу. Сумки, не доводячи до кипіння, ретельно розміша
ти, після чого долити рейггу лугу. При цьому!* стежити,
щоб температура суміші не упала нижче 65°С.
Коли маса загусне і жир перестане відчуватися при
розтиранні між пальцями, її перекладають у форму, до
давши перед цим будь-яку ароматичну речовину для
запаху. Через дві доби мило можна різати на шматки.

:’:Й

з УСІХ УСЮД
у ФРН створено новий
рентгенівський апарат, еег
ромінения від якого на 90
процентів менше ВІД НИНІ
Існуючого. У ньому за
мість звичайної плівки ви
користовують
спеціальну
фольгу. Дані рентгенівсь
кого обстеження, зафіксо
вані на фользі, зчитуються
потім за допомогою лазер
ного променя і передаю*
ться в комп’ютер, який Пе
ІИ*
ретворює одержану
Іи*
формацію в знімок.

Випадки, коли в смооі
стародавньої рослини «mw
сервуються» комахи» не
поодинокі. Що стосується
хребтових, то в янтарний
«полон» до цього попади
дві ящірки. Жаба у такому
вигляді знайдена вперше.
*
*
*

Коли заправляють авто
мобіль на бензоколонці, р
повітрі стоїть сильний за
лах парів бензину. Тут &
втрата палива, і постійна
небезпека пожежі. Група
інженерів із
шведського
міста Гетеборга запропо
нувала одягати на заправні пістолети гумові рука
ви, в яких створюється
розрідження. Пари бензи
ну всмоктуються і направ
ляються в резервуар, де
конденсуються.
Завдяки
цьому станція економить
близько 30 тонн бензину
Існують значні супереч на рік.
*
ки щодо граничної ваги
Рекордсменом сввту на
вантажу, який дозволено
піднімати і
переносити зивають японський міст
людини У 12 країнах ця Ахаші - Кайихо з головним
межа взагалі не встанов прогоном завдовжки 1930
лена, в в ряді Інших існу метрів. Спирається він на
ють професійні норми: на пілони, кожний з яких
приклад, в Індії для доме« висотою сягає Ейфелевої
рів — 100 кг, а для фінсь башти.
*
*
ких пакувальників—40 кг.
У багатьох країнах вста
У Хьюстон! (США) роз
новлені. обмеження для роблена
автоматизована
перенесення вантажів жін система, яка дає змогу
ками. В Японії — 30 иг для виявити генетичні порушен
роботи з перервами і 20 ня у зародків. Однією з
кг — без перерв, в Чехо- складових частин цієї сис
Словакії І СРСВ — 15 кг. теми є телевізійна камера,
♦ ♦ ♦
котра монтується на мікро
Протягом останніх ста скопі і підключається ра
років відбувається постій зом з ним до відеоінди_________
т____ рівня
_________
на електронане підвищення
світо- катера
•ого "океану ВченіНаціо- променевій трубці і лазеркального центру атмосфер* ного Друкарського апара
них досліджень (США) і та. Мікрозображення кро
університету Східної Анг в'яних тілець у пробі нав
лії пояснюють це загаль колоплідної рідини пере
ним потеплінням клімату дасться камерою на екран
на планеті під впливом індикатора, де оператор
може переміщати, пере
парникового ефекту.
Підвищення рівня моря вертати і випрямляти «ок
відбувається завдяки та ремі хромосоми. Таким
ненню полярних льодів і способом генетик переві
розташованих на невели ряє наявність всіх 46 хро
ких висотах льодовиків, а мосом нормального кро
також теплового розши в'яного тільця і групуа їх
рення верхніх шарів води за категоріями.
Нова система скорочує
морів і океанів.
♦
*
*
тривалість
аналізу з 4$
У Голландії випускаєть до 7 хвилин.

* *

*

ся спеціальний захват для
автоматизованого укладан
ня бетонної бруківки. За
хват монтують на гідрав
лічному екскаваторі і він
акуратно викладає бру
ківку із блоків. Кладку за
лишається тільки ущільни
ти вібратором і дорожнє
покриття готове. Агрегат
обслуговує троє працівни
ків. За день вони можуть
викласти до 500 квадрат
них метрів покриття.
*
*
*
Кілька років тому гірник
однієї з шахт Домінікан
ської республіки знайшов
уламок янтарю із поміще
ною в ньому жабою. Тва
ринка прекрасно зберег
лась: очі і рот відкриті,
крізь прозору шкіру добре
видно хребет. ВІК жаби —
35—40 мільйонів років.

Японським спеціалістам
вдалось створити новий
вид штучної
шкіри, яка
безболісно приживається
на тілі людини, ефективна
лікує найтяжчі опіки І по
ранення, не викликаючи
при цьому побічних явиш
і практично не залишаю*
чи слідів.
Сировиною для цього
засобу слугує панцир зви
чайного краба, з якого
одержують полотно, нот*
ре замінює шкіру.

«ДАРУНОК НЕБЕС»
Лікарі радять — лийте кефір, він ду
же корисний. Але, коли глянеш на ньо
го в магазині, а потім скуштуєш — чо
мусь не хочеться...

1

Не всі знають історію кефіру, най
більш поширеного і популярного в нас
кисло-молочного напою. Його батьків
щиною є гори Північного Кавказу. Ке
фірні грибки, «зерна Магомеда», пере
давались із покоління в покоління, спо
сіб приготування напою — «дарунку не
бес», як мого називали горці, тримався

у величезній таємниці,
розголошення
якої каралося смертю. І лише в 1867 ро
ці з'явилось перше наукове описання
кефіру. У Москві цей напій став прода
ватись тільки з 1907 року.
За поживністю кефір рівноцінний з
молоком, біологічна ж цінність його на
багато вища. У цьому кисло-молочному
продукті в результаті бродіння частко
во розщеплюються молочні білки, що
полегшує і поліпшує їх засвоєння. Так,
звичайне молоко через
годину після

вживання засвоюється на 32 проценти,
кефір же за цей час перетравлюється
майже повністю.
Цілющий вітамінний комплекс
продукту представлений вітамінами групи
В, вітамінами А,| Д, Е, С, холіном, фоліє
вою кислотою. При приготуванні кефі
ру проходить і синтез вітамінів групи В,
тому їх у напої стає більше, ніж у пріс
ному молоці. Мінеральні солі тут зна
ходяться
у співвідношенні, найбільш
зручному для засвоєння людським ор
ганізмом. Молочна кислота напою сприяє

Матеріали полоси підготувала
ВОСЬМА СТОРІНКА

•

З СЕРПНЯ 1991 РОКУ

засвоєнню фосфору, кальцію
заліза
Разом з вуглекислим газом і' спиртом
вона надає йому своєрідного аромату 1

смаку, подразнює закінчення смакових
нервів, покращує апетит та ін
ВИХ
Тривале лікування
антибіотиками і
сульфаніламідами пригнічує «и.,
кор«-.,,
викликає так званий дисбактеріоз

Ке-

мічник. л лікувальною метою його ..
кож вживають при інших захворю.ін'

Оф СКИРТАНЬ.
«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

І

ПОЛІТИКА ТА II ЛІДЕРИ
■

айже шість десятиріч після в. і. леНІНВ біля
біля керма
Ч&ПИЛ
-ніна
влади Радянської
Соціалістичної
держави
не було
людей,
...
’ ------'•'Г*’*'
лгидси,
котрі о одержали повноцінну, » тому числі юридичну освіту.
Загальновідомий освітній рівень Хру
щова, Брежнєва, Черненка.
Першим після Леніна радянським дер
жавним діячем, котрий відповідає світо
вим уявленням, виявився перший же піс
ля нього юрист, який одержав класичну
освіту в найпрестижнішому вищому нав
чальному закладі, перший
Президент
СРСР Михайло Горбачов. Йому довелось
пережити стільки всього, чим не може
«похвалитись» жоден
державний діяч.
Від майже загального захвату до майже
загальної антипатії у своїй країні, від не
стороженої стриманості до
заразливої
сігорбіманії» за рубежем, І
______
всього
за
шість років? Але чим більше часу прохо
дить, чим більше світ дізнається про по
літичні методи Горбачова і його тактичні
прийоми, про його манери і звички, риси
характеру і навіть горезвісні неправильні
наголоси, південно-російський
акцент,
тим все непередбаченішим стає кожний
його наступний крок. І в цьому смислі із
всіх своїх попередників він, звичайно, на
гадує перш за все Леніна — політика і
тактика.

