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Наші сторінки готові прийняти тексти 
ваших реклам, оголошені», довідок. 
Зміст її — будь-«кий, на ваш розсуд. 
Ми вміщуємо об’яви про купівлю, про
даж. набір на роботу, навчання, гастро
лі. розпродаж путівок, аукціони, репер
туар видовищ; ми можемо надрукувати 
привітання, подяку, заклик, повідомлен
ня про подію — усе, що завгодно. Ого
лошення й реклама, за цілком помірну 
плату, приймаються від установ, органі
зацій, закладів, кооперативів, приватний 
осіб — словом, від будь-кого без жод
них обмежень. Заходьте до нас за ад
ресою: Кіровоград вул. Луначарського, 
16, редакція газети «Молодий кому
нар» (другий поверх, перші двері налі
во). Якщо ви живете в іншій місцевості, 
вам досить прислати поштою текст ва
шої реклами разом з гарантійним лис
том про оплату.

У нас віднедавна успішно діє клуб 
знайомств. Ціна вміщеного в ньому ого
лошення суто символічна за нинішніми 
масштабами — 13 крб.

А річна передплата на наш тижневик 
«Молодий комунар» кошту« ще менше

9 КРБ. 60 КОП.
Кваптеся передплатити єдину в об

ласті молодіжну газету, бо продаж н в 
кіосках буде обмеженим.

Ви передплачуєте нашу газету й купує
те її в кіосках, звичайно, не тільки зара
ди програми телепередач. Вас цікавлять 

і економіка, політика, мистецтво, літера
тура, новини популярної музики, меди
цина, пригоди, фантастика, поезіі\ мо
да, поради по домашньому господарю
ванню, життя за рубежем, інопланетяни, 
екстрасенси, снігові та інші незвичайні 
люди. Ви любите читати про подорожі, 
незвичайні відкриття і курйозні випар
ки. Якщо ви вчитеся, то передусім щу 
касте на сторінках газети статті зі шкіль
ного та студентського життя. Вам до 
вподоби наші тести, конкурси, кросвор
ди, гумор, малюнки і фото; чи не най
більший інтерес у всіх вас незалежно 
від віку викликають публікації під руб
рикою «Особисте життя». Ми маємо 
можливість задовольнити не тільки ваші 
читацькі, а м суто практичні інтереси.

ЬИЗОЦ КННЭЬУ9ЭИЭ1 ^внпниои УІУШМ



ДОМОВИЛИСЯ СКАЗАТИ
"ТАК"

Кількасот чоловік 
минулої неділі зібрав 
перший за роки 
радвлади демократич
ний мітинг у Ком
паніївці. Організували 
його й провели 
місцевий осередок 
та крайова ор
ганізація Руху.
Мітинг проводився з 
нагоди проголошення 
України незалежною 
державою 24 серпня 
нинішнього’ року.

Неоднозначно
сприйняли цю подію
/мітинг/ самі ком-
п а н І ї в ц і. Це
відчувалось і 3 тих
дискусій, ЯКІ розпа-
лились ще перед
початком мітингу між
його організаторами
та мешканцями сели
ща, а також і в 
виступах. Ведучий, 
заступник голови 
крайового Руху Ва
силь Бондар, закли
кав до терпимості, 
до толерантної роз
мови про нинішні 
негаразди, про буду
вання незалежної 
держави і ті завдан
ня. які стоять перед 
нами. Робітник із 
Світловодська. голова 
обласної організації 
Української ре
спубліканської партії 
Юрій ' Сергеєв 
сповідувався в тому, 
як його, росіянина 
за національністю, 
тоталітарна система 
обкрадала духовно, 
не даючи змоги 
знати історію ук
раїнського народу.

його мови й куль
тури. Оратори знай
омили з біографіями 
та програмами пре
тендентів на посаду 
президента України: 
Вячеслава Чорновола 
і Левка Лук’яненка. 
Робітник з
Кіровограда, член 
Руху й УРП Семен 
Сорока розповів про 
походження і глибо
ке коріння
національних символів 
України: жовто-бла
китного прапора й 
тризуба. До речі, 
напередодні 
рішенням ком-
паніївської влади над 
будинком райвиконко
му піднято
національний стяг.

Ще був виступ 
інженера з обласно
го центру, члена Де
мократичної партії 
України Петра Кири- 
ленка. справедливі, 
але різкуваті слова 
якого про колишню 
компартію викликали 
до мікрофону і са
мих компаніївців (їх 
ведучій від самого 
початку запросив до 
розмови, але ніхто 
не зважувався). Слід 
сказати, що їм бра
кувало і виваженості, 
і терпимості. Так 
А.О. Стельмашенко 
обурився. що їм 
нав’язують “тюрем
ників. а не наших 
людей”. “Простий 
робітник", як сказав 
про себе Григорій 
Черняков, накинувся 
з критикою на го-

лову осередку Руху 
в Компаніївці Миколу 
Буня за те. що той 
завів собі бджіл і 
“збагачується, думаю
чи лиш про себе та 
свою сім’ю". . Подібні 
ж мотиви звучали й 
у виступі пенсіонера 
П.Н. Портянка.

Мітинг не про
явив одностайного 
відношення до того 
чи того кандидата в 
президенти України. 
Але присутні
зійшлися на одному: 
1 грудня треба ска
зати “так” неза
лежній державі. А 
це найголовніше.

Після того ніж 
годинного мітингу 
ще довго не вщуха
ла розмова. Ком
паніївці охоче
розібрали листівки, 
що розповідають 
про економічний по
тенціал України, про 
кандидатів на пост 
президента, правду 
про Галичину, купу
вали значки, вимпели 
з національною сим
волікою. поставили 
перші підписи за 
Чорновола. Лук’янен
ка, Юхновського. 
Бесіди закінчились 
домовленістю про 
наступну зустріч у 
Компаніївці на цент
ральному майдані, 
колй тут уже висту
патиме один із пре
тендентів на прези
дентську посаду.

Я. ЯРИН ЧИН.

Обласна дитяча філарм°£'я ЯА презенЮн
зон. Минулої весни відбулася помпе3ностеи.Юних 
відкриття пройшло без заиви баб сями /переважно^,, 
кіровоградців. що з маМЭМИ в залі дорослої
з учителями і вихователями ЗІ°РаЛ* л;єю танцюристи хо Філармонії, привітали з равною по^ыбка-ц Конвалія 
—ансамблів ^Роси^ ^.Валькевич Б.Попов.

ЛЯЛЬКОВОГО ТЄЯп7ґ нсіх присутніх

ього чекає "просто Ьабуся двох чарівни « мов. і Дашеньки Н.І.Решетова з якою чДаєРмо в(_.
Після концерту. -Цього Ж. спод^ваюсь^ глуХОТОЮ. 

..... кіровоградці. ЯКІ заспокоєні взаємно що 
міжнаціональною ворожнечею. *амств° ’ гору життя. Ніякі 
все настійніше стають нормою нашог 2^ть класних 
недільні школи, ніякі вивчення Б іблп )£ДР Моцарт,
дам не зміцнять душу , так. як це 3РООИ,Ь НаіІ/кнор.

Фото Г.Дсмчука.

реографічних ансамблів 
заслужені артисти республіки^ 
В.Стратьєв. представники г 
ладач музичного училища у-',ІУ',Д’Тд відбувся великий концерт лауреата 
Ю.Яновського . 3Разкй,в?.^інл$п?Є 
“Радість” /керівник М Аиб,тНДЄР; 
речі, саме до такого терміну
відвідувачам дитячої < 
зустрічей малечі з_ 
дитяче" 
Цього 
Ганночки 
ляла 
ми.

перший се- 
"Резентач-я. тому

З МАРКОЮ ФІРМИ...
Повертаючись до надрукованого

W
Ж

позаминулому номері 
було надруковано неве; 
замітку під назвою “І 
розбушувався...", в якій 
про яму, що ціле літо 
------ ^:.-1 М|ЛІЦІЇ І пере- 

I треба ж, щоб таке 
стаття вийшла 
в п’ятницю 

собі, 
тільки-но ,

гу>-
■ ЯЙ

і

ДОВКОЛА
7 відсотків респонден

тів опитування, яке про
водила газета «Аргумен
ты и факты» позитивно 
відповіли на запитання 
чи звертались до них 
особисто працівники КДБ 
з пропозиціями про спів
робітництво.

46 відсотків тих же 
опитуваних на запитан
ня чи є у вас коханець 
відповіли «так».

* * ♦

44^ ■
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Шановна редакція газети 
мунар". Пересилаю Вам 
генерального директора 
об'єднання “Кіровоградліс" 
Постає , питання: 
в пресі? Думаю, 
брим стимулом у вирішенні проблеми охо
рони природи 
області.

Шановний 
нукало 
пекучий 
природу нашого 
падку збереження диких

“Молодий ко- 
копію листа до 

виробничого 
М.І.Глевацького. 

навіщо публікувати його 
ця публікація буде до-

придніпровського краю нашої

в 
“МК” 
личку 
швець 
ішлося 
псувала настрій 
хожим. 
трапилось, 
суботу, а 
зарили. Стояла 
три місяці, 
вирішила зробити добру спра
ву, розділивши праведний гнів 
начальника міліції М. Я. Шве- 
ця... Мій колега з телебачення 
цілком резонно зауважив, 
ями можуть принести 
бо якби в Кіровораді 
заривали, щоб ми тоді робили, 
журналісти!

Але це я 
Прикрий випадок 
дала після того, 
голови міськвиконкому 
Чигрин зустрів 
чи долоні.

— Ну що. 
б кілька таких 
міста". і

в 
яму... 

стояла 
газета

іноді 
користь, 
все по-

так,
З 
як заступник 

j М.С. 
мене, потираю-

до слова, 
ямою зга-

— каже, ще 
свят, як “День 
наш рідний

Кіровоград був би невпізнаним. 
Бачили, як швидко 
міліції засипали?

— О. как 
єксккаваторщик?" — 
згадала і \ 
Євтушенка. — Ви 
цією ямою під 
підвели. Не могли 
почекати.

яму біля

рабо гал 
спересердя 

вірші доперебудовного 
мене з 

монастир 
ще трохи

— Як 
нувся Микола 
як почекати?

почекати? 
Станіславович,- 
День міста ж!

ски-

Та чого
і на
виборчої

— Піди подивися, 
провалюється, 

подивилась.
одному місці 

а чи 
ремонтники 
легше

нагодився 
міської і 
Мельничук. 
Вона вже

Пішла, 
справді, в 
таки провалилась, 
віддушину 
ли, щоб 
розрити. Працюємо 
кому.

ти переживаєш, 
той —час голова 

комісії С.Г.

І 
яма 

просто 
залиши- 

зновубуло 
по-радянсь-

в. ФЕДОРОВА.

2Н268 діамантів загаль
ною вартістю 250 тисяч 
доларів США були □кра
дені в аеропорту Шере- 
метьєво-2. Поки що зда
лося знайти 4821 діа
мант на суму 51576 дола
рів.

* * *

Вже цього навчально
го року на факультеті 
журналістики Московсь
кого університету, який 
готував кадри для пар
тійної преси, створено 
відділ православної жур* 
налістини. Вступити сю
ди можна лише маючи 
рекомендацію Московсь
кої патріархії.

★ * *

Альфред Рубіне (ко
лишній секретар ЦК 
КЛЛ) зараз знаходиться 
в Ризькому слідчому ізо
ляторі. Свого часу, коли 
він був головою міськви
конкому Риги, до нього 
на прийом приходила де; 
легація міліціонерів і 
вимагала термінового 
ремонту міської тюрми 
і СІЗО. Рубіне тоді від
мовив, пославшись на 
більш важливі справи. 
Зараз, Мабуть, жалкує.

* * *

І

Чи можуть молоді лю
ди побачити себе в ста
рості? Чи можуть бать
ки, що чекають дитину, 
побачити якою вона буде 
через кілька років після 
народження. «Так, мо
жуть», — відповідають 
представники японської 
фірми «Мацусітаденки», 
яка спеціалізується на 
виробництві різноманіт
ної елентронної апарату
ри. Вони демонструють 
сьогодні в Японії свій 
новий винахід: комп’ю
тер по кількох фотогра 
фіях відновлює зобра
ження того ж обличчя 
або в старості, або в 
більш ранньому віці-

У нас. як відомо, є приписне мислив
ське господарство “Лозоватська дача", там 
я і виконую свої службові обов’язки. Так- 
от. мої спостереження над фауною цього 
лісового масиву, а також близьких до “Ло- 
зоватської дачі” урочищ дають мені привід 
заявляти, що косуль, кабанів.
— одиниці. Як не проводяться біотехнічні 
заходи.
низькому 
відстрілу 
зонів, а 
немалої _г_і.....
людині забезпечити достатню охорону у7ідь 
без технічних підручних засобів, бінокля, 
транспорту, відповідної зброї /до речі, 
тання озброєння єгерів уже у деяких 
ржавних мисливських господарствах 
лісгоспзагах України давно вирішені/, 
допомоги мисливців, котрі проводять 
ювання -в мисливському господарстві, 
звичайно важко. І коли старання в роботі 
не приносять позитивних результатів. а 
хтось одним порухом пальця натискає на 
спусковий гачок рушниці, просто опуска
ються руки!

Моя пропозиція (правда, не тільки моя. 
а й людей, котрим не байдужа природа 
України. — це працівники лісового госпо
дарства. члени асоціації "Зелений світ". Ру-

лосів там

ху. УРП. 
онів як 
сандрійського, 
сятки підписів) 
В урочищі ,,
СВІТЛОВОДСЬКОГО 
Відтворення кількості 
тою забезпечення 1 
Підтримки загального 
просимо Г 
Нехай хоч років і. 
в урочищі постріли ' 
слова — птшл 
відтвооенна Жо °стрівець тиші дас лиДВсьОк?ЄНсНДонфиаунй в майбутньому" 
маємо їх заразНЄ будуть пустими. 
ни^ЛТХаі?.;„“^озоватська пача”

ПЯ°СЧ}° ..МИСЛИВЩ. громадяни рай- 
Онуфріївського. так і Олек- 

. я Вам можу передати де- 
.. за°оронити полювання 

•і|ОпЗоватська дача" 
Для

:ті диких тварин з ме- 
іх нормального розвитку

)ГО РИП пглгіїлі^.--- £Г__ ★ * *

Найпопулярнішим про
видцем в Югославії вва
жається Жівоін Бєлову- 
кович. Він прогнозує 
урожаї. Всі його прог
нози спираються на спо
стереження за поведІН' 
кою односельчан. Як ті
льки в сім’ї починають 
підвищувати один на од
ного голос — чекай до* 
щу.

★ * *

Соціологічна служба 
управління внутрішніх 
справ Луганської облас
ті опублікувала резуль- 
тати~ опитування громад
ської думки, проведеного 
8 Дні путчу. Респонден
там пропонувалося вис
ловити ставлення до на
ціональної символіки. 12 
процентів висловились за 
синьо-жовтий прапор, 12 
— проти. Решта лишила
ся байдужою.

а відтворення диких 
рівні. Причина — 

тварин під час мисливських се- 
також браконьєрство, котре завдає 
шкоди та збитків природі. Одній

тварин на 
інтенсивність 

мисливських

загального екологічного " балансу 
Вас посприяти в цьому   • 
Ч РОКІВ п'ять не будуть

Миколо Івановичу, 
звернутись 
душі за 

краю.

ЩО 
до Вас? А 

долю України.
В конкретному ви-

. _ . ( тварин на тери
торії двох районів — Онуфріївського та
Олександрійського.

Я працюю в лісовому господарстві уже
" а точнішє з 1978 року,

останнім часом (уже май-
працюю на посаді єгеря

мене 
біль

спо-
Це 
за

не
Був лісником.
же ’ в М__  _ ___  ,
в Онуфріївському лісництві Світловодського 
лісгоспзагу. За роки моєї служби в лісовій 
охороні диких тварин в нащій місцевості 
стало менше. Катастрофічна ситуація в чи
сельності звірів, кількість їх стає мізерною. 
А причина всьому — безжальне ставлення 
до тваринного світу деяких громадян, котрі 
заради кусня м'яса ладні відстріляти все 
живе. Бездуховність цих людей не 
меж. жадібні почуття керують ними.

один рік.
. а

п’ять років)

пи-
Де- 

та 
без 

пол- 
над-

ником 
статусі, 
ловне,
Надіюсь 
доля 
руках 
людей доброї 
грунти. Ліси 
Діяльністю. Не 
дова. щоб і 
допустити не

5 повагою
має

питанні.
.... гриміти 

відповідаю за
дасть

що
як

свої 
таке 
мис- 

ми
дача"

чи
настільки і

™ “Х™ не»«ненн»
Щоб там 

на Ваш 
природи ' 
лісівників.

буде заказ- 
I в і 
важливо,

іншому 
го-иМу бул? стрілянини!

Укра?ни°МвГу ДУмаю' Що 
країни в наших руках мисливствознавців і всГх 

іашою Сплюндровані ріки ля0?пГ?ЄЛг.0.5ПОА^сь₽коЮнашою
піп? \ого нрийшлгЛ перебув 

мАожна!НИЩИЛОСЬ все- &
До Вас

Юрій БЕРЕСТ, 
crop Онуфріївського лісництва.



ЛКСМУ |МДС) 
політична 
пройшла у своєму розвитку довгий 
і складний^ шлях. За час свого існу
вання комсомольці всіх поколінь, 
• ід становлення спілки і до сьогод
нішніх днів, свято вірили у побудо
ву суспільства, яке 
людину.

Але, на жаль, 
рення комсомолу 
лась лише роль вірного помічника 
КПРС у справі побудови соціаліз
му, ставилось єдине завдання — 
комуністичне виховання молоді.

В умовах перебудови адміністра
тивно-командної 
мола заявилася 
мування своїх 
захисту прав та

як громадсько-
організація молоді,

працювало б на

з моменту ство-^ 
йому ВІДВОДИ^

системи у комсо- 
можливість рефор- 
структур, реального 
інтересів молоді.

Останні події в країні — спроба 
державного перевороту, процеси; 
що відбуваються на Україні: депар
тизація державних інститутів, про
голошення державної незалежно
сті зробили неможливим еволю- 

реформування комсомолу. 
* * свій по-
як політична організація, 
в якій мірі як організація

ЗМдійне
ЛКСМУ (МДС) вичерпав
тенціал
Але ні
для захисту й вираження інтересів 
молоді.

Наш час ставить великі труднощі

перед молодим поколінням, яке 
вступає в* життя, стикаючись з проб
лемами минулого, недосконалістю 
сьогоднішнього й непевністю зав
трашнього дня. Нам випав складний 
час. Вдивляючись у минуле комсо
молу, ми побачимо багато поми
лок, непотрібної 
ганізованості. Але є 
го, прогресивного, 
сформувати засади 
в необхідності якої 
сумнівається.

Ніяка молодіжна політика в дер
жаві не зможе ефективно спрацю
вати без підтримки молодіжної 
організації. Тому делегати XXVII 
з’їзду ЛКСМУ (МДС), приймаючи 
рішення про реорганізацію діяль
ності комсомолу на території Ук
раїни, чудово розуміли необхід
ність створення на членській, фі
нансовій, матеріальній базі комсо
молу якісно нової молодіжної 
організації — СМОУ (Спілки моло
діжних організацій України), за
твердивши її своїм правонаступни
ком.

СМОУ — нова молодіжна, само
стійна, громадська організація, яка 
на добровільних засадах об’єднує 
молодих людей незалежно від їх 
соціального положення, національ-

багато 
тяганини й заор- 

ларостки ново- 
які й повинні 

нової Спілки, 
навряд чи хто

ності й віросповідання. Основними 
завданнями СМОУ є:

— згуртування молоді навколо 
мети побудови суверенної демо
кратичної України та її національ
ного відродження;

— участь у формуванні та реа
лізації державної молодіжної по
літики;

— створення умов для участі 
молоді у виришенні особистих 
проблем, у тому числі шляхом під
тримка і розвитку молодіжного 
підприємництва.

Ми звертаємось до молоді обла
сті. В ряди нової організації мо
жуть ввійти всі, кому не байдужі 
проблеми молоді, незалежно від 
їх політичних поглядів, щоб разом 
відстоювати наші власні інтереси. 
Ми сподіваємося, що процес ста
новлення нашої організації в обла
сті пройде згуртовано і спокійно.

На основі взаємної поваги погля
дів, компромісів і доброї волі наша 
Спілка готова співробітничати з 
всіма організаціями й рухами, чиї 
програми та діяльність не супере
чать Конституції України і 
цілям.

Прийнято на розширеному
данні бюро обкому ЛКСМУ (МДС) 
25 вересня 1991 року.

нашим

засі-

о

ВИМУШЕНА
’> . . .. ..

Гарна осінь. Листя вкри
ває стомлену землю. Хо
четься говорити віршами. 
Ось так:
Коли копають картоплю, 
Стелеться дим над

землею...
Та я вам про цибулю. 

Її вже давно викопали. Ка
жуть. Я городянка. Точно 
нічого не знаю. Пішли 
оце якось з моїм знайо
мим депутатом міськради 
Ю. П. Ямком шукати ци
булю в -кіровоградських 
крамницях.

— Ех ви, темнота! — 
знаю, скаже хтось з л на

■ ■ -

дей тямущих. — Який же 
це дурень цибулю в крам
ницях шукає?

