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Не. знаю як ви, шановні читачі,, але я з незвичністю і якоюсь 
навіть непевністю ставлюся до виборів Президента України. Скільки 
живу — такого не було. Навіть не задумувався, чи потрібний він 

взагалі. Тепер не те що кажуть нам депутати, а життя саме, як 
бачимо, показує — потрібен. Наш. свій, не ставленик, а справді 
народний обранець.

Вибори фактично почалися. Кандидатів у кандидати — більше ніж 
досить. Однак найбільший успіх, . певно, матимуть ті, хто першим набрав 
100 тисяч підписів на свою підтримку і кого зареєстрували кандидатом 
на посаду Президента України. І ось названо перших претендентів. 
Минулого тижня Голові Верховної Ради Л.М. Кравчуку і голові Львівської 
обласної Ради народних депутатів В.М. Чорноволу в Центральній виборчій 

комісії по виборах Президента України вручили посвідчення кандидатів 
на посаду Президента України.

Нашому фотокореспонденту саме в той час вдалося сфотографувати 
кандидатів, котрі постійно знаходяться у людському вирі. Самі бачите 
зі знімків, як їм задають найрізноманітніші запитання. Що залишається 
нам з вами? Визначитися, ознайомившись з програмами кандидатів, 
кому віддати свій голос.

Адже наша доля в майбутньому багато в чому залежатиме від 
того, хто стане Президентом України.

В. ГРИБ /фото/. 
КЬ ЯРОВИЙ.



ПРАПОРИЗАЦІЯ
Хто міг ще місяців два 

тому уявити синьо-жовтий пра
пор над районною чи 
сільською Радою, на нашій 
Кіровоградщині? Та ніколи!

Зате сьогодні, коли той 
"крамольний" прапор піднято 
вже й над Верховною Радою, 
чиновники місцевих Рад заво
рушилися. почали розшукувати 
“так званих" демократів та 
просити в них прапора для 
того, щоб почепити його по
ряд з червоно-лазуревим. Ясно, 
що сьогоднішні керівники Рад. 
які блискавично пересіли у де
ржавні крісла з партійних, не 
збираються роз’яснювати людям 
значення й суть національної 
символіки, а роблять це так. 
ніби хочуть сказати: "Ну, по
чепили ще один прапор, що 
від того- змінилося?"

Там. де є більш-менш 
міцні структури демократичних 
організацій, місцевій владі не 
вдається тихенько піднімати 
національний прапор. Там це 
робиться урочисто. А от у 
Новомиргороді не звикли при
слухатися до думки новоство-, 
рених партій. Голова * районної 
Ради В.Давидяк, в недавньому 
минулому перший секретар 
райкому КПУ і голова осеред
ку УРП В.Довгаль. спільної 
мови не знаходять. Валентина 
подала у райвиконком заяву 
на підняття прапора, але коли 
на сесії обговорювалось це пи
тання. голова районної Ради 
поставив на голосування факт 
її присутності. Голосували 
кілька разів, і голова осередку 
змушена була покинути ззл

І прапор. звичайно, 
підняли тихо, щоб не гіривер 
нути увагу людей. Зійшлись на 
площу чоловік 50-70.
працівники організацій, які зна 
ходяться в центрі міста, рай 
вузол зв’язку включив “Ой. у 
вишневому садочку...'(новомирг о 
родський гімн, як сумно жар
тували люди). Кажуть, що і в 
організації ті подзвонили і по 
просили “забезпечити людей", 
як у старі “добрі" часи . Ба 
гато з тих. хто прийшов на 
площу, навіть не знали що 
означають ті кольори і яка 
історія національного прапора.

А щодо того, яка різниця 
який прапор, то дійсно. • пра
пор — не чарівна паличка, за 
допомогою якої можна напов
нити полиці магазинів, але це 
символ державності. А що та
ке власна державність ми не 
знаємо. І все-таки за столом 
переговорів Л.Кравчука з аме
риканськими бізнесменами — 
американський і український 
прапорці. Реальні ж результати 
державності так швидко не 
з’являються. То що ж, поки 
ми трохи економічно станемо 
на ноги, може, почепити 
замість прапора палицю ковба
си. чи такі дефіцитні труси з 
Щкарпетками?

С.ОРЕЛ.
м.Новомиргород

МЕССЕРШМІДТИ 
ЛЕТЯТЬ!

Або Чорнобиль знову 
гримнув. Або на заводі яко
мусь аварія. Або воду потруїли 
— а що. хіба в нас довго?

Так чи приблизно так ду
мали кіровоградці. коли 16 
жовтня вранці на все місто 
завила гучна занудлива сирена. 
Вона. може, не так нажахала 
тих. хто був надворі, як лю
дей. котрі в цей час знахо
дились в приміщенні біля ре 
продукторів. Раптово обірвалася 
радіопередача з Киева, в якій 
вельми приємний з голосу ка- 
надійський - пан закликав ук
раїнців проголосувати на рефе 
рендумі за самостійну державу. 
Після шарудіння й здушеного 
шепоту в ефір вирвався дале
ко не такий приємний баритон, 
що негарною російською і не
правильною українською закли
кав громадян до спокою — 
це. мовляв. обласний штаб 
цивільної оборони перевіряє 
сигнал оповіщення всіх. Це 
звернення прозвучало у тоні, 
яким хлопці з американських 
відиків велять під дулом: "Ру
ки за голову й лицем до 
стіни!"

Переляк слухачів. однак, 
був, туї же відшкодораний. 
Щойно штаб ЦО закінчив свої 
тренування, як увімкнений ка
надець у разі позитивних 
наслідків референдуму пообіцяв 
українській державі діас.порську 
поміч, через 7 років - рівень 
європейських країн, а ще- че
рез рік два по тому — і 
північноамериканських. Можна 
було перевести дух і попиша
тися вже сьогоднішніми наши 
ми досягненнями: у жодній 
країні світу. зачувши сигнал 
тривоги, не кинулися б до 
панчіх: “Гроші міняють!", а ми 
й на таке здатні.

Папі кор.

ВИРІШИЛИ
газет в ш колах 

Кіровограда. Як не прикро, 
але деякі педагогічні ко
лективи шкіл і профгехучи 
лищ не вважають за 
доцільне передплатити 
навіть відомчі видання, не 
кажучи вже й про мо
лодіжні. Про це ми гово
римо з начальником 
міського агентства “Союзд- 
руку" В.Г. Степаненко.

— Валентино Гри
горівно. як проходить пе
редплата?

— Цього року ситу
ація з передплатою скла
лася напружена.
Підвищення цін далося 
взнаки. На сьогодні -нам 
не вдалося досягнути 
навіть половини мину
лорічного рівня. Дуже при
кро, що не передплачують 
газет і журналів у школах, 
хоч би по одному 
примірнику придбали.
Апатія жахлива але ж чи
тати щось треба. Якщо не
має нових підручників з 
історії, то єдиним джере
лом інформації для уроків 
з цього курсу можуть бути 
лише засоби масової 
інформації. Педагогам 
потрібні й молодіжні ви
дання. ЯКІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ 
про жигія та інтереси їх 
вихованців.

Чи існують які-не- 
будь форми • заохочення

ВЧИТИСЯ, і 
ЩЕ РАЗ 
вчитися?

Дозвілля у.льянівські 
школярі останнім часом 
проводять на току. Після 
скорочених уроків учні 
першої школи допомага
ють бурякорадгоспу. Дру
гої — колгоспу імені Ор- 
джонікідзе, третьої 
колгоспникам сусіднього 
юсподарства імені Щорса. 
Компенсація за, так би 
мовити, часові збитки бу
де, після завершення всіх 
робіт. На зароблені 
гроші, що перераховувати 
муть все-таки школам.

ЗНАЙ НАШИХ!
У період ста

новлення спілки 
постали нелегкі
завдання перед 
сільськими комсо-
мольськими ор
ганізаціями. В ос
новному це
соціальний захист 
прав молоді, ор
ганізація її
дозвілля. Ор
ганізації. які цим
займались всерйоз, 
сьогодні не роз-
водять руками, а 
продовжують пра
цювати.

Приміром, до
брими справами 
славиться і комсо-
мольська ор
ганізація колгоспу

імені Суворова 
Устинівського рай
ону. Деякий час 
там панувало за
тишшя — не бу-
ло справжнього 
лідера молоді. Та 
після того, як її
очолила 
Г руєнко. 
перші

Наталія 
з’явилися 

результати.
Минулої 

наприклад, 
сільському 

до- 
за- 
на- 

і робота, 
трудівники. 

Сте- 
непов- 
готува- 

> про-

неділі, 
на с 
стадіоні, який 
вгий час був 
бутим, кипіла 
пружена
Молоді 
школярі 
панівської і 
ної школи і 
ли його до

НЕ ЧИТАТИ
для організаторів передпла 
ТИ9 С^оимПйНО. ’ Якщо
ви організували передпжігу

отримаєте 
дефіцитні 
дання 
маємо 
давнищтва 
Волконський.
Мор.у а. 6
8 томив; Ь. 
До дат ково 
збірник 
чотирьох 
40 крб./.
з б і р н їй к и

скажімо, 
і ". т о 
придбати 

ви- 
ми 
ви- 
М.
А. 

РІД.

комунара 
право передплатні 

Цього РОІ<У 
збірники ТВ°Р«’? — “Правда .

М.б томів, 
видано 

По ~

томів:
Сю.

буде 
творів L 

томах 
Також

^/ціна 
у нас 

творів 
лігерагурного додатку 
журналу Огонек . •
нан Доиль. 12 томів, 
Скотт Фіцджеральд. том* В. Ходасевич ПЗ 
ми: Бібліотека
сатири. 4 томи. Таким 
ном. я вважаю.

в
є 
з

5 
то- 
та 

чи- 
_ _______  що є сенс

займатися передплатою. і
— Отже, і школа, і 

грома/дські розповсюджувачі 
можуть придбати собі Ц

> в 
га- 
ДО 

них 
на художню

книги0 . (1|Л
— При умові, що 

них передплачуватимуть 
зети і журнали. ми. 
речі, притримуємо для і 
сто абонентів на *УЛГ 
літерат уру.

Є. ЩЕПІТЬ КО.

орган . жуватимуться екс
кур і турпоіздки. інші
заходи. (Нап| кор )

ЛЕБЕДИНА
ПІСНЯ У 
РАЙКОМІ

до
вго міркували над вико- 
ристамням частини майна 
комьиньої. КІІгС М ІУ- О 
райвиконкомі було пР^и 
нято рішення не пере
творювати приміщення 
райкому партії в будинок 
привидів. а прпрпдтіи 
його дитячій 
школі.

В Ульяновці не 
міркували над 

частини 
КПРС—КПУ. 

було 
І не 
приміщення

і пер'ёдати 
музичній

ведення мо
лодіжного свята 
та розиграшу тра
диційного 'куо-іка 
райкому . комсомо
лу з футболу

Зранку* на 
стадіон мани.ла 
всіх жителів, не
залежно від зіку. 
гучна приємна ьиу- 
зика. Там працю
вав буфет,
розігрувалася 
сільськогосподарс ь 
ка лотерея. Дехто 
навіть став влас
ником малого по
росяти. півнів те
ляти.

Цікаво прохо
див і футбольний 
турнір. Володарем 
кубка райкогму 
комсомолу цьо-го 
разу стали ігості 
турніру — чехо-

словацькі 
будівельники Кри
ворізького гірничо- 
збагачувального 
комбінату окисле
них руд. Друге 
місце посіла ко
манда радгоспу 
“У стинівський". 
третє — фут
болісти колгоспу 
імені Кірова. До 
речі, ця команда 
наймолодша.

Кращі гравці, 
організатори свята 
отримали призи і 
багато жартівливих 
вітань.

Л.БУГАЙЦОВА, 
пері ним секретар 
Устинівського рай

кому комсомолу.

ОТАМАН ЗНИК. ХАЙ ЖИВЕ ОТАМАН
У Києві в день свя

та Св. Покрови 14 жов
тня відбулася Велика ко
зацька рада України. на 
якій гетьманом України 
було обрано народного 
депутата України, кандида
та- у президенти України 
Вячеслава Максимовича 
Чорновола. За козацьким 
звичаєм гетьман України 
прийняв присягу і його 
було висвячено у Покров- 
ському соборі Української

автокефальної православної 
церкви на Подолі. '

Канцелярія Буго- 
Гардівської паланки /ко
зацького товариства в 
Кіровограді/ скликає 24 
жовтня Козацьку Раду, на 
яку запрошуються всі пе
ререєстровані козаки і ба 
жаючі поповнити козацькі 
лави.

Канцелярія Буго- 
Гардівської паланки з гли
боким сумом сповіщає,

що передчасно і
безслідно ЗНИК її КО
ЛИШНІЙ отаман В.О За-
гацький, і висловлює гли
боке співчуття всім Ог< 
бам і організації ям. яким 
він заборгував кілька ти 
сяч карбованців.

Всім, хто вкаже н.і 
місцезнаходженню Гагаць 
кого, потерпілі б>удуіь ду
же вдячні.

а. АВДЄСВ.

ДОВКОЛА
У

т уєт ься 
честь 
революції, 
центрі 
3000-тонний 
доручено 
спеціалістам.
і встановлювали, 
іронія долі, а 
ний 
фахівці 
"секретів”

Києві демон- 
’ятник на 

Жовтневої 
• СТОЇТЬ в

Руйнувати 
монумент 

тим 
котрі

пам
Великої 

що 
міста.

же 
його 

Це не 
продума- 

захід - — інші
через незнання 

пам’ятника мо
рочилися б з ним знач
но- довше, 
вибухівкою

Скористатися 
небезпечно 

поряд житлові будин- 
метро. 

зізналися, 
це за-

пригніченим

КИ Й
Будівельники 
що виконують 
вдання з 
настроєм.

*

Анонімний 
КДБ • СРСРспівробітник 

розкрив один із секретів 
свого 
відомства, 
телефонні 
вих
підслуховують 
жінки, 
кілька 
упізнати 
голос.
ці
15 років 
погіршення

*

могут нього 
Виявляється, 

розмови рядо- 
громадян 
виключно 
й через 

можуть 
почутий

котрі 
років 
колись

Дискваліфікуються 
спеціалістки через 10- 

настає

Двоє 
потрапили 
написали і

слуху.
* ★

солдатів, що 
на гауптвахту, 

в одну 
газет

з мо-
листа:

"УКРАШУ" З МОЛОТКА
Про депутатський запит з приводу продажу готелю "Україна"

РІШЕННЯ
восьмої сесії Кіровоградської міської Ради на

родних депутатів двадцять першого скликання.
Заслухавши інформацію начальника 

“ .....і житлово-комунального
Г.І.Книшова’ з приводу про- Гхч/піппі ГПТППІЛ

Заслухавши інформацію 
обласного управління житлово-комунального 
господарства Г 1 .*/:2:2Г222‘ 2 “;/22д —
дажу частини будівлі готелю '“Україна’’ та 
висновки постійних комісій по цьому пи
танню. міська Рада народних депутатів 
вважає, що олбжитлокомунуправління і 
об єднання 
порушили 
УРСР від

постійних 
міська Г_^_ —__

що олбжитлокомунуправління 
’ готельного господарства грубо 

Постанову Верховної Ради 
29 листопада 1990 року про 

встановлення мораторію на зміну форм 
власності.

п ^ез ,в’Д°ма та згоди міськвиконкому 
і Ради, товариству з обмеженою 
відповідальністю “Союз", засновниками 
якого є юридичні особи та окремі гро
мадяни, продано старий корпус готелю 
Україна залишковою вартістю 207 тис 

крб.
Сесія відзначає, що це стало мож

ливим у результаті недостатнього контро
лю за виконанням \/.__ V...«
з боку облвиконкому 
ратури. Д- 
підприємств 
лвиконкомом 
відділами 
відповідності

с
вирішила:

1. Визнати дії начальника обласного 
управління житлово-комунального господар
ства т.-Книшова Г.І. такими, що грубо 
порушують Постанову Верховної 
УРСР від 29 листопада 1990 рої 
встановлення мораторію до змін 
власності.

і 7*ади 
року про 

форм • 
Висловити недовіру Книшову Г.І. 
Т., г,.™....« розгляд по-

;і народних

2. і
та винести це 
зачергової сесії 
депутатів 18 ___ __  ^.г.

3. Звернутися до прокуратури області...... .... захОд|в
п- ,г-.----------- —...... фактів

зміни форм власності, укладених всупереч

питання на р: 
обласної Ради 

жовтня ц.р.

з проханням ’ вжити невідкладних 
прокурорського реагування до
встановленого мораторію.

4. Зваживши на те. 
прокуратури, розташовані

ЩО

виконанням законодавства України
пплдикпмітм»/ то „L____

До цього
та товариств.і та

діють

Депутати Ради володіють і 
тами порушень мораторію 
форм власності.