М

ні», і, звичайно, серйозні заняття російсь
кою мовою і літературою, у тому числі і
за допомогою участі в самодіяльності, але,
як негативний результат більшої свободи
мовного спілкування, з'являлась легкість
виголошення різноманітних промов і до
повідей, досягнена, на жаль, за рахунок
розширення звичних фразеологічних бло
ків, повсякденних
кліше з
постійного
словника комсомольського функціонера.
Цей словник, обов'язковий, легко за
своюваний і
причепливий, як вважають
колеги по МДУ, надійно служив Горбачо
ву о в студентські роки. Набуті, хай і на
скромному, районному рівні навики і дос
від плюс одержана в школі за відмінні
успіхи медаль, а головне — орден, воіс
тину рідкісна, якщо не унікальна для юна
ка його віку державна нагорода, зігра
ли відчутну роль у визначенні його сус-

не означає, що він був
грозважливим
______ .............іІ
азартним кар'єристом. Парадокс радянсь
кої дійсності полягає в тому, що хоча
кар'єризм у нас — національна біда і по
ширений повсюди, відвертих кар'єристів
дуже не люблять і часто прагнуть підста
вити їм ніжку. Як згадують колеги, охо
чих «зупинити» Горбачова не знайшлось.
Чому? Ну, по-перше, тому що, як вже бу
ло сказано раніше, його «соціальна база»
(і старші^ і молодші) була досить широ
кою, а по-друге, тому що він, очевидно,
концептуально уникав загострень, конф
ліктів, занадто бурхливих з'ясувань.
У ті досить напружені сталінські і пер
ші ліслясталінські роки
будь-які гострі
сутички і конфлікти 1 в студентському се
редовищі, і між студентами й викладача
ми могли мати небезпечні і непередба
чені наслідки, надовго, а то й назавжди

Михайло

Сказати, що до Горбачова
поверну
лась колишня популярність, або хоча б П
частина, було б невірно. Але те, що йо
му вдається якимись немислимими гал
сами вести державний корабель
повз
рифи громадянської
війни, — незапе
речний факт. Справді, днище раз за ра
зом скрегоче об мілину, декілька про
боїн пропускають воду, але її
вдається
вичерпувати без суттєвої втрати плавучеє
ті. Справді, вже не вся команда виконує
накази капітана і не всі відсіки корабля
піддаються контролю, але даремно деякі
радикали стверджують, що корабель не
рухається. Якби він стояв на місці і не
рухався, хай навіть дуже повільно, вперед,
«вічно вчорашні», як влучно охрестили »
Німеччині прибічників тоталітаризму, не ата
кували б Горбачова з такою розлюченіс
тю. Тх відверті, хоча
поки й обачливі
прокляття, — найвірніше свідчення того,
як далеко насправді просунувся корабель.
Так, у всіх є претензії до Горбачова,
так, ми всі вкрай втомлені, змучені і, чо
го гріха таїти, просто виснажені. І все ж,
помиляючись, роблячи часом очевидні
промахи, інколи буквально дивом, в ос
танню хвилину, корегуючи курс і уникаю
чи катастрофи, Горбачов утримує штур
вал.

і

І ось інтерес до його особи, його роль
у світовому процесі
знову починають
зростати у зв'язку з унікальними мож
ливостями, які відкриваються на основі
пропозицій Г. Явлинського. Чи буде на
цей раз курс Горбачова твердим, рівним,
упевненим, чи нас чекають нові зигзаги,
нове лавірування, від якого інколи
за
хоплює дух? Це
надзвичайно цікавить
усіх. Тому що, можливо, це останній шанс
на прорив до нормального життя. Іншого
такого не буде. І для того, аби краще
зрозуміти витоки формування складного
феномену особистості по імені Горбачов,
заглянемо у його минуле, настільки дозволяють це не дуже численні відомості.
...Восени 1948 року у дев'ятий клас пер
шої середньої школи великого села Червоноармійського, одного з районних цен
трів Ставрополя, прийшли декілька ви
пускників восьмирічної школи села Привольного. Серед них і Михайло Горбачов.
Був він старшим від багатьох одноклас
ників: пропустив рік через фашистську
окупацію. Певно, не тільки рік різниці, а й
солідне для його сімнадцяти років трудо
ве загартування (на момент вступу
до
дев’ятого класу він так успішно попрацю
вав штурвальним на збиранні врожаю у
бригаді свого батька, що весною наступ
ного року був нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора), і репута
ція круглого відмінника надавали йому
впевненості в собі, солідну манеру пове
дінки, авторитет і повагу серед товари
шів. Його без сумнівів вибрали секрета

ГОРБАЧОВ
пільного статусу. Тут варто врахувати іі
такі суттєві обставини. У ті роки студент
ство ділилось на дві основні частини. Бі
льша складалась із вчорашніх школярів,
а менша —* із колишніх фронтовиків або
в усякому разі тих, хто пройшов через ар
мійську службу. Зрозуміло, останні були
старшими,
досвідченішими,
зрілішимм
від недавніх
школярів.
Багато з них
встигли стати членами і кандидатами в1
члени партії. Звичайно, що адміністрація
і партійне керівництво університету в ос
новному орієнтувались на них, прагнучи
саме їм доручити обов'язки старост, про
сунути їх у профспілкові і комсомольсь
кі бюро й комітети. Хоч, звичайно, їх по
єднували і з недавніми школярами, адже
тих було набагато більше. Так ось, Горба
чов зайняв дуже «зручне» місце: на сти
ку цих двох категорій. Це не було його,
(*
заслугою, просто так трапилось. Але для
старших він, з його трудовим багажем і
таким рідкісним для студентів його віку
орденом, був за свого. Своїм виявився(
він і для «школярів», адже різниця у віці,
(рік—півтора) досить незначна, а школуг

він так же, як і вони, щойно, закінчив,
армію ще не пройшов, словом, був «од
ним із них». Ця близькість І до тих, і до
інших швидко спрацювала і, очевидно, ві>
і
рем комітету комсомолу школи, а трохи дігравала відчутну роль усі студентські
___ ___
роки.
Коли
на
першому
ж
курсі
вииикпізніше — членом бюро райкому комсо
ло гостре суперництво між двома премолу. Для школяре це було вже немало.
Його шкільні товариші пам'ятають чима тендектами на пост комсорга, яскравими,
здібними, але безкомпромісними хлопця
ло цікавих деталей, які досить яскраво _____
ми, суперництво, яке загрожувало розиохарактеризують Горбачова як людину. Ось
хоча б така. У Михайла склались дуже лоти студентів на два табори, старші товариші. як компромісну фігуру, здатну
теплі стосунки з учителькою російської
зберегти мир і єдність, висунули Горбачо
мови і літератури.
Якось він їй сказав:
«Юліє Василівно, я хочу стати юристом, а ва. Він і був обраний.
Звичайно, у нинішній політичній ситуа
виріс, самі знаєте, у селянській сім'ї. До
поможіть мені краще оволодіти мовою і ції цей епізод виглядає як якщо і не нав
виправити вимову...» І ще. Горбачов охо мисно видуманим, то в усякому разі —
че брав участь у самодіяльності. Вдало і тенденційно поданим. Але все викладене
з захопленням грав у лермонтовському __ чистісінька правда, і десятки колишніх
«Маскараді» князя Звєздича, а в «Снігу- студентів юридичного факультету МДУ
рачцГя О. Ж. Островського — іншого кия- того часу можуть це підтвердити. Те, що
зя, Мизсиря.
Горбачов послідовно ставав комсоргом
Мовою Горбачов оволодівав. Сприяли групи, курсу, факультету, членом комітецьому і нове усвідомлення своїх недолі- ту ВЛКСМ усього університету, аж ніяк