Одна тіточка-продав- 
щиця в магазині, по вули
ці Леніна тільки що дур
нями нас вголос не обіз
вала: «Цибулі захотіли! 
Немає. Де? На базі. Чому 
нам не дають? Не заро
били. Тільки для закри
тих закладів (тобто дитя

чих садків, лікарень, 
шкіл)».

В інших крамницях нам 
нічого не говорили. Самі 
бачимо. Немає. Ходили 
ми по Кіровограду, шука-

З ДЕПУТАТОМ МІСЬКРАДИ 
У ПОШУКАХ ЦИБУЛІ

і на самій зорі перебудо
ви, коли ще Горбачов 
партії не розігнав. Партія 

тут ні до чого, але і крам
ничок немає. Зате на пло
щі під жовтоблакитним 
прапором, даруйте синьо- 
жовтим, агітують за пре
зидента.

— Цікаво, — кажу, — 
коли оберуть Чорновола, 
чи їстимемо ми цибулю?

— Цікаво, — парирує 
мій супутник, — а коли 
оберуть Кравчука, чи ж 
наїмося?

ли. А тим часом про по
літику говорили. Треба 

чесно зізнатися. Ми з Юрі
єм Петровичем 
різних ідейних 
Я консерватор 
шовіністичним, 
депутат Ямко,
Він демократ, трохи з на

ціоналістичним, як вважаю 
я, нахилом. Він не Буш. я 
не Тетчер. Але цибуля нас 
зближує. Ходимо, шукає
мо. Біля «дзеркального» 
гастроному колись дере
в’яні крамнички для ово
чевої продукції були, в 
епоху так званого застою

стоїмо на 
позиціях, 
трохи з 

як вважає 
нахилом.

В. ЛЕВОЧКО.

НАША ГАЗЕТА МОЖЕ 
НАЗИВАТИСЯ:

“Ліфт", “Круїз”, “Молодіжний кур’єр’. ртал1 • 
"П’ятеФ колесо". “Фрістайл". * Лзе₽;ппвогЬад/ 
лодіжний проспект /О. Рева. м. Кіровоград/-

"Степівчанка". “Інгульська Ни-
Інгулеччя". “Степовий гомін ь ^^исаветгредська н 
ва"7 “Голос народу . "Гурт . Степові обри / 
Сурженко. м. Олександрія/.

“Молодість ІХ ’
Кіровоградщини"
Мала Виска/.

“Дух епохи’’.
"Світоглас". "Голос . --
мократа". “Голос Кіровоградщини . «
“Часопис рідного краю , Молодий *Рат ,
"Гіравдописець". “Самостійна ДУм.ка • ЛІДгГ . 
Кіровградщини’. “Незалежна думка . Життя 
ду". ‘гМудрість молодих’. “Мудрий погляд на жит 
тя”, “Твоя позиція /Н.Жолуб. емт Доброве- 
личківка/. , _ ___ і

"Прометей" /С. Щербина, м. Кіровоград/. 
“Яграночка" “Меридіани юності . Молода хви 

ля". /С. Колесников, м. Кіровоград/.
“ЛЮБИМЧИК" /Л. Самойлик. с.

В°У'®Ж ВТЙЭД/т КРАЮ-.

ЛОДД1 ' ЗІ\ЛІНА"7П‘ЛЮБА" молодь;,- ''Р^ЦрУдло 
“молодіжкА", “голос молоді . Дзеркало 
МОЛОДг /Т. Нельга, с. Мирне Бобринецького

Кіровоградщини ". "-191НСЦ>
/Тетяна Віктор і Сергіико. м.

"Голос епохи". "Світоч правди . 
народу". "Голос молодого . де/ ....... “Вільна Україна,, 

рідного ’ краю"’ “Молодий ,ДЄМ2лВЛТ;.’ 
сець". “Самостійна думка . Дзві. 
.... ’. "Незалежна думка’. “Життя нарс 

Мудрість молодих". “Мудрий 
“Твоя позиція' /Н.Жолуб.

Глодоси Но- 
вгь ’ КРАЮ-. "МОЛОДЬ ук- 

/їн и ". ^ОЛОДБ Є Л И С АВ Е Т Гр АД ЩИ Н И МО-
ЭДА ЗМІНА . ЛЮБА МОЛОДЬ , РОВБСНИГ^

■•МОЛОДіЖКА" 
МОЛОДГ /Т. 
району/.

1^1

фі

РОТА
СОЛДАТ 

ВИЙДЕ ' 
ТРУСАМИ

вели 
нам була 

уваги 
парубок 

___ на роз- 
“ Ш-ш-шакали!” 

лютує хлопець 
;;С7О магазину, 

більше нулями. 
, певно. 3 -----

до тритисячного 
двотисячного светра 

Хочеш мати 
9-ої до 18-ої. 
відпрацьовуєш 

хоча б землю

Ще на східцях, які 
тіснии напівпідвальчик. 
ресторога. 
звернули, 
шкварчить. 
печеній 
Нічого _ 
виході з 
ціни з 
зарплата 
У нас 
магнітофона 
ставимося 
не просиджуй 
лячи вигляд, 
двісті.а йди... 
пати, аби не

Отак ринково 
ми з приятелем до 
магазину "Каштан”. * 
зупиняє продавщиця, 
розібрали, що каже, 
обличчя г--’- р__
напівжалісливо-напівнасмішкувато 
приблизно так. ‘ 
дину. ”
гомо 
й не 
один 
рядку, 
ву -

ми на неї 
подумаєш.

але
ну. 
мов гусяче сало 

сковороді: 
дивного: 

комісійного 
трьома й 

в нього.
теж, але 

й ... 
спокійно.

з
що 
та 
старцювати.

— настроєні заходимо 
"о кіровоградського 

коли нас вигуком 
Ми спочатку не 

що каже, але вираз її 
насторожив. Дивилася

на 
Де 

а 
одним.

роб
ев ої 
по

вираз

__  __  як позирають на 
котрій голуб чи горобець 

вцілив в голову, а ------ ■"
помітила. Мимоволі

на одного — чи все в
Наче все. г , _ 

ву так з усмішечкою: “3 вас 
карбованчику. Ми теж 
то. звичайно, жарт. Адже 
де брали за вхід, 
підземелля давно вимівся. _ 
полицях привезене з Польщі

лю- 
ва- 

вона нічого 
позирнули 

272 2 по-
А продавщиця зно- ‘ -о по

за'/сміхалися: 
видюшник.
з 
он

д.к.

КІНОАФІША1 КІЛЬКА
ЗАГАЛЬНИХ ВРАЖЕНЬ

Вище носика Сайха!
Уже мало хто е*г 

ленької циганки Сайхи 
ти. П’ятирічна дівчинка 
кардіоревматологічне ої"г 
обласної лікарні у 
синя була", — 
Пієлонефрит, уросепсиз і 
коротше кажучи, ” 
захворювання 
залишає.

Однак не минуло 
як сльози горя в 
сльозами радості.

"Це все завдяки 
Георгіївні Лисенко.

життя 
врятува- 
-■'"І в 
дитячої 

стані. "Уся 
близькі, 

все — 
подібне 

не

вірив, що
вдасться
з поступила 

відділення 7__
тяжкому стані. “Уся 
згадують

— і це не 
в такому віці 

нирок надій на краще

й кількох тижнів, 
батьків змінилися

Галині
___ г....... ..............     г___ мати
Сайхи Раїса Горд^іївна Мусієнко. — ДайГ>. рО"

лікареві — 
—_ говорить

«ЩО ТИ ЗРОБИВ ДЛЯ ГКЧП?»
Цей та Інші плакати («Геть ГКЧП з облради», «Облрада — заповідник пе

рефарбованих партократів», «Вітаємо учасників облзради») зустрічали де
путатів біля входу до облвиконкому. Минулої п’ятниці там проходила се. 
сія облради, на якій розглядалося питання про дії посадових осіб під час 
відомих серпневих подій. Демократичні організації Кіровограда (Рух, УРП, 
ДПУ) того дня організували пікетування.

Як виявилось, в’їдливі плакати мали певний сенс. В доповіді депутата 
М. М. Ткача, який проінформував сесію про наслідки роботи тимчасової ко
місії, створеної з цього питання, називалось чимало фактів. А нолишній 
перший секретар обкому компартії €. Мармазов тут же закликав сесію 
висловити рішучий протест рішенню президії Верховної Ради України про 
заборону діяльності КПУ.

Фото О. ГРИВА.

цього 
же 
й

на
____ ... г_____ _  _ ______ .. пе
рекинуте з державних баз Добро. А 
біля входу коробочка з добрим уло
вом пожмаканих асигнацій.

Це що виходить? Якщо 
купує тут якусь р.іч, то

І як здає* 
зверху 
-5 хоч 

ніколи 
лазять 
більше

і згадаємо 
й протидії 
Ми наби- 

з кількох десятків 
щоб 

звані торгові 
чесно платимо

і вимагаємо 
Тобто відпустити 

суму жвачок
чи
за

що 
тут

людина 
вже дає

— то
— за 

щось
нічого 
сюди 
ніде

Р.ІЧ.

А карбованець 
Скажете. це 
зі злидарів, 

не придбають. 
* їсти очима, 
побачать? Добре.

закони фізики: -----
мають —ї"- — 
раємо 
чоловік.
трамбувати 
крамнички/, 
вхід, а при 
варити наші 
на витрачену 
чи баночку 
трусики. На 
розженешся, 
пуде цілком 
щоб брати гроші тільки’ за 
експозиції, треба мати статус 
а “Каштан”. наскільки нам 

званням не увінчаний.

заробити магазину. І 
теж. А —е-------
що?
мати 
тут 
ТІЛЬКИ 
не

щоб 
ЯКІ І 

а 
яких 

тоді 
сила дії і 

урівноважуватися, 
команду з

/цього достатньо.
і так 

всі 
виході 

внески.
нами < 
крему.
більше 
але. на нашу думку, це 
законний розрахунок. Бо 

...... __ огляд 
музею, 
відомо.

дякуємо ВСІЄЮ 

буваємо _ вдячні, 

де 
не 

сестра

їй Боже, 
диною!"

Лікарям ми 
думалося мені. 

. — рятувати
«’ “Ну що Е 

мною с™*_— -----
Іванівна Передєльських. — 
ховуєте --------жї~" ------- “ ■
витися 
ротися _ 
Тут без 
Георгіївна 
стільки н_г. 
роботі. Так 

нашої
справжня

здоров я:

всі 
але

1 людей, 
ви! — 

старша

,.......  по-
це їх обов’язок 
ж тут героїзм, 

погоджується зі 
відділення Неля 

- Ви не вра-

ка
зали 

за 
ото-

. -Ви
специфіку нашої лікарні 

на біль і страждання дітей, 
за ці незрілі ще паростки життя, 
з душі не вилікуєш. А Галина 

і — людина справді душевна, 
нервів і сил витрачає вона на 
’г~ що. простого автоматизму 

професії мало, потрібна ще 
людяність".

Є.ШЕПІТЬКО.

_ там. 
то біленькі 

ті гроші не 
це

Я не пишу рецензію. Це просто думки з 
приводу. . Не хочу вам надокучати, шанов
ні, черговою І 
в приводу того, навіщо ми ходимо в кіно. 
Першою зітхнула Т. І. Краснощоченко, ди
ректор кінотеатру «Комсомолець» (до ре
чі, назву кінотеатр збирається змінювати, 
можливо у когось є пропозиції?): глядачів 
у залі майже немає. «Ну що ж, — пожар
тувала — побуду наодинці з Михалковим, 
згадаю деякі прекрасні моменти допере- 
будовної Москви...». Але жарти жартами, 
а слідом за Тетяною Іванівною зітхнула і 
я. В залі кінотеатру людей справді мало. 
Правда, дивуватися тут нічому і навіть 
звинувачувати глядачів, що могли б прий
ти та не прийшли, теж не варто. Все-таки 
Достоєвського дивитися і в кращі часи 
було важко. Тобто не те що важко, але 
при екранізації цей геніальний психолог 
дуже багато втрачав. Однак треба сказати.

глядачів радянсько-швейцарському
фільмі «Принижені і скривджені» було не- 

порцією зітхань і розпачу багато зовсім не через психологічну склад
ність Достоєвського і зрадливість кінема
тографічного варіанту. Врешті-решт, нехай 
би це був Гончаров чи Салтиков-Щедрін 
бо навіть Чехов, глядачів, би це не прива
било. Головну причину такої гіркої си
туації я вбачаю у... куцому інтелекті 
сучасного кіноглядача. І можете відрубати 
мені голову! Сьогодні зали переповнені 

вчать вбити і гвалтувати, 
своїми насущними 
справа до хворої 

його одвіч- 
сорому і по-

на фільмах, де 
Кому із заклопотаних 
проблемами глядачів 
душі російського інтелігента, 
ного загостреного почуття 
каяння. До речі, «Принижені і скривдже
ні» демонструвалися в кінотеатрі «Комсо
молець» на одному сеансі і абсолютно з 
ініціативи Тетянц Краснощоченко. Навряд 
чи хтось з директорів інших кінотеатрів

піде на ризик, запустивши в прокат фільм, 
який може дати тільки збитки. А це озна
чає, що більшість кіровоградців фільму 
не побачать. І якщо Е. М. Янчукова не 
візьме його для показу на кіноклубі, то 
це буде досить значна частина глядачів. 
Втім, на перегляд у кіноклубі знаменитих 
Н. Кінскі і М. Михалкова їх не приваб
люють, то. я ..вже не говорю, що Досто- 
євський привабить. Таке у нас виховання...

Повторюю, я не пишу рецензію. Але 
кілька вражень від фільму передати хочу. 
Режисеру А. Ешпаю багато що при екра
нізації не г----------- ”------ -------- “
стоєвського, 
скривджених, 
мало. Адже 
стелею — це 
атмосферу одного з кращих романів кла
сика. Не зовсім вдало вибрані актори на 
провідні ролі, зокрема С. Перелитім (Іван

вдалося. Сам Петербург До- 
Петербург принижених і 
на мою думку, тут присутній 
зняти кімнату з низькою 
ще не значить зануритися в

Петрович), А. Вяземська (Неллі). Участь у 
фільмі Н. Кінські може викликати різні 
думки. Що у нас своїх актрис не вистачає, 
мовляв...

Та мабуть-таки не вистачає. Однак, хочу 
сказати і про те, що американка Кінскі у 

ролі Наташі, мабуть, найближча до про
никнення в психологізм геніального авто
ра «Принижених і скривджених».

Втім, я не говорю про Михалкова. Остан
нім часом йому нерідко доводиться грати 
«чарівних мерзотників». І як він з цим 
справляється! Князь Валковський у вико
нанні Михалкова — це втілення всіх вад, 

та, чорт забирай, чи ж відмовиш йому є 
симпатії!

А взагалі фільм «Принижені і скривд- 
джені» ще і ще раз примущує замисли
тися І зітхнути: що нам з вами потрібно.

Високі мислі? Поривання? Коли б не там’

В. ВАЛЕВСЬКД



ЯК НАМ КЕРУВАТИ ДАЛІ?
НОТАТКИ З СЕСІЇ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

По суті. мене на 
цій сесії займало 
одне питання — створен

ня комітету у справах 
молоді облвиконкому. 
Тобто. Комітет такий вже 
утворено. у кількості 
трьох чоловік. Облвикон
комом затверджено його 
голову. але за діючим 
законодавст в о м 
підтвердження дас сесія.

Саме сесія повинна 
була дати добро на те, 
щоб колишній секретар 
обкому комсомолу Люд
мила Єгельська стала го
ловою вищезгаданого 
комітету.

І реба сказати, що пи
тання це не було ні го-

МОЛОДІ.

валася. Вітаю. З чого Гп ісш по- 
.чинати? Тобто комітет вже 
існує. Почали. Тоді скажи, 
якою бачиться тобі ця ор
ганізація?

- - У мене є програ
ма. Ти можеш нею ско
ристатися. Вважаю. що 
робота наша повинна 
проходити поетапно. На 
нинішньому етапі не
обхідно вирішити питання 
утворення організаційних 
структур ’ на місцях в 
кожному районі для 
прийняття конкретних за
ходів по проведенню в 
життя молодіжної
політики.

КОР.: На моїх очах виник і 
досить успішно функціонує 
міський КСМ. очолювану іі С. 
Алимовим. Відверто кажучи, я 
не всі позиції цього Комітету 
поділяю, зокрема його 
фінансові вимоги до виконко
му, але у нього є конкретні 
цільові програми, бачення 
перспективи. Що з цього при
воду можеш сказати ти?

Л.Є.: Не зрозуміла,
тебе цікавить моє -став
лення до міського КСМ 
чи до цільових програм?

програм захисту 
це і практична Допом^га 
молодій Сім І. 
інтернаціоналістам, 
багатодітним є’“’'” 
рйм-одиночкам.
печеним і—

воїнам- 
дітям. 

сім'ям, мате- 
малозабез- 

молодим людям.

Голова Комітету у справах молоді облвиконкому
Л. Єгельська.

Ф<чо В.І риба.

повним. ні скільки-небудь 
особливим. Процедура за
твердження Єгельської 
тривала всього кілька 
хвилин. деяка затримка, 
правда. була, але пояс 
нювалася вона технічними 
неполадками.

Хочу трохи відхилитися 
від теми і сказати хоч 
кілька слів про сесію 
взагалі і про електронну 
систему голосування зок
рема. Ч и то депутати 
не дуже в ній смислять. 
чи неякісна система в 
сесійному -залі, але дово
дилось навіть до’ просто
го підняття мандатів вда
ватися — надійніше. Бо 
траплялося і таке: у залі 
97 депутатів. а голосує 
100... Та це не сто
сується Єгельської. Прав
да. нам з нею /все-таки 
комсомол, а - я представ
ник газети, яка ще не
давно була “органом"/ 
довелося похвилюватися, 
коли попередньо на таб
ло спалахнуло: "не при- 
нято". Однак все дуже 
швидко обійшлося — пе- 
реголосування засвідчило, 
що "наш передінфарктний 
стан" зайвий І ось я 
тисну .Людмилі руку

— Ну ікс. Даремно хіш.ію-

КОІ’.: Ти вважаєш. що 
комітети повніші існувати в 
кожному райцентрі? Чи 
потрібно, чи доцільно створю
вати величезну структуру? Я 
зустрічалася на місцях із голо
вами Рад і виконкомів, і далеко 
не скрізь є можливість мати 
такі комітети. Он у Компапіївці 
мені сказали: бюджет тріщить. 
Мовляв, який там комітет.

Людмила ЄГЕЛЬСЬКА: 
Я не знаю, буде це 
Комітет у справах молоді 
чи відділ райвиконкому, 
може звільнений голова
постійної комісії. На мою
думку, це не 
чен н я. Але 
хтось повинен

має зна- 
молоддю 
займатися.

Та ще і в такий скрут
ний час. Наполягаю на 
необхідності провести 
соціологічне дослідження 
по проблемах молоді всіх 
категорій і розробити 
конкретні заходи
вирішення цих Проблем.

КОР.: Молодь гака різна...
Л.Є.: Я ж про це і 

говорю. У робітничої мо
лоді одні проблеми. у 
сільської — інші. а. 
учнівська молодь своїм 
життям живе. Це треба 
враховувати, як і те. що 
є молодіжні проблеми, а 
є проблеми молодої сім’ї, 
скажімо.

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА

КОР.: Останнє, звичайно.
Л.Є.: Я вже говорила 

про необхідність
соціологічних досліджень. 
На наступному етапі слід 
зайнятися розробкою 
цільових програм. таких 
як “Служба зайнятості 
молоді". "Соціальний за
хист робітничої, сільської, 
студентської. учнівської 
молоді, молодої сім’ї”. 
“Національно-культурне 
відродження та молодь". 
Зрозуміло, необхідна ком
плексна програма “Мо
лодь”. Крім того. Комітет 
у справах молоді повинен 
брати участь у розробці 
обласних програм разом 
з постійними комісіями 
обласної Ради, а також 
окремого розділу' в плані 
соціально-економічного 
розвитку області.

КОР.: Виходячи з твоєї 
програми, обласний КСМ не 

4 протії того, щоб дещо диктува
ти нижчим структурам?

Л.Є.: Ну навіщо так
грубо — диктувати. Про
сто деякі загальні. вла
стиві для всіх регіонів 
районів області проблеми, 
я думаю. повинні 
вирішуватись на обласно
му рівні.

КОР.: Які напрями мо
лодіжної політики ти вважаєш 
пріоритетними?

Л.Є.: Ми на порозі
ринкових відносин. Про
це вже стільки йшлося 
на різних рівнях що 
цілком зрозуміла набита 
оскомина. Але нікуди не 
дінешся всі. з ким би 
ти не говорила. будуть
твердити: ринок, ринок,
ринок. І зрозуміло, 
орієнтуючись на нього, 
ми будуємо молодіжну 
політику. В першу чергу 
подбати треба про

— зайнятість молоді,
— молодіжну еко

номіку.
створення 

соціальних служб, куди б 
увійшли: молодіжна біржа 
праці. центр про
форієнтації і інформації, 
центр правового захисту і 
юридичного консультуван
ня. служба соціально-пси
хологічної допомоги.