Міська Рада народних

та органів проку- 
часу більшість 

заснованих об- 
иого управлінням і 

не зареєстрованими у 
чинним законодавством. 

: іншими фак- 
про зміну 

депутатів

органи 
прокуратури. розташовані на території 
міста не забезпечують належного нагляду 
за дотриманням законодавства, звернутись 
до прокуратури України з проханням 
ліквідувати прокуратури Ленінського та 
Кіровського районів та створити на їх 
базі єдину повноцінну прокуратуру міста 

5. Враховуючи, що т.Сич П.М. не 
проінформував міськвиконком та Раду про 
ппппях готелю “Україна”. вважати не- 

посаді 
госпо-

Україна". вважати 
перебування його на 
об’єднання готельного

продаж
ДОЦІЛЬНИМ 
начальника 
дарства.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ: Власне, “МК” поки 
що утримується від детального коментаря сен-

саційного рішення міської Ради, яке відразу ж 
зацікавило засоби масової інформації. Навіть не 
стільки рішення, як “тговариство“ з обмеженою 
відповідальністю “Союз“, що скуповує потихещ 
ку власність міста. Магм вдалося з’ясувати іеякі 
біографічні дані цього товариства. Наводимо його 
засновників та їх суму внесків у бюджет "Союзу”-

1. Об'єднаний авіазагін м.Кіоовогпяла- 50 тис.крб3^“ аВІаЗЗГІН -“Кіровограда 
2- Колгосп іи .Куйбишева
Новомир город, ський район — rh тис.крб. к

3. Облвиконком — 250 тис коб
50 тис.крб УПРЗ НЯ -

5. Колгосп ім ,40-річчя Жовтня 
Бобринецькии район — 50 тис коб

тис.крб.Х0М ■°ЛЄКСаНД‘₽ІЙСЬКИЙ ₽айон — so
7. Обласне об’єднання “Кіровогпап
колгобпздравнищя - 50 ТЙРС крбР А'
8. Обласний к омітет агропромислових 

формувань — 250 тис.крб
тис.крВ°В0ГРаАС:аКИИ міськвиконком —
10. Самсонов А.П. — і
11. Панченко С.С ■ — і
12;, Акціонерне товариство 
м.Москва — 10Q тис.крб
Зареєстроване рішення чиконхпм., о

ди народних депутатів їм F ; овогм^ Р,п 
липня 1991 року за ном - 35^ 10

100
тис.крб. 
тис.крб.
"Союз".

року за ном . .м

сковських
“Зараз 
обмінюватися із за
рубіжними країнами де
легаціями, учнями тощо. 
Ми пропонуємо
обмінятися з 
капіталістичною 
арештованими”.

★ ★

якоюсь
країною

*
Обласна друкарня 

м.Архангельська випускає 
листівки з поргдами. як 
пережити голодну й хо
лодну зиму. які гриби 
•ягоди, корінці можна ви 
користати як харч 
Підготовлені ці інструкції
за матеріалами газети 
“Полярная правда" за... 
1942 рік.

* * *
Серед сотні канди

датів у претенденти на 
президентський пост Ук 
раїни — один незрячий, 
одна жінка, котра ніде 
не працює й живе на 
утриманні батьків, і один 
чоловік, котрому вилов 
нилося вже 85 років.

І знову 
•мітингують...

жовтня, у п'ят 
з нагоди черго- 

зреідання облради 
їх:"” будинку Рад в 

в °г Р а А і знову
о Х?влися пікети. Одні 
вимагають відставки об 
ласних j ре
спубліканських депутатів. 
ЦДО підтримували ГКЧП, 
інші закликають 
л£пКЛти Розправи 
депутатами без 
г£1ТІ просять 
Допомогти селу V 
ГОНВЛІ овочів f.1< 
мер'і В настУпному ' но-

18 
ницю. 
вого 
біля

не до- 
НЗД 

суду, 
городян 

7 за- 
-.-Ьдро-

Наш кор.



ттг

На Ваганьковському кладовищі в 
Москві було чотири дорогих мені мо
гили. Володимира Висоцького. Олега Да
ля. Андрія Миронова. Юрія Багатирьова. 
Тёпер їх стало п ять. Після поховання 
Ігоря Талькова...

Він довго йшов до свого визнан
ня. Певно. мало хто пам'ятає. що 
раніше Тальков зі Своєю групою суп
роводжував виступи Людмили Сенчиної. 
у 1984 році брав участь у запису її 
великої платівки “Любовь и разлука". 
Наступного року вийшов міньйон "Всему 
свое время . де пісні Я.Дубравіна ви 
кочувала група І.Талькова. Тексти напи
сав сам Ігор.

Він грав на /ігарі і клавішних у 
групах "Вечное движение". “Апрель’. 
Потім Давид Тухманов створює і рулу 
"Электроклуо . солістами якої стають 
Тальков і Ірина Алегрова. Всесоюзна 
популярність після пісні “Чистые лру- 

* 2 молодого композитора і по
задовольняв Функція виконавця

постта ліі -іКРАїні г дурнів
чужих творів. Він бажає співати своє. 
І не безхребетно-ліричні пісеньки, а го- 
стросоціальні твори. Після багатьох по
невірянь стає лауреатом конкурсу "Зо
лотий камертон’. А перемюга у 
міжнародному конкурсі “Ступінь до Пар
насу” у 1989 році прийшла до вже 
Відомого в країні виконавця У цьому 
році вийшов 'перший великий диск Таль
кова. І останній

Паралельно писав і для інших 
співаків, зокрема для свого друга Ва
лерія Леонтьева (’Примерный мальчик.").

час 
іили 
Хго

Віднедавна почав 
музику для фільму 
тенера". ---------
групою 
ний" і 
пропрацював 
чотири

Ж

в кіно. Написав 
“Полювання на су

де ' знявся разом із своєю 
17 “Спасательный круг”. Виконав

головні ролі у стрічках "цар Іван Гроз
ний" і “За небезпечною межею". Він 

на повну котушку лише 
Г,1 роки. Все...
Доля його батьків склалася трагічно 

обоє були репресовані. Мати весь 
боялася, щоо і за сином не прий 

гебісти. За ним прийшла смерть, 
стояв за п спиною?..
Він був здатний на 

неординарні вчинки. Забрав 
школи, виховував його вдома, 
вартий зухвалий вчинок -на 
фільму “Цар Іван 
ському кінотеатрі 
час демонстрування 
сцену, встав 
і закричав 
попросити 
Олексія 
огидну 
швами 
Ю.Л./

У 
рогів. [ 
лохатий, 
який 
брехні.

сміливі і 
сина зі 

А чого 
презентації 
у москов- 
коли під 

вийшов на 
на коліна 

Росіяни! Хочу ---------- у 
цю 

мо

ГЪозний" 
"Октябрь".

, ..... [альков
перед . публікою 

у мікрафон: "Ре____
перед вами вибачення 

Костянтиновича Толстого за 
комедію!" /Фільм знято за 
роману "Князь Серебряный"

напевно, було ’ багато 
не подобався цей 

на грудях співак, 
на світі не любив 

що думав. без ------ ) п{снею 
тексти його віршів ставали все

сміливішими і відвертішими. Він вийшов, 
як співав Висоцький. "за флажки". Ко
лись це мало скінчитися. , Такі довго 

живуть...
Разом із братом з дитинства за-

нього.
Багатьом

з хрестом 
більше всього

, Писав те.
внутрішнього цензора. ' 3 кожною

■“---- віршів ----------

во 
во-

'.•••.••-.'••••••••••• .........

хоплювався історією. Особливо полюбляв 
два періоди в розвитку Російської де
ржави — епоху правління Катерини 
Другої і період з 1914 по 1916 рік. 
Згадайте його "Россию”. Як вона 
відрізнялась від псевдопатріотичнюго ту- 
ликовського аналога і сотень тому 
подібних творів, написаних на замов
лення! В інтерпретації Талькова це був 
пристрасно-сумнии монолог про наругу 
"варварів" над великою колись держа
вою. При Брежнєві він би довго сидів 
за цю пісню, при Сталіні його б зни
щили одразу...

Можливо, це негуманно . і жорсто
ко. але вбивцю Талькова потрібно було 
б видати тим. кому був дорогий співак. 
Я — чоловік мирний, але вбив би 
цього негідника...

Що ж це діється у Росії? Дан- 
тесівсько-мартинівський комплекс непов
ноцінності. Невже не дають спокою ГЄ; 
росгратові лаври Марка Чепмена, вбивці 
Джона Леннона?

Більше всього він боявся втратити 
----- роботу... З роботи можна 

можна заборонити нею зай- 
й третій спосіб — убити, 

якщо комусь як кістка в 
своєю популярністю. Я досі 

не вірю у випадкову загибель Цоя. 
тепер буду сумніватися і стосовно не
щасного випадку з Тальковим. Хто і 
коли розгадає похмурі таємниці радян
ського шоу-бізнесу?

"Я воскресну... и вернусь, 
ну не дураков, а гениев’. 
Тальков в одній з 
пісень.

ВОЮ [ 
ЗВІЛЬНИТИ 
матися. С 
Особливо, 
горлянці < 

вірю

Я 
навіщо 
країну, 
знає. 
Пушкіна за 
і не -------

що
І в

В стра- 
. співав

останніх своїх

він ■ повернеться, 
країну дурнів — 

своїх геніїв? Хто 
про нього нащадки, 
генієм офіційно так

не вірю. і 
повертатися 
яка вбиває 

що напишуть 
з життя 

визнали.
Незатишно стало жити на світі. 

Вбивають тих. хто був дорогим . мені. 
Кого ніколи не бачив живим. І вже 
ніколи не побачу. Земля тобі пухом. 
Ігоре...

Ю. ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

ПОМИЛКА ПОЛКОВНИКА КРАВЧЕНКА?
— Та не вигадуйте! — 

сердито обірвав мене началь
ник УВС полковник Ю.Ф. 
Кравченко, коли я розповіла 
йому про розмову у 
райвідділі. де. довідавшись 
про звинувачення Кравченка у 
підтримці ГКЧП, що пролунало 
у висновках тимчасової комісії 
обласної • Ради по перевірці 
діяльності посадових осіб 19- 
21 серпня і зі сторінок “Мо- 
родного слова", запевнили, 
полковника образити не 
зволять. “Та ви що. — 
зали мені люди які не 
вжди отримують заохочення 
боку свого -----------------

“На
що 
до- 

ска- 
за- 

зз 
боку свого начальника. — 
Кравченко перший демократ 
серед керівництва УВС".

З приходом у
кіровоградську міліцію майора 
Кравченка (він за якихось
кілька років встиг стати пол
ковником) відбулись істотні
зміни в діяльності
кіровоградської міліції. Не 
приховуючи своїх поглядів. 
Юрій Федорович відразу ж 
повівся, як демократ. Вперше

“вийшов з підпілля", як 
вимагали плакати учас-

він
ТОГО _________________ ______ ,
ників мітингу на стадіоні АРЗ. 
саме ... ............ ’------ : ‘ о:"
тоді

'КОНЛИВО ___
що В-.Є.
мені: "Ой.
Цей мітинг, 
дували і в

-обіцяли • не

тому мітинзі. ‘ Він 
спокійно, так пере- 

звернувся до людей. 
Панченко с-казав 
який він славний", 

між ‘ іншим, зга- 
райвідділі. коли 

___ ,__ ... дати на поталу 
Кравченка. "Варто міліції день 
не попрацювати. як народ 
вийде на вулицю і розгромить 
демократію".

Та ніхто Юрія Федоро
вича не збирається ображати. 
Висновок тимчасової комісії 
щодо необхідності поставити 
перед МВС республіки питан
ня про перебування полков
ника Кравченка на посаді на
чальника УВС. що прозвучав 
у першому варіанті рішення, 
підтримки сесії не знайшов. 
Навпаки. Майже всі виступа
ючі говорили про Юрія Фе
доровича позитивно, оцінюючи 
людину за п вчинками не ли
ше протягом трьох серпневих

на 
так

...І
ЗАЯВА

депутатів, працівників закладів дошкільного 
виховання, освіти і науки

міськоїМи. депутати 
Ради народних 
своє гнівне 
освіченості, 
зрілості, 
покоління,
вбачаємо значне 
працівників даної 
перебувають на 

Ставлення з 
місцевих • органів 
дошкільних 
технікумів, 
цювати на і 

Для 
проблем 
в складі:

Орел В.М. 
комітету, влб. округ І 

В.Я. 
комітету

висловлюючи 
станом рівня 

моральної 
молодого 
в цьому 

рівня
на сьогодні

Кіровоградської 
депутатів.

незадоволення 
загальної культури,

естетичним розвитком 
однією із причин 

падіння життєвого 
галузі, які

межі бідності.
боку Кабінету Міністрів, 

до х організації діяльності 
: закладів, шкіл. училищ,
вузів знецінює престиж * пра- 
посадах вихователів і 
організації 

оголошуємо
зрушень 

страйковий

вчителів, 
названих 

комітет

лови 
100.

Олександров 
страйкового

голова страйкового
N9 65:

заступник
виб. округ

го-
N°

№

N9

N9

Члени
Довбня В.І.

Г ерасименко 
119.

Журба Г.І.

страйккому:
—, виборчий округ

І.В.

N°

виборчий округ

—' виборчий округ N9

Ковальов М.М. 
57.

Скляніченко А.В..
35.

Фундова В.І. —

виборчий округ

виборчий округ

виборчий округ N9

днів.
Врешті-решт. треба

розібратися. що вчинив на
чальник УВС?

Чесно кажучи, я так і 
зрозуміла. чи мав він 
“7 давати 21 серпня 

вивчити право- 
режим надзвичайного ста- 

..7. По ідеї ніби-то й не мав. 
Адже таку вказівку він дав 
після того, як стала відомою 
позиція Верховної Ради Ук
раїни. Значить. він справді 
припустився помилки. Однак 
хочу висловити деякий сумнів. 
Він би ПОМИЛИВСЯ. • коли б 
дав цю вказівку 19 чи 21 
серпня. Втім 19 серпня Крав? 
ченко був ще у відпустці. І 
взагалі чи була це помилка 

міліції? Ви гадаєте, 
підлеглі так уже 
правовим режимом

давав же Кравченко 
одягати наручники не ---- : ...? *опо- 

таки вис- 
комісії щодо начальника <■-

не _ 
підставу 
вказівку міліції 
вий —............ ~
ну-

полковника 
його 

з
шо 
обізнані 
НС?

Не 
вказівки 
представників тоді ще 
зиційних партій. Все-такі 
новок ------------------- -----

УВС. думаю. несправедливий. 
Тож цілком- закономірно, що 
коли після тижневої перерви 
сесія поновила роботу, питан
ня про Кравченка стояло вже 
не так гостро. Депутати про
голосували за те. щоб "Вка
зати члену облвиконкому 
Кравченку Ю.Ф. на переви
щення своїх повноважень в 
період путчу і на необхіднісь 
суворого дотримання чинного 
законодавства України".
Варіант узгоджувальної комісії 
про те. щоб Кравченка виве
сти з членів облвиконкому, 
навіть не голосувався. ~ 
кіровоградська міліція 
бути спокійною. З II 
ником “ '
ставник 
Ради 
мене, 
дно 
Якщо 
міліції

Отже, 
може 

началь- 
усе в порядку. Пред- 

секретаріату обласної 
Д.В. Бірюков запевнив 
що Кравченко щиросер- 

визнав свою помилку, 
це так. тоді тим більше 
страйкувати не треба.

В. ФЕДОРОВА.

ЗНОВУ СТРАЙК?
68.

16.

90.

руг

Ямко Ю.П.

Доленко В.В.

виборчий округ

виборчий округ

Коровайченко Ю.Н.
N9

1.
плати В 
року.

’ 2.

N9

N°

106.
виборчий рк-

Наші вимоги:
Досягти
2,5 раза

підвищення заробітної 
з 1 листопада 1991

Налагі. дити 
і

ренню для них необхідних виробничих 
умов /забезпечення підручниками, 
технічними засобами навчання.
обладнанням/.

4. Розпочати будівництво 
ного будинку для вчителів.