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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скалічити долі. Важко зараз судити, чи ро
зумів це Горбачов і чи була лінія пове
дінки цілком свідомою і глибоко проду
маною, але те, що вона підтримувалась
значною більшістю і на всіх виборах ре
тельно давала йому голоси, — істинний
факт.
Професор Вишняков згадує, що Горба
чов, як комсомольський лідер факультету,
не тільки вміло гасив пристрасті иа різно
манітних засіданнях і зборах, нерідко ви
користовуючи для цьрго аргументи мо
рально-етичного, так би мовити, гуманітар
ного характеру, але й володів здатністю
«не чути» політичних ярликів, до яких у
ті роки охоче вдавались деякі любителі
зробити кар'єру на чужих кістках. Ніколи
не виявляв Михайло у ставленні до това
ришів по навчанню ніяких національних
переваг: серед тих, із ким він дружив, бу
ли росіяни і українці, єврей і чех. Остан
ній— майбутній секретар ЦК КПЧ, один
з керівників Празької весни, нині професор Інсбрукського університету Зденек
Млинарж.
А втім, не треба думати, що майбут
нього Президента відрізняли абсолютна
прихильність і беззаперечна лояльність
до «властей». Колеги добре пам'ятають
випадок, який міг би дорого обійтись студеиту Горбачову. Діло було так.
Після
опублікування останньої «безсмертної»
праці Сталіна про* економічні проблеми
одна з лекцій була присвячена цій епохальній події. Лектор чи то з необережності, чи з недбалості зачитував студенабзаци із статей, опубліковані
на
цю тему в центральних газетах. Несподі
вано (певно'* через недогляд) виголосив
одну з одержаних записок, автор якої
звинувачував його у відвертій цитатності
і вимагав наукового коментування нової
роботи Сталіна. «Хто написав цю записку?І» — грізно спитав розгніваний лектоо.
Над аудиторією на мить зависла напружена тиша. «Я», — Горбачов піднявся зі
свого місця. Його викликали в деканат і
«вчили розуму», але все обійшлось... Від
чайдушна сміливість чи точний розраху-
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нок: за почерком автора есе одно знай
шли б?..
і
Прагнення заповнити пробіли у своїй і
освіті і вихованні, яке з'явилося у Горба- І
чова ще в школі, залишалося характер
ним для нього і в студентські роки. Про- І
фесор Михальова у своїх спогадах, уже В
частково відомих у СРСР і на Заході, під- І
креслює, що Горбачов постійно просив її, І
як представницю столичної інтелігенції, в
ввести його у світ мистецтва, брати з !
собою в театри, музеї, на концерти, не со- Ь
ромився питати про невідоме і незрозу- І
міле, в тому числі й із сфери, так би мо- !
вити, побутового етикету.
и
Тепер про Горбачова-юриста. На недав
ньому з'їзді Спілки письменників РРФСР, І
яка давно вже не відзначається «делікат- |
ністю» у виразах її членів щодо Горбачо- |
ва, його звинувачували навіть у тому, що
має юридичну освіту(І). Не будемо на- |
магатись осягнути логіку ораторів цього |
з’їзду і через повну безнадійність подіб- к
них спроб, і через повну відсутність та- І
кої, але відмітимо,
що, з іншого боку, |
Президент піддається різкій критиці
за ■
суто юридичну
недосконалість багатьох і
його указів і пропозицій.
Аналізуючи доступні спогади колишніх
колег Горбачова по університету можна р
знайти свідчення про його велику пра- .
нездатність, посидючість, широту загаль- г
нополітичних і загальнокультурних інте- |
ресів, але немає, чи майже немає, свідчень
про його особливий інтерес до суто поа- \
вових дисциплін і практичних
проблем
юриспруденції. Серед розповідей про ІС- ;
торію знайомства Михайла Горбачова з
Раїсою Максимівною Титаренко і їх шлю
бу звертає на себе увагу одностайність, ;
з якою всі відзначають постійну турботу
і допомогу дружини буквально з перших
днів. Враховуючи філософську освіту Раїси Максимівни, неважко
передбачити,
що величезна громадсько-політична ро
бота, яку вів Горбачов в університеті, з
одного боку, а коло інтересів і знань дру
жини — з другого, могли й зсунути на- ,
лравленість особи Горбачова із суто пра
вової на політичну сферу. Зрозуміло, що1
це не більш як припущення. Однак
на П
його користь свідчать і деякі факти. Бідо- п
аао, що після закінчення університету Гор- V
бачов мав реальну можливість стати слідчим Куйбишевської районної прокурату- ■
ри Москви. Він не скористався цією мож
ливістю. Не виключено, що зіграла роль
відсутність житла у Москві. У всякому
разі, у розпорядження прокурора Став- 1
ропольс^кого краю Михайло за розподі
лом поїхав і покірно прийняв призначен
ня стажером слідчого в прокуратуру від
даленого, аж ніяк не курортного, непрес
тижного району.
Будемо відверті: для комсомольського
лідера юридичного факультету МДУ, чле
на партії, орденоносця це був
просто •
«провальний» варіант. Що ж трапилось?
Ніяких фактів, які б обумовили цей аж
надто невдалий старт юридичної кар’єри !
Михайла Горбачова немає. В усякому ра- ї
зі вони нікому не відомі. Значить, ми маємо право на припущення
або, корис
туючись СЛІДЧОЮ термінологією, версії. І
Перша з них полягає в тому, що Горба
чов вирішив почати з азів, надіючись на
сильні риси свого характеру — наполег
ливість, працелюбність, здатність до са
моосвіти, вірячи, що все це плюс «рідні
стіни» допоможуть йому просунутись.
:
Друга може полягати в тому, що Гор
бачов точно передбачав те, що трапиться п
з ним надалі. А трапилось ось що. Через Н
чотири місяці, тобто за два місяці до то- |
го, як стажер повинен був стати штатним •
слідчим і одержати перший класний чин
молодшого юриста, крайовому прокуро
секретар
рові зателефонував
другий
крайкому
комсомолу Микола Махотенков і став умовляти відпустити Михайла
Горбачова як такого, що має
великий
досвід комсомольської роботи, у розпо
рядження крайкому ВЛКСМ. Василя Ми
колайовича Петухова прохання це не порадувало. Не так вже багато місцевих
уродженців, котрі закінчили столичний
університет, попадало в систему крайо
вої прокуратури. Але стажер ще нічим
особливим себе в прокуратурі не проя
вив, а комсомольська біографія у нього
була вже солідною. Та й там, де крайком
комсомолу, там і крайком партії... Одним
словом, прокурор краю, як він зараз по
яснює, вирішив стажера протестувати. Як
що той почне гудити прокурорську робо
ту і рватись у комсомольський апарат, не
дозволити йому піти. Але у стажера вис
тачило такту з повагою відізватись про
слідчу* роботу і віддати вирішення своє;
долг на розсуд прокурорського генерала,
*
Михайло
Горбачов так ніколи і не ст*в
на7о"днмм\'лї^^^
можна з упевненістю сказати, що посада, ----яку він зараз і
займає, тільки здається більш легкою...

За матеріалами «Нової будівельної
газети» [липень, 1991 р.|.
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ДРУГОГО КОЛА 54-ГО ЧЕМПІОНАТУ
СРСР З ФУТБОЛУ
серед команд другої ліги першої зони
України
(після назв команд і міст подаємо результати
команд у першому колі)
1 серпня, четвер
*
«Приладист» (Мукачеве) (5-те місце)
«Прикар
паття» (І.-Франківськ) (2-ге місце).
«Кристал» (Херсон) (3-тє місце) — «Стахановець»
(Стаханов) (17-те місце).
«Колос» (Нікополь) (1-ше місце) — «Нафтовик»
(Охтирка) (4-те місце).
«Шахтар» (Павлоград) (15-те місце) — «Верес»
(Ровно) (7-ме місце).
«Сталь» (Комунарськ) (22-ге місце) — «Темп» (Ше
петівка) (14-те місце).
«Закарпаття» (Ужгород) (10-те місце) — «Поділ
ля» (Хмельницький) (ІІ-те місце).
«Карпати» (Кам’янка-Бузька) (21-е місце) — «По
лісся» (Житомир) (6-те місце).
«Кривбас» (Кривий Prf) (13-те місце) — «Десна»
(Чернігів) (9-те місце).
«Маяк» (Очаків) (23-те місце) — «Автомобіліст»
(Суми) (12-те місце).
«Океан» (Керч) (16-те місце) — «Хімік» (Сєвєро
донецьк) (24-те місце).
«Чайка» (Севастополь) (25-те місце) — «Маяк»
(Харків) (26-те місце).
«Дніпро» (Черкаси) (19-те місце) — «СКА» (Київ)
(20-те місце).
«Зірка» (Кіровоград) (18-те місце) — «Динамо»
(Біла Церква) (8-ме місце).