Але хочу наголосити, 
молодіжна політика — це 
не тільки розробка ос
новних документів та
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КОРд Благими намірами... 
Все. ЩО ти говориш. ЦС дооре. 
А кошти? Де брати КОШТИ. II 
V місті... Алимов говорить: мені 
треба... Мухін нокрутиться-ііо- 
крутиться, — справді треба. А 
головний міський фінансист 
М.М. Крижано»: хоч ріжте ме
не, не дам. Немає грошей... Як 
тут бути?

Л.Є.: І все-таки я
вважаю, фінансування 
цільових програм повинно 
здійснюватись за рахунок 
обласного і місцевих 
бюджетів. Але розуміючи 
дефіцит місцевих бюд
жетів. мізерні можливості 
державних підприємств у 
фінансуванні молодіжних 
програм, на обласному і 
районному рівнях повинні 
бути створенні фонди 
сприяння молодіжній 
політиці. Джерелами цих
фондів можуть стати при
бутки від виробничої 
діяльності господарських
пі дрозді лі в 
відрахування 
підприємств, 
сам Комітет.

Ком ітету. 
від прибутку 
які створює 
а також від

проведення різних за
ходів. лотерей. свят то
що. Ну і. звичайно, мож
на розраховувати на до
бровільні внески ор
ганізацій і громадян. Не
вже ніхто не захоче до
помогти молоді?

КОР.: Дехто у райрадах чо
мусь вважає, що КСМ це яко
юсь мірою зміна вивіски. Ма
буть. це тому, що в комітети 
приходять колишні комсо
мольські ватажки. Ось і ти сек
ретар обкому комсомолу. До 
речі, колись була зовсім непо
гана пісня “Нс расстанусь с 
комсомолом, буду вечно моло
дым”. Ну з комсомолом все яс-
но. я як з молодістю?

Л.Є.: Комсомол, 
ця організація дуже 
гато дала. Навчила 
цювати з людьми. Я 
гато питань 
як секретар, 
важливих 
позитивне 
ганізації є 
не можу 
зректися і
сується “зміни 
то це зовсім 
комсомолу є свій 
наступник
лодіжних організацій, 
на державному рівні 
не зможе захистити 
лодь. Це робитиме 

я 
цю < 

інші організації.

Мені 
ба- 

пра- 
ба-

вирішувала. 
Потрібних, 

питань.
в

і

Щось 
цій ор- 

сьогодні. Я 
просто так 

все. Що сто- 
вивіски", 

не так. У 
право- 

мо- 
Але 

вона 
мо- 

КСМ. 
буду 

спілку. 
.... як- 

області, 
розраховувати на

Спілка

До речі, 
підтримувати 
хоч і
Що виникнуть в 
можуть 
таку підтримку.

КОР.: Чи може розрахову
вати на підтримку КСМ наша

газета?
Л Є.: І лк колишній 

секретар обкому, і Як 
читач я завжди була ша
нувальницею МК" Вва
жаю. КСМ повинен стати 
співзасновником газети 
Як це зробити практично, 
поки що важко сказати. 
Фінанси! КСМ виділено 
бюджету всьго близько 
29 тисяч. Не розженеш
ся. Будемо думати, як 
вийти із становиша. Але 
я — за вас.

КОР.: Ще раз вітаю тебе з 
призначенням. Бажаю 
комітет}' міцно стати на ноги...

* * ★ *

На цьму власне я 
могла б і завершити свої 
нотатки з сесії обласної 
Ради. Людмила Єгельсьі^ 
переважною більшість, 
присутніх затверджена го
ловою Комітету у справах 
молоді. Але розмова з 
Людмилою-- і сам хід
сесії,. на якому порушу
вались питання про 
діяльність тимчасової
комісії обласної Ради по 
перевірці причетності по- * 
садових осіб до подій 
19-21 серпня, затверджена
комплексна програма роз
витку народної освіти на 
Кіровоградщині. розглянуто 
ряд організаційних питань. 
— змусили мене зробити 
ще кілька висновків. Ну.
зокрема, про те. що на 
сесії обласної Ради мен
ше "розмов”, ніж на 
нашій міській сесії чи на 
сесії Верховної Ради 
спубліки. Добре це. Чи 
погано, я не знаю. Знаю
лише, що серед депутатів 
багато людей, які безпо
середньо зв’язані з
сільськогосподарським ви
робництвом і 
не виявили 
пристрастей

тому вони 
особливих 

н а в К ъ
вирішуючи питання про

"участь у путчі посадових 
осіб”. Правда, прийняти 
рішення 
вони так і 
перервавши 
аби за цей 
до консенсусу, як 
модно говорити. Чи прий
дуть?
газета.
але ми розповімо про Не 
в наступному номері. Ме
не ж робота сесій об
ласної і міської Рад та 
й діяльність Комітетів У 
справах молоді, якоюсь 
мірою Дублюючи У св0*х 
спрямуваннях, наштовхують 
на думку, 
нам такі 
равління? 
бати про 
ну владу, 
бюрократію 
Що це й 
розіп’ятій 
адміністративній системі

В.ЛЕВОЧКО.

Правда,
з цього приводу 

не змогли, 
роботу сесії, 

час прийти 
тепер

Коли вийде наша 
вже буде відомо.

а чи потрібні 
структури Уп- 

Чи не час под* 
тверду bhkoJt’ 
а то ми таку 

розведемо, 
не снилось 

командно-

"МОЛОДИЙ КОМУНАР”
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т 
землі, 
ріки 
Двіни 
ря ДО рік ■ Стиру. Случі, 
Березини і Дінця. і 
Сіви, дістала назву Русь, 
а народ, що на ній про
живає. названо Русами 
Русняками 
дом та . ж 
поділилась 
Черлену. 
Русь — 
родить барвні 
червець у краю полуден
ному, і на Білу Русь 
за великими 
випадають 
північній, 
поділами 
князівства: 
реяславське, 
Сіверське, 
чільне, 
князівство 
рому 
підлягала".

Так говорить 
Русів", одна з 
ритетніших пам’яток 
шої історії, 
віки, багато 
шивши

' сторінках 
ли в

’аким 
на 

яка
Дунаю 
і од ‘

чином, части- 
Сл ов' янської 

лежить од 
) до ріки 
Чорного мо-

і 
взагалі. Зго- 

сама земля 
назвою на 

або Червону, 
за землю, що 

трави та

снігами, що 
у стороні 

Провінційними 
тої землі були 

Галицьке, Пе-
Чернігівське, 

Древлянське 
або
Київське,

все

і 
Велике 

, кот- 
решта

українськіамбітними були 
гетьмани, бо врешті роз
водила нас по різні бо
ки барикад "цитата із 
Маркса". Це стосується 
не лише східняків і 
західняків — це сто
сується всіх українців, які 
/так свідчить досвід/ 
майже ніколи не були 
настільки дружними. як 
представники інших націй. 
То й маємо нечуване са- 
моїдство та самозневагу, 
що спалюють у своєму 
підступному вогні й наш 
матеріальний добробут, 
бо холуй дбає 
свою господу, а 
ту господаря.

Тепер уже
зібралися будувати свою 
хату — проголошено не
залежну державу Україну. 
Але господарі,
ряться між собою.
не 
ладу, 
наші 
рені, 
йому
говорити, 
у своїй 
істини 
мир і 
віками

Волинське 
натівка вже 
сятків років 
кіровоградських - степах.

Селом ходила і 
Приїхали зі 
запрошують до

не про • 
про ха-

наче

зали- 
на 

кану- 
колиш ні

переживши 
зміни. стали 
сучасної Ук- 

теперішні 
( жителів 

князівств? А 
нащадок давніх 

із презирством 
галичанина запа- 

і бандерівцем 
бандитом/. Чому? 

говорить
І хоче 

українській державі, 
став пред- 

"рускоязичного 
і прикипів 
оновленого

V

"Історія 
найавто- 

на- 
П ройшли

подій, 
свій слід 
літописів.

Лету,
князівства, 
величезні 
територією 
раїни. І що ж і 
нащадки колишніх 
стародавніх 
зараз 
древлян 
називає 
денцем 
/читай 
Бо той 
мовою 
своїй > 
а цей уже 
ставником 
населення” 
душею до 
Союзу.

Непростий 
пройшли до теперішнього 
стану. Історія України — 
це історія її

рідною
жити в

шлях ми

шматування 
й роздирання. Недаремно 
ми сьогодні не єдині.

Ось як пише Георгій 
Кониський, укладач згаду
ваної вже "Історії Русів": 
"І Король Польський Ка
зимир третій, або Вели
кий, 1339 року заволодів 
безперешкодно чільним її 
містом Львовом. князем 
київським Львом Данило
вичем 
всією 
І ся 
також 
ля.
ською упокорена 
ла, а 
Польською 
визволена 
лодарів 
якими 
угорці".

Всю
роз’єднували, 
багато ворогів 
було шукати сильних 
юзників. бо

збудованим, і 
тією країною. /.../ 
частина Малоросії, 
як і вся та зем-

ніколи зброєю Поль- 
не бу- 

допомогою 
Литовською 
інших во

лише
і 

од
претендентів, 

татари і
і 

були

історію
Бо 

і

нас 
було 

треба 
со-

занадто

■

своєму виступі 
такий факт. Ко- 

Західну Україну 
радянська влада, 

зайшовши 
наказав

синьо-жцв- 
тризуб і 

просто виг- 
Бо звик.

приста- 
податки,

ринь. У 
він навів 
ли на 
прийшла
голова сільради, 

них у хату, 
із стіни 

прапор.
Батько 

його з хати, 
австро-угорські 
могли взяти 
не могли наказати се-

до 
зняти 
тий 
ікону, 
нав 
що 
ви 
але
лянинові. що йому тримати 
у власному домі. І поми
лився. Бо за такий не
послух сталінська соловець- 
ка влада запроторювала
на далекі острови... 
Царські чиновники не 
відставали від радянських, 

своїх ла- 
тіла. а й

влада 
да л е кі 

чиновники 
від І 

тримали в 
не лише 

людей.
радянський 
році, коли 

пухла від 
про це 

п роду кти. 
але 

натрапляли 
опір прикордон

на Радянській Ук- 
ніякого голоду нема, 

чудово, люди живуть 
А після війни? 

їхали 
якусь 

які-

що сва- 
ніколи 

наведуть належного 
Тож треба згадати 
одвічні спільні 
висловити один 
всі претензії, І 

перемолоти 
душі.

та й
злагоду.

жити

ко-
I ОД- 
пере- 

їх 
дійти до 

встановити 
бо нам 

разом.
село Бру- 
кілька де- 

живе у

час? У 
Східна 

голоду, 
знали, 

ор- 
80- 
на

вина.
люди, 
бе.

кажуть, у 
піщані, 
у нас

чорноземні, 
не

HÖ-
сходу

се-

тут 
ма- 

без- 
лю-

вас 
землі 

степи 
а

вистачає. Нелегко 
рішитися, покинути 

гніздо, рідних, 
і бідність скрізь, 
п’ятдесятий рік. 

зав’язу- 
як 
й 
До тих. 

на віддалених 
вони 

. особливо ча- 
люди? Проти 

не кожен, от 
між двох

грунти 
ло. А 
краї., 
дей 
було
насиджене 
але ж 
Йшов і 
Колгоспи почали 
ватись, хто зна, 
буде. Та ще 
дерівців боялися, 
хто жив і 
хуторах. 
навідувались 
сто. А що 
влади піде 
і опинялися 
вогнів.

Порадившись, вирішили 
їхати.

Хати на Волині були 
дерев’яні. Розбирали їх і 
брали з 
ти будеш у 
шукати тих 
хату?

Висадили
му степу. Недалеко було 
село Сагайдак. Колись 
там жило багато євреїв. 
Була . й школа єврейська, 
і кладовище, і синагога. 
Але війна дуже жорсто
ко пройшлася тим краєм. 
Євреїв винищували фаши
сти. Яким вдалося 
туватися, роз’їхались 
світу. А село довгий 
називали попелищем, 
сильно воно було 
новане. Школа й

воно
бан

га зникли. 
де вони 
переорано 
Плити з і 

на

ті 
були, 

й 
кладо- 
поро- 

мабуть, 
наша

собою, бо де 
чужому краї 

матеріалів на

їх у глухо-

Ж

нутись 
й не 
здоров 
гатьох 
їздять

Як

Волинь, уже 
літа й

У ба-
родичі.

з 
ку- 
зи- 

Пер- 
Петро 

Він 
але

'багато 
життєвий

і

поступово 
місця, 
вже 
засіяно,
вища розтягли 
ги. Довго ще. 
спотикатиметься 
совість об ті пороги...

Спочатку ставили 
підручних матеріалів 
рені. Дехто в них 
мував першу зиму, 
шим хату поставив 
Григорович Влох.
був хоч і молодий, 
вже фронтовик, 
пережив, мав 
ДОСВІД.

Його хата 
розпочинає ту 
де живуть переселенці. І 
хати ї 
досі

. помітні.
немає

й тепер 
вулицю,

їхні дерев'яні й 
збереглися, вони 

бо ніде у нас 
хатів з дерева, 

вже, 
цегляними 

Село зараз 
Садки. Сагай- 
куток у ньо- 
приїхав сюди

вря- 
по 

час 
так

зруй- 
синаго-

ніде 
з

Тепер пообростали 
звичайно, 
будівлями, 
називається 
дак лише 
му. Ті. хто 
шістнадцяти-двадцятирічни 
ми, тепер уже
пенсіонери. Поодружува
лися тут, дітей 
ли. У когось 
розліталися 
чиїсь тут і 
Але про те.

вирости- 
ДІТИ ПО

ПО світу, 
залишились, 
щоб повер-

Ццостий!

ЖКУРСУ
ШАХОВИЙ КЛУБ 

"КАЇСА"

"МОЛОДИЙ КОМУНАР"

Вони 
бетах 
душі

А 
33-му
Україна 
на Заході 
збирали 
ганізовували валки, 
ни завжди 
залізний 
ників: 
раї ні 
все 
прекрасно". 
Скільки наших 
в "Западну". 
хустину виміряти 
небудь харчі? 
траплялося, 
здебільшого зустрічали 
бротою і увагою.

Великий камінь, що 
жить між Східною 
Західною Україною — і 
дерівщина. 
багато 
леного, 
биратися 
Але вже 
що багато .людей, 
ли участь у цьому 
йшли туди, щоб захистити 
від більшовиків рідну зем
лю. Інша справа — від 
їхніх рук страждали ті ж 
українці, в яких не вис
тачало 
влади^ Були там 
злочинці, 
на 
було й 
НКВС,
ДО

селян 
щоб 

на
По-різному 

але 
до-

ле- 
) і 
бан-

У темі цій ще 
неясного, недомов- 
недоведеного. Роз- 

тут історикам, 
сьогодні ясно, 

які бра- 
РУ’сі.

пошию...
пенсіонери 

пере- 
кукурудзу, зби-

буряки. Як тут 
на західняків і 

бандерівців і 
коли працюєшво- 

ми
У

ДО

до пе- 
жителі. 

між ними 
зневаги, яку

спостерігаємо 
східняків 

навпаки?
нас немає 

вва-

на
мріють: 

я не ті.
там є ще 
у гості, 
ставляться

реселенців корінні 
чи немає 
рожнечі. 
іноді
ставленні 
галичан чи

— У 
ніяких конфліктів,
жає молода вчителька 
Любов Степанівна Сахар- 
чук. 
всі 
нікому

Як завжди, перш ніж запропону
вати вам нові завдання, пропонуємо 
перевірити рішення минулого туру.

Завдання 1.
ФЇ8 Td — 2. Т:с4х
...Tdd5 2. Фї4х
...Те — 2. Тебх
...Ted5 2. Те1х
...Kpd5 2. Тсбх

Завдання 2.
Cd6 2. T:d6x 

...Се5 2. Ке7х

...С:сб 2. Kf6x
Завдання 3.

Kh5 Ch5 2. ®f6+Kr

1.
1.
1.
1.
1.

1.ФЬ4
1.
1.

1.
ФЇ4х

1.

3.

...Сдб 2. ФМ+КгЬ5 ■ 3. Се2*

як 
й

Ті, хто тут 
однакові.

і нічим не

живе, 
ніхто 

дорікає.

зараз. А
приїхали, було

колись,Це
тільки 

інакше.
— Як де якісь

завіски брудні у хаті чи 
непорядок. — розповідає 
Юхимія Юр’ївна Капе
люшна. — то казали: 
"це западенці. бандери". 
Але як ми трохи пожи
ли. почали робить разом, 
балачки такі зникли, бо 
наші люди працелюбні, і 
в дечому
місцевих. Може, 
трохи легше 
нам. Місцева 
бить сорочку? 
лю. і нитки

уміліші за 
тут їм 

було. як 
жінка зро- 
А -я зроб- 
викручу. і

виточу, і
І сьогодні 

працюють на току, 
бирають 
рають 
ділитися
східняків, 
комуняк, 
разом?

Не сам 
думав той 
мій погляд,
му. що Польша 
стро-Угорська 
культурному г 
ляла менший 
українців в 
Російська, а 
ська імперії 
українців.' Згадаймо, 
у нас лютували 
чиновники-шовіністи і не 
допускали жодного ук
раїнського слова до дру
ку, на Галичині не лише 
випускалися книги, а й 
ставились п’єси, видавали 
ся журнали, газети, діяли 
громадські 
/"Союз 
"Пласт”, ін./.
них теж чинився 
але на Сході про

народ і при- 
поділ. Як 
справа в 

чи
імперія 

плані 
і вплив 
Галичині, 
потім радян- 

на східних 
коли 

царські 
і 

жодного

на 
то- 
Ав-

У
справ

на 
ніж

справа — 
страждали 

в яких не 
духу йти проти 

і відверті 
наживались 
горі, але 
провокацій 

служили, 
українці.

що
людському 

багато
в якому 

речі, й східні

І сьогодні, 
тему на 

істориків, 
один 

і зі своєї

цю 
розгляд 
ба штрикати 
у вічі 
біди будувати 
біль, 
взаємних 
не заїдеш.

1.

1. 
КеДх

1.
1.

• 1.

к

організації 
українок". 

І хоч на 
тиск, 
таке 

можна було лише мріяти. 
Пам'ятаю, - коли 
першої сесії 
Ради України обирали 
голову, одним 
дентів був Михайло

...Сд8 2. Се2Крд5 3. Фїбх
Завдання 4.

...Фс4 Kf4 2. ®c1+Kp:f2 3.

...Kp:f2

...Kpd2

...K:f2

2.
2.

2.

ФМ+КреЗ 3. Кс4х
ФЬ4+КреЗ 3. Kd1* 

K:f3+Kpd1 3. Се2х

черговий тур.
Завдання
Kpf7h2, ТсЗ.

зараз
1.
Cd1. Ка4.Кс6.Білі:

п.п.б4. еб (8)
Чорні: Крсіб, Фа7, 

е4. 63,(7)
Мат в 2 ходи /2 очка/

Завдання 2.
Білі: Крс4. ФбЗ. Те7. СЬ7. СеЗ,

Кс2, п.п.сіб. е7,

П’ЯТА СТОРІНКА

під час 
Верховної 

її 
з претен- 

Го-

віддавши 
об’єктивний 

не тре- 
одному 
спільної

образу та 
На образі 

докорах 
А

Західна україна 
із Східною у 
злагоді. Ми 
нація. Мусимо 
ним народом, 
не бачити нам 
ржави, ні 
економіки, 
добробуту.

і 
далеко 

сьогоднішня 
хоче жити 
любові >а
— одна 

бути друж
бо інакше 
власної де-

цивілізованої 
ні'

Устинівський

п.п^б. Ї5, дб (8) 
Чорні: Крб8. Тс8.

сб.д7 (7) 
Мат в 2 ходи 
с. ЗавданняБілі: КрИЄС ФЬ8, 

п.с2 (б)
Чорні:

‘ 62.
Мат

с4,

належного

С.ОРЕЛ. 
р-н.

Cf8, КЬ8. п.п.сб.

/2 очка/
з.

Тез. СЬ2. КсЗ.

Крсб. Cf5. 
е2. f4 (9) 
в 3 ходи 
Завдання 
Крд7, ФЬ2.

Ка1. Кс8. п.п.аб,

Білі: І
(6)
Чорні:

КсЗ. г
Мат
Чекаємо ваших

f6

/З очка/
4.

СЬ5, Kh7. п.п.е7.-

Кре8, ФЬ7. Td7. ТдЗ. Ка4 
п.п.Ьб. d5, f3. д4 (10)
:т в 3 ходи /3 очка/

— — відповідей.
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Іван Андрус

милосердний!

світ немов
підземний:

словах

нема.

твим

ДЛЯ ПРОДАВЦІВ МИ ПРОСТО
ПОРТРЕТ В

ОРЕОЛІ
ВИПУСКНОГО

КУРСУ
Соціум

ГОЛУБІ ОЧІ ОБМАНУЛИ?
СМІЯЛИСЬ

коли не ходила

стежина

Володя леко

хлопцем

страшноопівночі

предмет

раїнська

самота, 
замолять' краси. 

Стертий.
Прости

коли 
Невже

Майже 
бо у 

отієї

%. 1 
перевагу 1 
меъ >\иці 1 
вподоби’ 
/27 %/. 
студентів

одним
Вся

ВІДДІЛІ 
гроші.