5. Впровадити в практику
праці
закладів. 
Кіровоградської 
що для досяг-

навчальним

кооператив-

контрактну 
керівників

■ НАША 
ГАЗЕТА 
МОЖЕ 

НАЗИВАТИСЯ: 
“ВОСЬМИНІГ"(О.Ма- 

лявкіна. м.Кі^овог^)д

ТІ ОС" "ДЕМОКРАТИЧНА 

^с°нв2гра«Э1жк°а|: 

ЛОД?ЖНИ0М “М^-
--ІДІЖ'НИИ ОГЛЯД сяй-

■ «да™ '-вйнві 
‘‘молодіжна 

“МОЛОДІЖНИЙ 
•‘МОЛОДІЖНИЙ 

"МРІЯ ХЕМОК- “УКРАЇнЬьКИИ 
ПЕРЕМОГА ДЕ- 
“СТЕПОВІ АРГУ- 

"ВІЛЬНЕ ПОЛЕ" -------~.хрдТ||
і Олек-

ЛО, 
ВО
СТЕПОВИК*? 
ПРАВДА”. 
кур’єр ”. 
МАЯК".
РАТ-ІГ, 
СТЕП". ... ’ 
МОКРАТП" 
МЕНТИ", - 
“ВІДСВІТИ ДЕМОК 
(О.Гриценко. с.Косівка 
сандрійського^ району). 
--------- /’. “АКОРД". /г 

“АМПЛІТУДА 
“АЗАРТ". ‘ 

“БЕЗПАРДОН".
, “БЕЗБОРОДЬ". 
ідрасник". “борозна;;, 
гет і багнет. 
-“Н". “БУДІВНИК чо- 

“ВІРА. НАДІЯ, ДЮ- 
“ВИДНОкРАИ ".

. “В НОГУ". гто- 
р о с к о П - І К с " 
■ВІДРОДЖЕННЯ.-. "ДЛЯ 
ВСІХ". ^ДОБРИИ ВЕЧІР”. 
“ДЗЕРКАЛО СЛОВА", "ЗА
ВЗЯТІСТЬ". "ЗАПАЛ", "КО
ДЕКС ПРАВДИ". “ЛЯСИ-БА- 
ЛЯСИ”, "МОЛОДЕ ВИНО". 
"МОЛОДІЖНА ПАНОРАМА". 
"НА ВІСТРІ" "НОВА ГАЗЕ
ТА". "НЕЗАЛЕЖНИЙ НЕЗА
МОЖНИК". "НЕСХИБНІСТЬ" 
“ПАРОСТЬ", . "ПРОТИ 
ВІТРУ". "ПРОВІСНИК" -----
СВЯЧЕННЯ". 
"ПРИЧАСТЯ 
ПРИСУДОК". 
"СУБОТА". ■ 
ТАЛІЯ". _____
"ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ".

СЦЕНА
ТЕЗА".
ПЕКТ".
КА", 
ТОН
ЛЯН.
"БА. 
“БЕЗМІН”. 
ГО?". *~‘
БОВ". , 
"ВЕРТЕП".

“АВАН- 
'“АНТИ- 
”. "АС-
БРУНЬ- 

“БУ- 
“БА-

“ПРОВЕСІНЬ". 
’. “ПІДМЕТ І 

“ПРОЗРІННЯ’’. 
СЛОВЕСНА БА- 
“ СПІВ КОЗИР ’’. 

_____ _ “ХМІЛЬ 
юності:’, “хто з нами?-. 
“НАС —10 ТИСЯЧ’іза 
кількістю тиражу). "АГОВ!". 
"ЧОТИРИЖДИ ПЛОЩА 
ВОЧКО”. ’ГУРТОМ т/ 
ЗОМ". “ОРБІТА ‘ 
др.сті". -круті 
^ВІД ТРИНАДЦЯТ 
“ГУРТУЙМОСЬ!" “Л 
МИР”. '“ПРІОРИТЕТ". 
ГОЛА”. “КРІЗЬ 
РАЛІЗМ". “ПАГІН", 
ЛЕРІЗ". “ШИРШЕ 
“молодий гф?:: 
“РІК ЗА РОКОМ", 
ЛОДІЖНА ЕРА", "ТАК ЖИ
ВЕМО". “Р АЦЮ+ЕМОЦІО", 
“ЖИТІЄ НЕСВЯТИХ",
“ШЛЯХ КУДИ?”(А. і 
Т. Корінь. м. Кіровоград)

. ЛЕ- 
А РА 
МОЛО- 

СХЮДІ/Г. 
ЛЯТИ?..". 

ЛЮБО- 
“ЗЛА- 
ПЛЮ- 
"ХВИ- 

___КОЛО". 
ХРОНОЛОГ". ,1/ГЖЛ” .‘МО_

БАЗАР
ПРО

БАЗАР
До кого прислу- 

і депутати/ Дф 
виборців? Дуже 

Принаймі. 
на сесії міської 

про

систему гарантованого 
оздоровлення і лікування названої і 
горії в санаторіях, базах відпочинку 
10 процентів щорічно.

3. Проявити необхідну турботу 
забезпеченню вихователів і вчителів 
лом /10 процентів від того, що одержує 
виконком/. земельними ділянками. ство-

Ну ось ще один страйковий комітет, 
тепер’ вчителі підняли голову. Заява була 
страйковому комітеті лише. депутати, що і 
недовіру і скепсис. Мовляв, однієї парламентської 
замало.’ “Та за нами стоїть ціла армія освітян”. — 
неповної середньої школи № 7 В.М. Орел.

— Вікторе Миколайовичу, — запитую обережно, 
страйку, тобто без .....— “—"—’*

— Ми свою 
‘залишиться. Чому в 
а у нас ні?

Сказати, 
стати ворогом, 
закликати до 
знають 
-7 сказав 
дітей, хворих, менше

Дав довідку мер 
для вчителів. Погано 
кіровоградців. які

Депутати, повни її і 
не вирішить. Адже 
обезцінеїшя ’ паперових 
частині людей, тні, що 
шукати інший вихід?

кате-
’ До

по
жит-

ъ

систему найму, оплати 
дошкільних і навчальних

Доводимо сесію 
міської Ради до відому,
нення наших вимог, ми розпочинаємо не
обхідну організаційну роботу по прове
денню 11 листопада ц.р. попереджуваль
ного страйку в навчальних закладах міста.

ОРЕЛ В.М. 
ОЛЕКСАНДРОВ В.Я., 

усього ІІ підписів.
10 жовтня 1991 р.

Погрожували 
оголошена 

викликало

хаються 
своїх 1 
сумніваюсь, 
коли 
Ради заговорили... про 
ринок. Та не про той 
ринок, 
про 
Наш.
точніше — товкучку.

її переносили вже 
двічі. І двічі товкучка 
“из дальних странствий 
возвратясь" займала 
своє почесне місце на 
критому ринку. Невже 
міська влада, яка. зви
чайно. товкучкою не 
користується. не ро
зуміє. що жителям 
значної частини міста 
їхати кудись до чорта 
на кулички при нашо
му автотранспортному 
сполученні 
незручно, 
во! У 
вихідні, 
подиню. 
му жінки 
займаються. 
люється стільки 
Н еп о гано 
міській __ г_і.
Прислухатися до думок 
жителів міста. Що зна
чить один базар в од
ному місці. інший в 
іншому. Пожалійте 
жінок, панове депута
ти.

що ринок, а 
той. що базар, 

кіровоградський, 
товкучку.

лікарі, тролейбусники, 
сесії міської Ради. В 

___  масштабах/ ~ діяльності 
голова страйккому директор 

обійтися без

страйком
на восьмій _____ _

у колег членів страйккому 
/V місцевих - -------
сказав

невже не можна
погроз страйком?
думку висловили в заяві. Якщо ми
інших областях . змогли підвищити зарплату

не підтримую освітян, не розумію їхніх 
.... я їх’ не підтримую. Кому, кому. 
начебто не годиться. * Вони самі затверджували

оудємо мовчати, 
вчителям і

все так і 
вихователям.

1И0 я
І все-таки 

страйку

прослем 
а

цс значить 
представникам вдали 

----- г. ------ ... . _....... _..........  — ------ ,-----бюджет, міста, 
про його дефіцит не з третіх рхк. ••Підвищити, зарплату з 1 листопада неможливо, 

голова міської Ради, — гроші ще треба десь взяти”. А де? Відняти у 
витрачати на ...культуру?

міста і з приводу того, як складаються справи стосовно житла 
складаються, це правда. Але не гірше, ніж у тих 23 тисяч 

сьогодні чекають квартири.
.....: о розуміти, що підвищення зарплати у невиробничій сфері нічого 

веде не до появи товарів на прилавках ’ крамниць, а до подальшого 
грошей, інфляції. Переконана в цьому. Як і в тому, що іншій 

наолижасться до рівня воогості стане ще гірше. Можливо треба

В. ЛЕВОМ К О.

не 
а 

ті 
коли 
а в

те що 
неможли- 
нещасні 
на гос- 
основно- 

базарами 
нава- 
справ! 

було б 
владі іноді

в.л.

109.

9.



1530

1134 -
- 2437

ЙгАНОВЧА' КОНФЕРЕНЦІЯ НОВОЇ

СМОКи Світловодський

делегати.

Ці

делегатів /друга
З

5назвою
Новгородківський10.

З

8.
9.

відділом 
комсомо- Компаніївський 

Маловисківський

після 
будуть 
ЖИТТЯ, 
так -

Знам’янський - 
Кіровоградський

і
зі

Гуцу

назва 
організації 

очолить, 
пла-

пита н н я 
апарату

резуль-
віД

молодіжна 
тут
1 реЬа 
свої 
грами.

3581 — 7
- 22300 -

народження, 
втілюватися 

або 
то

або 
в 

ні. Якщо 
виживемо.

ливість розпочати
боту знизу. Ініціативи 
не спускатимуться апа
ратом. вони просто.

Питання
адже
мірою залежить 

г новоствореної
Майбутнє СМОК про

нової ор- 
буде голо

цих людей і 
відповідно до 
- один чоловік 

Нижче наво- 
у міських та

Анатолій Стоян, зав. 
Кіровоградського обкому 
лу:

Яка буде 
лодіжної 
Кіровоградщини, хто її 
які прогнози на майбутнє, 
ни? На
відповідають працівники 
спілки.

Анатолій

3. Олександрійський — 6883

З
6.
7.

Сьогодні, шановні читачі, шановні вчорашні ком
сомольці, вирішується доля нашої обласної 
сі іілчанської організації. Наша ХХУ1 обласна ком
сомольська конференція під час своєї роботи роз
гляне такі 

період
питання: інформація обкому комсомолу 
роботи з грудня 1989 жовтень

ревізійної КОМІСІЇ. І

Я думаю, що
Спілка молодіжних ор- 

Кіровоградщини, ско- 
СМОК. Відносно її 
важко щось сказати, 

декілька 
Середа 

і Василь
і Юрій Устинов- 

це важливе і 
від керівниціва 

і ав- 
ор-

буде — 
ганізацій 
рочено 
керівника
Кандидатур 
Сергій 
Світловодська, 
з Вільшанки, 
ський. і 
складне, 
великою 
торитет 
ганізації. 
гнозувати не легко. проте 
діяти за принципом "разрушим 
до основанья, а ’затем..." не 
слід. Потрібно взяти від ком
сомолу все раціональне — і 
організацію МЖК. і досвід ро 
боти з
інтернаціоналістами, 
підлітками. Я — за 
люційний шлях розвитку.
того, критика комсомолу повин-

воїнами- 
з 

ево 
Крім

Спілки молодіжних організацій Кіровоградщини. про бори ^д^/у^ому номері
...... конференції: "пп те

нас молодіжна 
думки про конференцію, 
наступника

назву нової молодіжної огранізації. затвердження 
статуту нової молодіжної організації, про механізм 
переходу обласної комсомольської організації в но
ву спілку молоді, вибори координаційної ради но- 

______  вої спілки молодіжних організацій, вибори голови 
створення і заступників Керівного органу нової спілки, в,л-

нової організації.
МК” ми розповімо про 

п00 те. яка і як утворилася в 
організація. Ну. • а сьогодн. -

Р • про комсомол, про його

Б Р А Н Ц
Своїх представників конфе

ренцію висунули майже всі первинні 
організації колишнього комсомолу. їх 
кандидатури розглядалися на пленумах 
міськкомів, райкомів, розширених бю- 

3 “ 'ро, зборах активу, 
обиралися 
квоти представництва 
від 500 членів спілки, 
димо кількість членів 
районних організаціях /перша цифра/, 
а також кількість 
цифра/.

Міськкоми:
1.
2.

44*

/з
з

т.

Новоархангельськии

Новомиргородський

Райкоми: 
1.
2.
3.
4.
5.

2167
1200
700

2003

Бобринецький 
Вільшанський 

. Гайворонський 
Г олованівський 
Добровеличківський

Долинський — 2203
Кіровоградський — 1263

Новоукраїнський

Олександрійський

Олександрійський

Онуфріївський

легатів.

Петрівський - 1?71
Ульяновський — 
Устинівський 1281

УСЬОГО ВІЛ 6*337 ЧЛСІІІВ СПІЛКИ 
конференцію б).ю оирано 140 де-

його.
триста

стоять 
"Друкмашу",

— хто 
інтереси 
її захищати- 
вирішуватиме 

різноманітних

обгрунтованою, 
не з і 
так би 
інфекція

власної 
мовити.

і від

вини, 
пе- 

всього

наслідків. Апарат 
по закордонах — 

Франція. Японія. а 
комсомольці оформляли 
час "комплексні плани", 
все ж, у ті роки спра- 

молоді ніхто не займав- 
А те. що зробила ЛКСМУ 
варто недооцінювати. Вза- 

чи міг дати комсомол у 
дала 
нова 

у першу 
незалежною 

чи ор- 
еко- 

працев- 
житлом. 
и від

недооцінювати.
міг дати комсомол 

часи те. що не 
держава? Тому 

повинна бути 
самостійною.

партій 
займатися 

питаннями, 
молоді, 

звільнитися

на бути 
захворів 
а йому, 
редалася
суспільства. Спілка молоді була 
вмонтована в державну систе
му застійних часів, що привело 
до відомих 

'роз’їжджав 
СІ1ІА. 
прості 
в цей

і
вами 
ся. 
не 
галі,
старі 
молоді 
спілка 
чергу
від будь-яких 
ганізацій, 
номічними 
лаштуванням 
треба
ідеологічного вантажу.

. Василь Гуцу, перший секретар 
Вільніанського райкому комсомолу:

— На мій погляд, ново- 
створена молодіжна організація 
називатиметься 
Спілка 
Кіровоградщини. 
кандидати, але 
від цієї посади 
Майбутнє спілки 
успішно.ї 
діяльності 
місцях. Важко буде в сільській 
місцевості.
що 
політичній 
немає.
апарат.
Головне сьогодні

СМОК — 
молодіжних організацій 

Керівник... Є 
вони поки що 

відмовляються, 
залежить від 

фінансово-економічної 
та підтримки на

Однак я 
потреби в

(організації 
Необхідно 
спростити

вважаю, 
масовій 

молоді 
скоротити
структуру. 

— економіка.

ватажка 
спілчан, 

на обліку 
хви 

ви- 
мо-

у Володими- 
досить розум- 
пропозиція: 

провести 
ко- 

комсомол ьців. 
сказав: "До

підійдемо.
• про напря- 

діял ьності 
організації.
— піде з

У ЗАВТРА
— НЕ 

НОВАЧКАМИ
Володимира Питльо- 

ваноґо. секретаря 
комітету комсомолу ВО 
"Друкмаш" . 
спілчанський актив 
знає добре. Він за
вжди. коли . з чимось 
не погоджувався 
думкою секретаря, 
рішенням бюро і
п./, вставав на плену
мах і висловлював 
свою думку. Нині теж 
Володимир не змовчує. 
Адже 
тисячі 
котрі 
в КК
лює. одне 
ражатиме 
лоді. хто 
ме. хто 
безліч 
соціальних проблем?

Обласну комсомсль- 
у конференцію 
о спрямування, 

словами 
варто було 
зо два 
Скажете, 
панували? Але ж були, 
були люди, які зуміли 
б зробити тоді те. що 
робимо сьогодні. Не 
один же В.Питльова- 
ний рвався 
тупів.

Т актовний
Володимир 

думку. що 
організація, 

створиться 
перш за 

служити 
не навпаки, 

нині 
як- 

була. 
На

та
за 

Володимира, 
проводити 

роки тому, 
часи не і і

що в статуті нової 
молодіжної організації 
це іеж відобразиться 
Адже фінансове питан
ня для 
ганізації 
вним.

Є ще 
ра одна 
на
індивідуально 
перереєстрацію 
лишніх і 
Так і. 
кожного 
розповімо 
ми. мету 
нової 
захоче 
ми".

На 
залишиться 
ний ватажком 
підприємства і 
відповів:

— Вирішать 
ровесники, якщо 
варто залишитися 
залишусь. Якщо вони 
впевнені, що я прине
су більше користі на 
виробництві. — буду 
працювати чи то в 
малому підприємстві.

десь...

Хто
на-

чизапитання.
В.Питльова- 

молоді 
надалі.

мої ,
мені

КОР.: Якою бачиш 
майбутнє молодіжної ор
ганізації?