>

* * *

Ö

4 серпня, неділя
«Зірка» — СКА (Київ)
8 серпня, четвер
«Маяк» (Харків) — «Зірка»

11 серпня, неділя
«Хімік» (Сєвєродонецьк) — «Зірка»

«ДРУКМАШ» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
головного енергетика об'єднання
— зарплата 500 крб.;
головного металурга — 400 крб.;
заступника головного технолога
— 380 крб.;
економіста no МТС — 160-220
крб.;
інженера-технолога другої кате
горії по термічній обробці мета
лів — 220 крб.;
штампувальника — 300-400 крб.;
електрогазозварників — 250-290
крб.;
опилювачів — 500-550 крб.;
монтажерів сантехнічних систем
і обладнання — 220-260 крб.;
наладчиків — 600-650 крб.;
слюсарів-інструментальників —
250-500 крб.;
апаратників гасіння вапна —
180-190 крб.;
токарів — 400-500 крб.;
шліфувальників — 400-450 крб.;
контролерів — 180-250 крб.;
вантажників — 200-300 крб.;
водіїв електротранспорту — 300320 крб.;
термістів — 200-350 крб.;
слюсарів механоскладальних ро
біт — 280-320 крб.;

слюсарів-ремонтників — 300-400
крб.;
400-450
фрезерувальників крб.;
різчика на верстатах — 250-300
крб.;
електромонтерів — 300-400 крб.;
гальваників — 300-350 крб.;
ливарників пластмас — 300-450
крб.;
регулювальників радіоелектрон
ної апаратурні приладів—150-250
крб.;
слюсарів-складальників
радіо
електронної апаратури і приладів
— 150-200 крб.;
наладчиків верстатів і маніпуля
торів з програмним управлінням
— 150-250 крб.;
пакувальників — 200-220 крб.;
виготовлювачів трафаретшкал і
плат — 150-200 крб.;
150наладчиків обладнання
250 крб.;
допоміжних робітників для пра
ці на полях підшефного господарст
ва на три місяці — 150-170 крб.;
За довідками звертатися у від
діл кадрів головного заводу по
вул. Волкова, 2. Тел. — 59-64-80.
ВО «ДРУКМАШ».

19 серпня, понеділок
«Зірка» — «Десна» (Чернігів)
24 серпня, субота
«Полісся» (Житомир) — «Зірка»
27 серпня, вівторок
«Поділля» (Хмельницький) — «Зірка»

ЗО серпня, п’ятниця. Кубом України (1/4 фіналу)
2 вересня, понеділок
«Зірка» — «Темп» (Шепетівка)

5 вересня, четвер
«Зірка» — «Верес» (Ровно)

9 вересня, понеділок
«Нафтовик» (Охтирка) — «Зірка»
12 вересня, четвер
«Стахановець» (Стаханов) — «Зірка»
17 вересня, вівторок. Кубок України (1/4 фіналу!
21 вересня, субота
«Зірка» —- «Приладист» (Мукачеве)

24 вересня, вівторок
«Зірка» — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
30 вересня, понеділок
«Колос» (Нікополь) — «Зірка»

3 жовтня, четвер
«Кристал» (Херсон) — «Зірка»

8 жовтня, вівторок
«Зірка» — «Сталь» (Комунарськ)
11 жовтня, п’ятниця
«Зірка» — «Шахтар» (Павлоград)

17 жовтня, четвер
«Карпати» (Кам’янка-Бузька) — «Зірка»

20 жовтня, неділя
«Закарпаття» (Ужгород) — «Зірка»
25 жовтня, п’ятниця
«Зірка» — «Маяк» (Очаків)
28 жовтня, понеділок
«Зірка» — «Кривбас» (Кривий Ріг)

1 листопада, п’ятниця
«Чайка» (Севастополь) — «Зірка»

иігіі ті л й'гі?
ІІК11ДАИ1йі

Р < ПЛІЛІіиі/ІЛ
зЗАЛмГІ ііііУіі

Загублений
”*ТЄпошиттл
A Mt
635?92легного ОДЛГУ,
2ПЛО-Меажатине^йснин.

ммцд «погляд»

радить вам; шановні курці, завітати в
його фірмений кіоск, що на Критому ринКУ- Там вам якісно заправлять газовий
балончик як вітчизняного, так і закордон
ного виробництва.

Загублений паспорт серії
У-ОЛ Мі
643075, виданий
16.04.1985 р. Ленінським ра
йонним відділом внутрішніх
справ Варфоломійчун О. В.,
вважати недійсним.

Загублений студентсьний
и в нтон, виданий Кіровоград
ським Інститутом сільсько
господарського машинобуду«
вания Касьянову М. В., вва
жати недійсним.

Загублене посвідчення на
право пільг серія Н» 927385
видане в грудні 1987 рому
однією з вімсьновмх частин
на Ім’я Вячеслава Ариадімовича Аниудінова» вважати
недійсним.

із-

16 серпня, п’ятниця
«Зірка» — «Автомобіліст» (Суми)

4 листопада, понеділок
«Океан» (Керч) — «Зірка»
9 листопада, субота
«Зірка» — «Дніпро» (Черкаси)
ПРИМІТКА: Ігри проходять на полях команд яказаних першими.
команд, вка*
*
*
Закінчилися матчі першого
ни з футболу серед команд другої л?,емпІЬнатУ «Р”'
де виступає кіровоградська
- першої зони,
фініш дозволив нашим футбопіІтам’ А°СИТЬ вДапий
ти своє становище у турніпніа
значно поліпши22-ї на 18-ту сходили/’загалом
«»«нявшись я
тат для теперішнього стану .зІ^ ?гамнй резульна дуже нерівну гру протягом
*’ незважаючи
водить її Із минулорічних " утсайле»иГ<> иола- в,н
нію. (Нагадуємо, що у 54-му чемп?он^:МЛ середин, лі26 номаид другої ліги).
х «ипіоиаті беруть участь

і

-о.

А

вівторок
6 серпня
УТ (І програма)

понеділок
■ 5 СЕРПНЯ
УТ (І програма)

16.00 Новини. 16.15 Для дітей. Сім
нот 16.45 Іелефільм "Бажаємо щастя
вам”. 17.15 Музичний фільм "Компо
зитор В.Гаврилін”. 18.05 "День за
днем (Кіровоград) 18.30 Актуальна
камера 19.00 Чемпіонат СРСР з фут
болу. “Динамо" /Київ/ — “Памір".
20.45 На добраніч, діти! 21.00 "Два
крила". Концерт на замовлення жни
варів колгоспу ім. 1"
Щорса Маловисківського району. 21.45
2
_____
..г_
Все про
кіно. 23.00 Вечірній вісник. 23.30
Нічний телезал. Художній телефільм
"Помилка Тоні Вендіса". 1 серія.

ЦТ (1 програма)

7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Все про
кіно. 10.15 Музичний фільм "Мені лю
ди пісню подарували". 10.45 Ху
дожній фільм із субтитрами "Пол
ювання на єдинорога". 12.00 Доброго
вам здоров’я. Планування сім'ї. 12.45
І всі ми — українці. Концерт. 13.30 До
кументальний телефільм "Херсон".
16.00 Новини. 16.10 Для дітей. "Весел
ка". 16.40 Музичний фільм "Ритми па
лаючої душі”. 17.30 Монолог
директора.
17.55
Телефільм
"Реквієм". Анна Ахматова. 18.25
Фільм концерт “Ліричний дует". 19.00
Актуальна камера. 19.30 "Хто ми...".
Г ромадсько політичний
відеотижневик. Частина 1. 20.45 На
добраніч, діти! 21.00 Музичний фільм
“Повернення в легенду". 21.30 "Хто
ми...".Частина 2. 22.30 Вечірній
вісник. 23.00 Пісні Р.Паулса. 23.30
Нічний талезал. Художній телефільм
“Помилка Тоні Вендіса". 2 серія.

ЦТ (1 програма)

6.30 Ранок. 9.00 “Де знаходиться
нофелет?". Художній фільм. 10.25
Об’єктив. 11.00 Дитяча година. З
уроком французької мови. 12.00 ТСН.
12.15 "Актуальний репортаж". 12.30
Вперше на екрані ЦТ. Художній фільм
“Опік". 14.00 Грає М.Ворожцова
/флейта/. 14.15 Телемікст. 15.00ТСН.
15.15 "Явлення". Художній те
лефільм. 1 серія. 16.25 Другий фольк
лорний фестиваль народів Поволжя.
17.00 Мультфільм. 17.20 Фільм —
дітям. "Лиха боятися — щастя не ба
чити".
1 серія.
18.30 ТСН.
Міжнародний випуск. 18.45 Контакт —
форум". 19.15 Мультфільм. 19.25
Вперше на екрані ЦТ. Художній фільм
"Опік". 21.00 Час. 21.40 Актуальне
інтерв'ю. 22.00 6 телеконкурс моло
дих виконавців естрадної пісні "Ялта
— 91". 1 конкурсний день —
"прем’єра пісні". 0.55 Прем'єра доку
ментального телефільму “Море
Чорне”. 1.45 Вперше на екрані ЦТ.Ху
дожній фільм “Опік".