інколи 
беі 
пішов

Але крім 
приємності 
йому 
дрібні 
.1 тому 
магазину

Якось

по 
і ном

шов час

останню ніч

в похід.

Цього 
Північному 
спортивній 
неймовірно 
лодя. Він 
як скло

усіх одна'

чудові 
вершин про- 
— з одного 

іншого —

коли ми

знань 
предмету 
навчати 
світову 
“Навчив 
мостійно 
“сформував 
лучив до 
відповіді: 
/10% 
ють

хрести!

довкола 
.слова

тім вина
Та дівчинка,

ні істини,

На цій землі хрести не

поблизу, 
моя була

Розплющити, отверзнути, роздерти

невже вона понад
Боже

Збагни. Покуто,
тільки мер

ФІЛОЛОГИ 
тих.

Найбільше 
української

В.Є.Панченко

наш. єси

малину і 
і нам

ненужно

Но 
мо- 

что я 
плевал 
горд”, 

повыше и 
посмотрел на 

копошившихся на

і чисті гірські 
перестрибуючи 
часто

що протікала 
але душа

відпочивала. А 
засніжену вершину 
нашого похідного 
загоряли на

сухі повіки і сухі вуста. 
Благати смерті. Спокою і смерті

Я 
який 
газин 
50-річчя

Тривалий 
водиться 
кому 
Коли 
раються

лодя десь зник, не залишивши мені ні 
жодного 
динатів.

Часто

річечки, 
говорили, 
вершині...

У дні 
МИ йшли

живим і ненародженим

свобод- 
жу. хо- 
я вер- 
ь про- 
и тяв- 
кто я

переносив мене на 
Одного дня він

як 
що- 
або 

бра- 
/до- 

що 
навіщо 

вона 
талони і 

талони 
мене 

дарем- 
звертав 
морози-

главное до- 
і настоящая 
буквы, так

основи 
до 

навички 
поважати 
відповіді: 

са- 
наукою”. 

професіоналізм", “за
були й критичні 

немало зайвих знань' 
викладачі переваніажу 

навчанні".

Розрахував, 
вистачить 
ва. Та 
не з’їв, 
пампушка, 
ками/ 
півтора 
ти. бо 
рослим 
нам і 
зайвий 
тицьнула 
10 коп. 
м е н і 
проїзний 
но. на 
ніякої

Відкрию очі: 
Уста розкрию:

дивних 
її цвітуть 

сніг
Ми

смислу, ні 
Вилинялий.

забута й

хлопці пішли. Цю 
було добре видно від 

табору. Цілий день ми 
березі невеликої гірської

Немає світу, 
її нема. Мене

що одержаної здачі 
на 100 грамів морози- 

дарма. бо морозива я 
Продавщиця /сама 
з нафарбованими 

запропонувала мені 
хліба, або зовсім не 
здачі нічим давати 
давала/. Я сказав, 
цього забагато, 
хліб брати. Тоді 
мені автобусні 

Я обурювався, бо 
не потрібні. у 

квиток. Але все 
мене ніхто не 

уваги. Так що з.

крб. на 
коп. за 

продав- 
мені на 

І з до- 
косою 

і ковбаса і 
А ТОбІ. MOB- 
все ж ки- 
кавунів.

- пробур- 
їй 2 кар- 
кавунами.
купи, а

слова прощання, ні своїх коор- 
не знає він і моєї адреси...

чому так сталося? Чи 
обставин, який змусив 

поїхати. чи він 
так. щоб не обтяжу- 

зобов’язаннями? Вже

Щороку Кіровоградський 
імені О.С.Пушкіна 1 жовтня 
народження. 61 рік готує 
повнення. Вітаємо колектив 
плодів, доброти та і

Чого навчив
Студенти зазначають, 

/близько 70 
/68 %/. “ 

та виховувати" 
культуру" /32 

любити професію 
працювати", 

майстерність 
художньої 
“Інститут 

відповідей/.
студентів, не

і відпочивала на 
Інструктором у нашій 

білявий, стрункий, з 
очима хлопець Во- 

• До зелених /вода, 
озер, на кам’янисті 

відкривалися
до тих 
місцинах 

крокуси.
А які швидкі 

переходили їх.
на камінчик, а

му. <__
жалобно

•подумав, 
жет быть 
нищий, я 
на этих 
Он задрал 
презрительно 
дворняжек 
помойке.

—. Нищета есть 
собаки, а 

с большой 
Собачий класс, 
возбуждения он даже 

т.
независимый, 

птица. Хочу 
хочу иду. 
даже чуть-1 

может захоч 
все знают

любов, коли и говорять, 
її мовчать?

мешкаю у тому районі, 
обслуговує продовольчий ма- 
“Жавтневий". що по вулиці 

Жовтня. 3.
час у магазині про- 

ремонт. Тож у малень- 
залі — тіснота неймовірна, 
біля кожного відділу зби- 

черги, то нічим дихати.

Покуто, не

7ЄТЄГ
ників є улюблені 

назвали 12 прізвищ, 
які викладають фахові дис 
“голосів’1 набрав доцент ка 
літератури, народний депутат 

/"Має їлибокі знання,

вони
Було 
повернулися • на турбазу і прий 
роз’їжджатися по домівках. Во

походу ми 
від табору до 
час Великої 

альпіністам. Володя

приході!" 
геть, 
було 

приводом грубого 
покупцями, особ- 
бо ми для на- 

— “мєлоч”. Хоч 
і бажаємо люд- 

і до нас.
А.КОВАЛЕНКО, 

учень 8-Б класу, СШ N<2 32. 
Від редакції: Надіємось, що уп

равління торгівлі зверне увагу на що 
проблему і дасть відповідь нашим чита
чам — чому допускається таке ставлен
ня до юних покупців?

вершини, 
краєвиди, 
лягала по 
боку 
лежить 
ріки!
з камінчика

■ Один
■ 21
■ %. не
■ Жоден ІЗ випускників ні* НЗіВЛВ ’
■ предметом и.зукн СуСПІПЬНОІС циклу. 7'1
■ ЬуїНІХ учи t t'/liti ^чііоптіп vhh rtft
[ назвали фглшюгічнг маукй. "ЗТ % —
І психолого-педагогічного циклу, інші — 5 
І Більше третини студентів віддають 
І сучасній українській літературній мові та 
І викладання української літератури. До 
І майбутнім учителям українська література
■ зарубіжна література /22 %/. Частина
І/14 %/ відмітила, що їх улюбленими предметами 
І є народознавство, російська література, давня ук

література, методика викладання ук 
мови, усна народна творчість, етика.

і викладач? За 
що' Ви його ціну

У переважній більшості випуски 
викладачі 
здебільшого 
цйпліни 
федри 
Укояїни

група
від табору, збирали гірську 

розмовляли про все 
разом. Володя 

нього була наречена, 
в одному із складних 
йому зі мною добре.

пустка й
мої гріхи

безглуздості печать?

“без мєлочі не 
плачучи. я пішов 
мене дійсно 
"мєлочі?, яка є і 
поводження з I 
ливо з дітьми, 
ших продавців 
ми теж люди 
ського ставлення

ЛІТЕРАТУРНА 
ХВИЛИНКА

Юність — час романтики, коли ду
ша рветься у незвідані простори і 
здасться, що тобі підвладні всі висоти, і 
ти зможеш все, що тільки захочеш. Хто 
не писав у юності віршів, не брав до рук 
пензля чи різця, не мріяв стати видат
ним артистом чи спортсменом? Часто 
ці спроби завершувались невдачею. 
Але ж і великі письменники чи поети 
не народжувалисьтакими, а коли писа
ли своє перше оповідання чи вірш і ли
ше потім ставали знаменитими. Сьо
годні у “Вітрилах” дебют. Ми представ
ляємо вам, шановні читачі, Елеонору 
КОЛЕСНИКОВУ, ученицю9-Б класу 
Кіровоградської середньої інколи N<2 
34. Елеонора любить малювати, пише 
фантастичні оповідання та повісті, 
вірші. Пише російською мовою. 
Надіємось, що приклад Елеонори не 
залишить вас байдужими і чекаємо від 
вас листів з літературними творами.

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ПСА БАРБОСА і 
ПАНСИОНА ДЛЯ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ 

СОБАК
“На что мне жить 

облезлому, голоді__ ,
■ ■ скулил Барбоска.

сказал себе: *А 
горжусь тем, 

і может быть 
богатеньких!

голову

незручностей — не- 
мідяками. У кож- 
вимагають давати 

а де ж їх взяти? 
можна вийти із 

покупки.
я купувати хліб.

педагогічний інститут 
святкує день свого 

вуз вчительське по- 
вузу? Зичимо щедрих 

гуманізму.
вас інститут?
що інститут дав ’

%/, “сформував любов 
виробив уміння та

/48 %/. "навчив’
%/. Поодинокі 

спілкуватися 
захоплюватися 
та 

творчості 
дає

"Деякі
допомагають

вом мені не пощастило, 
мо, як із кавунами.

Мама дала мені 2 
пару кавунців /по 60 
кілограм/. Підійшовши до 
щиці, попросив підібрати 
таку суму. Білява дівчина 
вгою розпущеною 
відповіла, що це не 
не масло, — стану я 
ляв, підбирати... Та 
нула на ваги пару і

— Руб шістдесят, 
мотіла вона. Простягаю 
бованці. Подратувавши 
поклала їх знову до 
мене прогнала, примовляючи

дверей, 
глаза

с ней 
импорт

повернулася 
й досі »не можу. позбутися 

ну. чому так сталося?! 
людям?
цей лист не поверне мені 
хочу поділитися зі своїми 

власними переживаннями і 
вони думають про цю си 
би діяли на моєму місці.

улюб/1 им 
% МЛИ

раінської
Ваш улюблений

ІIII улюблений ВУЗІ?
•предмет назвали 48 % випускників, дна

%. гри — 21 %. (іільше трьох — 5
назвали — 5 відсотків. ,

із випускників Ні 
науки СУСПІЛЬНОЮ 
і/ІІН філч/ииіг .........г'--------

стояние 
собака 

I сказать
От 

подпрыгу 

ный, как 
чу стою, 
ности он 
шелся. Я 
кну. Пусть 
такой!

Ему захотелось сделать что- 
нибудь значительное, или хотя 
бы кого-нибудь цапнуть. Но его 
отвлекла очаровательная болонка.

появившаяся внезапно у 
У Барбоса заблестели

" бы. пройги 
помойке в 
нлко?

пройшло кілька тижнів, як 
додому. Але 
болю й образи: 
І як вірити

Знаю, що 
Володю. Але 
ровесниками 
дізнатися, що 
туацію, і як

далі 
полуницю, 

так хороше • було 
розповідав, що у 
але вона загинула 
походів, казав, що

розповідав легенду 
перевалі, який захищали 

час від часу з'являються 
й гарно. Але 

і

думаю: 1 
це випадковий збіг 
Володю швидко 
спеціально зробив* 
вати себе якимись

Що • за
І чи любов. • коли

літа я 
Кавказі, 
групі був 
голубими 

водив нас 
від пляшки/ 

З ЯКИХ І



т
♦
+
♦

♦

Володю, мле 
ровесниками 
дізнатися, що 
туацію.

шов

ВСЯ 

ПІШЛИ.

перевалі, 
час від 
страшно

під час 
альпіністам, 
про те.
ті хлопці, 
опівночі.

сделать что-
хотя

Великої 
Володя 
на

знают' кто
група

Цю

Вітчизняної війни 
розповідав легенду 

який захищали 
часу з'являються 

й гарно. Але

чуть чуть про

табору. Цілий день ми 
березі невеликої гірської

он даже
$1 может захочу и 

Пусть все
власними переживаннями і 
вони думають про цю си 
би діяли на моєму місці.

переносив мене 
Одного дня він 

пішли на пік 
відпочивала. А
засніжену вершину було добре видно від 
нашого похідного 
загоряли

на руках.
ще з одним хлопцем 
Надії.
хлопці

коли

внезапно у дверей.

в

на

у нашому місцевому мас-

в риси

предмета /64 %/. вимогливість
%/. дотримання педтакту /37 %/.

І

урочисте 
міська

Те- 
ми- 
до

відкриття, 
піонерська

ко
на- Підготував В.ЛИКОВ. 

доцент педінституту.

Будинок 
але 

місто.

вигукує 
культура 

дві різні

14 і 
ральним

Боже 
нас таке 
Та ось

Наш кор. 
Фото О. Гриба.

конфлікт 
райкому 

голова 
ради 

це

с ней 
в импор-

ніскіл ьки 
цей 

я 
в якій

уроки, а після них

з нашим переселен-

Новоукраїнці. 
проблем.

погоди не
до цього

II
до 

до
долю Будинку піонерів

гелів, є професійні 
і повага до дітей

:"І ВІДб7ЛОСЯ 
імені Леніна

Діло. - 
Хіба наша

числі найбільш значимих 
принциповість, стриманість.

% студентів назвали дис -

закладу заступник директора палацу 
-------------- --------.........англійською

і народженням нового, 
надію, що через чотири 

діловому житті.
юних менеджерів привітав

музичній
Переселення, 

лись 
родів, 
мені

метою 
від 
що 
на-.

з першим дзвінком 
Вона висловила

культурою, щоб музична 
в Будинку культури, 

фірма. помиритесь", 
не згодна, аргумен-

віддають перевагу 
доброта, чуйність. 

Два студенти назвали

школа поселилася в
Якщо 

свого.
нам,.

Радує та- 
подобається 

вчителі будуть 
вихованцям любов до рідного слова

селах і райцентрах області, 
нашому “цивілізованому"

незвичного навчального закладу -.....
роки перші випускники досконало володітимуть 

О.Краснокутський, а член ради О.Косенко вручила квитанцію 

загальні батьківські збори.

хо- 
щоб пе- 

А

"ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ"

батьків привітала _ 
школярів С.Ф.Титова.

Було
переселення 

неспокій нагадує 
"велике пересе-

до них. Але справа ось 
Стоїть у, Новоукраїнці пам’ятник 
епохи, символ нашої показухи. 

Більше часу 
виступала на

появившаяся і_______  } г^_^г
У Барбоса заблестели їлаза.

- Воі с“ — ' - 
по нашей
тном

мости 
шелся. 
кну. І 
такой!

|- му захотелось
нибудъ значительное, или 
бы кого вибудь цапнуть. Но его 
от влекла очароватє явная болонка.

що
вони

Було 
повернулися • на турбазу і прий- 
роз’їжджатися по домівках. Во-

Ваш улюблений предмет 
вузі?
із палиОдин -предмет

21 %. три
%. не назвали

назвали № % випускників, два
більше грьо^ 5б
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бы. пройж
__ помойке. : 
ошейнике!
Интересненько. 

ней подойдешь такой 
кий? — задал кто-то 
вительный вопрос.

— И подойду. — 
спорил Барбосик.

— Не пойдешь,
— продолжал кто-то

— А вот и подойду.
Он уверенно поднялся и на

правился к болонке.
Смерив его взглядом. она 

презрительно фыркнула и заме
тила жирному бульдоиу:

— Фу. развели тут бомжей.

Барбос остолбенел, от обиды 
даже взвыл. Потом тихонько 
всхлипнул, поджал хвост и по
плелся на мусорку.

как ты к 
красивень- 

внутри яз-

робко за- 

куда тебе! 
издеваться.

Ми вже розповідали
Така школа, поки що єдина 
організація.

Учнів і 
піонерів та 
мовою та чудово орієнтуватимуться у сучасному

Від Ради міської піонерської організації школу 
річну передплату ділового журналу.

Того дня у трьох групах відбулися показові

мій? Я подумала це тільки в 
діється з цим перерозподілом, 

із Новоукраїнки сигнал: приїдьте, 
допоможіть Будинку піонерів.

" - А
і треба 
Вона ще 

гірших чи 
і потрібен 
Голова 
руками 

і
Як задовольнити? Це 

Але поки що 
приміщення 

піонерів, 
молоді міської 

власне й пооушила 
Задовго до цього. і 

пинила своє існування. — 
тяна Василівна.
нулого року ми 
райкому партії, 
нам приміщення, 
дітей у гуртках, 
навчаємось?

Тетяна

Приїхала, 
піонерам 
школа! І 
чи в 
українці 
центр, 
обома | 
вимоги 
піонерів, 
блема. у 
навколо 
ректор Будинку 
у справах 
Тоток.

тут чую. та 
допомогти.

і в гірших 
не в гірших, 

дитячий 
міської 
за те. щоб 

музичної школи.

хіба лише 
а музична 
умовах. Ну 

а Ново- 
культурний 

Ради Т.І.Харькова 
задовольнити 

і Будинку 
інша про- 
розгорівся 

партії. Ди- 
комісії 
Тетяна 

питання.
як партія при- 

запевняє
— Це у листопаді 
звернулися

щоб
У т 
А

Я вам
Василівна

з листом
добровільно віддали 

мене до двох тисяч 
в яких умовах ми 

покажу ці умови!
і слова дотримала. 

“Екскурсію" влаштувала. Та не треба зай
вих балачок. Знаючи, в яких умовах наша 
освіта і культура знаходяться, .мені не 
обов’язково було бачити, як сиплеться на 
голову штукатурка і з кожної щілини 
світиться вбогість. Скільки передивилася я 
подібного в 
1 а й у 
Кіровограді! Немає" потреби багато комен
тувати. Зараз розмова іде Иро конкретне 
приміщення колишнього райкому партії.'

Як виявилось, останнім часом на ньо
го претендують суд. райвиконком, музична 
школа і Будинок піонерів. Чому райви
конком — мені сказати важко. По ідеї

проходив відбір у школу юних менеджерів. А минулої неділі 
області. Її засновники — обласний Палац піонерів і школярів і:/

краще б уже претендував 
котрий свого приміщення 
Не час і не 
стосунки міської 
усіх розмов у Новоукраїнці 
зрозумілим, що 
порядку в управлінських 
буде погано. Це стосується, 
видасться дивним, і нашої 
Будинку піонерів.

Справа у 
де стільки 
райкомівське 
бить.
дей. 
музичної 
сумніваюсь, 
тупик. Ну

міськвиконком, 
взагалі не має. 

місце зараз
і районної Рад. 

мені 
доки не буде 

стосунках.

не 
говорити про 

але з 
стало 

наведено 
усім 

як вам не 
теми, тобто

тому, що 
невирішених 
приміщення

Слухаючи причетних 
як з боку Будинку піонерів. 
—7 ШКОЛИ. Я -■ '

що конфлікт 
скажіть, чи можу 

проти музичної школи, 
до двохсот дітей, 
коректним лише 
кому потрібніше 
зичній школі 
як відомо, 
дітей/. -І

одне 
зро- 

• лю- 
так і 

не 
заведе у 
виступити 

навчається 
/До речі, вважаю не- 

на цій підставі - судити, 
нове приміщення: му- 
Будинку піонерів, де.

і значно 
тим. чи

одна 
школа

що їм потрібні класи для 
занять, а

райкому 
запевняли

С.В.Клюєнко.
Т.І.Харькова. 
була ще й 

вона здається 
її суть/ На території 
ще три маленькі 

три колгоспи.
знаходяться на

не парадні зали, 
нам цілком 

викладачі школи 
Підтримувала 

Правда, у 
інша ідея, 
найкращою. 

Но- 
Будинки 

Ці за- 
бюджеті

чи
навчається значно більше 

разом з тим. чи ‘можуть 
співробітники Будинку піонерів запідозрити 
В нелояльності — ..... ---------
у чому, 
застойної епохи, символ 
помпезний Будинок культури, 
стоїгь порожнім. Т.В.Тоток 
засіданні райвиконкому, 'щоб з’єднати Бу
динок культури і Будинок піонерів, адже 
не секрет, що піонерська діяльність зараз 
проводиться переважно в художньому на
прямку.

— Але це мертве 
Тетяна Василівна.
і освіта порозуміються? Це як 
планети.

Т.В.Тоток вважає, що був би прекрас
ний вихід, якщо вже таке протистояння

між освітою і 
школа поселилася 
"Ви. мовляв. 
Але музична 
туючи це тим. 
індивідуальних 
"Приміщення 
підходить". — 
Н.О.Титаренко 
їх у цьому 
Тетяни Іванівни 
Особисто мені 
Ось коротко 
воукраїнки є
культури, адже тут 
клади культури 
міста.

Недавно 
культури 
фінансувати 
А чому 
культури 
вод. а 
Правда, 
ше, ніж 
Адже 
на балансі міста 
надалі. Директору 
да. відмовлятися 
райком партії 
відмовилась. 
— якби 
ням у 
культури. музична 
приміщенні колишнього, райкому, 
цього не буде, я буду домагатися 
Бо загроза залишитись ні з чим. 
і музичній школі”.

переселення...
в історії велике 

Наш нинішній 
пародію на таке

збудували прекрасний 
на цукровому заводі, 
його діяльність повинно 

гуртки центрального Будинку 
переселити на цукровий за- 
приміщення віддати дітям?

б
не
це , .... . .

хороша ідея? Мабуть, значно кра- 
ділити шкіру невбитого медведя. 

приміщення 
балансі

райкому поки що не 
і невідомо, як буде

Будинку піонерів, прав- 
від ідеї перебратися в 
не хочеться. “Я б 

говорить Тетяна Василівна, 
одночасно

приміщення центрального Будинку

21 %.
5 відсотків.