М.Ж.: Вона повин
на стати організацією 
парламентського типу. 
Створюватимуться певні 
молодіжні програми, а 

підключатимемося 
їх реалізації. Мо- 

організації з. 
штатом 

працівників 
Але ті 

які \ працювати- 
з мо жуть 

молодь 
справу.

Нічого. Хоча 
організація 

мусить зберегтися, 
складати самим 

регіональні про 
а конференція 

затвердивши статут, 
сприятиме цьому В 

нас бажаних 
татів 
співробітництва з
комітетом у справах 
молоді і спорту у ви- 
комкомі важко чекати.

ми 
ДО 
гутньої 
величезним
звільнених 
не існуватиме, 
люди, 
муть, 
ганізувати 
спільну

КОР.: Твоя особиста 
участь у підготовці конфе
ренції?

М.Ж.: Я член ро
бочої групи. Практично

У 
по-

ор
на

брав . участь 
підготовці всіх її 
станов.

КОР.: Однодумці Є?
М.Ж.: Вони й були.

Разом нам працювати 
і легше /хоча не лег
ко/. і приємно. Іде — 
С.Середа. В Гуцу. 
С.Щербак.

спокійний 
висловив 
громадська 
яка 
годні,
повинна 

а 
"Друкмаші" 
так. 
вона

лоді. 
На 
саме 
що
відійшла 
першому 
соціальний 
помога молоді. Створи
ли в об’єднанні, свої 
кооперативи. мале 
підприємство. Закрутили 
справу з розмахом: 
виготовляти надумали 
обладнання для цегель
них заводів, пульти 
дистанційного уп
равління телевізорами і 
т. п. Скажете, 
робітники собі заробля
тимуть гроші? Погоди
мося. Так воно і є.

.Але ж цегла піде на 
будинки, де житимуть 
і молоді верстатники. 
Вечори відпочинку, ма
теріальна допомога, 
турпоїздки — теж за 
ці гроші будуть. Вони, 
до речі, були і

Ще Віктор 
донедавна другий
ретар обкому комсомо
лу. намагався створити 
асоціацію подібних ма
лих підприємств. Воло
димир за це — обома 
руками Він надіється.

Політика, 
й і 

назад, 
місці 

захист. до-
за- 
я к

КОР.: Чому?
Л . Б.:

очолити 
ка від 
проблем, 
сесія райради 
затвердила 
Г ромадська і 
повинна бути 
нах 
тісно 
виконкомами

КОР.: Твоя думка про 
де 11 ол іти за ц і і о організації, 
участь у політичному 
житті?

Л.Б.: Варто прове
сти межу: 
політикою займатимемо
ся? 
представників 
дати в 
за них 
молодих 
биватися вирішення 
чи інших питань 
теж політика свого

Його має 
людина, дале- 

мол одіж них 
в нас 

ще не 
голову, 

організація 
і в райо- 

і. безперечно, 
співробітничати з 

райрад.

хоча

якою

Висувати
У 

депутати, 
агітацію.

виборців

своїх 
канди- 
вести 
через 

до- 
тих

ро-

Про деідеологізацію 
хай не бу- 

на с 
вона

є.
Т юпа, 

сек-

скажу. що 
де півроку в 
ідеології, а потім 
випливе.

КОР.: Чи с якісь про
тиріччя* між сільськими і 
міськими спілчанськими 
комітетами?

Л.Б.:
але 

на 
організації 

більші

Кіровоградський 
міськком комсомолу 
вжди славився
ініціативністю, прогре
сивністю своїх поглядів, 
так і активністю. Тс, до чого
прийшла обласна мо
лодіжна організація для 
кіровоградців не є нови
ною. Тепер, як відзначив 
перший секретар
Кіровоградськог о 
міськкому комсомолу Ми
кола Живанов, тільки ро
ботою можна утвердитися 
молоді як організації. На
передодні обласної конфе
ренції ми взяли коротке 
інтерв’ю в Миколи.

КОР.: Як вважаєш, кон
ференція не буде, як попе
редні, урочисто-пара
дною?

М .Ж.: Ні. Вона 
стане чи не найконк
ретнішою — доведеть
ся визначатися нам як 
новій організації. Чітко 
взнаємо — хто з на
ми піде, позбудемося 
липового членства, 
вий Статут нової 
іанізації дасть

К

Но- 
ор- 

мож-

чи 
ЖИТИМЕ 
СЕЛО?

Якщо в містах тину
і р о в о г р а д а*.

Світловодська ситуація де
що зрозуміла, то в 
сільських райкомах на зра- 
зок’Устинівського проблем, 
надзвичайно багато. По
перте —- поки розкрутить
ся механізм реалізації 
наміченого обласною кон
ференцією періоду станов
лення. нема ніякої впевне
ності, що вдасться протри
матись фінансово. Втім, 
пропонуємо розмову з Ла
рисою Бугайцовою, пер
шим секретарем Ус- 
тинівського райкому ком
сомолу.

КОР.: Що конференція 
дасть молоді сільських рай
онів?

Зараз їх не- 
вони виник- 
конференції. 

ма- 
фінансові, 
членські 

• м легше. Мали 
змогу спробувати 
в підприємництві, 

часто вдавалося.
вони зробити 

просто: кинути
напризволяще і 

у на’ пра- 
колективного член- 

А хочеться 
підтримки.

P.S. Микола Живанов, 
Володимир Питльований 
говорячи 1|ро
Співрооітництво з 
с І л ьс Ь К11 м И М ол од і ж н И м И 
організаціями наголоси ш 
то варто спільно з об тає
ним комітетом у справах 
МОЛОДІ облвиконкому роз
робити спільні пробами 
НИ. Микола зазначив, що 

він ніколи не відмовиться 
допомагати сільським ор
ганізаціям, але втримувати 
• х заради існування ніхто не 
погодиться...

ма. 
нуть 
Міські 
ють
матеріальні, 
баті, 
вони 
себе 
що 
Можуть 
дуже 
нас г 
піти в Спілку 
вах 
ства. ж

НАЙКРАЩЕ 
ШУКАТИ Ж

КОМПРОМІСНІ 
РІШЕННЯ

Перший секретар 
Кіровоградського обкому 
комсомолу Сергій С мої ікон 
відповів па запитання на Т?'- 
11 і о го ко рес 11 о і іде і іта.

КОР.: Чи не буде конфе
ренція зібранням
іде більшого тих ком си

лі ол ьців, котрі ще два 
лі і ся ці толі у говорили і /ю- 

. били одне, а сьогодні в іяли
ся за зовсілі протилежне, і 
які нового нічого не 
зуміють у подальшому зро
бити? Чи не зарано вони 
проводиться: можливо, 
краще б пізніше, але з нови
ми людьми?

С.С.: Я не вважаю 
питання строку принци
повим. Рано чи 
тепер чи потім 
б відбулася. Тут 
ципове інше — 
ня є. їх 
вирішувати, 
що на конференції бу
дуть

• стара 
чую 
не 
ті
ради, 
організації проведуть 
свої конференції і виз
начаться самостійно.

КОР.: Твоя думка про 
сільські організації молоді 
Ми жмуть вони, тим паче, 
що на' минулих пленумах 
питання єдності міста і 

-села, скажемо так, обгово
рювалося гостро?

С.С.: Конференція
вирішить, чи буде об
ласна молодіжна ор
ганізація єдина, з ОД' 
ним статутом, в одній 
спілці. Якщо всі пред
ставники підтримають 
статут, то спільна ро
бота повинна гаранту
ватися.

Стосовно фінансової 
допомоги — то це. 
питання складне і на 
нього можна буде 
відповісти з часом. 
Усе це продумувати 
новий керівний склад.

Мені здається, Щ° 
принципових 
розбіжностей на кон
ференції не повинно 
бути, а якщо і будуть 
незначні, 
шукатися 
Це — 
варіант.

пізно, 
вона 

прин- 
питан- 
тре 

Про і

Це 
яку я 
раз і

апаратники: 
пісня.

не один 
один рік. Приїд'Л> 
делегати.

Потім
кого об- 

районні

то повинні 
компроміс 
найкращий

Матеріали подоби 
підготували €.ШспіИ’к0 

і Ю.Яровий.



ДЕ ДОБУВАЮТЬ
десятиліття 

Тепер він 
теплиця.

проробив 
має і 
свині, 
Крім

під 
про

РЕЖИМ 
СЕКРЕТНОСТІ 

Усім відомо. що в 
знаходяться шахти.- Всі 

що в них добувають, 
куди йде продукція.

Однак, 
дремлет

межах 
міста знаходяться шахти.- Всі зна 
ють. що в них добувають. Здога
дуються. куди йде продукція, що 
з неї роблять. Однак, тс-с? Тихо, 
"неугомонный не дремлет враг".Діє 
суворий режим секретності, хоча, з 
точки зору здорового глузду. за 
24 роки існування рудників більш- 
менш повна інформація ПР°_ них 
відома, г

Першою завісу 
"Комсомольская 

сміливо
і написав.
Навіть, як

чого 
Рим.

для 
як би

зору
роки існування 

повна . ’ ; \ 
мабуть, і розвідці Зімбабве, 

таємничості 
правда". Її 
занурився 
що бачив.

: з’ясувалося 
нема. Пере- 
деякі факти 

журналістського 
там не було.

• підняла 
кореспондент 
вглиб землі 
і що думав, 
пізніше, про 
плутав Крим 
вжив просто 
образу. Та, 
журналіст “Комсомолки” був першоп- 
рохідцем. Здавалося, що після даної 
публікації статті на цю 
знаходимуть собі місце

А 
впала, і 

першою

те, 
і

тему частіше 
на сторінках 
ні. Завіса 
коли "Моло- 

з обласних 
продовжити традицію 

московських колег, проривати- 
з боєм. У , першому 
інтерес до проблем 

шахтарів 
для 
ж 

Але 
світло"

І рудоуп- 
при умові, що 
секретні показ

не фотографуватимуться за-

вида н ь. 
та 

комунар"

різних 
піднялася 
Дий 
газет вирішив 
своїх 
ся довелося 

. відділі наш
кіровоградських 
підтримали. Обгрунтуванням 
гатьох "ні" служила знову 
стаття в "Комсомолці.” 
ми добилися. "зелене 
відвідування ^нгульського 
равління нам дали 
не - вказуватимуться 
ники І 
боронені об'єкти.

ЗЕКИ ТУТ НЕ
ПРАЦЮЮТЬ

Незважаючи на 
теми, відвідування 

оптимізму 
~ той уран, 

працюючі
І якби 

"Будь бдителен" 
"залізного Фенікса", 

можна було б сплутати з 
конторою.

Розмовляю з головним 
інженером І.К. Онікієнком.

— Іване Костянтиновичу, кому 
підпорядковується ваше
підприємство?

— Поки-що 
Міністерству атомної 
промисловості, 
підпорядкування 
шого грудня.
Окладне. Але основна проблема сьо
годні — конверсія. Продукція наша, 
як відомо, вже не користується ве
ликим 
даємо 
ніхто 
тим думати 
втрашній. Тому будується 
вод електродвигунів на 900 робочих 
місць, є цех товарів народного спо
живання. Плануємо відкрити завод 
по виробництву тари, склопосуду — 
тепер це питання 
облвиконком і. 
приміщення для 
розрізатимуться

до 
дат^ої галузі 
Біс його ■ знає 
приміщення, і 
досить буденно 
наочної агітації 
портретом 
равління 
будь-якою

н е 
ба

та к и
свого 

на

весь інтерес 
підприємства 
не вселяло.

Однак і 
виглядали 

не дошка 
з 

уп-

- союзному 
енергетики та 

У республіканське 
перейдемо з пер- 

Це питання дуже

конверсія, 
вже і 

попитом, 
регулярно, 

не знає, 
треба

хоча 
Скільки, 

Секрет.
і про

план ,ми
чого —

Разом 3
день за-

у нас за-

розглядається в 
Збудовано й 
цеху, в якому 

і гранітні плити. Ця 
продукція, безумовно, дефіцитна, чале 
в країні немає відповідної техніки. 
Зараз наш директор у відрядженні 
в Італії. Хочемо закупити технологію 
та устаткування там. 
валюти 
маємо, 
вальний матеріал.

витрати.
з
господарство — 

Компаніївського 
один одному, 
нині важко. Ось не- 
одного господарства 
каністру масла для 

просили. Уявляєте. 40 
їхали за 20 літрами! 
Кіровограді ходять чутки, 
і золото добувають. Це

всі 
зв’язки 
підшефне 
імені Кірова 
Допомагаємо 
пам взагалі 
щодавно з 
приїжджали, 
трактора 
кілометрів

— У 
що у вас 
правда?

На жаль, 
ми з відомих причин 
але такий якісний 

як граніт.
Підтримуємо 

колгоспами.

своєї 
і не 

облицю- 
окупить 
хороші 
Маємо 
колгосп 
району. 
Колгос- 

Ось

добувають. Це

Скажу так: иу: 
Україні роблять. 
Карпатах.

Взагалі.
часто, але

шукаємо. Це 
Знайшли 
поблизу 

золота 
промис-

по всій 
його в 
Маріуполя, 
знаходять 
лової його розробки необхідна* кон-

десь 
сліди

Для

РЕПОРТАЖ

же два 
землею.
блеми
Господарство велике

виготовляють
"Волг" та "Москвичів

•л спальної білизни, 
квіти вирощують. Б 
----------- що робить 

Цікавлюся. скільки ж 
о
1 мільйон карбо-

тут 
для 

комплекти 
__ Навіть к 

на Території кооператив, 
шлакоблоки. Ц 
прибутку дає цех?

— Понад 1

овочі в 
фільтри 
шиють 
ковдри.

інші 
корови 

м’яса та 
масляні

говорить Василь Іванович, 
о ж. зауважте, наші то
ргуються шахтарям за

ванців. — г
— До того 
вари г 5 
цінами.
Скажімо.
19-23 карбованці в магазинах.
— 5-7. Комплекти білизни
— 80-90 карбованців. Овочі 
лиць даємо в . дитячі с_ 
нуємо випускати* й 
затримка лише 
воду склотари.
ми маємо.

Працює в 
багато

> У і 
в них 
напевно, не 

шити-вишивати 
Тиша 

в теплицях.

реалізуються 
нижчими 

ковбаса

22**9 В 
випускати*

за 
а

від державних, 
коштує сьогодні 

у нас 
У 
з 

садки, 
газовану і 

будівництвом 
власне

білизни нас 
теп- 
Пла- 

воду. 
і за 

джерело

> цеху
> симпатичних 
швейному

ніби-то

близько сотні 
дівчат. 

’ відділенні, 
й неважка, 

витримав би 
підодіяльники 

і спокій 
якими

чоловік, 
особливо 
Робота і 
але я. 
щодня і 
та наволочки, 
нують ~ ■ -....... ......
глядає агроном цеху ТНС С.В. 
рюкін. “ 
жується 
тан. але ----- ,— -----
режим секретності, дощенту обнесла 

експеримент припинили, 
як не дивно. ор- 
можуть.

потужним є ви- 
;;;*,( продуктів. 

60 тонн 
свого свинарника, 
господарств. Ви 
тонн ковбаси, 

цех. Тут нас 
ентузіазму, 

ми над 
Справді, 

кутку, яку

Теплиць 
ще одна, 

місцева

па- 
до- 
Аб- 

декілька. споруд-
Був і свій баш- 
шпана. ігноруючи

та 
за

його, тому 
А охорону, 
ганізувати не 

Та найбільш і—.....
робництво м'ясних 
Щомісяця переробляється 
живої ваги, як зі 
так і з , сусідніх 
готовляється 13 

в забійний 
без особливого 

писатимете. що 
знущаємося. ’’ 

та довбня в 
"електромолотом" 

наштов

не

З ІНГУЛЬСЬКОГО 
РУДОУПРАВЛІННЯ

Завітали 
зустріли 
"Мабуть, 
тваринами 
кров, туші 
хлопці називають 
на гуманістичні думки не 
хували. Однак ковбасу та шашлики 
ми всі любимо. а не 
яйця, яєшні не приготуєш.

У ковбасному цеху настрої бу
ли веселіші. Цікаво, що переважна 
більшість працюючих — колишні 
шахтарі, які перекваліфікувалися на 
це виробництво. Громадський 
інспектор охорони праці О.М. Ко- 
новальчук новою роботою задоволе
ний. резонно вважає. що в 
басному цеху цікавіше.