6.30 Ранок. 9.05 Прем’єра худож
нього
телефільму
"Кроки
імператора". 10.25 Виступає лауреат
телерадіоконкурсу “Голоси Росії ан
самбль "Лад". 10.40 Нове покоління
вибирає. 11.55 Народні казки і притчі
різних країн. 12.00 ТСН. 12.15 "Кон
такт". Економічний огляд. 12.30 Фут
больний огляд. 13.00 "В глибинах Бал
тики". Документальний телефільм.
15.00 ТСН. 15.15 Короткометражні те
лефільми. 16.25 Світ захоплених.
16.40 "Сотвори добро ближньому".
Документальний телефільм. 17.25
Хвилини поезії. 17.30 Фільм — дітям.
"Руді в гостях". 18.30 ТСН.
Міжнародний випуск. 18.45 "За зако
нами ринку". 19.15 "Контакт". Еко
номічний огляд. 19.30 Фотоконкурс
"Земля — наш спільний дім". 19.35
Прем'єра художнього телефільму
“Кроки імператора". 21.00 Час. 21.40
"Хто є хто?". 22.55 Прем’єра
хронікально-документального
відеофільму "Зроблено у Фріулі".
23.55 ТСН. 0.10 Прем’єра науково-по
пулярного телефільму Метаморфози
ЦТ (2 програма)
живопису". 11 серія. 0.35 “Авто
УТ (2 програма)
портрет". Л.Амарфій. 1.30 Прем'єра
8.00 Гімнастика. 8.20 “Хоробро і
документального телефільму “Театр
народної драми". 2.10 Прем'єра ху чесно...’’. Документальний телефільм.
дожнього телефільму "Кроки 8.50 Ритмічна гімнастика. 9.2Ь Ав
імператора".
торські програми Олександра ПанЦТ (2 програма)
ченка. “Життя і житіє Авакума". 10.20
УТ (2 програма)
“Хочу зрозуміти...’’. Художній те
8.00 Гімнастика. 8.20 “Любі
жінки". Фільм-концерт за участю лефільм. 1 серія. 11.30 — 13.30
О.Покровського. 9.25 Мультфільм. Програма ТБ Росії. 13.30 Концерт ан
9.40 “Розминка для ерудитів". 10.25 самблю солістів симфонічного
“А пароплави гудуть і відходять”. Ху
дожній телефільм. 11.30 Фільм — оркестру Московської філармонії і Ка
дітям. “Савраска". 14.35 "Сумний пей унаського державного хору. 14.05
заж Росії". 15.20 “Телееко’. Журнал. Фільм — дітям. “Таємниця Зеленого
17.00— 19.00 Програма ТБ Росії. 19.00 острова". 17.00 — 19.00 програма ТБ
Футбол. Чемпіонат СРСР. "Шахтар"
— "Дніпро". У перерві — на Київській Росії. 19.00 Ранкова зоря /повтор/.
На
київській
хвилі.
хвилі. Інформаційний випуск. 20.45 20.00
Вечірня казка. 21.00 Час. /З Інформаційний випуск. 20.15 Вечірня
сурдоперекладом/. 21.40 Телебіржа казка. 20.30 Кінний спорт. “Великий
інформує. 22.10 Екран українського
кіно.
Художній
телефільм всесоюзний приз". Дербі. 21.00 Час.
“Розсмішити клоуна". 1 серія. 23.15 X /З сурдоперекладом/. 21.40 Екран
літня спартакіада народів СРСР. Ве українського кіно. Художній те
лоспорт. /З 45 Чемпіонат СРСР з фут
болу. "Спартак” /Москва/ — лефільм "Розсмішити клоуна". 2
серія 22.45 Незабутні. А.Малишко.
■‘Чорноморець” 2 тайм.

■ 7

СЕРПНЯ

УТ (І програма)

7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Худож
ньо-публіцистичний телефільм "Іван
Миколайчук. Тризна". 10.00 Для дітей.
Канал "Д". 11.25 Художній фільм
"Юність Петра". 1 та 2 серії. 16.00 Но
вини. 16.10 “Здрастуй хор!" Концерт
великого дитячого хору Українського
телебачення і радіо. 16.40 Художня
панорама.
Живопис
О.
Грунзовського. 17.05 Музичний фільм
“Триптих". 18.10 "День за днем".
(Кіровоград). 18.30 Циркова програма.
19.00 Актуальна камера. 19.30 Театр і
час. Англійський
сезон на Подолі. 20.15 "Уроки ду
ховності". (Кіровоград). 20.25
Прем’єра документального фільму
“На семи кольорах". 20.45 На
добраніч, діти! 21.00 Концерт ка
мерного
оркестру
ІваноФранківської філармонії. 21.45
Українська біржа повідомляє,
пропонує, рекомендує. .22.00 Ху
дожній фільм “Людина-амфібія".
23.35 Вечірній вісник. 0.05 Нічний те
лезал. Фільм-концерт "Білі крила".

ЦТ (2 програма)
УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.20 Грає духовий
оркестр. 8.35 Мультфільми. 8.55
"Гімнасти із Владимира". Докумен
тальний фільм. 9.25 Музей на Деле
гатській. “Мистецтво Палеха". 9.45
Світ грошей Адама Сміта. 10.20 "Хочу
зрозуміти...’’. Художній телефільм. 2
серія. 11.30 — 13.30 Програма ТБ
Росії. 13.30 Фільм — дітям. "Мишко.
Малюк та інші". Фільми 1 і 2. 14.20
"Образ". Літературна передача для
старшокласників. 17.00 — 19.00
Програма ТБ Росії. 19.00 Мультфільм.
19.05 "Вертикаль". Документальний
телефільм “Я не утратил прежний
свет..." А. Блок. 20.00 На київській
хвилі. Інформаційний випуск. 20.15
Вечірня казка. 20.30 Л.Бетховен.
Струнне тріо соль мажор. 21.00 ЧАС.
/З сурдоперекладом/. 21.40 "У* кон
цертних залах України". Творчий
вечір композитора Ю. Рибчинського.
23.40 Науково-популярний фільм
“Індійські йоги. Хто вони?".

ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.00 Прем’єра худож
нього телефільму “Мандрівка вночі".
1 і 2 серії. 10.25 Ми йдемо шукать.
11.00 "Разом з чемпіонами". 11.15
"Дитячий музичний клуб". 12.00 ТСН.
12.15 “Актуальний репортаж". 12.30
“Зроблено у Фріулі". хронікальнодокументальний відеофільм. 15.00
ТСН. 15.15 “Явлення". Художній те
лефільм. 2 серії. 16.25 “Голоси війни".
Документальний фільм. 16.45 "Музич
на скарбниця". С.Прокофьев. Кон
церт 2 для фортепіано з оркестром.
17.25 Фільм — дітям “Лиха боятися —
щастя не бачити”. 2 серія. 18.30 ТСН.
Міжнародний випуск. 18.45 “Плане
та". 19.30 Мультфільм. 19.40 Прем’єра
художнього телефільму “Мандрівка
вночі". 1 і 2 серії. 21.00 ЧАС. 21.40 До
міжнародного телемарафону "Солда
ти XX століття проти війни. Нарис.
22.00 6 телеконкурс молодих вико
навців естрадної пісні "Ялта-91". 2
день — "закордонній шлягер". У
перерві — 23.15 ТСН. 0.45 ІТПО
“Астра" представляє: Кому сьогодні
потрібні зірки". 1.15 О. Абдуллін.
“Тринадцятий голова". Фільм-виста-

І
1

п’ятниця

середа
■ 8 СЕРПНЯ
УТ (І програма)
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СЕРПНЯ

УТ (І програма)