Жоден із випускників не назвав улюб/і^іим 
предметом науки суспільного циклу ~>л 
бутніх учителів філологів 
назвали філолоіічні науки. 32. 
психолого-педагогічного циклу, інші !

Більше третини студен гін віддають 
сучасній українській літераіурній мові га 
викладання української літератури До 
майбутнім учиїелям українська література 
зарубіжна література /22 %/. Частина
/14 %/ відмітила,
є народознавство, 
раїнська 
раїнської

Ваш

74 °/о май 
улюбленими предмеїами 

предмети 
5 %.

перевагу
і методиці 

вподоби 
/27 %/.
студентів 

що їх улюбленими предметами 
російська література, давня 

література. методика викладання 
мови, усна народна творчість, 
улюблений викладач? За 

що Ви його цінуєте?
У переважній більшості випускників є улюблені 

викладачі, 
здебільшого 
ципліни 
федри 
України

ук 
ук 

етика.

назвали 12 прізвищ, 
які викладають фахові дис- 

"голосів" набрав доцент ка- 
літератури, народний

/"Має глибокі

Філологи 
тих.

Найбільше 
української

В.Є.Панченко.
оригінально викладає матеріал, подобається 
дина"/.

Своїх улюблених наставників 
за інтелект та глибокі знання 
знання предмету"/. 
/"Досвідчений педагог", 
розповідати, хочеться 
вміння /"Цікаво 
теріал"/. людські 
"Добре ставиться 
стий, веселий”, 
принципова"/. 5 
запитання, а в

немає

депутат 
знання, 
як лю-

цінують 
за його 

зд ібност і

студенти 
/"Люблю 

педагогічні
"Розуміє студентів", “Вміє 

мову”/, методичні 
"Вміє подати ма- 

людина". 
"Привітний, про 
себе та інших 

не відповіли на 
улюбленого вик-

слухати її 
веде лекції”, 

якості /"Інтелігентна 
до студентів", 

“Вимоглива до
% студентів

одного студента
ладача

* ♦ *• <ь
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лення народів" 
штабі".

Слід сказати, у Новоукраїнці будується 
дитячий 
показувала 
за тим 
піонерів, 
директор 
Але не 
ча б і 
редбачити. коли» 
оскільки Тетяна Тоток людина нормальна, 
то сидіти і чекати біля моря погоди у 
неї немає наміру.

Я приїхала у Новоукраїнку з 
•_ ПраВда 

поки 
захищати 
сама Тетяна 

хто сидітиме, 
Якщо треба.

центр, 
мені

проектом 
про що 
музичної 

! треба володіти 
паршивенького

Тетяна Іванівна Харькова 
проект, розповідала. . Є 

і новий Будинок 
нагадав Тетяні Тоток 

школи О.А.Зазимко. 
можливостями 

астролога, 
його збудують.

захистити Будинок піонерів, 
кого конкретно його захищати, 
не знаю, 
чебто й 
Василівна 
чекаючи 
не те 
дістанеться, 
вича. Однак

конкретно його
Від міської Ради 
не треба. 
Тоток

доки
що

Та й 
не з тих. 

захистять, 
депутата’ В.Є.Панченка 

самого Леоніда Макаро- 
г~,.. ] піонерів у

Новоукраїнці буде вирішувати не Кравчук.
ие Панченко і не "Молодий комунар".не 
Ми 
глузд 
бити 
не 
лення". 
них не 
щоб оповідання 
підземелля 
асоціацій, 
віддайте їм Будинок 
їх у палаци, тільки тоді ви 'будете' нацією 
гідною поваги і... майбутнього.

В.ЛЕВОЧКО.
Новоукраїнський р-н.

Панченко 
за те.

районного і 
так. щоб через 

виникла проблема "великого
Діти заслуговують того, 
сипалась штукатурка, як 

класика про долю 
не викликало моторошних 

Віддайте їм райком партії, 
культури, переселіть

не "Молодий комунар",
щоб її вирішував здоровий

керівництва. Треба зро- 
і деякий час знову

пересе- 
щоб на 

і того, 
дітей

Найбільш значимі
вчителя

Найбільш значимими, на думку
якості. Серед 
/80 %/. досконале

До
Тільки одиниці 

назвали професіоналізм, майстерність, 
ганізаторські здібності.

відсотків опитаних
і якостям учителя: 

дяність, справедливість, 
та чесність.

% студентів у 
учителя назвали 

Тільки 5 
урівноваженість, 

сучасний вчитель, на думку студентів, 
знає предмет, вимогливий, добрив, 

принциповий.
приємно констатувати що студенти 

“аль-

завтрашніх учи- 
них — любов 

знання 
учнів /48

рядність
10

рис 
наполегливість, 
циплінованість,

Отже, 
любить дітей, 
чуйний.

Нам 
педінституту із вдячністю говорять про свою 
ма матер", яка дає їм грунтовні знання із фаху, 
формує педагогічні вміння та навички, 
кож, що більшості випускників 
філологія. Надіємося, що майбутні 
нести своїм 
та рідної культури.
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МОСКВА ТАК Ні СВЯТКУЄ...
З Юрієм Івановичем 

Сривковим ми познайоми
лися на минулорічному 
Дні міста Кіровограда. 
Соліст відомого колективу 
духового оркестру
військово-диригентського 
факультету московської 
державної консерваторії 
Юрій Сривков любить бу
вати • у нашому місті ще 
й тому, що це місто 
його батька. І, Зрозуміло, 
відмовитись від запро
шення головного режисе
ра концертної частини 
свята А. Є. Короткова 
музикант не захотів. Але 
цього року Сривков ви
ступав не лише з духо

вим оркестром. Разом’ із 
своїм другом московсь
ким лікарем Андрієм Де- 
рбиловим Юрій предста
вився як автор-викона- 
вець. Після концерту на 
площі, де москвичів слу
хали сотні кіровоградців. 
ми спробували поговорити 
з гостями нашого свята.. 
Я говорю "спробували”, 
бо графік наш був таким 
жорстким. що не до 
"парламентських балачок”.

КОР.: Ой. друзі,
скажіть, що там- у вас 
у Москві діється?

Ю.СРИВКОВ: Атмосфе
ра важка. Але треба

сказати, що після путчу 
вона значно
стабілізується.

Андрій ДЕРБИЛОВ: І 
сподіваємося, що наста
нуть часи, коли нас не 
зустрічатимуть словами: 
"Що там у вас діється".

КОР.: Просто я люб
лю Москву. До речі, Ук
раїна проголосила Акт 
про незалежність...

Ю. С.: Ми знаємо. 
Ну що ж, це цілком 
природно. Але я пере
конаний. на наші стосун
ки це ніяк не вплине. 
Нікуди ми один від од
ного не дінемось. “Нам

не прожить друг без 
друга".

КОР.: Ну ось. ви за
говорили віршами. зна
чить ближче до діла. Я 
рада вашому успіху у 
кіровоградців. Правда, са
ма я люблю слухати ав
торську пісню у більш 
інтимному колі. Мені 
здається, така пісня роз
рахована на “контакт 
Душ".

Ю. С.: Я з вами 
згоден. Авторська пісня 
— це той жанр, що не 
зіпсований комерцією. 
Пісня ця не продається. 
Я бачу в цьому її особ
ливу принаду.

КОР.: Ви виконуєте
лише свої пісні?

ю. С.‘: НІ, чому Ж. 
У нашому репертуарі Во
лодимир Висоцький; 
Олександр Галич. Юрій 
Візбор. Вадим Єгоров. 
Вероніка Доліна...

КОР.: Юрію Івановичу, 
про що ви любите 
співати?

Ю. С.: Про людину. 
Про духовні моменти, 
яких не вистачає у на
шому спілкуванні. Про це 
моя пісня, яку я б 
хотів згадати: “Приходите 
ко мне". Приходьте про
сто так., поспілкуватися, 
адже найбільший дефіцит

не речі, а людське 
спілкування.

КОР.: А ви. Андрію, 
чого мовчите?

А. Д.: Я люблю 
співати про ... любов.

КОР.: Подобається на
ше свято?

Ю, С.: Прекрасно. 
Весело, відкрито, вільно... 
Вмієте ви святкувати. 
Москва так не святкує.

КОР.: Вчетверте
приїдете?

Ю. С. Обов’язково.

В. ЛЕВОЧКО.ЛІКУЙСЯ САМ, як бабка не поможе
Вирішила 

вклад у справу 
Адже воно 
небезпечної 
харчування 
Пропоную 
які є 
укової бібліотеки 
автори - 
Написали 
тики 
стародавні 
родів.

внести свій 
оздоровлення 

в час підвищеної 
екології і 
має 

вашій

невеликий 
людей, 

радіації, 
незадовільного 

значення.
книг, 

залі обласної на- 
Н.К.Крупської. їх 
лікарі, психологи, 
на основі прак- 

вивчаючи 
різних на-

особливе
увазі добірку 

в читальному
ім.

досвідчені
СВОЇ І 

роботи з 
праці

книги
. пацієнтами, 

цілителів

' тілі 
розуму, 

з 
рівновагу

існує дві сили, 
друга — сила 
нас потрібно 

цих сил. Саме 
і тіла йоги жи- 

що 
про- 

150 
здо- 

160 
З її

відповіді на 
ходити

У людському 
Одна — сила [ 
життя. Кожному 
підтримувати 
завдяки гармонії душі 
вуть довго і повноцінно. Думаю, 
й серед вас знайдуться бажаючі 
жиги відміряний Природою вік — 
років. Книга М.Г.Фадєєвої 
ровье" /Минск: Полымя, 
с./ — саме для таких
допомогою ви знайдете 
питання: — Чи вмієте стояти, 
і лежати? — Як протистояти старінню? 
Які вправи виконувати при деяких хво- . 
робах?

У розділі 
про догляд 
голодування 
являється, і 
теж/.

"Найти 
1990. - 
людей.

не мо-

виданням? Можливо, 
після
З.Е.
/Київ:
с./ усі

в 
книги 

медицина

багатьох із вас 
Болтарович 

українців" 
1990 — 230

І і
воно

"Корисно знати" йдеться 
за очима, зубами. дні 

навіть... мовчання! /Ви- 
потрібне для здоров’я

В умовах нервового напруження 
нам потрібна жива. діюча система 
фізичних навантажень. Лікар-методист 
пропонує загальнодоступні вправи хат- 
ха-йоги.-асани. Вони вдосконалюють тіло 
в цілому, зміцнюють психіку. Знімки 
відповідних вправ допоможуть вам у 
заняттях. Хатха-йога служить фундамен
том для філософських систем, ОСКІЛЬКИ

вважається. що хвора людина 
же філософськи мислити.

Книга Р.І.Водейка. Г.І.Мазо 
равлять собой" /Петрозаводск: 
-----  с./ популяризує 

тренування. Г 
зосередити 

від непотрібних 
хвилювання

уп-“Как
Карелия, 

метод 
Подолати 
увагу і 

сумнівів, 
і допомо-

1990. — 64
аутогенного 
нерішучість, 
звільнитись і 
позбутися зайвого 
же вам саме курс AT.

Зупинюсь на розділі "Зір. і 
твій стан". Він розкриває такі 
питання: чому наші
на зеленому фоні?
вають на емоційний стан людини? Ав-

колір і 
і цікаві 

очі відпочивають 
Як кольори впли-

тори навіть радять нам вдягатися 
відповідно до цих даних з тим. щоб 
приносити естетичну насолоду навко
лишнім /а також мати успіх у лю
дей!/

Практичні рекомендації містять і 
формули словесного самонавіювання: 
заспокійливі, тонізуючі, проти безсоння, 
для зібраності і віри в свої сили. 
Остання нам. молодим. особливо 
потрібна.

Зараз кожен має можливість купити 
книгу типу “Тайны знахарей’’ і навіть 
/якщо насмілиться/ випробувати один 
з рецептів. А чи слід вірити таким

прочитання 
“Народна 

Наукова думка. 
,_і сумніви зникнуть.

Нині існує низка наукових методів, 
які ввійшли в медицину з народної 
лікарської практики. "Професіоналами 
вважались колись у селах костоправи, 
знахарі, бабки-повитухи. Саме їх досвід 
потребує тепер вивчення і розповсюд
ження. тому що має раціональне зер
но. Прості ж селяни 
робам і 
магією.
на медицина 
рафією, тобто 
житті народу, 
і приготування 
в етнічному і 
кий 
в методах боротьби за здоров’я ук
раїнців, білорусів і росіян. Це 
співставлення 'автор проводить невиму
шено. наводячи цікаві приклади.

Завершується праця списком 
ристаної літератури, серед якої 
і журнали статті к. ХІХ 
втратили наукової цінності, 
зарубіжні 'видання, рукописи, 
ступної книги 
мовані на звільнення 
робливого стану. Він 
деякі методи, що з 
вуються при цілому 
можна використовувати 
всі вони нешкідливі, 
ського К.Г. 
циной" /М.: 
є./ — підвести
пізнання самого 
чати мету своїх

запобігали хво- 
відганяли їх словесною 

В цьому дослідженні приклад- 
переплітається з етног- 
її місцем і роллю в 

Методи зцілення, пошук 
ліків дуже різноманітні 

регіональному плані. Та- 
підхід дає змогу > виявити спільне 

методах боротьби за здоров’я 
білорусів і росіян.

бібліотекар 
бібліотеки

к. ст.,

вико- 
книги 

що не 
архівні і

наводить рецепти, 
людини від хво- 

розповідає 
успіхом застосо- 
ряді хвороб. їх 

самостійно, бо 
Мета книги У„ман- 

"Рецепты, забытые меди- 
Юрид. лит., 1990. — 133 

читача до глибокого 
себе, навчити визна- 
можливостей.

А.КОРІНЬ, 
науковоїобласн ої

ім. Н.К.Крупської.

про

Автор на
спря-

яг

Сл. Владимира Пария
Муз. Андрея Фомен

ко и Владимира Пария
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<<о& о Кировоград. Кировоград — 

Усталый сад ночных аллей. 

В пыли фонарики горят,
Красуясь старостью своей. 

Забор, что ветхий инвалид. 

Сносимой улицы мольба,
Где одинокий глаз глядит 

Из-под потемкинского лба. 

Гуляй ты поле, трын-трава. 

Чтоб крики пьяных веселей

тьма.
Но лишь шатались у ворот

Под утро пьяные дома.
Бредет каскад усталых лиц.

Усталых душ мятежный 
сон.

Взамен роддомов и боль
ниц —

Лишь морг обкомовских 
колонн.

И анекдотов старый стиль.

Что нет ни денег. ни
квартир.

Тебе урановая пыль
Проела легкие до дыр.
Мой милый город, как жи-

вешь.
Какие видишь явь и сны.

И на земь падают слова: О “Земля дедов. Земля ца
рей".

И старой веры бог и
черт.

И новой веры свет и

ВОСЬМА СТОРІНКА

А у меня на сердце 
дрожь.

Как отшумевший смех вес
ны.

Ты воскресал, чтоб уме
реть.

Твои меняли имена.

Но лизаветинская твердь
Осталась в сердце у меня.

Я грусть твоя, ' ты боль 
— моя.

Ты моего покоя вор.
Что сердцем стиснутым 

скрипя
Во что ты верил до сих 

пор
и что снесется — не бе

да
Забора старый инвалид.
Но пусть восточная звезда

Под южным месяцем го
рит.

Кировоград. Кировоград.
Усталый сад ночных аллей.

В пыли фонарики горят.
Красуясь старостью своей.

Течет ингульская вода
И зданий взорваный кас

кад...
И утекает в никуда —
Кировоград. Кировоград.

"МОЛОДИЙ КОМУНАР"



Життя — жорстока річ. 
Воно як мала дитина, що 
бавиться зі своїми іграш
ками: або приголубить, 
усміхнеться і відразу ро
бить нас щасливими, або 
ж закине у темний куток 
і, здається, вже й забуло...

Скільки ж серед нас 
таких забутих, відкинутих? 
Знехтуваних раз і назавж
ди чи лише на часину, з 
вини або 
Знехтуваних долею чи то 
нами самими. Історія люд
ства повна розділення. 
Розділ людей відбуваєть
ся з різних мотивів, але 
призводить він до досить 
схожих результатів, — 
страждання і горя. Особ
ливо розділення не при
родне, а видумане, вино
шене нами ж. Це — по
діл на «хороших і пога
них».

Традиційно вважається, 
що таке почуття, як ко
хання — щасливе, і на 
жаль, нерозділене, рев
нощі, зрада мають право 
на життя тільки поміж 
представниками проти
лежної статі — чоловіком 
і жінкою. Все інше — за
боронений плід, табу. Хто 
і коли наклав його? Спо
конвічно, від того дня, 
коли людство ще тільки 
починало перші несмі
ливі кроки у прадавній 
глибині космічної Безмеж
ності, вище перерахова
ні почуття, що мають 
науковий термін гомосек
суалізм, були притаманні 
і двом особам однієї 
статі...

Найбільш поширені та
кі взаємини, кажуть, у 
в'язницях. Вимушена три
вала самоізоляція чима
лого гурту чоловіків чи 
жінок неодмінно призво
дить до статевих контак- 

у переважній 
випадків там 
ж таки проти- 
явище, адже

без вини...

Невже я перед 
гом чимось завинив, 
він так ранить мене? 
сумно промовив Сергій. 
— Навіщо знати тобі мій 
біль? Щоб посміятися? 
Його очі запалали відчай
душною рішучістю.

— Мене можеш 
боятися, я не з тих 
дей, які цікавляться 
жим лихом тільки 
власної розваги... Що 
за ранац у твоїй душі, 
її спричинив?

Во-
що

не 
лю
чу- 

для 
то 

хто

— Є речі, про які не 
завжди можна маважи-

нагадує мені обличчя 
найдорожчої для мене 
людини, Валерія. Нині 
його вже немає, загинув 
в автомобільній катаст
рофі. Без нього мені 
життя не миле. Коли хо
вали його, хотілося тіль
ки одного — щоб і моя 
могилка була поруч... У 
ту хвилину ніби все зу
пинилося для мене на 
світі білому. Хай виба
чать мені дівчата, котрим 
я подобався, але в собі 
ніякого потягу до них я 
не відчував. Я мав єди-

не гріх — так тиснути 
на серце, мучити його, 
бути немов би актором, 
який 
роль 
дини».
мус моє серденько, 
відчуває, що 
скінчиться його биття...

на сцені 
лк>- 
су- 
бо 

незабаром

виконує 
«повноцінної

А може, такЗустрічдруга
я 

телеграму-за- 
на весілля до 

неквапливо 
розповідь

тів. Але 
більшості
— це все 
природне 
фізично кволих і слабо
духих ув’язнених роблять 
«півнями» силоміць їхні 
більш жорстокі колеги 
по зоні. Особливого ви
бору з цієї причини у 
пасивних гомосексуалістів 
за гратами немає. Втім, 
вважаю, що ці нещасні 
дуже далекі від справж
ніх «голубих», адже та
кими їх зробило і робить 
оточення, у конкретному 
випадку — табірне.

Я ж хочу розповісти 
про справжніх гомосек
суалістів. Такими їх зро
била матінка-Природа. І 
вони самі ні в чому не 
винні. Ні перед Богом, 
ні перед людьми...

ВРЯТУВАЛИ

Зустріч навіть
Я...
на

розповісти, 
людині, 
накласти 
Скажу навіть 
думки не по-перша

...Йому хотілося побути 
наодинці з 
ці швидкою 
прямували 
бару, щоб 
кавою. їхні розмови, жар
ти до нього ледь-ледь 
долітали, розчинялися на 
півдорозі. І відстав він 
од цих хлопців не тільки 
0 прямому розумінні, а й 
переносному.

«Я не такий, як вони», 
— блідішало змарніле 
обличчя в судомі болю...

Юнак довго уникав 
розмови зі мною, при 
зустрічі ховав очі, які все 
частіше наповнювалися 
туманними сльозинками. 
На контакт довго не йшов. 
І все ж 
певно, не 
люпнув у 
яке носив 
вічність?.

собою. Хлоп- 
ходою ПО

ПО алеї до 
поласувати

одного разу, 
витримав, вих- 

відчаї наболіле, 
у собі рік, два,

тись 
найріднішій 
я пранув 
себе руки, 
більше: цієї
лишив і зараз. Але мене 
брав острах: а як раптом 
хтось у цю хвилину помі
тить... і врятує. Тоді ще 
гірше будуть дорікати, 
тицятимуть пальцями у 
вічі.

_  Я знаю, що моя 
розповідь може виклика- 
ти подив у тебе, — додав 
після деякої паузи Сер- 

_  Я довго замислю- 
навіщо мені жи- 

>, коли ніхто 
:, коли до тебе 

З презирст- 
глянь, — його 

помітно за
вій витягнув 
почав швидко 

Сірники 
один за одним, 

не ПО-
> кинув 

і, затоптав. Ру- 
€Ильніше.

тій.
вався: 
ти? Навіщо, 
не розуміє, 
ставляться 
вом. Он, і 
руки ледь 
тремтіли, і 
сигарету, 
припалювати 
згорали С-,-, 
а сигарета так і 
чала тліти. Рвучко 
її під ноги, 
ки затремтіли 
_ Там., біля бару хлоп- 
ці, ОДИН із НИХ- ТОЙ. Він

«МОЛОДИЙ КОМУНАРІ

ного свого Валерія. Часто 
тепер відвідую його мо
гилку, хотів одного ра
зу, біля неї випити от
руту, та на ту годину на 
цвинтар прийшли якісь 
незнайомі старенькі ба
бусі. Врятували, — сар
кастично посміхнувся мій 
співрозмовник. — Наві
що?..