дещо про 
ЕКОЛОГІЮ 

Працівники рудоуправління 
поділяють моїх сумнівів щодо

розбивши

ков-

не 
еко-

грами на тонну
Як люди 

на роботу?
Та й

скажімо.
працюють 
Підземні 

для здоров’я. На вугільних 
поширене захворювання 
До речі, там 

для життя — 
трагічні 

масової

сюди 
радіація, 
ша ніж. 
ще. Чи

породи, 
не бояться 

Все-таки 
зарплата у вас 

на Донбасі, 
у вас зеки? 
роботи. взагалі.
•« и ~

йти 
уран, 
мен- 

І

Протягом
1 мож-

шкідливі
шахтах 
силікоз.
печно ...........
І у нас були 
без того, але ______  _______ ___
тарів я не пам’ятаю. Чого тут пра
цюють? Рудник почав функціонувати 

рОку Заробіток тоді був

орювання — 
більш небез- 
газ, обвали, 
випадки, не 

загибелі шах-

з 1967 року. Заробіток тоді був 
чималий й нині порівняно непоганий 
— в залежності від категорії — 
500-900 крб. Обід безплатний, є до
плати на транспорт, роботи в нічну і------ ------- -- квар.

жит-
зміну тощо. їхали сюди за 
тирами, знали, що забезпечать 
лом. що рано підуть на 
Автомобіль можна було ..г.. 
сьогодні темпів будівництва 
знижуємо. Щороку здається

логічної заг 
вають вони ____
часто зустрічається 
не й родовище _____
аналізу води в річках, на берегах 
яких траплялися розломи з виходом 
руди. Десятки поколінь виростали в 

радіації. Звичай- 
і не вар- 

а в 
ж. під

житлом — три . черги. і.г. 
п’яти років квартиру отримати 
на. Після десяти років роботи 
на пенсію виходиш у 50 г 
Для окремих категорій ----------
пенсія, незалежно від віку, 
після двадцяти років роботи, 
чий ----------- -------- и
кажучи.
умовах, а ___
прогнозів немає. Але. 
падок, 
рюємо 
курси ...
зеки тут не працюють і 
працювали.

ЯК ДОБУВАЮТЬ 
КОВБАСУ

Кілограм напівкопченої ковбаси 
Інгульському рудоуправлінні кош- 

для шахтарів 5-7 карбованців.
> її самі, в цеху

. куди- я. 
ж. поїхав на екскурсію.

його — В.І.

50 років, 
шахтарів — 
"'*■ дається 

_ г______ Робо-
тиждень — 36 годин. Коротше 

працюємо в нормальних 
що потім — не знаю, 

про всяк ви- 
до ринку готуємося. Розши- 

виробництво. організували 
по перепідготовці кадрів. А 

ніколи не

в
тує для шахтарів' 5-7 

д._ .._ пенсію. Роблять її самі. в
•уло придбати. І народного споживання. 
“,U“"’D’ .... UO чайно

чальник
ми не

10-11

товарів 
зви- 
На- 

Ільченко май-
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юзи місту Адже ; 
лише уранову руду.

- в природі, і 
знайшли — 

річках.

яка
Влас- 

завдяки

умовах природньої | _
но. загрозу применшувати 
то—як би там кг 
Кіровограді "фонить". 
час —~~-------- -----

там не" було. 
І все

час зростаючої енергетичної кризи 
на Україні слід реабілітувати мирний 
атом. надійно забезпечивши АЕС 
сучасним обладнанням та системо*' 
захисту. Зрештою, в Японії, при ве
ликій сейсмічній активності. доля 
атомок у виробництві електрое

нергії становить 55 відсотків. А са
мураї ніби не дурніші за нас 
кпо Так що на шахтах вважають 
безперспективними не лише для се 

'’"П й для всієї суверенної Ук 
вимоги закрити АЕС.

.г.а?У__та атомних

бе. але
раїни і
нафти._ —лг1л
станцій ми повернемося в

Є. ШЕПІТЬКО.
ФОТО О. ГРИБА.

"Без 
електро 
печери

П’ЯТА СТОРІНКА



скільки

і

і

60
80
з

швидкістю 
швидкістю 
швидкість

Москві, 
півдорозі

Сидоров 
партію

із -цифр 
двозначних

корабель 
чому при- 

раніше. 
відстань?

неприємності, 
в’яже, а твердить,

більше ніж 
пасажира

шляху, 
завдяки 

півгодини 
корабель пройшов всю

він звик лізти

кінцевої 
годин

рази
і плата

ж прізвище.

Чи може 
ділитися 
На колі 

точок 
вписаних

Ранком в магазин привезли 
в яких було 15,16.18,20 і 31

до всіх вершин другого

4. Від 
км за 
км за

якою
5.

О в рівних відношеннях. Площа 
АВСД дорівнює а. Яких значень 

площа чотирикутника КРМО?
• даного радіуса а вписано два

Близький сусід кондуктора /пасажир/ 
в два | '
Заробітна

має таке 
жи^| в Ленінграді.

продано до обіду? 
половину 

на 25 %.
пристані на

Чи існують такі тризначні числа, 
можна скласти шість простих

щоб кидати на інших тінь, 
гроші лопатою—яка технічна

набувати
В кулю ____ у

Знайти суму квадратів відстаней від усіх 
одного кубу

/з бригади поїзда/ виграв у 
в більярд.

має машиніст поїзда?

прізвище

на 
1ф92

І

Анатолій ДИКИЙ ф

п нічого “Я на

між

для ра-
людей.”

булощоб

ми

(^о спе-

3

У 
ціни.

усе 
все 
не

була 
тільки

КУПИВ СОБІ 
ПОБУДУВАВ 

У ГОРБАЧО-

б
жи- 
со-

щоб
У к

наші 
Україні, 
інших 
няли

був пре-
я

Устинівський район

кулю відвів...
чи в змозі

ле- 
щоб 

в

зробив би 
вільнонайману

б ціни на

хотіла, щоб 
не гинули 

не 
І 

го-
а матері

ніколи не знали

й 
вони

коли-небудь 
що любить?

склався 
це хтось 
хоче нам 
знизити

зарплату.
беручи до 

економіки і 
господарських

наші хлопці
в чужих країнах, щоб 
було вдів.
Діти 
ря."

Чи говорив 
Цей голуб.
Серце моє.
Зробити для неї 
Це й

ціни, 
для 

будинки для ба-

"Щоб 
кошти на 
дукти Щоб було менше 
наркоманів, 
рекетирів.

зидентом 
з єднався 
ли б в 
бою.”

“Я

б знизила 
товари, 

зарплату." 
спершу дЦіни 
1і побудував.

♦ ♦ ♦
♦

♦ ♦ 
+ ♦ + ♦ ♦ ♦ + ♦ 
+ + ♦ + + ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ 
♦ 
♦ 
♦

Вірш

альбом

Юні друзі
Переможцями першої заочної олімпіади юних 

математиків 1991 року стали: Володимир ПОДОРО- 
ГА, Ігор ГЛИБКО. Сергій В ЕЛЬ БО В — учні 9 
класу коледжу м. Кіровограда.

Обласний * ‘ інститут удосконалення вчителів 
спільно з педагогічним інститутом ім.О.С.Пушкіна 
запрошує школярів області взяти участь у другому 
турі заочної олімпіади юних математиків. Відповіді 
слід надсилати не пізніше 10 листопада 
адресу: 316050. м.Кіровоград,
обл. ІУВ. кабінет математики, 
позначку “Олімпіада” та чітко 
і зворотню адресу /клас,

ц.р. на 
вул.Тімірязєва. 63. 

На конверті робіть 
вказуйте 

школа/.
Перемож1-1' заочних турів будуть запрошені^ на 

обласну олімпіаду юних математиків /січень 
р/.

1.
яких 
чисел.

2.
молока,
До обіду продали молоко з трьох бідонів, 
обіду продали молоко г ще з двох бідонів, 
явилось, що до обіду було продано молока 
два рази більше ніж після. З яких 
молоко було г, _

3. Пройшовши 
збільшив • швидкість 
був до 
За

5 бідонів 
л. молока. 

Після 
Ви- 

в 
бідонів

В автомобіль їхав із 
від В до А із 

Визначити ’середню 
проїхав весь шлях, 

найбільше значення відношення 
до суми його цифр.

сума 42 послідовних натуральних 
на 42.

є дві точки А і В. Зцайти 
перетину діагоналей трапеції 

в дане коло.
8. Сторони чотирикутника АВСД розділені точ

ками К. Р. М. О в рівних відношеннях. Площа 
чотирикутника 
може*-

9. 
куби . 
вершин 
кубу.

10.
11.

Іванов.
членів

кочегара.

А до 
годину, а 
годину, 

автомобіль 
Знайти 

тризначного Числа
6. “ -------

чисел
7.

множину
АВСД.

Розшифрувати рівність ахсхас^ссс
У поїзді Москва-Ленінград їдуть пасажири 
Петров і Сидоров. Такі ж прізвища у 

бригади поїзда — машиніста, кондуктора 
Відомо, що: ' 

а/ Пасажир Іванов живе в 
б/ Кондуктор живе на 

Ленінградом і . Москвою.
в/ Пасажир, який 

кондуктор.
г/ Г 

робляє
д/ 

крб.
е/ 

кочегара
Яке прізвище

кондуктор.
Петрова 2000

Обласний інститут удосконалення вчителів, кабінет 
математики.

ПОСМІХНІТЬСЯ!
Якою безмежною може бути людська 

обмеженість!
Він так

його
Мало і

знати, з і
І серед нероб 

професіонали.
Навіть за словом

чужої кишені.
Дехто шукає місце під сонцем лише 

для .того.
Гортати 

відсталість’
Зірки знімати з неба легше, якщо 

мешкаєш у надхмарному замку.
Для душевної рівноваги потрібно, 

радість переважувала
Сам лика не

“зав’язав".
Польоту його 

заважала нельотна
Замутив воду, а сам

вудки.

часто міняв маски, що забув, 
власне обличчя.

прокинутися
якої ноги

і знаменитим—треба 
встати.

зустрічаються високі

творчої думки завжди 
погода.

швиденько

Ю.ВЕРЕЗІН.

и
•ЬН

5 со 
>> 
ю

я
Н•нч

Восени у багать- 
школах прово

дяться різноманітні 
свята. Достигла го
родина, є багато 
квітів, можна по
змагатися у вигадці 
та фантазії.

міста

■ їі

И і|
і- Я]

І 1 ЛІ

"ЯКБИ Я
БУВ

ПРЕЗИДЕНТОМХУ. "““X,6.”" 
УКРАЇНИ..

1-го грудня Україна 
за багато років 

свого прези- 
Учні і студенти, 

не ВИПОВНИЛОСЬ 
не

У виборах.
і

вперше 
обиратиме 
дента. 
яким 
років, 
участь 
їм. як 
небайдуже майбутнє 
раїни. а 
та своїх 
ласники 
повної < 
та 
ньої школи на 
поставили себе на 
президента.

“Я х?
Україні

і я Є
то

18 
братимуть 

Але 
всім людям. 

Ук- 
своєІ отже, й

Дітей. Старшок- 
Садківської не- 

середньої школи 
Криничнянської серед- 

школи на хвильку 
місце

на
Якби 
том.
ціни 
підвищила

"Я 
зменшив.

хочу, щоб люди 
і добре жили, 
була президен- 

я
на

і б
б С 
тоді

треба людям
“Не ------ “
“Якби 

зидентом 
зробила так. 
раї ні б

знаю.
я була 

України.
пре 

я б 
щоб Нд£> Ук

раїні було вільно. Щоб 
все кругом було дружно 
Й мирно. ' 
була

Україна 
вільна 

Культура щоб була 
Україні. Щоб все було

щоб 
І багата.

на

країні. Щоб Україна 
була остання. Людям 
з щось недостається. 

все дісталося. В

ніколи люди не говорили 
проти .України, що 
ніде немає.”

’’Якби я
України

з Росією, 
дружбі

думаю. .зробила
б хороше життя 
дянських

“Я б зробила перш 
за все.
кровопролиття.

не
Щоб всі 

народи були дружні."
"Я зробила б. щоб 

було дешеве і було 
в магазинах і 

відділялись від Росії.” 
зменшили 

одяг і про-

одо

"Я Б 
МАШИНУ І 
ДАЧУ. 
ВА.”

все 
місці, 
ціни.

Серце
Що її
Серце
Тобі

моє. кажеш,
любиш?
моє. а це не обман? 

не здається?
...Високо голуб летів,
Крилом
Кохану свою захистив.

їй упасти.

№32нашій 
зустрічали 
маїттям 
композицій, з каз
ковими персонажа
ми та героями 
літературних творів, 
з різнобарв’ям ви- 

мережок.ШИВ0К

Т 0 В Д ? Ы

кожному класі 
випустили ’ стіннівки, 
в яких можна було 
прочитати дописи 
на українській, 
російській, 
а н г л і й с ь к і й , 
німецькій мовах.

школі чулися

українські пісні, 
інсценувалися, урив
ки з п’єс класиків 
української драма
тургії.

Є.ГОЛЕЦЦОВА, 
вчителька початкових 

класів СШ №32.
м. Кіровоград.

більше будинків і розда
ла їх тим. хто живе в 
незручному становищі. 
Знизила б ціни на про
дукти й одяг."

“Я б 
життя людей 
Знизила 
мислові 
товари, 
валюту, 
зарплату 
ливо в 
подарст ві. 
звертала 
рону 
редовища. 
Україні 
школи.’

"Я* зробив би Ук- 
економічно 

підняв би 
Взагалі,

покращила 
на Україні, 

б ціни на про- 
і продовольчі 

Зробила б свою 
Підвищила б 

робітникам.Особ- 
сільському

Більше 
увагу на 

навколишнього

гос- 
б

0X0-
се-

Щоб були на 
лише українські

р а і н у 
вільною, 
рівень навчання, 
якби я був президентом, 
то я зробив би все як 
треба.”

"Я б знизила 
побудувала клуби 

спекулянтів, молоді. С,,.
бігунів.” гатодітних сімей.".

юб було товарів 
Чинах і нижчі

зробив, щоб • 
на своєму 

не дорожчали 
був перево-

•'Підвищив зарплату
побудувала

"Знизила б ціни на 
все і щоб не 6# о спе
кулянтів. щоб товари не 
гнили на базах, а 
жали в магазинах. 
наладилося становище 
країні."

“Знизила
товари, 
журнали, 
ло їх

. ікож на газети, 
щоб моїкна бу 

передилачувати 
Щоб була справедливість, 

було спекуляції

бачимо, майже 
кожній відповіді — 

ціни. Видно, ця 
боляче зачіпає 

яким 
забезпечувати 

а й
мало хто 

вирішення
Що ж. це 

адже навіть

знизити 
проблема 
не лише дорослих, 
треба 
сім’ю. 
Але і 
шляхи 
проблем, 
дивно, 
переважної більшості 
рослих 
тип. що 
горі" не 
товари, 
підвищити 
зовсім не 
уваги стан 
систему 
стосунків*.

"ЩОБ НЕ 
ПЛАКАЛИ 
МАТЕРІ..." 

Дуже
ГОДНІ стоїть 

. національну
Україні. Що 
респонденти 
ТИНІВСЬКОГО І 
це?

“Було б краще, 
ХЛОПЦІ служили на 
раїні." /2 відповіді./ 

“Мене влаштовує. 
щоб на Україні була 
національна армія. Але в 

повинен бути поря- 
і дисципліна." 
"Я думаю, потрібно 

Україні

школярів, 
називає 

цих 
не 

У 
ДО- 

стерео- 
“на- 

дати 
ціни.

гостро 
питання 

армію 
думають 
і з 
району

СЬОГ 
про 

на 
юні 
Ус- 
про

армію

Україні 
армію.”

"Я 
Україні 
але 
не 
щоб 
не 
щоб 
верталися 
міцними 
бо ж 
ловіки.

“Я б 
хлопці 

не 
країнах, 

наш 
”А і 
"Я за 
армія 

що

те, щоб на 
армія, 

там служили 
двох років, 

дисципліна, і 
"дідівщини". 

хлопці не по 
каліками. а 

здоровими, 
майбутні чо-

за
була своя 

щоб 
більше 

була 
було 
наші

хотіла, щоб 
служили на 

гинули в 
а охоро- 

і кордон." 
мені однаково." 

те. щоб на
була разом, 
коли вороги 
наша сама 
зма^ке дати 
відповіді./ 
була на Ук 

для у к

ша
тому 
нападуть, 
армія не 
відсіч" /4

“Щоб 
реїяі армія 
раїнців."

•Щоб Україна була
Росією." **

“Щоб армія 
сильна і служила 
Україні."
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ще зовсім недавно 
комуністичних ідей 

молоді були саме вчителі. У 
своїй вони, ідеальні виконавці 

установок компартії, часто не 
відмовитись від старих стереотипів 
від синдрому страху перед чинов- 

/хай той навіть буде нікчемою в 
інтелектуальному плані/, 

гнучкошиївщини, від* обивательщини. 
, щоденно спілкуючись 

хочуть чи не хочуть, але нри- 
підростаючому поколінню. Сьо- 

нолітична ситуація докорінно 
але люди так швидко змінитись 

не- 
ї?