субота
10

СЕРПНЯ

неділя
11

СЕРПНЯ

рама УТ

7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Танцює
7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Театр і
імнастика. 7.50
ортепіанна музика. 8.00
Ритмічна гімнастика. 8.20 На хвиліі І Фільм-концерт “Вірую". 8.40 "У
час. 9.45 Телефільм "Артисти цирку М-. Прядченко. 9.40 Художній фільм
“Людина-амфібія". 11.15 “Діти Уганди
дружби. Виступає народний артист неділю вранці". Інформаційно-музич
Єрмолаєви". 10.30 Кольори України. — дітям Чорнобиля". Концерт. 12.00
РгФСР В.Пікайзен (скрипка).8.50 До
на програма. 9.40 Новини. 9.55 Для
11.10 Художній фільм “На початку Документальний фільм "Прогноз на
кументальний фільм "Життя в сідлі".
9.10 Мультфільм. 9.30 Новини. 9.40 Те: дітей. Художній фільм "Петрик у кос
славетних справ". 16.00 Новини. 16.10 завтра, або чортове колесо". 12.30 Му
лефільм "Великий шовковий шлях". мосі". 11.00 Фортепіанна музика.
Для дітей. "Веселка". 16.25 "Кошенят зичний фільм "Ранок туманний". 16.00
10.00 Естрадний концерт. 10.30 Для 11.40 Мультфільм. 12.30 Прем’єра до
ко Банні". Вистава японського театру. Новини. 16.10 Сонячне коло. 16.40
дітей. Художній фільм із субтитрами кументального телефільму "Крик пта
"Заяче серце". 11.45 Циркова ха". 13.10 Новини. 13.20 Грає Н.Малій
17.05 Телефільми. 19.00 Актуальна ка "Кукурік і Ко". Розважальна передача
програма. 12.15 Доброго вам (арфа). 13.30 Для дітей. "Канал "Д".
для дітей. 17.40 "День за днем".
мера. 19.30 Перлини душі народної. (Кіровоград). 18.00 Музичний фільм
здоров'я. Чи можна відпочивати в 14.30 Село і людй. 15.15 “Ви нам писа
Криму? 12.45 Новини. 12.55 Спадщи- і
20.30 Реклама. 20.45 На добраніч, "Додому нас веде дорога". 18.30
на.
Рушники Г.Недайводи. 13.15 Кон ли". Музична передача за листами гля
діти! 21.00 Музичний фільм "Весняні “Зустрічі на Садовій". (Кіровоград).
церт радянської пісні. 14.10 Прем’єра дачів. 16.00 Служба солдатська. 17.00
розваги". 21.45 Молодіжна студія 19.00 Актуальна камера. 19.30 1 все
телефільму “Я в політики пішов". 14.50 Телефільм “Яйце динозавра”. 17.30
О.Толстой. "Буратіно”. Вистава Телебалет "Герніка". 18.15 Теле"ГАРТ". У перерві — Новини. 0.00 український фестиваль фольклору
Львівського театру юного глядача. спортарена. 19.00 Актуальна камера.
Нічний телезал. Художній фільм з суб "Берегиня". Передача 1. 20.45 На
16.45 Живе слово. Впровадження За 19.30 1 всеукраїнський фестиваль
добраніч, діти! 21.00 Фільм-балет
титрами "Принцеса Пава".
кону УРСР про мови на Запоріжжі. фольклору “Берегиня". Передача 3.
"Єгипетські ночі". 21.40 Вперше на
17.30 1 всеукраїнський фестиваль
екрані УТ. Художній фільм "З лю
ЦТ (1 програма)
фольклору "Берегиня". Передача 2. 20.45 На добраніч, діти! 21.00
6.30 Ранок. 9.00 Прем’єра худож бов’ю і болем”. 1 і 2 серії. У перерві —
19.00 Актуальна камера. 19.30 П.Ніщинський. "Вечорниці". Виконує
“Право". Телерадіоканал. 20.45 На хор та заслужений симфонічний
нього телефільму “Мандрівка вночі". 22.45 Вечірній вісник. 0.20 Нічний тедобраніч, діти! 21.00 Грає Я.Табачник оркестр Українського телебачення і
З і 4 серії. 10.20 Прем’єра докумен лезал. Співає Е. Драч.
та група "Новий день". 21.40 Вперше радіо. 21.25 Реклама. 21.35Українська
ЦТ (1 програма)
тального телефільму "Свята — світи".
на екрані УТ. Художній телефільм "З біржа повідомляє, пропонує,
6.30 Ранок. 9.05 Прем’єра худож
любов'ю
і болем". З серія. 22.45 ,
10.50 Дитяча година. З уроком нього телефільму “Мандрівка вночі".
Вечірній вісник. 23.15 Нічний телезал. рекомендує. 21.50 Вперше на екрані
УТ. Художній телефільм "З любов’ю і
англійської мови. 11.50 Р. Шуман. 5 і 6 серії. 10.25 Цирк. цирк. цирк. 11.05
Спрага джазу.
І болем". 4 серія. 22.55 Вечірній вісник.
"Арабески". 12.00 ТСН. 12.15 За зве Мультфільм. 11.10 "Живі паровози".
1 програма ЦТ
6.30 Грає Р.Тазетдинов (балалай 23.25 Нічний телезал. А.Кудрявцев.
денням МВС. 12.30 "А в хорі голос мій Документальний фільм. 12.00 ТСН.
ка).
6.50 Документальні фільми. 7.30 “Іван і Мадонна". Вистава.
12.15
"Маппет-шоу".
Ляльковий
течутніший". 14.15 Телемікст. 15.00
Ритмічна гімнастика. 8.00 Ранкова
1 програма ЦТ
лефільм-концерт. 13 і 14 серії. 14.40
ТСН. 15.15 "Явлення”. Художній те
зозважальна програма. 8.30 ТСН.
8.00 Ритмічна гімнастика. 8.30
ІТПО “Астра” представляє: "Чи
3.45
Із
"Золотого
фонду"
ЦТ.
ТСН. 8.45 Тираж "Спортлдто". 9.00 “З
лефільм. З серія. 16.20 Фестивалі потрібні нам традиції?". 15.00 ТСН.
О.М.Островський. "Шалені гроші". ранку раненько”. 10.00 На службі
народної творчості в Китаї. 17.05 “Ні в 15.15 “Пакет". Художній телефільм.
Фільм-вистава. 11.15 Ранкова зоря.
12.15 Мультфільми. 12.55 “Курс А". Вітчизні. 11.00 Ранкова розважальна
казці сказати...”. Документальний те 16.25 Мама, тато і я. 16.55
Про досвід роботи Московського програма. 11.30 “Клуб мандрівників”.
лефільм. 17.25 Фільм-дітям. “Пригоди Кінофестиваль "Приз глядацьких сим
виробничого проектно-будівельного 13.00 Прем’єра документального те
Арслана". 1 серія. 18.30 ТСН. патій". Документальний телефільм
кооперативу. 13.10 Екологія. лефільму "Природа ще наша". 13.15
"Забуті боги. Купала”. 17.25 ФільмСуспільство.
Людина. 13.40 Фільми “Недільний коктейль" Музична
Міжнародний випуск. 18.45 “...До 16 і дітям. "Пригоди Арслана". 2 серія.
режисера М.Захарова. "Звичайне чу програма. 14.45 "Доля моя —
старші". 19.30 Фотоконкурс “Земля 18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
до". 1 серія. 15.00 ТСН. 15.15 Ху кордон”. 15.00 ТСН. 15.15 Музичний
дожній телефільм "Звичайне чудо". 2
— наш спільний дім". 19.35 Прем’єра 18.45 Політичні діалоги. “Ситуація".
серія. 16.25 Фотоконкурс
“Земля — кіоск. 15.45 Марафон-15. 17.00
ікурс "Земля
художнього телефільму "Мандрівка 19.30 Мультфільм. 19.40 Прем’єра ху
наш спільний дім”. 16.30 "Цей світ Народні казки і притчі різних країн.
дожнього
телефільму
"Мандрівка
вночі". З і 4 серії. 21.00 ЧАС. 21.40 За
мій". Спогади про М.Булгакова. 17.35 17.05 Сільська година. 18.05 Хвилини
вночі".5 і б серії. 21.00 ЧАС. 21.40
Прем'єра мультф
мультфільму "Бджола поезії.
18.10
"Уолт
Дісней
зведеннями МВС. 22.00 Шостий теле- “ВІД” представляє: “Поле чудес”,
Майя". 10 серія. 18.0(
18.00 Міжнародна па
ік До
- міжнародного теле- представляє". 19.00 Прем’єра
конкурс молодих виконавців "Шоу-біржа", "Матадор”, "Фестиваль
норама. —
18.45
ма
р*— “Солдати XX століття проти мультфільму "Гостя". 19.25 "Створені
іарафону
естрадної пісні "Ялта-91". День 3 — ’’Чемше-9Г’. 1.05 "Прихильники
один для одного". Художній фільм.
війни".
іійни'.
Нарис. 19.00 Музика в ефірі.
ефірі
"Ретро". 0.45 О. Петренко. "Візьми індійського кіно”. Кіноконцерт. 2.05
21.00 Час. 21.40 Футбольний огляд.
Вибране.
Т9.30
Вперше
іері
на
екрані
Цт.
моє серце". 2.20 Концерт майстрів ми "Пригоди Шерлока Холмса і доктора
Художній фільм "Ч
“Крик тиші". 21.00 22.10 “Браво". 0.40 "Подарунок мело
Ватсона". Художній телефільм. 1
Час. 21.40 Мультфільм. 22.00 6 теле ману". Співає Н.Гедда. (Швеція). 1.35
стецтв.
серія.
конкурс молодих виконавців “Осколки розбитого вщент”.
ЦТ (2 програма)
естрадної пісні "Ялта-91". Закриття
ЦТ (2 програма)
2 програма
конкурсу і гала-концерт. 1.05
УТ (2 програма)
УТ (2 програма)
П Меріме. "Венера Ілльська". Читає
8.00 Гімнастика. 8.20 Прем’єра на
8.00 Гімнастика. 8.20 "Кицьчин
2 програма
В.Лановий. Фільм-концерт. 1.45 Вис
уково-популярного фільму “Третій дім". Фільм-вистава. 9.30 "Жива пла
туп ансамблю "Танго в аргентінських
8.00
На зарядку ставай? 8.20
ритмах". 2.15 "Пригоди Шерлока Хол
табір". 8.45 Ритмічна гімнастика. 9.15 нета". Документальний телефільм. 10
мса і доктора Ватсона". Художній те Мультфільми. 9.00 Документальні
Із залів державного музею серія. 10.25 "Точка повернення". Ху
лефільм. 2 серія.
фільми з циклу "Земля тривоги на
дожній телефільм. 2 серія. 11.30 —
образотворчих мистецтв ім. О. С.
шої”.
9.30
Відеоканал
2 програма
13.30 Програма ТБ Росії. 13.30
"Співдружність". 12.00 — 14.00
Пушкіна. “Образи античності". 10.25 Мультзбірник 2. 14.40 "Арктур —гон
Програма ТБ Росії. 14.00 Фільм-дітям.
2
програма
“Точка повернення". Художній те чий пес”. Фільм-концерт. 17.00 —
“Чарівне яблуко". 15.05 “Мистецтво
лефільм. 1 серія. 11.30 — 13.30 19.00 Програма ТБ Росії. 19.00
8.00 Гімнастика. 8.15 Здоров'я. (З великої правди”. Документальний
сурдоперекладом). 8.45 Мультфільм. фільм. 16.25 О.Глазунов. Сюїта з музи
Програма
ТБ
Росії.
13.30 “Нічний ермітаж". Документальний
8.55
"НЛО: неоголошений візит".
телефільм.
19.10
"Свято
балету".
х
Про
Мультзбірник 1. 14.35 “Вогнева ви
Передача 14. 9.30 Відеоканал ки до балету "Раймонда". 16.40
1 міжнародний конкурс артистів бале
людина". Документальний телефільм. ту їм. М. Сабірової. 19.50 Мультфільм.
"Співдружність". "День ТБ Молдо "Пам’ятай рідню свою". 17.30 — 19.15
ви". 12.00 Відеоканал "Плюс одина/р Програма ТБ Росії. 19.15 Концерт
17 — 19.00 Програма ТБ Росії. 19.00 20.00
На
київській
хвилі.
цять". 14.00 Спорт для всіх. 14.15 Російського хореографічного і
Благодійний концерт. 20.00 На Інформаційний випуск. 20.15 Вечірня
"Світ, в якому ми живемо". Фільми пісенного фольклору. 20.00 “На
зежисера Ю.Беспалова. "Болдинське київській хвилі". -Інформаційний ви
київській хвилі. Інформаційний ви казка. 20.30 Автоспорт “Гонка зірок".
Зезсоння”. 15,10 Прем'єра телевистапуск. 20.15 Вечірня казка. 20.30 21.00 ЧАС. /З сурдоперекладом/.
ви “Боріння". 17.00 — 19.00 Програма пуск. 20.15 Вечірня казка. 20.30
21.40 "Україна театральна". Г. КвіткаРитмічна гімнастика. 21.00 ЧАС. (З Основ’яненко. " Шельме нко-деТБ Росії. 19.00 Телепрограма “Сім'я". "Щедріше за фрукти заморські...".
20.00
На
Київській
хвилі. Документальний фільм. 21.50 “АТВсурдоперекладом). 21.40 "Дзвони нщик". Вистава харківського
21.00
Час.
(З
Інформаційний випуск. 20.15 Вечірня брокер”.
Чорнобиля",
Засіданн я державного
академічного
казка^ 20.30 “Ритми Африки"
сурдоперекладом). 21.40 Телебіржа
комітету, українського драматичного театру ім.
координаційного
інформує. 22.10 “Відсвіти”. Жив у
присвячене
підсумкам
те- Т. Г. Шевченка. 23.35 Співає заслужеКиєві художник. 23.00 Фільм-концерт
ний артист УРСР В. Білоножко. 0.15
" Молоді голоси". 23.15 Кримінальний
лерадіомарафону. 22.55 "Пломінь". “Повернення’' Художній телефільм.
канал "За мільйон у тебе нічого не
Клуб української пісні.
1 « ерія
буде" Художній фільм