Я мимоволі відвів 
від його палаючого 
личчя.
вав:

— Я 
себе 
кроку,
серці ставало 
А потім (якби 
все і 
отому 
лерію 
но, в 
про 
моїм, 
Важко сказати, на 
сподівався. Можливо, 
те, що схожість 

біль... А
Здається, 
краще поста- 

Мені лише 
а життя 

цікавить. Та

—- Одного разу 
одержав 
прошения 
столиці,
почав свою 
Ігор. — Не з порожніми 
ж руками їхати — пішов 
у магазини, почав вишу
кувати дарунок. Аж рап
том підійшов один знайо
мий, Віктор.

— Що купуєш? 
питав.

— Шукаю дарунок 
своєму товаришеві, у 
нього весілля у Києві.

— Знаєш, я щось дав
но не бував у столиці, 
дозволь мені поїхати з 
тобою.

— Справа твоя, — сте
нув плечима. На жаль, 
тільки вже там, на весіл
лі, яке відбувалося у 
столичному ресторані, я 
відчув, що щось негаразд. 
Придивлявся до поведін
ки свого супутника, поки 
не зрозумів, що це го
мик... Він почав контачи- 
ти із боярином 
ного,
НЬОГО 
цював, обіймаючи його за 
талію.

Мені ставало незручно 
перед своїм товаришем 
Павлом (женихом) за та
ку поведінку знайомого, 
яка продовжувалась і в 
будинку нареченого в 
Броварах під Києвом. 
Тож після весілля додо
му повернувся один. 
Віктор залишився там. А 
через тиждень чи два, не 
пам’ятаю, одержую листа 
від Павла, в якому він 
повідомляє, що з дружи
ною через тиждень роз
лучився. Що всі ці дні 
Віктор гостював у нього 
вдома, а одного разу, 
коли Павло був п’яний, 
той задовольнив своє ба
жання з ним у ліжку. А 
згодом став розповідати 
різні брудні наклепи на 
мою адресу, що нібито 
і я прагнув побути з 
Павлом.

Коли прочитав листа до 
кінця, одразу ж поїхав 
туди, щоб у всьому ро
зібратися. Та Віктор уже 

Павло 
словам, 
товари- 
одному

за-

нарече
не відходив від 

■ні на хвилину, тан-

очі 
об- 

А він продовжу-

щомиті стримував 
від

Минав
останнього 
час, а на 
все важче, 
повернути 

я розповів

мій 
глузувати, 
злочинця 
вилися 6. 
двадцять, 
менше

назад!)
' хлопцеві, теж Ва- 
• — така вже, пев- 
мене лиха доля — 
його схожість із 
про свої почуття, 

що я 
на 

втамує 
він став 

до

за
все

чи
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зник. Звичайно, 
не повірив його 
Адже ми стільки 
шували, спали в 
ліжку, і подібних випад
ків, зрозуміло, ніколи 
не траплялося. Заспокоє
ний, я повернувся додо
му. А там... Справа в 
тому, що Віктор поста
рався таку інформацію 
про мене повідати моїм. 
Я знову кинувся розшу
кувати його, та він уза
галі кудись вибув з об
ласті. Може, й краще, 
адже я ладен був його 
порішити на місці.

Як я не присягався 
вдома, що ніколи не був 
гомосексуалістом, не мав 
жодного «протилежного» 
акту, ніхто не йняв мені 
віри. А потім... почали 
бити, навіть ногами, куди 
завгодно, мовляв, ти 
зганьбиш сім’ю нашу і 
все таке інше... Якось не 
витримав, 
іншу 
шнура 
бив 
його

вискочив а 
кімнату, схопив 

від праски, зро- 
зашморг, та мої 
перерізали. Однак
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зупинити мене вже було 
важко 
біг до 
Уже хотів 
голов у 
як хтось 
за плечі, 
дий хлопець, водій, 
саме в цей час 
жав повз річку. Притис
нувши мене до грудей, 
він промовив: «Дурнень
кий, не губи себе, що з 
тобою?»

І довго-довго не від
пускав, наполягав розпо
вісти про все, що тра
пилося. Я розповів. До
дому не повернувся. 
Геннадій (так звати юна- 
ка-водія) забрав до своєї 
оселі. Але мені повсяк
час вчувалися слова рід
них: «Ти гомик», 
і вставав із 
стали моїм 
я божеволів 
одного разу 
го | 
мене 
йому 
кий 
його 
свою 
вірив 
слову!

Через деякий час ро
дичі розшукали мене, 
вибачилися, та було вже 
запізно. Я скуштував той 
заборонений плід. І він 
видався солодким. Чому? 
Можливо, у мене вже 
були якісь природні яко
сті для такого збочення? 
Не знаю.

Про своє «падіння» 
повідомив 
потім картав 
вачував, що 
рою сприяв 
вій долі, та 
ки, не за своїм бажанням, 
змушений був відмови
тися від дружби з ним.

З тих пір уникаю
знайомств і взагалі три
маюся від людей подалі. 
А ось сьогодні стало ще 
важче. Чомусь пригадався 
мій рятівник, перед яким 
буду, мабуть, усе життя 
в боргу, потяг до нього... 
Він не принижував і не 
принижує мене будь-де. 
Він шукає зустрічі 
мною, а я уникаю, 
маю: 
себе перебороти? Але... 
Тепер це вже буде бо
ротьба у подвійному роз
мірі, тому що на моєму 
шляху зустрівся Віталій. 
Він спроможний заміни
ти відсутність Геннадія. 
Якось Віталій сказав: «У 
нас з тобою є щось спіль
не, ти мені подобаєш
ся».,. Віталій відчув мій 
біль, запрошував кілька 
разів до себе додому 
на чашку чаю. Та я від
мовлявся, чомусь боявся 
його, 
мене 
за третім разом не зміг 
відмовити, погодився на 
пропозицію завітати у 
гості. Він виявився ніби
то добрим, гостинним. 
Усе добре розуміє, на
віть помітив, що мені 
чогось не вистачає. Але 
я не наважуюся сказати, 
чого...

Стає невимовно радіс
но , коли пройдуся із 
ним просто так, удвох, 
містом, сиджу поряд, 
п’ю чай, спілкуюся. Проте 
ніколи 
бі дати 
здогадався про мій 
фект». А на душі 
тяжко...

Навіщо він зачепив 
болючу рану?

Для чого він зустрівся 
мені на моєму шляху?

Хай буде 
той день і та година!..

Скільки сліз 
мені пролити уночі, коли 
залишався у нього спати 
в іншій кімнаті!

спересердя по
річки топитися, 

пірнути стрім- 
воду зі скелі, 
рішуче схопив 
Це був моло- 

який 
проїжд-

рятівника 
і «таким». У 

не дорікаю, 
вчинок 

сам, а 
чергу 
слову,

я

засинав 
ними, вони 
прокляттям, 
од них. І... 

вмовив сво- 
зробити 

цьому 
на та-

штовхнув 
мене у 

ті, хто не 
чесному

я 
Павлові. Він 
себе, звину- 
якоюсь мі- 

такій життє- 
я все ж та-

зі 
ДУ- 

може, пощастить

здавалося, що він 
переслідує. Тільки

не дозволяю со- 
привід, аби він 

«де- 
так

мою

проклятий

довелось

ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА

Та хто там засинав, ко
ли перед очима була йо
го тінь, притискав до сер
ця його знімок. І знову 
вчувалися оті 
них...

Серце моє 
кров’ю, щось 
ло дихання...

Але здавлював, перебо
рював себе, аби не помі
тив і не дізнався Віталій.

Якось ми заговорили 
про смерть, і Віталій мо
вив, сміючись, до мене: 
«Я тобі пам’ятник зроб
лю чи то квітів принесу 
на могилку...»

Ці слова запали мені в 
голову. Ось поглянь на 
мою руку, хотів покінчи
ти з собою... Але і тут 
смерть відвернулася від 
мене... Та все одно вона 
зазирає у мої очі. Життя 
перестає бути для мене 
ціннісію. Здається, що 
Віталій не встигне зрозу
міти це вчасно... Та й на
віщо? Адже його бажання 
— принести на мою мо
гилку квіти,.. Що ж, я бу
ду і цьому радий.

я * іт

слова рід-

обпікалося 
перекрива-

Як складеться подальша 
доля цих двох юнаків? 
Особливих ілюзій я в цьо
му плані не маю. Суспіль
на мораль і оточуючий 
світ й досі немилосердні 
до таких, як вони.

Газета «Аргументы и 
факты» опублікувала під
сумки соціологічного опи
тування. ЗО процентів на
селення за смертну кару 
гомосексуалістам... Але 
ж вони не винні. Ні пе

ред. Богом, ні перед людь
ми. Бог простить, І зро
зуміє. А ми?..

Ми червоніємо при сло
вах «гомосексуаліст» і 
«презерватив», але не 
червоніємо від порнухи в 
кіосках, від сексуальних 
книжечок, що ними тор
гують у Кіровограді, не 
соромлячись дітей. Як же 
можна бути впевненим, 
що у вашому поколінні 
не народиться дитина з 
гомосексуальними нахила
ми? Чи зможе хтось із 
вас віддати своє дитя під 
смерть? Чому мовчите? 
Віддайте свою доньку чи 
сина на кару, візьміть ка
мінь і киньте в них. Ото 
ж то й воно, що яка б ди
тина не народилася, а ба
тькам її шкода. Адже від 
цього у нас, як і в усьо
му світі, ніхто не застра
хований. ! нарешті, не 
варто допікати 
принизливими 
Не вимагайте 
тим більше не 
в свої сумніви 
дей.
ними 
лами 
жуть 
розповісти батькам, 
дичам чи знайомим 
свої інтимні 
особливо коли ці пере
живання їх самих лякають.

І найважливіше. Якщо 
така людина поділилася з 
вами своїми проблемами 
чи то іншим шляхом ви 
дізналися про них, не ро
біть із цього трагедії, як
що навіть для вас це і 
справді сильний удар. Ад
же з природою не поспе
речаєшся а втручання 
може закінчуватися дум
ками про квіти на могил
ці...

Л. СДВИЦЬКИЙ.

людину 
допитами, 
зізнання і 

посвячуйте 
інших лю- 

Люди з нетрадицій- 
сексуальними нахи- 
німі — вони не мо- 
при всьому бажанні 

ро- 
про 

хвилювання,

Р. 8. Для тих, хто про
читавши цей нарис, упіз
нав деякі свої власні про
блеми, ми друкуємо но
мери «телефону довіри» 
у Москві, подзвонивши по 
яких ви зможете одержа
ти потрібну вам допомогу, 
навіть не називаючи себе: 
417-97-05; 417-97-15.



Секрети бойових мистецтв світу
Шановні читачі! Враховуючи ваш постійний інте

рес до східних єдиноборств та численні листи, що 
надходять до редакції з проханням детальніше 
розповісти про той чи інший їхній різновид, ми роз
починаємо публікацію глав із знаменитої книги (у 
нас — відомої тільки професіоналам) Джона Ф. Гіл- 
бі «Секрети бойових мистецтв світу», яка до цього 
часу ще не видана у нашій країні. Редакція планує 
продовжити публікацію і в наступному році, тож 
поспішіть передплатити «Молодий комунар». Запа
м’ятайте: ціна «Секретів бойових мистецтв світу» на 
чорному ринку становитиме (за умови видання!) 
50—100 карбованців, а то й більше, враховуючи ін
фляцію. Ви ж маєте змогу отримати її (і не тільки її, 
а й багато інших рідкісних матеріалів на цю тему) 
усього за 9 крб. 60 коп. — саме такою є передплат
на ціна на «Молодий комунар».

ЗАМІСТЬ 
ПЕРЕДМОВИ
«Змагатися за знання — 

у цьому є задоволення, та
ке ж, як від насолоди зма
гання з красивою жінкою».

Г. С. ІГаліфакс.
Абат Сей, коли у нього 

спитали, що він робив під 
час французької революції, 
відповів: «Намагався ви
жити...»

Починаючи з раннього 
віку, я вивчав мистецтва 
виживання. Гадаю, навіть 
раніше, ніж зрозумів, що 
дівчата відрізняються від 
хлопців. Це вивчення про
довжується і зараз, і мій 
шлях у ньому пройшов че
рез дуже спеціалізовані 
мистецтва, які стали попу
лярними, і пізніше — до 
таємних особистих методів. 
Бо я дуже рано відкрив, 
що найменш відоме — це 
далеко не завжди найменш 
ефективне.

Це знання вперше прий
шло до мене одного разу, 
коли мені було 14 років. Я 
йшов разом з двома хлоп
цями, років на десять стар
шими від мене, крізь парк. 
Вони були кращими вулич
ними бійцями у містечку; 

ніколи не обговорювалося 
питання, хто міг би їх по
бити — ніхто цього не міг, 
але билися об заклад — 
хто з них сильніший.

Не пам’ятаю, чому опи
нився разом з ними (це ж 
бо була честь для хлопця 
мого віку). Як би там не 
було, на півдорозі ми на
трапили на бідно вдягнено
го метиса похилого віку, що 
недбало спирався на дере
во та з задоволенням пих
кав трубкою.

Хлопці були нахабні і го
лодні. Це поєднання та 
ллюс така мета — бу
ло надто принадно для них. 
Обігнавши мене, вони на
кинулися на цю стару лю
дину. Він спокійно продов
жував палити трубку. Зне
нацька вони одночасно вда
рили його з обох боків по 
обличчю. Потім задоволе
но захихотіли і відійшли у 
бік. їа... старий не впав. 
Більше того — вийняв труб
ку із рота, витрусив попіл, 
поклав її у верхню кише
ню піджака і сказав: «Вам, 
здається, щось потрібно?» 
Для кожного з обох хлопців 
це була чудова можливість 
довести, що він сильніший 
— просто залишитися на 
місці. Та ніхто не захотів це 

зробити. Обидва швидко по
бігли геть...

Згадуючи цей давній епі
зод, гадаю, старий був на
стільки майстром, що йому 
навіть не треба було демон
струвати своє мистецтво. 
Він показав тоді мені най
вищий принцип боротьби — 
зробити так, щоб не тре
ба було боротися. Його 
особистий захист був дос
татній*, щоб нападники 
швидко чкурнули звідси. В 
цей день почалися мої по
шуки в галузі методів бо
ротьби без зброї.

Я пройшов у них через 
популярні види європейсь
ких бокса та боротьби — 
до дзюдо, айкідо, карате- 
до, китайського боксу. За
раз вони завойовують усе 
більшу популярність у всьо
му світі і стають відомі ба
гатьом. Але що можна ска
зати про більш засекречені, 
овіяні легендами, майже мі
стичні з точки зору зви
чайної людини особисті ме
тоди, які ніколи не вхо
дили в жодну з програм 
популярних шкіл? (Про де
які з таких методів «МК» 
розповідав у серії публі
кацій «Ніндзюцу1— мисте
цтво бути терплячим». — 
Ю. Л.) Хто може що-не- 
будь повідомити про них?

Вивчаючи загальноприй
няті методи, я зустрічав ві
домих майстрів, здатних на 
дивовижні демонстрації 
'■чого мистецтва з дуже 
особистими засобами боро
тьби. За допомогою лесто
щів, обману, жебрування і 
просто крадіжок я взнав 
про ці езотеричні системи 
бойового мистецтва стіль
ки, скільки в змозі взнати 
яка-небудь жива людина. 
Видавець переконав мене 
описати їх, щоб читачі ма
ли змогу ознайомитися з 
ними і вивчити їх.

Два зауваження перед 
тим, як почати. Перше- ці 
езотеричні (тобто таємні, 
сховані від ока непосвяче- 
ного — Ю. Л.) методи не
безпечні, дуже небезпечні. 
Багато людей були вбиті ни
ми у процесі їх вивчення та 
вдосконалення. Тому — бу
дьте обережні! Тренуючись 
з товаришем, працюйте над 
швидкістю та технікою ру
хів. Силу залиште для мане
кенів, важких мішків із піс
ком тощо. Друге заува
ження: я не Фолкнер. Те, 
про що розповідатиму тут, 
базується на моїй власній 
пам'яті та нотатках, тому 
можуть бути і деякі неточ
ності. Я свідомо пропускав 
несуттєві, на мій погляд, 
деталі та різні «прикраси», 
декорування стилю, які мо
гли б драматизувати ситуа
ції. В цьому не було пот
реби, бо драматизм був 
присутній у діях та словах 
майстрів і я не мав бажан
ня щось змінювати.

Гадаю, читач зможе зас
воїти філософію боротьби з 
моєї книги. Я впевнений, що 
він навчиться тактиці. Він 
повинен вчитися старанно і 
зосереджено. Він повинен 
зробити техніку боротьби 
своєю власною. Безумовно, 
від цього його життя зба
гатиться. У мене, в усяко
му разі, було саме так.

Вересень, 1962 р. 
Джон Ф. Гілбі.
Рейк’явік, Ісландія.

ДОТОРК 
ВІДСТРОЧЕНОЇ 

СМЕРТІ
Удар фатальний був пе

чаткою смерті.
П. Уайтхед.

Багато років я чув про 
«доторк відстроченої смер

ті». Про нього сповіщали 
різноманітні корейські,
японські та китайські дже
рела. Це здавалося мені 
абсурдним. Зрозуміло, що 

добре сконцентрований і зав
даний у потрібне місце ате- 
мі (удар) може відправити 
будь-яку людину на той світ 
— це може продемонстру
вати кожен майстер. Та як 
можна повірити, що легкий 
доторк, майже непомітний 
для жертви, може привес
ти через два тижні, або 
два місяці до серйозних 
внутрішніх порушень, за 

якими часто слідує і смерть? 
Це здається вже занадто на
віть для таємничого Схо
ду. Я теж не міг повірити, 
навіть після того, як протя
гом багатьох років бачив 
величезну кількість неймо
вірних речей...

Під час своїх тренувань і 
спостережень в залах ка
рате у Тайбеї (Китай — 
Ю. Л.), я ніколи не був 
близько до того, щоб поба

чити це. У 1955 році я пої
хав на Тайвань. Там зустрі
чав багато різноманітних 
обдарованих боксерів — 
людей, які розбивали цег
лини з тою ж легкістю, з 
якою ваша дружина чи ма
ти розбиває яйце об ско
ворідку; людей, які вміли 
легенько доторкнутися до 
вашого тіла і відразу вик
ликати появу яскраво-чер
воної кров’яної смуги у са
мої поверхні шкіри; людей, 
які могли утримати вагу бі
льше 200 фунтів (1 фунт — 
0,45 кг. — Ю. Л.) на своєму 
статевому органі; людей, 
які легко могли занурити 
руку до ліктя у непідготов- 
лену, нерозпушену і дово
лі тверду землю; людей, які 
підпалювали власні паль
ці... Та мені ніколи ще не 
доводилося бачити «доторк 
відстроченої смерті», і у 
1957 році я готувався до 
від’їзду.

(Далі буде). 
Підготував Ю. ЛЕОНОВ.

|гІі

Реклама

я

Оголошення Реклама

це день учорашній,
супутникове ТУ—

СЬОГОДНІ. ЗАВТРА,

ЗАВЖДИ

Молода сім’я із двох 
чоловік найме окрему 
впорядковану квартиру 
або частину будинку зі 
зручностями на тривалий 
строк. Телефонувати: 
22-17-41 після 19.00.

навичок розмовної мови,

І

Загублену залікову 
книжку № 636, видану 
Кіровоградським педін
ститутом на Ім’я Юлії 
Іванівни РИБАК, вважа
ти недійсною.

Якщо ви хочете знати найостанніші нови
ни світу в будь-який час доби, бачити спор
тивні, розважальні, музичні програми, су
часні відеокліпи кращих співаків світу,

І ВАМ НЕОБХІДНА УСТАНОВКА
І СИСТЕМИ

СУПУТНИКОВОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
І для індивідуального прийому програм, що 

транслюються супутниками Європи і США. 
Передачі через систему супутникового те

лебачення допоможуть вам розбавити ваш 
відпочинок, науково-популярні програми 
європейськими мовами дозволять набути

навичок розмовної мови, енергійні люди 
дістануть цілодобову інформацію з ко
н’юнктури попиту і пропозицій, рівня сві
тових цін, реклами нової продукції. А 
мультики дадуть радість Вашим дітям!

ЯКЩО ВИ ЗАЦІКАВИЛИСЬ, НАШ 

ммцд «погляд»
залюбки допоможе вам придбати і, за ба
жанням клієнта, виконати монтаж і нала
годження комплекту обладнання вітчизня
ного виробництва або провідних фірм 
Японії, Голландії, Німеччини, Кореї.

Центр гарантує технічне обслуговування 
систем протягом 1 року.

Завжди раді бачити Вас за адресою:
м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71. 

Міський молодіжний центр дозвілля «По
гляд». Телефони: 22-76-52, 22-76-89.

Загублений студентсь
кий нвиток № 9102010 

виданий Кіровоградським 
інститутом сільськогос
подарського машинобуду
вання на ім’я Ігоря Ана- 

голіновича ФОМКІНА, вва
жати недійсним.