Не секрет, що 
основними провідниками 
серед молоді були 
більшості своїй вони, 
ідеологічних 
можуть 
і догм.
ником 
професійному й 
ВІД І”"’....
Адже ці риси вони, 
з молоддю, хочуть чи 
щеплюють 
годні 
змінилась, 
не можуть. Учителям зараз доводиться не 
легко. Як вони почуваються у цій ситуації’ 
Як ведуть себе? Які запитання ставлять їм 
діти? Про це розмова нашого кореспон
дента з учителями Новомиргородщини.

ректор 
N2 3:

МИ БУЛИ СОЛДАТАМИ. ”
К. Невмитний, учитель історії,

Новомиргородської середньої
ди

ні коли

Я думаю, що вчителям у 
важче. ніж учням. Учні 

умови. Хоч я 
відчув, що ми 

говорити самокритично.
, стояли ч по стойці 
будь-який наказ із

плані 
сприймають 
муніст, але 
втратили, а 
то ми були 
струнко 
райкому.

— Але ж 
виконавцями, що 
речами. Вчитель 
дітьми... ,

НІЖ
НОВІ ) 
я не 
якщо 
солдатами, 

і. виконували і

ви 
мали 

щодня

цьому 
легше 

й ко- 
щось

були не 
справу з 

спілкується

просто 
якимись 

з

— Установка була 
уроці немає слів про 
це вже не урок, 
постійно 
піклуються 
знали, що 
кладуть в 
керівництва, 
булосказати, 

совість
цього.
що треба шукати 

матеріал, а 
ніколи не 

завжди 
нас є 

йде про 
любов

яких 
вивчали

така: 
партію 

не урок. Ми 
твердити. що г 

про. дітей. Ми 
вони мільярди 
кишені. вірили 
На уроці < 

що партія 
нашої
Важко призвичаюватись до то- 

показовий, 
свої при- 

на-

якщо
і уряд, 

повинні 
партія й 
і ж раніше 

чи мільйони 
в порядність 

обов’язково
і — розум, 

епохи. Вчителі

навчальний 
клади. Урок 
вчальним, він 
Я думаю, у 
Сьогодні мова 
раїни. Тут і 
народні звичаї, 
Раніше ми 
епізодично.

— А 
питання з

— У 
збільшилась, 
предметом, 
істцрії два 
й історія 

Зараз 
більше 
роблені ще прийоми викладу, 
тель, який довго 
поновлювати свої 
перед, що треба

— А як діти сприймають 
з’явилось?
— Гострих питань немає.

теж

на

на 
то 

були 
уряд 

! не

треба 
честь 

звикли

новий
також
буде тільки

буде виховуючим.
чому
незалежність Ук- 
рідного 

ми

виховувати.

До краю, і 
не знаємо, 

ці теми, але

як
викладанням

. цьому році
Історія України іде основним 
Зараз' у нас у викладанні 

напрямки — всесвітня історія 
України. Раніше було- три. 
викладати історію важко, треба 

шукати нових матеріалів. Не ви- 
Раніше вчи- 

працює, міг роками не 
конспекти, він

сказати.

зараз школі стоїтьУ 
історії України?

кількість годин

знав на-

те- нове.

Ми ста

аналізувати, робити croi висновки
Шевченка ніколи 
их слів поставили- ь 

того, що коли 
і вони мене 

казав, що це. 
винен. одна

і юі ляди 
мінялись, деякі 
з недовірою. Дійшло до 
була ситуація з Хмарою, 

я 
не

їх Багато
кілька точок зору 
іх викласти feci.

так.
треба ховатись від яки- 

говорити про них 
треба висловлювати 

на те чи інше пи- 
історії 
зміни.

тем 
Я

Як

раємось упереджувати
які існують по 
уроці стараюсь 
розумію? . От так і 
довести, що 
хось гострих 

фразами.
погляди на те 

вивченням всесвітньої 
менше, але й тут є 

визначення держави ми давали 
і все. А зараз говоримо про 
в іншому аспекті.
сказав, що сьогодні дітей у 

виховувати. Треба показати

на
на

я
Намагаюсь дітям

не 
моментів.

безликими 
свої власні 
тання. З 
проблем 
Наприклад, 
ленінське 
це дещо

б 
важкб 

моральні цінності, красу людини. На

і

Я 
школі 
якісь 
чому? На особистих прикладах. Це важко 
робити, коли суспільство бідне, коли діти 
бачать, що навіть сиротам часто нема 
чим допомогти. Важко довести, що треба, 
не зважаючи ні на що. любити свою 
Батьківщину. Намагаємось наводити прикла
ди. пов’язані з природою, з любов’ю до 
тварин. Але часто в учня нема достатньо 
зошитів і ручок... Ми кажемо: "Не ма
люй, не псуй папір". Але ж дитині тре
ба. щоб навчитись. може. й зіпсувати
якийсь аркуш, спробувати себе.

Ми організували гуртки 
фольклору, етнографії, по 
збирають старовинні пісні, 
вишивки у 
подобається.
немає, ниток 
тись якось.

— Чи 
цікавість до 
пісень зараз 
може перетворитись 
панійщину? А діти 
внутрішнім інтересом, 
коли їм щось нав’язують.

— Певний час жили 
х "За рідну партію...’ 

у школі, коли дитина 
не просто 

пошити з цією 
виготовити серветку, 
опановує старовинне ремесло, 
до . традицій рідного народу.

нас
Але 

немає.

по. вивченню 
вишивці. Діти 
речі. Виставка 

дітям це 
лиштви

недавно була.
знову 

стараємось обходи-
ж

нема у 
історії 
іде

живе
нас
вона це робить 
того, щоб потім 
сорочку, чи 
з тим . вона 
прилучається

вас відчуття, що 
України. традицій, 

потужною хвилею. і 
у чергову ком- 

мають керуватись 
вони не люблять.

гаслами. "Хай 
’. І т. д. У 

вишиває, то 
так. а для 

вишивкою 
і разом

“НА ВИХОВНІЙ ГОДИНІ 
— ПЛЮРАЛІЗМ”

С. М. Швець, 
класу, викладач української 
літератури Новомиргородської СШ 

зараз складно.
як трактувати 
Нав’язувати 

мене,

Так, нам 
не знаємо самі 

якоїсь події, 
не можемо. У 

або виховна

“ІСТОРІЯ — ЦЕ РОБОТА 
З ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ"

Ю. А. Нсвмитий. учитель історії, клас- 
ний керівник 9-Г> класу Новомиргородської 
СШ № 3:

— Думаю, що історик повинен го
ворити правду дітям у будь-якій ситуації. 
Якщо в роки Великої ~ 
дійсно комуністи йшли першими під кулі, 
то так про це 
треба й сказати, 
проводили масові 
з

Вітчизняної

й треба 
що ті 

репресії і 
не можна.

війни

казати.
ж комуністи 
вини за це

але

партії знімати
Ви маєте зараз підручники, які 

вас задовольнили?
— Ні.

класах практично 
періодичної преси, 
дотримуюсь * тієї 
спиратись 
про 
про 
аналізувати, 
не догма, 
політичних 
діставати 
що діти 
його не

— Чи 
політиці як

Ми звикли
то може

дуже
що

б
Підручників, особливо в 9-11 

з 
публікацій. Я

немає, 
різних 

думки, що 
першоджерела.

то треба 
так

У
ЗМОЗІ

яких

Все йде

передплачують літературні журнали
діти виховуються в цьому плані і вдома? 

що 
метод.

мало.
ж

але 
і

є + + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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такі.
не

Дуже 
примушують, але 
треба зацікавити.

— Чи бувають 
несподівані запитання?

— Дуже часто 
трактують по-своєму, 
сімдесят років 
все по іншому.

—■ Чи бували у вас такі ситуації, 
десь прочитали чи почули по 

письменника, 
не вивчаєте і запитали вас

Це

У вас на уроці

навіть 
смішно, 

говорили одне. ’ а

Діти
Дітям

поезію 
що 

тепер

про це запитували, а 
провокація. і Хмара 
дівчина кинула:

— Та ви такий самий, як Хмара
Я був морально роздушений, готовий 

Це було .буквально про

коли 
радіо 
якого 
про

класний керівник? 
минулому році у 

випускний. Але 
просять у мене.

/я

Діти
про творчість якогось 
ви 

нього?
— Так. Минулого року так було 

із Василем Стусом.

піти зі школи, 
тистояння.

— А ви
— Так. У

був дев'ятий клас, 
коли зустрічаємось, 
я купив синьо-жовтого значка 
постійно ношу/.

мене 
зараз.

щоб 
його

ж. навіїь 
вчитель к а

І все 
школі 

настроєна: 
буду проводити 

мовою.
кажу,

Ситуація 
у нашій 
фізкультури 

— Ні. 
фізкультури

змінилась.
сільській
категорично

я не
українською

Спробуйте. — кажу, — в 
школі викладати фізкультуру у*- 

дозволить’ 
зміни сере^

ще й народознав-— Ви викладаєте
ство...

найкраще 
Якщо 

читати його 
само. а 

них догма, 
роботи 

вивчаємо.
Щоб не було 

а

на
Сталіна.
Леніна

що там 
По 

діячів, 
й читати, 
засуджують якийсь твір, 
бачили, не читали.

і сприймають діти поворот в 
чергову кампанію?

вже до 
бути така 

і різкі зміни, 
це кампанія, 
відродження 

українська не

читали.
> діти

паній, 
відбулися 
вважаю, 
національного 
нації як 
панією.

мова 
праці, 
потім 
а що 

тих 
треба 

так. 
самі

всіляких 
думка.

я 
процес 
великої 

кам-

Але 
бо 

такої 
може бути

кам-
бо 
не

знавство. 
диції. Дітям 
ливо молодшим, 
ставляться 
ють. що 
пройде 
здається.
лодших 
старші, і 
тись до

дуже 
це

і 
що 

дітей 
вони не 

цього.

“я

Вводимо ми 
Вивчаємо з 

це дуже 
А от
скептично.

! щось минуще, 
дітям не 

повагу до 
виховати 

будуть

в школі народо- 
дітьми старі 
подобається.

батьки до 
вони 

яке 
потрібне.
традицій 
можна.

з душею

тра- 
Особ- 
цього 

вважа- 
скоро 
Мені 

у мо- 
а от 
стави-

урок

російській 
раїнською

— Чи 
учителів

молодих 
Успаленко

пленарне 
буквально 

мене

— так. Ось 
з Капітанівки. 

засідання 
заулюлю 

весь час в 
вона про 

освіті, що вчитель 
погляди, бо 

мбжна йти 
багато читати.

■+ 
+ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ 
♦ + + ♦ ♦ ♦ +

їм
вони

ШКАРПЕТКИ...
А. Суржок. учитель-методист 
української мови і 

неповної середньої

ПРО ПРАПОР. 
МЕНІ ПРО

А

було
і її 
Це в

говорила • ж 
в

міняти
не

повинен

мовою. Хто вам 
відчуваєте якісь 

району? 
Серед

Леся Миколаївна 
Я пам’ятаю, як 
вчителів району 
кали, затюкали, 
душі звучить. А
тоталітарну систему 
повинен сьогодні 
такими поглядами 
дітей, що вчитель 
багато знати.

— У вашій школі вчителі в основному 
старшого віку?

— Ні, 
Відчувається, 
дуже багато 
питає у директора:

— Які ж пісні співати? До 
тневих будемо щось готувати?

Директор мовчить.
Я

з
ДОвищої 

літератури Ли- 
стонадівської неповної середньої школи.

Микола Андрійович один’ з небагать- 
• на Новомиргородщині. кому сьогодні 

треба переглядати свої 
два тому він 

України.

М. 
категорії

ох
не
і
лежність 
народу. Далеко не 
часто засуджували.
з тодішнім партапаратом. 
ників 
немало

кому 
позиції.

мову
повагу

“БАТЬКИ НЕ
В. г. ............

мови, літератури і 
городе ької СШ N1»

— Зараз 
важко.

У 
наприклад, 

твори.
партії, < 
Ми

моральність.
б. щоб 
сучасні.

відображали б

РОЗУМІЮТЬ І рік. 
неза- 
мови

середнього. Багато молодих 
що лід уже зрушив, 
ще бояться. Вчитель

про 
ДО 
розуміли, 
боротися 
представ- 
до речі.

Немчинова, учитель української 
паро ґозііавства Новомир- 
3:

учителеві
програма 

програмі 
. 10-го

які трактують 
як керівної.

звертаємо більше 
людські 

ті 
як

але 
співів

української 
дуже відстає 
української 
класу, досі 

роль
спрямо- 

уваги 
почуття, 
замінені 
з шух- 
правду

літератури 
від часу, 
літератури, 
не виведено 
комуністичної 
вуючої сили, 
на 
Хотілося 
на більш 
ляд. що 
життя.

Жон

вів
про 
завжди його 
доводилось 

серед
якого у Новомиргороді. 

вчителів.
Як сьогодні ваші колеги 

різку зміну політичної ситуації, 
дітям?
Учителів турбує, 

сторона. Я

кажу:
Які жовтневі? 
свято врожаю.

реагують
що Зараз ми * повинні 

свято рідної мо
на 
кажуть готувати 

ви.якості. 
твори були 
ми кажемо 

справжню

в першу чергу, 
кажу у вчи- Уже жовтенятські 

класах не повинні 
ще й думки такої

: сьогодні! Але
каже:

— Принесіть мені матеріали 
дітям розкажу.

зірочки в молод 
носити, але вчи 

не допускають 
вже й директор

матеріальна 
тельській:

— Ви
встановили

ших 
телі
І це 
наша

класний керівник 11-Б 
------------------ мови і 

№ 3:
Ми 
ма- 

дітям 
наприклад, 

година. Ось 
прапори, 
приводу 
як - це 

викладаю 
залиша-

часто 
теріал 
нічого 
політінформація 
недавно розглядали ми тему про 
герби.
різні 
було 
історичні’ факти.
ються при

Я не 
йанійщини в 
чуємо різні

гімн, 
думки, 
останні

У дітей з цього 
Я їм розповідаю 
сімдесят років, 

але діти часто 
своїй думці.

можу 
якийсь
думки.

.сказати, що ком- 
інший бік немає. Ми 

стараємось думати.

— Учителеві літератури сьогодні, 
буть, доводиться орієнтуватись* більше 
журнальні публікації?

- У цьому теж складність, 
прослідкуєш. Намагаємось 
але у ' районі бібліотеки 

можливо, у великих містах

ма
на

завжди 
знайти, 
бідні, 
простіше.

— Ви відчуваєте по своїх
що вони читають літературні журнали?

— Ні. Читають дуже мало, 
бажання читати. Тільки

> обов’язково.
Чи відчуваєте ви.

й 
вимагаємо

те,

що є

з

Не 
щось 
дуже 

цим

учнях.

І немає 
що ми

• батьки.

знаєте, що 
національний 

уже

на райвиконкомі 
прапор?

Як, уже встановили?
коли у мого сина он

Ну й що 
шкарпеток

тризуб, я
про

якби дивились отак 
то не • йшли 

повинні дбати

під 
б у 
про

. духовність у першу чергу.
вже сказати.

серед .
А діти 
Коли я 

партії, дехто з 
допомоги дорослих, дивилися скоса. Якось 
я викладав на уроці Шевченка і сказав.

з того, 
нема?

Та
війни Вітчизняної.
Та ми. вчителі, 
ральність, 
можна і 
особливо

час 
бій! 
мо- 
Але 

є.

— От 
змін. Але 
скільки!

бачите, а ви кажете, що 
ж за це воювати треба

нема
було

що зрушення 
молодших учителів, 
як реагують? 
вийшов з комуністичної 

дітей, я думаю, не без

Розмову вела С. ОРЕЛ.

Якщо 
бле.ма, 
ми, 
в 
листів!

-вас 
поділіться 

можливо, тими 
йкі доводилось

зацікавила порушена нро- 
своїми думками, роздума- 

ненростими ситуаціями, 
потрапляти. Чекаємо

Сторінка для улнібшкіл, ткхнік^ліі^,шш^енг^ та negawiß
Ö



я- *

< 4 » - ' -- <"• '

X

/

'S;. •

Ж» :$$$
ЛІДЕРИ

Ж

і й.Т"а .'-рузинсі.ких інтелігентів відвідала Звіада Гамсахурдіа
красень'Ііпсзидеііт Моложавий
запевнив депутацію.

Натякати главі 
мабуть непристойно, 
уже давно інокус 
він не --*■ * -
шкоду
— за

Перетворення колишнього правозахисника у диктатора, а інтелектуала 
—- у вульгарного скандаліста здасться неймовірно-випадковим вивертом чолі. 
Однак, відома грузинська журналістка Клара АБРАМІЯ, котра знає сім’ю 
і амсахурдіа три десятки років, вважає, що це зовсім не так.