цт,
УТ

цт.
УТ
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ПОВІСТЬ

ПОРАДИ

Для приготування страв овочі піддають механічній і тепло
вій обробці. їх очищають, миють, тушкують, смажать і запі
кають. Отже, в овочах втрачаються деякі поживні речовини.
Так, мінеральні солі, вуглеводи та вітамін С, що містяться в
овочах, легко розчиняються у воді, тому обчищені овочі на
рекомендується надовго залишати в холодній воді. Картоплю,
обчищену не більш як за годину до приготування, можна збе
рігати і без води, але обов’язково накрити чистою вологою
марлею в два шари. Щоб нраще зберігався вітамін С, овочі
для варіння треба опускати в кип’ячу підсолену воду (за ви
нятком бурянів і зеленого горошку) і варити в закритому по
суді при слабкому кипінні (вода має лише трохи покривати
овочі). Варена картопля буде смачнішою, якщо у воду по
класти 3 — 4 зубки часнину або невелику цибулину. Буряни
варять 40 — 50 хвилин, а потім кладуть під струмінь холод
ної води на 10—15 хвилин поки вони зм’якнуть. Якщо бу
ряни варити в підсоленій воді, смак їх погіршується, вони
чорніють. Обчищену моркву варто зберігати під чистою воло
гою тнаниною не більше 2 — 3 годин. Ранню моркву краше
шкребти, але можа почистити щіткою і добре помити. Кабач
ки, гарбузи, помідори та інші овочі, які легко виділяють
вологу, присмажують або тушкують без води, тобто у власно
му соку, при слабному кипінні під кришкою. До бурянів, на
пусти, моркви, які не так легко виділяють рідину, додають
воду та жир. Картоплю, моркву, цибулю, деякі інші овочі та
гриби перед тушкуванням краще обсмажити.

. Кіровоград, шу*. Полтавська, 71

НЕДІЛЯ, 4 СЕРПНЯ
10.00 Мультфільми.
1130 «Молодий майстер кунг-фу 2». Бойовик.
1330 «2019 рік після падіння Нью-Йорка»Фантастика.
1530 «Тарзан». Пригоди.
1730 «Рим 2033 — центуріони, що борються».
Фантастика.
1930 «Сезон відьом». Жахи.
2130 «Аліс — прекрасне тіло». Фільм для дорослих.
ПОНЕДІЛОК, 5 СЕРПНЯ
10.00 «Джем».
11.30 «Малюк-карате 3». Бойовик.
13.30* «Битва зброї». Вестерн.
1530 «Дельфа 3». Фантастика.
17.30 «Кактус-Джек». Вестерн.
19.30 «Будинок 1». Жахи.
частина.
Перша
2130 «Назад у майбутнє».
Фантастика.
ВІВТОРОК, 6 СЕРПНЯ
10.00 «Срібні яструби».
11.30 «Нінзя 8». Бойовик.
13.30 «Супермен 4». Фантастика.
15.30 «Острів нових потвор». Жахи.
«Шуліки війни». Бойовик.
17.30
19.30 «Будинок 2». Жахи.
21.30 «Назад у майбутнє». Фантастика.
СЕРЕДА, 7 СЕРПНЯ
10.00 «Людина-павук».

З СРСР —
В ІЗРАЇЛЬ
міжнародного
Бюро
туризму
молодіжного
«Супутник»
спільно
з
фірмою
ізраїльською
«Я. Каспи ЛТД» органи

SPUTNIK

Г

зовано вивозять репатріантів з СРСР в ІзраБудаїль через міста
пешт, Бухарест, Варшаву.