Прошу знайти квартиру 
для молодят на один рік 
(гроші вперед за домов
леністю). Звертатися по 
телефону в Кіровограді 
23-96-69.

^

І’ОІХ» Р.І.ІСІ.К..МХ ІІІВОДХ но обробці П.ИІІІВН ОІІОЧЄ 

вих та баштанних ку.іьтчр терміново шлрібпі робспч 
робітники таких спеціальностей:

1. Начальник котельної на газовому 
паливі — (заробітна плата)

2. Оператори очисних машин
3. Оператори котельної IV розряду 

на газовому паливі
4. Слюсарі з ремонту газового 

устаткування
5. Слюсарі-електрики
6. Електромонтери
7. Слюсарі з ремонту устаткування 

теплових мереж і котельних
8. Машиністи водопровідних насосних 

станцій та насосних станцій каналізації
АДРЕСА ЗАВОДУ: і.. аджамська

10 (Аджамський переїзд) Тел • 24 79 9< т Аджамсіжа> 00« » 12» ДО «|„„еРв„,"уп„Х' НІ »„г,™.™ а"’°бї'

адміністрація.
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■ 8 ЖОВТНЯ
УТ (І ПРОГРАМА)

7.30 Відеоблок "Ранкова мо
заїка”. 8.45УТН. 9.00 Документальний 
фільм “Дорога довжиною в 
півстоліття". 9.25 І. ’Карпенко-Карий. 
"Сто тисяч". Фільм-вистава. 11.40 
Шкільний екран. 11 кл. Українська 
література. М. Куліш. Драма "97”.
12.10 УТН. 12.20 Заключний концерт 
Всеукраїнського фестивалю авторсь
кої пісні та співаної поезії "Оберіг-91". 
14.15 Доброго вам здоров’я. Чорно
бильські діти вКриму. 16.00УТН. 16.10 
"Джерельце". Телеліцей української 
мови для малят. Передача 1. 17.00 
"День за днем". (Кіровоград). 17.15 
Провінційний експеримент. Телена
рис. 18д)0 На четвертій сесії Верхов
ної Ради України. 19.00 УТН. 19.30 
Студія "1 грудня". 20.45 На добраніч, 
діти! 21.00 На четвертій сесії Верхов
ної Ради України. 22.00 Вечірній 
вісник. 22.30 На четвертій сесії Вер
ховної Ради України. 2з.ЗО УТН. 23.45 
На четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
6.30 Ранок. 9.05 Дитяча година. З 

уроком німецької мови. 10.05 
Прем’єра художнього телефільму 
“Два брати". 1 серія. 11.40 "Легенда’. 
Документальний фільм. 12.00 ТСН.
12.10 Біржові новини. 12.25 Казки і 
притчі народів різних країн. 12.30 
Футбольний огляд. 14.15 Гелемікст. 
15.00 ТСН. 15.15 "Дощ у чужому 
місті”. Художній телефільм. 1 серія.
16.25 Мультфільм. 16.50 Разом з 
чемпіонами. 17.05 Дитячий музичний 
клуб. 17.50 "Останній рейс "Декабри
ста". Теленарис. 18.10 Світ захопле
них. 18.25 Блокнот. 18.30 ТСН. 
Міжнародний випуск. 18.45 Політичні 
діалоги. 19.25 Прем’єра художнього 
телефільму "Два брати". 1 серія. 21.00 
Інформаційна програма. 21.40 Ство
римо вестерн. Кіносерпантин-клас.
22.20 Біржові новини. 22.35 Парла
ментський щоденник. 22.50 Музичний 
прогноз. 23.15 ТСН. 23.30 Прем’єра 
документального телефільму "Янтар
на кімната". Кінець однієї легенди". 
0.45 Бесіди з єпископом В. Родзян- 
ком. Передача 9. 1.05 Прем’єра ху
дожнього телефільму “Два брати". 1 
серія. 2.40 Естрадний вернісаж.

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)
8.00 Гімнастика. 8.15 Французька 

мова. 1 рік навчання. 8.45 Французька 
мова. 2 рік навчання. 9.15 Ритмічна 
гімнастика. 9.45 Розминка для еру
дитів. 10.15 Бесіди про російську 
культуру. 11.00 П’яте колесо. Худож
ньо-публіцистична програма. 13.00 
"Олександрівське літо Цвєтаєвої".
13.25 "Конфліктна ситуація". Ху
дожній телефільм. 1 серія. 14.30 
Прем’єра документального те
лефільму "Кличу всіх, хто любить 
правду". 17.00 "Причал”. Докумен
тальний телефільм. 17.10 ТО 
“Співдружність" представляє програ
му Томського телебачення. 18.10 У 
світі тварин /з сурдоперекладом/. 
18.55 Колаж. 19.00 Парламентський 
вісник Росії. 19.15 Київська панорама. 
19.45 Інструментальна музика. 20.00 
Вісті. 20.20 Вечірня казка. 20.35 
"Міряти на свій аршин". 20.50 Доку
ментальний фільм. 21.40 "Що побачу, 
про те і співаю". Концерт. 22.25 ВІД за 
ВІД. "Досяг я вищої влади..." Ведучий 
В. Цвєтов. 22.55 Реклама. 23.00 Вісті.
23.20 "Старійте без мене”. Докумен
тальний фільм про Дж. Леннона.

■ 7 ЖОВТНЯ
УТ (І ПРОГРАМА)
16.00 УТН. 16.10 Для дітей. "Ве- 

селка". 16.40 "Спадщина". Про 
відродження Свято-Покровської цер
кви у Кіровограді. (Кіровоград на Ре
спубліканське телебачення). 17.25 
"Фрески". “Ще не вмерла наша сла
ва". 18.00 Телефільм "Гімназисти”.
18.50 Реклама. Оголошення. 19.00 
УТН. 19.30 "Хто ми..." Громадсько- 
політичний відеотижневик. Частина 1. 
20 45 На добраніч, діти! 21.00 Ук
раїнська жартівлива. Концерт. 21.30 
“Хто ми...” Частина 2. 22.30 Вечірній 
вісник. 23.00 "Поступ". Мистецький 
альманах. 23.45УТН. 0.00 Нічний теле- 
зал. Художній фільм “Вавілон XX".

ЦТ(1 ПРОГРАМА)
8.00Мультфільм. 8.30 ТСН. 8.45 

Концерт. 9.40 Фільм-дітям. "Незви
чайні пригоди Каріка і Валі". 1 та 2 
серії. 11.45 Цирк на воді. 12.35 "Не 
любо — не слухай". 13.40 Мультфільм.
13.50 Прем’єра телефільму “Краса 
світозарна”. 15.00 ТСН. 15.15 
Прем’єра короткометражних ху
дожніх телефільмів. 16.30 М. Гоголь. 
"Одруження". Прем’єра фільму-вис- 
тави. 18.00 Прем’єра документально
го телефільму "Від семи і старші".
19.10 Мультфільм.' 19.20 Вперше на 
екрані ЦТ. Художній фільм "Фонтан". 
21.00 Інформаційна програма. 21.40 
Пісня-91. 22.45 Авторське телебачен
ня. У перерві — ТСН. 0.50 Концерт Д. 
Браун /СІША/ і джаз-оркестру під ке
руванням О. Лундстрема.

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)
8.00 Гімнастика. 8.20 Наш сад. 8.50 

"Мультмандрівка Нокі”. Кіноконцерт. 
9.40 Танці стародавньої Еллади. 10.00 
“Театр, який я люблю”. 11.00 "Сьо
годні давайте думати". 11.30 Те
левізійна інформаційно-комерційна 
програма. 12.00 “Здрастуй, країна ге
роїв". Документальний фільм. 12.55 
Хокей. Чемпіонат СРСР. "Динамо" 
/Москва/ — "Хімік". 15.30 Л. Бетхо
вен. Симфонія N° 4. 16.10 Мультфільм. 
16.20 Чемпіонат Європи з футболу. 
Жінки. Збірна СРСР —збірна Угорщи
ни. 16.55 "Ассоль". Художній те
лефільм. 18.00 “У дзеркалі естради". 
19.00 Телефільм “Закарпаття: про^ 
гноз на завтра". 19.30 Телебіржа 
інформує. 20.00 Вісті. 20.20 Вечірня 
казка. 20.35 “Повернення ісламу".
21.10 Телетеатр Росії. “Картяр". Ф. 
Достоєвського. 21.55 П’яте колесо. 
Художньо-публіцистична програма. 
22.55 Реклама. 23.00 Вісті. 23.20 П’яте 
колесо /Продовження/. 0.20 
Чемпіонат США з баскетболу серед 
професіоналів НБА. Фінал. "Чікаго 
буллз" — “Лос-Анджелес лейкерс".

■ 9 ЖОВТНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
7.30 Відеоблок "Ранкова мо 

заїка”. 8.45 УТН. 9.00 "Спадщина1. 
Трагедія Бабиного Яру. 10.20 "Живе 
слово”. Інтерв'ю з президентом 
Міжнародної асоціації україністів Дж. 
Грабовичем. 10.55 Кукурік і Ко. 11.55 
Фільм-концерт. "Тихі пісні". 12.10 
УТН. 12.20 Художній телефільм "Хочу 
зробити зізнання" 1 серія. 16.00 УТН.
16.10 "Сонячне коло”. 17.10 "Неза
бутні”. Сторінки життя і творчості М. 
Нагнибіди. 18.00 На четвертій сесії 
Верховної Ради України. У перерві — 
19.00 УТН. 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 На четвертій сесії Верховної Ра
ди України. 22.00 Вечірній вісник.
22.30 На четвертій сесії Верховної Ра
ди України. 23.30 УТН. 23.45 На чет
вертій сесії Верховної Ради,України.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
6.30 Ранок. 9.05 Разом з 

чемпіонами. 9.20 Дитячий музичний 
клуб. 10.05 Прем'єра художнього те
лефільму "Два брати". 2 серія. 11.50 
Виступає лауреат телерадіоконкурсу 
"Голоси Росії". С. Горшунов. 12.00 
ТСН. 12.10 Ключ до світового ринку.
12.40 "Янтарна кімната. Кінець однієї 
легенди". Документальний те
лефільм. 15.00 ТСН. 15.15 "Дощ у чу
жому місті”. Художній телефільм. 2 
серія. 16.20 "Хрест мій". Докумен
тальний фільм. 16.45 Світ захоплених. 
17.00 Дитяча година. З уроком 
англійської мови. 18.00 “Біржовий" 
пілот". 18.10 Блокнот. 18.15 ТСН. 
Міжнародний випуск. 18.30 "Плане
та". 19.15 Прем’єра художнього те
лефільму "Два брати". 2 серія. 21.00 
Інформаційна програма. 21.40 
Сімейна хроніка давніх знайомих". 
Прем’єра документального те
лефільму "Олексій”. 1 і 2 серії. У пе
рерві — 22.30 — Парламентський що
денник. 23.35 "Ази кар’єри". 23.50 
ТСН. 0.05 "Музика і мода". 1.05 
Прем’єра художнього телефільму 
"Два брати". 2 серія. 2.45 Вечір бале
ту-

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)
8.00 Гімнастика. 8.15 Німецька мо

ва. 1 рік навчання. 8.45 Німецька мова. 
2 рік навчання. 9.15 Світ грошей Ада 
ма Сміта. 9.55 Авторські програми І. 
Саввіної. "Театр М. Салтикова- 
Щедріна”. 10.30 “Джерела". 11.00 ВІД 
за ВІД. “Досяг я вищої влади..." Веду
чий В. Цвєтов. 11.30 "Де воно, ко
ролівство Лебедія?" Документальний 
фільм. 12.20 "Повернення ісламу". 
І2.55 .“Конфліктна ситуація", ху
дожній телефільм. 2 серія. 14.00’ТО 
“Співдружність" представляє програ
му Томського телебачення. 15.00 
Об’єктив. 17.00 Музичний телеабоне- 
мент. 18.00 Телефільм "Художник 
Віктор Пальмов". 18.10 Українська 
біржа повідомляє, пропонує, реко
мендує. 18.25 Колаж. 18.30 Художня 
гімнастика. Чемпіонат світу. 19.55 Ре
клама. 20.00 Вісті. 20.20 Вечірня каз
ка. 20.35 Київська панорама. 21.05 Ба
скетбол. Жінки. Кубок європейських 
чемпіонів. "Динамо" /Київ/ — "Ванта 
пуссі Хакат" /Фінляндія/. 21.30 На 
сесії Верховної Ради РРФСР. 22.00 
Без ретуші. 23.00 Вісті. 23.20 Програ
ма Філа Донах’ю. "Донах’ю — 20 
років в ефірі". 0.10 Майстри мистецтв. 
Зустрічі з Євгеном Євстигнєєвим". 

Фільм-концерт.

(Кіровоград) 18.00 На 
Верховної Ради Ук- 

19.00 УТН. 20.45 На

■ 10 жовтня
УТ (8 програма)

7.30 Відеоблок "Ранкова 
заїка”. 8.45 УТН. 9.00 "Альфа і омега".
Науково-пізнавальна програма. 9.45 
Музичний фільм “Цвіт папороті".
10.35 Шкільний екран. 11 клас.
Фізика. Електрифікація: виробницт
во. передавання і використання елек
тричної енергії. 11.05 Маленький кон
церт. 11.15 Документальний те
лефільм "Вчитель, на якого чекають".
12.10 УТН. 12.20 Художній фільм "Хо
чу зробити зізнання". 2 серія. 16.00 
УТН. 16.10 Для дітей. "Веселка". 16.30 
Республіканська фізико-математична 
школа. Конічні перерізи. Передача 1. 
17.00 Концерт органної музики. 17.40 
“День за днем" (*'* 
четвертій сесії L, 
раїни. У перерві — __ _ _________
добраніч, діти! 21.00 На четвертій сесії 
Верховної Ради України. 22.00 
Вечірній вісник. 22.30 На четвертій 
сесії Верховної Ради України. 23.30 
УТН. 23.45 На четвертій сесії Верхов
ної Ради України.

ЦТ (І програма)
6.30 Ранок. 9.05 "ЕА". 9.35 Доку

ментальний фільм 10.05 Прем’єра ху
дожнього телефільму "Два’ брати". З 
серія. 11.45 Актуальний репортаж. 
12.00ТСН. 12.10За зведеннями МВС.
12.25 "Сімейна хроніка давніх знайо
мих". “Олексій". Документальний те
лефільм. 1 і 2 серії. 14.00 Співають 
лауреати, телерадіоконкурсу “Голоси 
Росії" Р.Ідрісова і Г.Файзуллін. 14.15 
Телемікст. 15.00 ТСН. 15.15 “Чорний 
замок Ольшанський" Художній те
лефільм. 1 серія. 16.20 Музична скар
бниця. 17.15 Мультфільм. 17.25 Пряма 
розмова. Бізнес-блюз. 18.10 Світ за
хоплених. 18.25 Блокнот. 18.30 ТСН. 
Міжнародний випуск. 18.45 “...До 
шістнадцяти і старші". 19.20 Пре'м’єра 
художнього телефільму "Два брати". 
З серія. 21.00 Інформаційна програма.
21.40 За зведеннями МВС. z1.55 Те
левізійне знайомство. Є.Светланов.
23.20 Парламентський щоденник.
23.35 "Служенье муз не терпит суе
ты". "Необхідна випадковість”. Про 
російські портрети ХУ111-Х1Х 
століть. 0.35 ТСН. 0.50 Бесіди з 
єпископом В.Родзянком. Передача 
10. 1.05 Прем’єра художнього те
лефільму “Два брати’. З серія. 2.45 
“По той бік рампи".

ЦТ (2 програма)
УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.20 Іспанська мо
ва. 1 рік навчання. 8.50 Іспанська мо
ва. 2 рік навчання. 9.20 “Що таке 
цирк?" Фільм-концерт. 10.00 Худож
ня гімнастика. Чемпіонат світу. 11.40 
Документальний фільм. 11.50 Без ре
туші. 12.50 "Очікування". Художній 
телефільм. 1 серія. 14.00 Ритмічна 
гімнастика. 14.30 “Дружба через 
пісні..." Телевізійний музичний абоне
мент. 17.00 Прем’єра науково-попу
лярного фільму “Лики землі*. 
/Японія/. З серія. 18.05 Мультфільм.
18.20 Співає М.Гнатюк. 19.00 Парла
ментський вісник Росії. 19.15 Київська 
панорама. 19.45 Камерний концерт. 
20.00 Вісті. 20.20 Вечірня казка. 20.35 
Селянське питання. "Перетворення 
землі”! 21.10 На сесії Верховної Ради 
РРФСР. 21.55 “П'яте колесо". Худож 
н ьо-публіцистична програма. 22.55 
Реклама. 23.00 ВісТч. 23.20 "П’яте ко
лесо" /продовження/. 0.20 Хокей. 
Чемпіонат СРСР. "Спартак" — "Дина
мо" /Москва/. 2 і 3 періоди.

■ II ЖОВТНЯ
УТ (1 програма)

7.30 Відеоблок "Ранкова мо
заїка" 8.45УТН. 9.00 Для дітей “Канал 
”Д". 10.30 “Земле моя”. Сила закону.
11.30 Співає В.Білоножко. 12.10’У ГН.
12.20 Кінокомедія “За двома зайця
ми". 16.00 УТН. 16.10 На допомогу 
школі. Музика. Творчість В.Косенка.
16.40 Куди мчить "Волинянка". 17.10 
Телефільм "Щоб горно не згасло”.
17.35 "Дзеркало". Інформаційна про
грама Кіровоградської міської Ради 
народних депутатів (Кіровоград) 18.00 
На четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 19.00 УТН. 19.30 "Рок-полігон". 
Випуск 10 (Кіровоград) 20.45 На до
браніч. діти! 21.00 На четвертій сесії 
Верховної Ради України. 22.00 
Вечірній вісник. 22.30 На четвертій 
сесії Верховної ’Ради України. 23.30 
УТН. 23.45 На четвертій сесії Верхов
ної Ради України.

ЦТ (І програма)

6.30 Ранок. 9.05 Мультфільм. 9.25 
“...До шістнадцяти І старші”. 10.00 
"Служенье муз не терпит суеты”. 
11.00 Музика і мода. 12.00 ТСН. 12.10 
М.Гоголь. “Одруження”. Фільм-вис- 
тава. 15.00 ТСН. 15.15 "Чорний замок 
ОльшансьІкий”. Художній телефільм. 
2 серія. 16.20 Наш сад. 16.35 Прем’єра 
художнього телефільму "Чарівна па
паха". 17.55 Біржові новини. 18.25 
Блокнот. 18.30ТСН. Міжнародний ви
пуск. 18.45 Людина і закон. Правовий 
відеоканал. 19.30 .Партнер. 20.00 
“ВІД" представляє: "Гіоле чудес”. 
21.00 Інформаційна програма. 21.40 
“ВІД" представляє. У перервах — 

. парламентський щоденник. ТСН. 1.25 
"Благочестива Марта". Художній 
лефільм. 1 і 2 сеії.

те-

ЦТ (2 програма)
УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Мультфільм.
8.30 Англійська мова. 1 рік навчання. 
9.00 Англійська мова. Сімейний аль
бом рША. 9.30 Людина. Земля. 
Всесвіт. 10.00 Художня гімнастика. 
Чемпіонат світу. 11.40 П.Деметр. Ци
ганські пісні. 12.00 "Очікування". Ху
дожній телефільм. 2 серія. 13.15 Май
стри мистецтв. "Зустрічі з. 
Є.Євстигнєєвим". Фільм-концерт.
14.40 Танцює Бланка Дель Рей 
/Іспанія/. 17.00 Клуб мандрівників. /З 
сурдоперекладом/. 18.00 "Я вам 
заспіваю". І.Антошко. 18.40 
Підприємництво і традиції. 18.55 Ко
лаж. 19.00 Особиста думка. 19.15 
Київська панорама. 19.45 Фільм-кон- 
церт "Вихиляс". 19.55 Реклама. 20.00 
Вісті. 20.20 Вечірня казка. 20.35 
Ю.Башмет та його камерний оркестр.
21.30 "Міряти на свій аршин”. 21.45 
Політична програма. 22.10 На сесії 
Верховної Ради РРФСР. 22.55 Рекла
ма. 23.00 Вісті. 23.20 С.Мрожек. "У 
відкритому морі". Телевистава. 0.05 
"Монстри року" в Москві.

■ 12 ЖОВТНЯ
УТ О ПРОГРАМА)
7.30 Ритмічна гімнастика. 7.50 На 

хвилі дружби. Співає Любка Білаш 
/Канада/. 8.20 Телефільм “Лабіринт”.
8.50 Циркова програма. 9.25 УТН. 9.40 
А.Адан. “Жізель".- Вистава 
Дніпропетровського театру опери та 
балету. 11.35 Художній фільм 
“Провінціалки”. 13.05 Доброго вам 
здоров’я. Профілактика і лікування 
професійних захворювань хіміків у 
м.Рубіжному. 13.35 УТН. 13.50 Живе 
слово. Українська мова у дитячому 
садку. 14.20 Дні культури Вірменії у 
Києві. Музична програма. 15.30 Круг
лий стіл. Медицина в умовах незалеж
ності. 17.00 Чемпіонат СРСР з хокею. 
"Сокіл" — “Торпедо" /Ярославль/. 
19.15 УТН. 19.45 Дзвони Чорнобиля. 
Радіаційна ситуація в Києві. 20.50 На 
добраніч, діти! 21.00 Концерт джазо
вої музики. 21.20 Молодіжна студія 
‘Тарт". У перерві — Вечірній вісник.-
23.50 УТН. 0.05 Нічний телезал. Ху
дожній фільм "Дама з папугою".