л........ •’ — оа чапим здоров я . МОЛОЖАВИЙ
президент був неприємно здивований- недружнім натяком і твердо 

що аосолютно здоровий.
і держави, що буцімто у нього 

Але політика, яку творить цей 
----- _ людей очевидним ірраціоналізмом.

с робив. Гамсахурдіа рооить не тільки безпричинно, 
собі, примушуючи співвітчизників хапатись за голову, 
живіт.

не все в порядку, 
грузинський лідер. 

Здасться, все, щоб 
але й на 

а чужоземців

ба- 
по- 
ко- 
не

ко вклав у нього 
жання зруйнувати 
творний барак 
мунізму, але ніхто 
виховав у ньому твор
ця. Це геніальний 
руйнівник. Нищачи, він 
готовий подолати будь- 
які перешкоди, піти на 
будь-які жертви. Сьо
годні на його прапорі 
старий лозунг ортодок
сальних комуністів: мета 
виправдовує засоби.

а в ш и 
у свій 
кабінет, 
і найст- 

клятвою, що 
гроші букваль- 

два тижні, 
чи

але

"ЗАПАМ'ЯТАЙ. 
МАЙСТРЕ, ЦЕ 

— МАЙБУТНІЙ 
ПРЕЗИДЕНТ!''

Ті 
м о в і р н і 
сьогодні 
тільки 
за її 
посіяні 
дитинстві, 
цих пір живе 
до якого 
нинішнього 
Костянтин 
водив 
зовсім 
ПОСТІЙНО 
"Стрижи 
це г 
вільної 
ний 
не 
про 
лючність, 
значення 
цьому 
не з 
ранніх 
оточений любов'ю 
гальним _______ _____
Його мати. Міранда Па- 
лавандішвілі. походила 
із старовинного
князівського роду. Ду
же м’яка, жіночна. — 
зумниця і красуня, 
на дала синові щасливу 
зовнішність. Але харак- 

пішов у 
класик.
Гамса-

навкруг його ма- 
І 

важ- 
бага-

зерна, 
сходи 

пожинають
Г рузії.

ней- 
яких 

не 
а й 
були

в 
межами, 

ще в ранньому 
і. У Тбілісі До 

перукар, 
батько 

президента 
Гамсахурдіа 

Звіада ще 
маленьким, 

примовляючи: 
його добре, 

майбутній президент 
-юї і рузії". Шанов- 

письменник зовсім 
жартував. Думка 
вибраність, вик- 

високе при- 
втокмачувалась 

хлопчикові ледь 
колиски. З 

років він був 
". —3—І за 

захопленням.

тав __ _________
тері, загальна любов, 
ще 
лйве 
тої сім’ї. У ' нього була 
своя кімната, письмовий 
стіл, сад за вікном 
Йому турботливо
підбирали .вчителів. Ми 
тільки поступивши в 
університет, вперше 
взяли в руЯи “самви- 
давівські” Ахматову. Се . 
веряніна, Мандельштама, 
а 
на 
Із 
водили 
атр С.. 
сьогодні 
цюючи: 
видання ........ ..
батька вистачить.
не. і 
тому, 
Звіада 
юсь

одне досить 
він був із 

сім'ї. У 
і кімната,

сад

у нього це стояло 
книжкових полицях, 
другого класу його 

;/"и в оперний — 
Він міг би і 

жити не 
гонорарів 
книжок

І те-
І ДО 

пра- 
від 

його 
напев- 

його внукам. I 
революційність 
здавалась яко- 

дивною.
Інша справа — 

Мераб: ріс без батька, 
був бідняком, його бо
ротьба за краще життя 
для всіх : -_~ 
Ьула зрозумілою 
нашому ---------- :
розуму, 
йому

ро
во

зовнішність.
тером 
батька.
геній 
хурдіа у житті був до
сить ------------ -------
кою. Це,' 
значилось 
дочки, 
і амріко.
звопив
за
коли _ _ - -.-о.___
відвідувачів пускали до 
неї тільки за його 
бором. Так, 
незвичайна _
діялось на вулиці, 
він гам з’являвся? 
буть. ге ж саме 
відбувалось би. якби 
раптом вийшов погуляти 
Шекспір чи Платон.

Костянтин Гамса
хурдіа одержав блискучу 
освіту у Німеччині, 
вільно ------------------
німецькою 
що Звіад і 
кількома мовами. 
глуіа батька. Від 
ж — і . .....
комунізм Звіада. Батько 
його — -------- ------
видів 
ДУ і 
неї як міг. 
реслідували. 
ходила до 
він якось 
ватись із 
ситуацій.

ві н 
Живий 

Костянтин

жорстокою люди- 
зокрема, по- 

на долі його 
сестри Звіада. 
Батько не до- 

їй вийти заміж 
кохану людину, а 

вона хворіла.

ви-
t. це була 
людина, що 

коли
Ма

Н імеЧчині, 
розмовляв 

мовою. І те. 
володіє 

- за- 
нього 
анти-шалений

життя нена- 
вла- 

проти 
Його пе- 

справа до- 
тюрми... Але 

умів викручу- 
небезпечних

все
комуністичну 

боровся 
як міг. Ґ

ТАК 
ПОЧИНАЛИ
із 14 років Звіада 

і його ;

Звіад спокійно працю
вав в < -----•*
інституті, 
дослідженням
Русіавелі, Г 
хистив -----
часна американська 
езія".
лись, як романом...

академічному 
займався 

1 творчості 
блискуче за- 

дисертацію "Су-  ... по. 
якою зачитува- 

■ 7----------- . Він
був. як і раніше, врод
ливим, талановитим і,

“ЦЕ НАШІ
ЛЮДИ”

Одна з характер- 
рис Гамсахурдіа — 
не ------ 1 “ --------

них 
він 
ЖОДНОЇ .

За дуже 
що він 

біля

терпить поряд 
розумної люди- 

короткий 
знаходить- 

влади, Звіад 
якщо скори- 

. ..... і вис- 
Олександра 

оточити себе

ни. 
час. 
ся 
умудрився, 
статись популярним 
ловом ~ 
Яковлева.

ЗВІАД

З а ш т о в 
відвідувачів 
розкішний 
міністр поклявся 
рашнішою 
поверне 
но через 
Повернув 

"знаю, і: _
Г амсахурдіа 
цього суо € 
рубіжне 
довіривши 
суму у 
поїхав і 
почали розшукувати, 
відразу, але 
примусили 
З ясувалось. 
витрачена, 
кримінальну 
дружина 
с ід і л я л а с ь.. „ 
скандал був 
республіку, але 
во 'справу 
слідство -------
сам герой 
подівся.

Подібних історій у 
~г^' ‘ можуть роз- 

багато, тому 
нема-нема та 

тут тепле 
адресу усу-

ТИЖНІ, 
ні, не 

невдовзі 
відправив 

суб’єкта у за- 
відрядження, 

йому певну 
валюті. „Той 
згинув. Його не 

знайшли, 
повернутись, 

що валюта 
завели 

справу, 
його 

Шум І 
на всю 
поступо- 

зам 'яли, 
припинили, а 

десь тихо

Тбілісі 
повісти 
сьогодні 
й почуєш 
слово на 
нених з політичної аре
ни комуністів.

знедолених 
навіть 

недосвідченому 
Але Звіад’ Що 

, не вистачало? 
Відповідь могла 
тільки єдиною - 
боди Г рузії! Ця 

ця слава
з ним. 

його

да. 
зом 
кала 
месію.

НЕ

бути 
сво- 

леген- 
росли ра- 
Ґрузія че- 

маиже як

ПОКАЄШСЯ —

СОГРІШИШ
обох. Звіада і 

посадили у 
за видання 

"Вільна 
Мераб рік 
карцері, але 

Звіад вит-

■ НЕ I
їх

Мераба. 
1978-ому 
журналу 
Грузія". 
провів у 
не зламався, 
римав лише два місяці. 
Зроблю відступ заради 
пари слів про Мераба 
За межами Г рузії він 
майже невідомий. Од
нак. судячи з
літературної спадщини, 
це була людина вели
чезного таланту. На 
жаль, устиг він зовсім 
небагато — у минулому 
році Мераб трагічно за
гинув при нез’ясовани^ 
обставинах. Трохи
раніше наклав на себе 

ічний 
і Ко- 

воістину ' трагічна, 
це типова доля 

людини, котра 
~ ----------л

де-

дала щось схоже на 
обітницю ходити у іа- 
кому вигляді до повної 
перемоги над 
Г рузії, тобто 
Звіада. Ці 
обов’язкові 
всіх 
сить 
один 
можуть

ворогами 
ворогами 

дами — 
’язкові . ^учасниці 
мітингів. Вони до- 

мобільні — в 
І той же день 

___ ; ’ з’явитись у 
найрізноманітніших 
місцях Тбілісі і при 
першій появі президен 
та починають верещати: 
"Зві-ад! ? ’ ‘ ~ ' "’
Поступово 
дять ссї 
істерики, 
ридати, 
волосся 
Остання 
ни 
ка г 
відставку!”.

Зві-ад! Зві-ад!" 
вони дово- 

до такої 
починають 

на собі 
кофтини, 

во- 
пла- 

У

себе 
що 

рвати 
чи 

новина - 
почали тягати

"Буша - ...г»

ДВІ МАНІЇ 
ПРЕЗИДЕНТА

Невтомний викри
вач КДБ Звіад Гамса
хурдіа. 
любить

“СПАСИБІ
РІДНІЙ ПАРТІЇ”

До речі, як це 
парадоксально, але 

комуністи допо- 
взяти

не
саме ,
могли Звіадові 
владу. Справа не в то- 

вони чинили 
опір. —-

апарату ЦК. 
завідуючі 

відкрито пра-

му. що 
слаб кий 
працівники 
навіть 
відділами. _ , .
цювали на Гамсахурдіа. 
Не випадково ----------- 5
після свого 
він публічно 
"Спасибі комуністам".

І ось вони г’ 
Райкоми КПРС 
ради змінили 
ставши 
рами і 
крісла "колишніх" сіли 
"нові люди”. Зайняли

невдовзі 
обрання 
заявив:

ПІШЛИ, 
і рай- 
назви,

тепер префекту- 
і сакребулами. У

як виявилось. 
____ _ донощиків, 
раз у Г рузії йде 
не змагання, — 
кого більше 
масовості __
здрив би -навіть Берія

Друга манія 
го президента — 
перед всюдисущими во
рогами. Грузія букваль
но окупована замаско
ваними "агентами Крем 
ля. КДБ, Горбачова". 
Останнім часом 
лись особливо 
пенні' "агенти ґ’ 
надзе”. Недавно 
лефонував давній 
риш, працівник 
спубліканської г 
тури. Г "порадуі 
списку осіб, 
підлягають 
моє ім’я.
думає, що 
всі інші, “ 
і бачу 
президентському кріслі?

Республіку захлес
нула хвиля арештів. 
Кращі люди, гордість

За- 
мало' 

хто на 
"настукає", 

якого поза-

нашо-
страх

З ЯР.И- 
небез 

Шевард- 
зате- 
това- 

ре- 
прокура- 
7вав": у 

я к і 
і 

він 
як і 
сплю 
його

арешту, 
Невже 
I • 

"агенти", 
себе в

я.

А

як І раніше, 
за свободу 
Навіть влада 
во ставилась 
ленця народу. 
Великий Грузин, 
нього говорили ~ 
майбутнього

боровся 
Г рузії 

поблажли- 
до улюб- 

Це був 
Про 

як про 
майбутнього рятівника 
нації. Адже він і так 
для неї стільки зробив! 
Наприклад, тільки за
вдяки розгорнутій ним 
кампанії було законсер
вовано будівництво 
трансгрузинської 
магістралі і . могутньої 
ГЕС на Інгурі — 
обидві будови могли 
принести величезну 
шкоду природі ре
спубліки. Він врятував 
великий пам’ятник ста
родавньої грузинської 
культури — Гареджі, 
добившись закриття 

там 
не 

що

■

І

і 
від 

Резо

ЙОГО К»й äj

їхні машини, 
поліклініки, ___
все інше. Правда, 
відміну від ‘•'лпи" 
ці найняли 
ронників, 
їм пристойні 
"Нові, 
відчувають, 
тут ненадовго, 
поспішають і 
зробити 
ловніше 
кишені, 
багатьом.
вина г , г____  ,_
ріймана на хабарництві, 
їм пред’явлені обвину^ 
вачення, але жоден з 
них не притягнутий до 
відповідальності — 
власті с’срс

• зам’яти будь-який 
дал.
"нові". __ 
скажуть вороги?"

За цими турботами 
у “демократичних" пра
вителів не дійшли руки 
до приватизації влас
ності. до земельної ре
форми. до яких-небудь 
реальних реформ вза
галі. Вся земля, як і 
раніше, у колгоспів І 
радгоспів, приватна 
власність заперечується 
однозначно. Не так 
давно президент видав 
особливий указ, за 
яким почали відбирати 
садові ділянки у тих, 
хто на них не побу
дувався. Відключили во
ду. світло. зруйнували 
дороги, вирощений уро 
жай конфіскували на 
користь республіки 
ось такі 
модні нині

I все 
лячись ні 
Зв’ада І 
годнішній 
прихильників, і 
місце займає 
загін, який в 
називають ."чорні 
гогки". Ця сотня 
віком трохи за 
одягнена у все чорне

їхні дачі, 
їдальні і 

на 
"колишніх . 
собі охо- 

призначивши 
"“і оклади, 

схоже, 
що вони 
. і тому 
встигнути 

хоча б наиго- 
— набити свої 

Це вдається 
Майже поло- 

префектів уже

Грузії, кинуті у застінки 
чи усунуті з політичної 
арени. Зневажаються 
всі права людини, 
ткнули рота усім 
вигідним’ засобам 
сової інформації.

Боюсь крові, 
крові. Г 
Бог

шпаною, люмпенами 
відразу ж віддалив 
себе режисерів і__
Чхеїдзе, Роберта Сту- 
руа. Ельдара Шенгелая, 
Тимура Чхеїдзе. проф
есорів Вахтанга Гогуад- 
зе, Нодара Натадзе. 
академіка Ніко Чавча- 
вадзе І багатьох інших. 
Чому ж це вони так 
раптом перестали под
обатись "батькові 
нації"? Та хоча б тому, 
що для них -----------
демократії 
перш за 
рівністю всіх 
коном.
ніколи I 
на рівних 
бУДЬ’ 171 '

Його
— люди 
тензій".
ревага 
сто віддані", 
колишній 
Тенгіз Сігуа: 
що 
пости 
дилетанти. ___
фесіонали стають .лена
ми уряду. Л 
протестував.
сахурдіа г~: 
наші люди!".

Ось
із цілого ряду. 
Міністром торгівлі Гам
сахурдіа призначив яко
гось ГвелісіанІ. котрий 
закінчив будівельне 
ПТУ. А втім, 
будівельником він 
працював.
тим, що

За- 
"не-
ма-

Ве- 
Є ди на 

надоумить 
— ПІГИ 

Це був 
_ .....  і Звіад

Гамсахурдіа залишився 
б у пам’яті народу ни
щителем тоталітаризму, 
національним героєм. 
Але ця надія дуже 
слабка.

Дивна річ! Із са
мого початку 
вважаючи Г 
складі СРСР. 
помічала, 
новий 
керівник, 
дсоергісу 
можна було, 
викликати nz.._.............. .
кремлівських володарів. 
На мирну демонстрацію 
тбілісьців 9 квітня 1989 
року вони кинули 
армійську броню, а на. 
"оскаженілий антико- 
мунізм". "войовничий 
сепаратизм" Звіада Гам- 

нуль уваги.
указі, ні

л икої 
надія: 
нашого президента 
по-хорошому, 
би Вчинок,

руки його 19-рі 
син. Доля Мераба 
стави 
Але 
нашої 
оголосила відкритий 
своїй поліцейській 
ржаві.

У
Звіада 
інакше. , _
пам’ятають публічне 
каяння .останнього 
Центральному 
му ж 1978-ому році. 
Громадськість республіки 
тоді була просто шо
кована. На очах руйну
валась солодка легенда. 
Пізніше Звіад Гамса
хурдіа пояснив свій 
вчинок домовленістю з 
Мерабом: він ніби-то

лише для 
вийти на 
продовжити 
він дійсно 

до колиш-

його друга 
все склалось 

В Грузії добре 
ть публічне по-

____ по
ТБ у то-

добившись 
розташованого 
полігону. 
говорить 
над усе 
ставить суспільне

Хіба це 
про те,

Г амсахурдіа 
благо?