В цих пунктах репатріантів зустрічають представники:
еврейського
«СОХНУТ» і
агентства
централізовано відправ
ляють до Ізраїлю.
Виїжджаючим видасть-

11.30 «Покровитель». Бойовик.
13.30 «Космічна катастрофа». Фантастика.
15.30 «Перемогти будь-якою ціною 1». Комед><
17.30 «Мертві на 99, 44 процента». Бойовик.
19.30 «Марення». Жахи.
21.30 «Частина сім’ї Приції».
ЧЕТВЕР, Б СЕРПНЯ
10.10 «Бембі».
11.30 «Арена». Фантастика.
13.30 «Пригоди Мюнхаузена». Казка.
15.30 «Перемогти будь-якою ціною 2». Комедія.
17.30 «Острів доктора Моро». Жахи.
19.30 «Триматися до останнього». Бойовик.
21.30 «Прірва». Фантастика.
П’ЯТНИЦЯ, 9 СЕРПНЯ
10.00 «Спляча красуня».
11.30 «Підрозділ «Дельта». Бойовик.
13.30 «Зоряні війни». І частина. Фантастика.
Жахи.
15.30 «Потойбічні історії».
17.30 «Вступає без патараєк». Фантастика.
19.30 «В пошуках загубленого ковчега». Пригоди.
21.30 «Моя мачуха — інопланетянка». Фантастика.
СУБОТА, 10 СЕРПНЯ
10.00 «Піноккіо».
11.30 «Підрозділ «Дельта» II.
13.30 «Зоряні війни». II частина. Фантастика.
поліцейський». Бойовик.
15.30 «Джинсовий
..
17.30 «Сім годин на розбори». Детектив.
19.30 «Індіана
Джонс і храм приречених».
Пригоди.
21.30 «9,5 тижнів». Мелодрамва.
НЕДІЛЯ, 11 СЕРПНЯ
10.00 «Рожева пантера».
11.30 «Дочка майстра кунг-фу». Бойовик.
13.30 «Зоряні війни III». Фантастика.
15.30 «Левіофан». Жахи.
17.30 «Магазинчик жахів». Комедія.
останній
хрестовий
19.30 «Індіана Джонс і
похід». Пригоди.
21.30 «Грецька смаковниця». Мелодрама.

— Відпочивати, — повторив Підопригора. В бу-

ДИ 1°М« Приморський», — підказав Григорій.
— От, от. Туди, де Світланна поправляє своє до
рогоцінне здоров’я.
Він трохи помовчав і /іодав:
— До Приморська ви ідете володарями двох путівон Решта ж - в рамнах завдання: Світлана
Гончаренко,
знайомства, можливі дії... Словом,
все, що стосується Цієї справи... Второпав?
— А° якаИкНо°нтакти з приморськими хлопцями?
— запитав Можній.
— Ви ж «курортнини», от І дійте!
За короткий час в управлінні було проведено
чималу роботу по вивченню життя Світлани Гон
чаренко, бо хоч як не скупе начальство на людей
у «чужі» відділи« тут чомусь воно у всьому пішло
назустріч Карному розшуну і було виділено стіль
ки додатково людей, скільни запросив Підоприго-

РЗБез батьма Світлана залишилась крихітною. Та
й взагалі «законного* батьна в неї не було. Ні в
яких документах він слідів не залишив, крім «ре
чового доказу* — дочки.
Мати ж померла ще задовго до цих подій.
Мало чого хорошого бачила дівчина серед того налабалику й гармидеру, які весь час стяли в ха
ті. Вічно, хоч І не постійні «гості». Постійною бу
ла лише пляшна. Багато пляшок і різних.
В шнолі Світлана навчалась добре I рівно, хоч
чого це було варто вчителям,-пам’ятають лише во
зросла, як з води, і в чотирнадцять років випленалась в тану красуню, що на Піщаній дивувались
— у таної матері і така до*(ка.
А дочна дещо примічала, дечому вчилась не ли
ше в школі, а й удома. Тож на п’ятнадцятому ро
ці дозволила черговому материному приятелеві
звабити себе. Спершу все було шито-нрито. та ко
ли приятель почав віддавати перевагу дочці
пе
ред матір’ю, стався величезний скандал, який за
кінчився тим, що Світлану відправили в шнолу-інтернат.
Спізнавши ранніх втіх, вона й в Інтернаті пове
ла себе тан же, тільки тепер це були хлопчаки з
цього ж інтернату. Перелякані педагоги, аби зди
хатись своєї вихованни, зуміли її помістити в тех
училище.
Дівчина пустилась берега. Але не пішла, по ру-^^
ках. а сама стала прибирати до рук свою долю.
Ж
Німі свідки Світланчиних вибриків залишились
у судовій справі.
...В одному з райцентрів у баби Харитини, ха
та якої тулилась до глинища, неподалік шноли ін
тернату, з’явилась нова постоялиця — струнна білявна, у якої було з собою лиш три речі —сітчас
та сумка-авоська з дерев’яною лінійною і підруч
ником Істооії СРСР. На обох предметах був напис
«Юлія Радіолова».
— У вас можна куточок знайти? — запитала 61лявна. — Я знаю, шо ви двох уже тримаєте.
• £— А хто ж ти така?
— Буду в вашій школі. — показала за віконце,
— російську мову й літературу винладати. Ново
російський університет закінчила.
За три дні поздивилась. оозізнллась і. прихопив
ши з собою 90 карбованців хазяйчиних гпп'п®й ’
годинник однієї з дівчат, вийшла, щоб більше не
повертатись. «Авоська» з лінійкою й «Історією»
залишилась. Заянийсь час вона лежала в к?б»неті
начальника райвідділу міліції І стала першим ре
човим доказом у цій історії.
Випірнула Світлана за кільна сотень нілометрів.
І теж у райцентрі. Зайшла до тітни Василини, по
відомила, що закінчила Одеську школу міліції й
буде працювати начальником паспортного стола.
— У вас. знаю, доньна без роботи. То я її сек
ретаркою візьму.
Взяла лиш те, що встигла за два дні підмітити:
120 карбованців, пухову хустку і статуетну з пор-

— З Харківського медінституту, — нахвалялась
черговій господині, до якої прийшла знімати ну- ■ —
тон. — Буду у вас головним лікарем.
— Тан у нас же Василь Васильович є, — засумнівалась хазяйна.
— Він у мене заступником буде.
...З курсантом Сашном познайомилась на танц
майданчику. Це вже в Донецьну. Хлопець
уже
«примірював» лейтенантські погони, а Світлана 3 \их £|Вчат, перед якими і вищий чин не встоїть.
Отримавши погони м відпустку,
Сашно повіз
ченок>ЗНаИОМУ А0 батьмІВ ‘ иазвав їу своєю нар^г
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СПУТНИК

КІНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦЬ».

PASSENGER TICKET
ПАССАЖИРСКИЙ БИЛЕТ

J. CASP1 LTD.
путник

ся спеціальний
квиток,
який є основою для от
римання в’їздної візи в
генеральному консульс
тві Ізраїля
в СРСР, а
також надаються
пос
луги,
які
забезпечу-

«Молодой коммунар» — мнформацмонио - публицистиче
ский еженедельник. Учреди
тель — Кировоградский обком
ЛКСМУ (МДС).
На украинском языке.

(Продовження. Поч. у № 28, 29).

Я. КАСГІИ.ітл
ють комфортабельну
і
безпечну репатріацію.

Замовити квиточок
і
виїжджаючі
послуги
зможуть
за адресою:
вул.
м.
Кіровоград,

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

С

Фрунзе,
10.
Тел.:
22-95-26; 22-89-83.
Кіровоградське об«
ласне Бюро міжна<
родного молодіжно
го туризму «Супут
ник».

I око
18 2оГ20.мГаТОИ сеанс,в: 10-2°: 12.20; 14.20? 16.20;
КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО.

У червоному залі демонструватиметиго
американський художній фільм «О Н А новий
ливо надійний агент)»
Пгнизтли
и* М*,А* (Особ12.10; 14.10; 16.10; 18.10; 20 10
сеанс|в: 10.10;
КІНОТЕАТР «ЯТРАНЬ»
ВеЛИКИЙ

Зал

НІНОТеаТҐШ

Телефони: редантора - 22-54-26; відповідальноге сек
ретаря — 22-27-65; секторів: економіки та екології —
22-04-84; культури І моралі - 22-29-92; комсомольського
життя та політики — 22-04-84; учнівської та студентської молоді — 22-59-82; соціальних проблем — 24-66-79*
роб1™Лч2!. молод1 ’ сп°Рту - 24-64-21; фотолабораторії
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