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
6.30 Концерт учасників 1У Все

російського конкурсу виконавців на 
народних інструментах. 7.00 
Прем’єра документального те
лефільму "Княгиня Наталія Петрівна". 
7.25 Мультфільм. 8.00 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 ТСН. 8.45 Відеоканал 
“Співдружність". 10.45 Ранкова роз
важальна програма. 11.15 НПО: нео- 
голошений візит. 11.45 “Бурда моден" 
пропонує... 12.15 Здоровая. 12.45 У 
світі тварин. 13.30 Фільми* режисера 
А.Бєлінського. "Як важливо бути 
серйозним". 15.00 ТСН. 15.15 
Міжнародний фестиваль фольклору 
"Стражнице-91". 16.15 "Держави 
вічна любов. Московський Кремль". 
Фільм 6. 16.45 Вперше на екрані ЦТ. 
Художньо-публіцистичний фільм "Так 
жити не можна". По закінченні — 
зустріч з режисером фільму С.Грво- 
рухіним у прямому ефірі. 18.55 Фут
бол. Відбірковий матч чемпіонату 
Європи. Збірна СРСР — збірна Італії. 
21.00 Інформаційна програма. 21.40 
Прем’єра художнього телефільму 
"Увага, відьми". 23.00 "П’ять плюс". У 
перерві — ТСН. 1.35"Ангажемент те
атру "Приют комедианта”. 2.40 Мос
ковський балет на льоду.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)
8.00 Гімнастика. 8.15 Мультфільм.

8.30 Балетні варіації. Частина 1. 9.00 
Заспівай, козаче. 9.30 “У світі дитинст
ва". Міжнародний фестиваль дитячих 
театрів. 10.00 "Марафон дурнів". Роз- 
важальна програма. 10.50 
Мультфільм. 11.00 Відеоканал "Плюс 
одинадцять". 13.00 "Старійте без ме
не". Документальний фільм про 1 
Дж.Леннона. 14.00 "Звернутися до і 
витоків". 14.35 Особиста думка. 14.50 
Художня гімнастика. Чемпіонат світу.
16.30 Дім на Чистих Прудах. 18.10 (
""•Сім днів, які змінили країну". Доку- і 
ментальний фільм. /Японія/. 19.30 (
Київська панорама. 19.45 Музична ко- ’ 
лекція. 20.00 Вісті. 20.20 Вечірня каз- ' 
ка. 20.35 Художній фільм. 22.05 Ху- - 
дожня гімнастика. Чемпіонат світу. ' 
23.00 Вісті. 23.20 РосмузІмпорт. 0.20 і 
М.Головко. "Ювелірна справа". Теле- 
вистава. (

■ ІЗ жовтня 
(І ПРОГРАМА) 

і 7.30 Ритмічна гімнастика. 7.50 
і Грає духовий оркестр. 8.25 "У неділю 

вранці". Інформаційно-музична про- 
) грама. 9.25 УТН. 9.40 Естрадний кон- 
і церт гостей регіонального фестивалю 
і естрадної пісні. 11.00 Для дітей. Ху

дожній фільм "Метічара — звір мир
ський". 12.25 Телефільм "Сон серед 
білого дня". 12.45 УТН. 13.00 Для 
дітей. Канал "Д". Художньо- 
пізнавальна програма. 14.30 Село і 
люди. 15.15 Ви нам писали. 16.00 

.Служба солдатська. 17.00 Здрастуй, 
хор? Співає хор "Щедрик". 17.30 Теле- 
спортарена. 18.15 "Скарбниця 
пам'яті”. Б.Чичибабін. 19.00 УТН.
19.30 Музичний телеярмарок. 20.40 
Реклама. 20.45 На добраніч, діти? 
21.00 Українська біржа повідомляє, 
пропонує, рекомендує. 21.15 Хорео
граф А.Бедичев. 22.00 Вечірній 
вісник. 22.30 Прем’єра художнього 
телефільму "Вікно навпроти". 23.55 
УТН. 0.10 Нічний телезал. Фільм-опе- 
ра "Наймичка”.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 Ритмічна гімнастика. 8.30 

ТСН. 8.45 Тираж "Спортлото". 9.00 
"Вранці раненько". 10.00 "На службі 
Вітчизні". 11.00 "Ранкова зоря". 12.00 , 
Клуб мандрівників. 13.00 Сільська го
дина. 14.00 Нове покоління вибирає. 
15.00 ТСН. 15.15 Хто є хто. 16.40 
“Свічка на вітрі”. Естрадний концерт. 
17.00 Міжнародна панорама. 17.45 
Казки і притчі народів різних країн. 
18.00, "Уолт Дісней представляє..." 
18.45 Прем’єра документального те
лефільму "Семирічні американці".
19.30 КТВ-1 і канал Франс 
інтернасіональ представляють ху
дожній фільм "Краще втекти" 
/Франція/. 21.00 Інформаційна про
грама. 21.40 Телеспортивний вечір: 
футбольний огляд, бесіда про спор
тивне кіно, новини, жілетт-спорт/
23.40 ТСН. 0.00 Прем’єра докумен
тального телефільму “Благослови, ду
ше моя, господа". 0.50 "Браво".

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА) 
8.00 На

Мультфільм. 8.30 Балетні варіації. Ча
стина 2. 9.00 "Підвали і небеса А.Риб; 
никова". 10.00 Для дітей і батьків. “І 
побачив я звіра..." 11.00 Святе і вічне.
11.20 "Істина і вогнище". Докумен
тальний фільм. 12.20 Невідома Росія. 
“Олена і Сергій...’’. 12.50 "Тристана". 
Художній фільм. 14.30 Художня 
гімнастика. Чемпіонат світу. 15.30 
“Дім, в який повертаються....’’. 16.00 
Л.Разумовська. “Дорога Олена 
Сергіївно". Вистава. 18.10 “Шоста ча
стина землі”. Документальний фільм.
18.40 Російська енциклопедія. 
“Лосєвські бесіди”. "Пристрасть до 
діалектики". 19.30 Телебіржа 
інформує. 20.00 Вісті. 20.20 На до
браніч, діти. 20.35 "К-2" представляє: 
"Кінограф". 21.20 Музична колекція.
21.40 Телеміст “Росія — Португалія". 
“Святині Фатіми". 22.55 Реклама. 
23.00 Вісті. 23.20 Художня гімнастика. 
Чемпіонат світу. 0.20 Джаз-тайм /до
даток/. 1.20 Легка атлетика. 
Чемпіонат світу з бігу на шосе.

зарядку ставай. 8.15

"і і
І і
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60НТ0Н
ЦЕ ПРОСТО

Всі загальноприйняті 
правила поведінки так 
чи інакше пов'язані з 
поняттям прекрасного.

У наш час багато які 
з цих правил носять 
чисто традиційний ха
рактер і їхня практична 
цінність дещо сумнівна. 
Наприклад, звичай, ко
ли, спускаючись схід
цями, чоловік іде по
переду жінки, дійшов 
до нас с тих часів, як 
представники сильної 
статі несли свічки, а 
жінки одягали довгі 
сукні. Отже, вони боя
лися наступити на ошат
ні тканини.

В європейських на
родів при вітанні заве
дено тиснути одне од
ному руку. Сьогодні це 
пояснюється виявом по
ваги. А в давнину — 
підтвердженням мирних 
намірів: у руці немає
зброї. На Сході араби 
схрещують руки на гру
дях, туркмени засову
вали в довгі рукави, у 
китайців при поклоні ру
ки звисали вільно по 
боках.

Дехто не знає, що 
робити в товаристві з 
незайнятими руками. 
Тримайте їх на колінах 
чи на столі (звичайно, 
не розставляючи широ
ко лікті). Позбудьтеся 
якомога скоріше звичок 
щось смикати, стукати 
пальцями по столу, об
гризати нігті, чухати 
потилицю чи за вухом, 
масажувати 
ки тощо.

Ввічлива 
товаристві
не повертатися ні 
кого спиною, сидіти до 
співрозмовника облич
чям або, у крайньому 
разі, боком...

руками що-

людина у 
намагається 

до

НА ДОЗВІЛЛІ
«ХТО НА СВІТІ
Почнемо з гарячих процедур — па

рової бані чи компресів, які добре 
очищають шкіру (вона обезжирюєть
ся, зволожується відділяються омерт
вілі клітини, пори очищаються). Теп
ло стимулює кровообіг, тонізує й ос
віжає обличчя. Подібні процедури ко
рисні для всіх типів шкіри, за винят
ком дуже чутливої. При жирній і нор
мальній шкірі парову баню роблять 
10—12 хвилин, а при сухій — 5—6.

Компреси робимо за допомогою 
махрового рушника, змоченого гаря
чою водою. Добре віджимаємо його 
і кладемо на обличчя, залишаючи 
відкритими ніс і рот. Процедуру пов
торюємо три-чотири рази через 2—З 
хвилини. Після цього дві хвилини вти
раємо у шкіру обличчя мильну піну, 
змиваємо теплою, а потім холодною 
водою. Для жирної і пористої шкіри 
використовуємо календулу, мальву, пе
люстки троянд. Для сухої — кріп, ро
машку, для ніжної і такої, що легко 
подразнюється — петрушку. Суміш 
квітів лили і ромашки можна викорис
товувати для будь-якої шкіри.

Після гарячої процедури добре 
зробити косметичні маски.

Для жирної шкіри. Збити яєчний

Анатолій »(УМАНСЬКИЙ

ПОВІСТЬ

ЧАРІВНІШИЙ...» >

натертого 
водою до. у

ІЗ зи—40 хвилин теплою водою. 1
Для блідої шкіри корисний компрес "хг 
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й кукурудзи. Синиці ПО- 
аоізані шматочки несоло-

встро.-^^- 
з різ- У
полі 

на: пэра У
ГНІЗДОВОГО 

повністю
„___„ - - грунтових дере«... 1

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
дійсний член Географічного това- Т 
риства СРСР, лектор обласної ор- 
ганізації Товариства охорони при-

білок з півложечкою квасців, ЧИ зби
тий білок змішати з 15 краплями ли
монного соку; чи 3 ложки кисляка і 
двома розтертими таблетками аспіри
ну або з 10 краплями лимонного со 
ку. Маску нанести на обличчя й через 
20 хвилин змити теплою водою.

Для сухої шкіри з пігментними лля 
мами. Змішати півложечки » 
туалетного мила з гарячою водою 
консистенції сметани. Коли суміш вис 
тигне, додати ложку камфорної олії — 
10—15 крапель перекису водню (бро 
ви не змащувати!). Маску змити че
рез ЗО—40 хвилин теплою водою.

з камфорної олії. Змастити нею облич
чя, а через 20 хвилин розтерти ват
ним тампоном. Після маски обов’яз
ково нанести на обличчя жирний крем 
і масажувати шкіру кінчиками пальців 
5—6 хвилин. Залишки крему зняти 
серветкою.

Можна зробити і холодний компрес 
який освіжає. У склянку води поклас 
ти лід, змочити шматочок вати і про
терти лоб щоки і повіки. Шматочко^ 
льоду, покладеним на вату, охолод
жуємо шкіру додатково. Холодним 
компрес робимо 10 хвилин.

ПРИВАБЛЮЙТЕ ПТАХІВ
З настанням холодної пори року май

же дві третини птахів відлітає у теплі 
краї. Ті, що залишилися у нашій міс
цевості зимувати, перекочовують поб- 
лижче до житла людини. Адже наша 
область знаходиться в лісостеповій зо
ні з переважанням степів. Ліси станов
лять 5,4 процента площі Кіровоград- 
щини. ___

У холодний період, та ще й зі сніго
вими заметілями необхідно підгодову
вати наших надійних друзів. Кормовий 
столик для пернатих виготовити не
важно. Для цього можуть підійти під
ручні матеріали. Це дощечки, дерев’я
ні обрізки різної форми. Непоганою 
пташиною їдальнею стануть паперові 
пакети з-під молона. Найпростіша го
дівниця (її під силу виготовити навіть 
школяреві молодших класів) — це не
великих розмірів дерев’яний ящичок з 
бортинами заввишки до 4-х сантиметрів 
по нраях. Зверху під нахилом необхід
но закріпити дощечку, яка буде обері
гати їжу від снігу.

Досить простою годівницею для си
ниць є їдальня-ліраміда: в одному з 
гострих кінців паперового молочного

пакета прорізають невеличкий отвір, 
а до верхньої частини прикріплюють 
нитку, якою годівницю підв’язують до 
гілки дерева.

Для снігурів і омелюхів слід загото
вити плоди горобини калини, бузини, 
винограду. Дятлам стануть до вподо
би горіхи ліщини насіння хвойних а 
кільчастим горлицям та сойкам — зер
но пшениці й 
любляють нарізані шматочки несоло
ного м'яса.

Такі птахи, ям щиглини, рідно прилі 
тають на годівницю. Для них бажано 
на околиці населеного пункту 
мити в самісінький сніг вінини 
них бур’янів. Користь, яку ми 
від птахів у знищенні шкідників 
городів і садів, загальновідома: 
великих синиць протягом І ‘ 
періоду, наприклад, очищає 
від шкідників 40 фруктових “—

роди.

«Слово поліцейського». Бойовик. -м> Кіровоград» вул. Полтавська, Z1.

10.00
11.30

11.30 «Останній дракон». Бойовик.
13.30 «Руда Соня». Пригоди.
15.30 «В лещатах Жовтої Змії». Бойовик.
17.30 «Щелепи». Жахи.

19.30 «З усіх сил». Пригоди.
21.30 «Жорсткий квиток на Гавайї». Пригоди. 

ЧЕТВЕР, 10 ЖОВТНЯ
«Півень, скунс». Мультфільм. 
«Воїни Бронкса 1990 р.». Фантастичний боио-

28—38).

Можній 
ймучи

(Продовження. Поч. у Н«М8

На підлозі стогнав Пишний, 
тямно дивився на все це, ще не 
що таке могло трапитися.

_ Тик, ничить... Картина з тих, які 
м'ятовуються... ф ф і,

Можнія й Коваленка помістили в одній па

Едуарду зашили рану на голові, одна нога 
Григорія була в гіпсі.

— Вік живи, вік учись, а дурнем тебе зро
блять, — підсумував Можній першого ж дня. 
як ного сюди привезли.

Потім прийшов Підопригора. З ним був і 
гой грузин, виявляється, Цховребов, до якого 
нони так і не звернулись за допомогою. Тихо 
.айшов і Петя Шевчук.

Він поклав на тумбочку яблука, виноград, 
цукерки.

— Тик, ничить... От тепер і поговоримо.
- Шашіль завелась у приморській міліції. 

Зникла партія конфіскованого героїну. І чима
ленька. Але так зникла, що жодного сліду не 
залишилось. Як кажуть, і злодія не було, і 
батька вкрали. Пам’ятаєте, коли ми займались 
Гамаюнами, я на день зникав.

Хлопці не пам’ятали, — мало куди може 
«зникнути» начальник, але кивнули головами 
на знак згоди.

У Міністерстві я був. От там мені й сказали. 
А тут — Світлана, смерть Вадима Гамаюна 
від наркотика.

— Так ви про Пишного й Світлану знали?
— аж підвівся Можній.

— Ти й на лікарняному ліжку спішиш попе
ред батька в пекло... Якби-то знали, то навіщо 
й город городити? Світлана — жінка не з тих. 
які самотньо слати лягають. А щодо її зна 
йомства з Пишним в Сочі, то чого на курортах 
не буває... Так що тут бабця надвоє ворожи
ла... От Чудов дещо прояснив.

— Розколовся?
— Ти -завжди був грубіяном, Едуарде, — 

відповів Підопригора. — Чудов Пишного зна
ти не знав. А от те, що в Приморську у Світ
лани є впливовий друг, він знав. 1 здогадував
ся. що той має якесь відношення до органів... 
Та прямих доказів не було. От тоді я й послав 
вас «відпочивати» в Приморськ...

-- Простіше кажучи, Світлана — гачок, 
ми — наживка? ~ похнюпився Можній.

— Якщо тобі подобається таке формулюви- 
ня. — стенув плечима Підопригора. — Ти не 
йоршись, не йоршись. Ми ні на секунду не за 
лишали вас від відстраховки. Та що поробиш, 
коли той негідник виявився спритнішим...

— Гальма -- його рук діло? — запитав 
Григорій.

— його, — коротко відповів Підопригора.
— Ми арештували механіка таксопарку, — 

додав Цховребов. — А ти, кацо, добра штуч
ка. — посварився він на Підопригору. — Чо 
му мені не сказав?

віри.

запа
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НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ
10.60 «Єноти і загублена зірка». Мультфільм.
11.30 «Брюс Лі завдає удару з могили». Бойовик.
13.30 «Смертоносний промінь». Фантастика.
15.30 «Дикі острови». Пригоди.
17.30 «Назад у минуле». 2 частина. Фантастика.
19.30 «Небезпечна доріжка». Бойовик.
21.30 “ *«Навіжені»-2. Комедія. 

ПОНЕДІЛОК, 7 ЖОВТНЯ 
«Мультфільми «Срібні яструби». 
«Рембо»-1. Бойовик. 
«Повернення Одіссея». Пригоди. 
«Околиці міста». Бойовик. 
«У пагорбів є очі». Жахи. 
«Побажання смерті». Бойовик.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30 «Міст через ущелину Касандри». Фільм-иата- 

строфа.

13.30
15.30 «Пірати в ефірі». Комедія.

17.30 «Сяючі сідла». Вестерн.
19.30 «Ти — це я». Комедія.
21.30 «Стрілянина по живих мішенях».

П’ЯТНИЦЯ, 11 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільм.

11.30 «Дуель вертольотів». Бойовик.
13.30 «Легенда про золоту перлину». Фантастичний- 

бойовик.
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21 30

10.00

ВІВТОРОК, 8 ЖОВТНЯ 
«Кіт і курча». Мультфільм. 
«Вимушена помста». Бойовик. 
«Меч із небес». Бойовик. 
«Концерт із того світу». Жахи. 
«Балтіморська куля». Бойовик. 
«Вогонь на знищення». Бойовик. 
«Лихоманка літньої ночі». Комедія.

СЕРЕДА, 9 ЖОВТНЯ 
«Собака і яструб». Мультфільм.

«Око тигра». Бойовик. 
«Приречена жертва». Бойовик. 
«Рекрути». Комедія.
«Солом’яні пси». Бойовик.

СУБОТА, 12 ЖОВТНЯ 
«Людина-павук». Мультфільм. 
«Брюс Лі, шаолінь, кунфу». Бойовик. 
«Загублені скарби сельви». Пригоди 
«Механік». Бойовик.
«Повсталі з пекла». 1 серія. Жахи. 

Мелодрама.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30 «9 1/2 тижня».

21 30 «10 хвилин до опівночі». Бойовик. 
НЕДІЛЯ, 13 ЖОВТНЯ 

«Гулівер». Мультфільм. 
«Гра зі смертю». Бойовик. 
«Супердівчинка». Фантастика. 
«Посланець смерті». Бойовик. 
«Повсталі з пекла». 2 серія. Жахи. 
«Він — моя дівчина». Комедія.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30

21.30 «Години відвідання хворих». Комедія.

+

Бойовик.

І

А надає ф 
Слідкуйте

К 111ОТСм і р 11 ■ ^1,0^ її vrv.ii м.Ж. Американський детектив "Ілюзія смерті" про- у понує глядачам червоний зал кінотеатру. По- 
чаток сеансів: 10.10; 12.10; 14.10; 16.10; 18.10;

♦
♦
♦

(Закінчення буде).

ЗЮНОРЕМЕРТЖР

К і і іотсатр “ К омсомолсць”
Увага! З жовтня тільки у “Комсомольці” 

демонструватиметься нова італо-французька 
кінокомедія "Жінка в дарунок". Закоханий муж
чина, чарівна мадам, витончена французька еро
тика, легкий сум, м’який гумор — все це 
------- фільму особливу чарівність і красу.

, „ з за афішею кінотеатру.
Кінотеатр імені Дзсржинского

чаток сеансів: 10.10; 12. 10; 14.10; 16.10; 18.10;
20.10. Фільм демонструватиметься з 7 по 13 
жовтня. В цей же період у зеленому залі 
на екрані герої іншої гостросюжетної амери
канської стрічки "Дика парочка”. Сеанси: 10.20; 
12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20.

Кінотеатр “Ятрапь”
Популярний кіноактор Голлівуда Джеккі Чен ч ------- <----

: 10.30;
12.20;

.1 гост- -V
Лицарі 
“Кроун

у фільмі “Захисник", 
ликому залі з 7 по 
12.30; 14.30; 16.30;

У малому залі 
14.20; 16.20; 18.20;
росюжетна американська' 
Стейсі”. виробництва 
Інтернейшнл Пікчерс".

що демонструється
13~ „жовтня. Сеанси: 

18.30; 20.30:
на сеансах: 10.20; 
20.20 демонструється 
йнгкка стрічка “г 

кінокЬмпанії
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