поняття 
пов’язане 

все з 
перед За-

А Гамсахурдіа 
не хотів бути

із ким-не- Москва, 
рузію у 

ніби не 
що творить 
грузинський 

Бідному Лан- 
і чхнути 

аби 
шалений

ЗВІАД — 
РУЙНІВНИК
До мене особисто 

витверезіння стало при
ходити . після 
недавньої с, _ 
ним. Це було 
президентськими 
рами. У ході 
мова зайшла про одну 
людину, яку г 
хурдіа висував 
сокий пост 
спубліці. Я добре знала 
цього А.Г. 
кон’юктурник/ і сказала 
свою думку -----
невисокі 
якості. На 
Гамсахурдіа 
вався. більш 
дав.

стараються 
"... “і скан- 

де фігурують 
Інакше — "що

нові
"без 

Єдина їх 
вони "особи- 

Свідчить 
прем’єр 

, "Я бачив, 
на відповідальні 

почали приходити 
що непро-

друзі 
пре- 

пе-

I порівняно 
зустрічі з

■---- перед
вибо- 

справи

не 
не 

гнів
друга Мераба 

•-------органиКоставу "пасли" органи мпг г мог Матй Ме.
говорила, 

хлопчиків не 
що 

з пелюшок у

МВС.
пізніше 
цих 
дитинства, 

не 
було тільки й роз-

КДБ 
раба 
що у 
було 
ледь 
них 
мов про боротьбу, сво
боду. листівки. •Вс::/. 
весь час щось 
намагались розмножува
ти якісь тексти. їх ло
вили. , кудись тягали, 
викликали батьків, роби
ли страшні попереджен- 

до пори до 
виглядало як 

стосовно 
ним доля 

ставила 
я 

що 
по-

і

• Вони 
писали.

страшні
Але 

все 
особливо.

Над і 
н іби

експеримент: 
все. 

хочеш, 
що з 
нього 

Талант,

ня. 
часу 
гра. о. 
Звіада. 
взагалі 
якийсь 
дам 
тільки 
дивимось, 
вийде 
було 
зум. 
слава

тобі
ти

У
все 
врода, 
ореол.

І 
цього 

дійсно 
ро- 

батькоьа 
який ви-

І) Камнф — оороіь- 
ба <з

Мерабом: 
зробив це 
того, аби 
свободу і 
боротьбу... 
повернувся 
ньої діяльності.

Але близько двох 
місяців тому на зустрічі 
із журналістами у 
російському парламенті 
відомий правозахисник 
Буковський публічно за
явив, що Гамсахурдіа з 
1978-ого 
співробітничає з 
Цілком можливо, 

або 
ментально, 
вий шеф 
Бакатін 
проти 
агентури, 
наш погляд,

Після

і

ж 
що 

можна підтвердити 
заперечити доку- 

І хоча но- 
КДБ Вадим 

категорично 
розсекречування 

винятки. на 
можливі, 
покаяння

ВОСЬМА СТОРІНКА

Гам са
на ви- 
в ре-

/рідкісний

про дйого 
моральні 

мій подив, 
не здиву

вався. більше того, до
дав. що це справді 
підлий тип, але саме 
така людина на тому 
посту йому І потрібна.

— То що ж ви 
тоді хочете від ко
муністів? — сказала я 
Звіадові. — Адже вони 
теж вибирали тих. 
їх слухав і ..
їхню лінію. Яка різниця 

ними 
Це * було 

оог 
я 

слаломіст, 
кричить. що руз 
тільки по прямій.

і

. хто 
проводив

і вами? 
жахливе 
упав з 

побачила, 
який 

рухається 
•Ч Бать-

Але коли я 
Звіад Гам 

говорив: "Це

одна Історія 
ряду.

довірливих 
гроші, обіцяючи 

із 
чого

могти 
ПІСЛЯ ’ 
зникав. 
міністром, 
відразу цей 
ступив

І 
не 

а промишляв 
збирав з 

л юдей 
допо- 

квартирою. 
безслідно 

Ставши 
майже 

ви- 
ре-

чоловік 
по 

спубліканському ТБ.
Обмануті ним .... 

ди, побачивши до болю 
знайоме ( " 
ступного ранку 
лись у мініс

лю-

обличчя. на-
.... ! примча- 

стерство.
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реформи 
і в Грузії.

Ж. 
на 

на 
день

не див- 
що. . у 

сьо- 
немало 

Особливе 
жіночий 

народі 
кол 

і дам 
40.

сахурдіа — 
Ні рядка в 
слова .у доповіді. Чому 
ж так?

Мимоволі починаєш 
думати: а може, союз
ному керівництву Гам
сахурдіа був якраз і 
потрібен для прикладу 
Ось. мовляв, полюбуй
тесь, люди добрі, яка 
вона, майбутня "демок 
ратія". Страшно?

Дуже страшно...

'За матеріалами газети 
“ М е гаї ю. і нс-Эке 11 ресс”.

вересень 1991 рокх .

"МОЛОДИЙ КОМУНАР"



8$

ви
якого жанру 

відносите свою

■І1І
творчість?

— я 
визначенням 
займаюся, 
авторською 
також і

ніколи не
жанру. Те. 

прийнято і 
піснею.

для 
Для 
Тріо 

сим Шевцов. 
реговори з Михайлом Шифру- 
тинським /живе у США — Н. 
Д./. котрий збирається включи
ти кілька моїх пісень до свого 
репертуару.

— Ви 
діяв1, кість. Де 
приймала ваші

— Куди запрошують.
і виступаю. Більше 
місць подобається 
Києві. Не тому, 
мають краще — 
це місто, 
мої пісні, 
дить свій

- З 
маєтеся 
Чому вирішили 
справу — по 
як?

займався 
чим я 

називати 
Хоча пишу 
виконавців, 

наприклад? 
. Мак-

Зараз веду пе-

інших 
кого, __
"Меридіан".

, таклю 
сам 
тами 
1989 р. 
вати

в 
став 

в

1982 р.
виступаїи з концер- 

програмах. У. 
почали запрошу- 

в сольному 
кимось із відомих 
Веселовський. гру- 
Ю. Куклачов. тріо 

ста
не влаштовувало.

з знав 
доводилося 

на смаки й

ведете концертну 
виступали, як 

пісні публіка? 
там 

від інших 
виступати в 

що там прий- 
просто

Зараз, коли 
на концерти 
глядач, 
якого часу 

пісенною
взятися за 

натхненню

люблю 
знають 
приХо-

ви зай- 
творчістю? 

цю 
чи

— Я люблю це, і 
мені здається. вмію робити: 
займався цим постійно, а пер
шою професійною роботою бу
ли пісні й музика до спек-

як

різних 
мене і 

працювати 
відділенні з 
артистів /В. 
па "Август". 
"Меридіан" і 
новище мене ... ______
З одного боку, мене не 
глядач і щоразу 
орієнтуватися ...... ..........
інтелект залу, по 'ходу коригу
вати програму. * 
ку не 
артистів. 
Тому припинив 
записав перший 
бом "Вы не были в Одессе", 
який розійшовся по країні, і 
це дало можливість мати свого 
слухача. В 1990 році був за
писаний альбом
Жмеринку", зараз готую третій. 

— Скільки у вас усього

в 
жодним 

займалися ПРЕМ’ЄРА
Т.Д./. Таке

А з іншого бо- 
хотідося

котрі роблять збори.
залежати від

це і 1989 р. 
магнітний аль-

Билет на

— Скільки 
тепер пісень?

— Ніколи
— Улюблена тематика? 

_ — Улюблених тем
що

не рахував.

Пишу те. 
момент.

— І 
хвилює?

найбільше 
реживемо

що

немає.
цікавить у даний

у даний

В 
хвилює, 
зиму.

даний 
як

момент

момент
ми пе-

А Ваш прогноз? 
Пб-моєму. ситуація 

країні не піддається 
прогнозам. Якби ми 
ділом, можна було б передба
чати результати, а оскільки ми 
живемо в боротьбі, яка ве
деться заради самої боротьби, 
то важко сказати, що при цьо- 

прихильник 
політичних 

я прихильник нормально
го способу життя, а нормальне 
суспільство, 
цікавиться 
До 
пісень, 
людей.

му вціліє. Я не 
якихось партій чи 
течій,

вважаю, 
політикою.

як І і 
справа 
оскільки

не
Політика, 

написання 
захоплених 

в нашій

речі, 
є 
А 

країні всі стали політиками /що 
вже було в 1917 р./. то 
бутнє я бачу сумним,
загибелі КПРС утворився 
ум, який повинен 
новий ворог. Добре, 
будуть марсіани.

- У 
політику?

— є.
ких не 
настільки політизоване, що хочу 
хоч за письмовим столом од 
цього перепочити.

— Наскільки мені відомо, 
ви співаєте російською мовою. 
Чи є у вас пісні українською?

— Немає. Вільно володію 
тільки російською. А’ як важко

май- 
Після 
ваку- 

заповнити
якщо це

вас є ЛІОНІ про

Останнім 
пишу. і

і часом
бо життя

та-

РОМАН Ч,. МАРСІАН

перед 
моїх

свого 
вам 

перед

Бесіду вела
Н. ДАНИЛЕНКО.

серйозно. я 
проблеми, 

вважаю, не 
якоїсь однієї 

зараз

в якому 
тих лю- 

мої 
а

не бачу 
оскільки 
існує в 
мови. І

Наш співрозмовник — 
автор і виконавець пісень 
кіровогралець Роман БУЛГА
КОВ. Його виступи слухали 
і по радіо й зі’ сцени, ди
вилися по телебаченню не 
тільки земляки, а й глядачі 

слухачі України;

вільно володіти бодай однією 
мовою, можна бачити на при
кладі хоча б президента СРСР. 
А якщо 
в цьому 
творчості, 
рамках 
якби зараз моїм сусідом був 
Пушкін, я гадаю, нерозумно бу
ло б витрачати зусилля, щоб 
переконати його в необхідності 
писати державною мовою.

— Ваші музичні симпатії 
антипатії?

— На тему творчих ан
типатій Інтерв’ю не даю. А 
подобаються Маккартні. Висоць- 
кий. Моцарт, Шопен.

— Ви говорили про 
г.лядача. Яка публіка 
найбільше до вподоби і 
якою важко виступати?

— Важко виступати 
бо в основі 

вірші, а для сприйняття 
загальної середньої 

ще недосить. ‘ А перед 
іншими людьми виступати 

Але це ні
не означає, що 
кому подобаються і 
я вважаю розумними, 
навпаки.

дурнями, 
пісень 
поезії 
освіти 
усіма і 
люблю, 
разі 
дей. 
пісні, 
інших

КІНОАФІША

Особливість у цієї прем’єри бу< 
що першими виставу "Як наші

'ла. Вона у тому, 
діди парубкували"

В. Канівця побачили жителі села Іванівки, тобто одного 
з сіл знаменитого колгоспу двічі Героя Соціалістичної 
Праці Л. Й. Шліфера. З цього приводу, між Іншим, 
і пожартувати можна, мовляв: ось І нові економічні 
стосунки, приватизація і так далі — театр Барського 
у колгоспі Шліфера. Але якщо й без жартів, то таки 
Михайло Ілліч немало зробив для акторського колективу 
за той період, що очолює його. І найголовніше — 
дав змогу людям театру повірити, що їхня .справа 
потрібна, важлива. Нг •’— “ ------- * — ----- ’  
’ ’ Кропивницького один

Я не буду кривити ____
Ч не існує, жодних проблем.

Націлив на творчість. Сьогодні театр 
з найблагополучніших 

душею, це * —
імені
Україні. Я і
що у театрі _ _____ ,______
кажуть, о’кей! Ще будуть і порожні зали
у місті /правда, театр це вже не лякяє. фінансовий 
план він виконав/ : - --------------
з приводу вибору матеріалу 
кому не г—с---- -- ---------
його самі 
раїнській драматургії/.

о------ ------ сказати
умовах
ніде

як
скажу я
головою.

подобається 
сформувати

не 
і 

на

на 
значить, 

все. як 
виставах

театр це вже не лякяє. фінансовий 
і критичні стріли у бік колективу 

—--‘--у /хотіла б я. щоб ті,
репертуарний ’план, спробували 

при нинішній ситуації в ук-

прем'єру. 
сільського 

та 
сільські 
якоюсь 

цих умовах — 
захоплено, 

щирістю аплодис- 
навіть -дешевеньку

Зараз хочу 
Відбулася вона в 
клубу, де акторам 
навіть і підготуватися 
будинки культури, 
дуже "розумною" 
тісноти і метушні актори грали дуже щиро, 
а глядачі, відчуваючи це, відповідали 
ментів, сміхом на кожну веселу, 
репліку.

Реакція іванівської публіки наштовхнула мене на 
сумну думку, що сільський глядач більще вміє шанувати 
працю актора. "Ой, спасибі. — говорили після 
іванівські колгоспники, — ой. як 
Северин, і Савка, і Василина. і 
Матвій. Та нехай до нас частіше

кілька слів про 
маленької сцени 

по-справжньому розійтися.
слід
вам.
Та

важко. Наші 
проектувалися 

і в

вистави 
грали. І дід 

і Олена, і 
Наш 
Сам 

не 
до- 
про 
AH-

гарно
Тиміш. 

приїжджають, 
голова ніколи не відмовляється порадувати людей". 
Л. Й. Шліфер, на жаль, після важкої операції і 
міг бути присутнім на виставі. "МК” бажає йому 
брого здоров’я і висловлює вдячність 
людей. До речі, виставу колгосп

і її безплатно.
Мене порадувало. що на 

молоді і дітлахів. Останні знаєте 
вистави, але тут 
турно вели себе 
на
Недавно 
Желіба.

за 
закупив

турботу 
і люди

ВИЛИСЯ

виставу з 
мені 

який

було багато 
дивляться 
так куль-

виставі 
як завжди 

мене просто здивували — 
в театрі. А дорослі глядачі прийшли

полів і ферм у буквальному розумінні, 
розповідав голова обласної Ради В.І. 

проводить "парламентську відпустку" пе
реважно на полях Кіровоградщини. як гарно працюють
люди. їм важко. Не вистачає техніки, бензину, погода 
підводить, в сільськіх крамницях порожньо ще більше, 
ніж у міських /скаржилися на це й іванівці. але 
скаржилися якось "оптимістично"/, та вони працюють 
з незнайомою нам. жителям міста віддачею.

Я веду до того, що театр імені Кропивницького 
робить дуже хорошу справу, обслуговуючи сільських 
трудівників. Ми вже писали про "паризьку 
в Новоархангельському районі. Тепер сюди 
українські козаки". Треба сказати, нікого не ображаючи, 
український лубок "Як наші діди парубкували" з му
зикою О. Вепринського і текстами пісень В. Алдошина 
сільським глядачам набагато • зрозуміліший 
ніж “Наречена з Парижа". Зоровий образ вистави, 
вже говорилося, багато 
сцені, але 
міськради, 
молоду 
Олени.
України 
ленко, 
ликати 
му саме Новоархангельського? Та тому, що. 
нили -мені представники адміністрації театру, 
керівництво і. зокрема. профспілка цього 
найбільше сприяють гастролям кропивничан. Є 
замислитись?

втратив на маленькій

наречену" 
"приїхали

і ближчий 
як 

сільській
вітаємо художника П. Босого /депутата 
іншим/
І. Алдошину, що дебютувала у 

виконавців заслужених артистів 
Кравцова. <

Тарнавського.

ми
між

актрису
Назвемо

А.
В.
оплески жителів Новоархангельського району. Чо- 

як пояс- 
районне 
району 

над чим

з дебютом. Вітаємо

й інших 
Романюка. І 

Алдошина, І.

також і
ролі

артистів Л. Охва- 
. що будуть вик

В. ЛЕВОЧКО
Новоархапгельський р-н.

ДЕСЯТА ТОННА ПРИМАР
Застрелених, 

цьому фільмі 
не шкода—ніколи * 

годи головного 
сищика, котрий час від 
ватні прохання 
навіть відправити на : . 
так. що одну жінку і 
наш детектив у стислі 
іншим поніжитися з дамами. __ 
на чисту воду. Правда, десь ви 

%вже чули?
сюжетами 
Х.Чейз. І 
Дуже схожі

викинутих у вікно, задушених у 
і набігає з десяток. І нікого 
жаліти. Треба дивитися на при- 

героя—безробітнього темношкірого 
-- часу відгукується на при-
когось вистежити. закласти чиОСЬ ВИС І СЛЧІЛ І ИІ.

зустріч Із предками. Виходить 
г вбивають замість іншої, и 
іслі строки, встигаючи поміж 
дамами, всіх убивць виводить 

десь ви про те неначе 
завгодно! Романи з такими 

на-гора містер Джеимс 
юго. . марид мере /.ого ВПпК°вітГеозалах 
історії постійно гуляють по відеозалах.

воду. Правда,
Та скільки :

тоннами видає 
нічого. . народ бере його

про те неначе

І нічого, люди й досі ходять. На 
це називається "" 
великому—"Ілюзія 
прізвища й 
однакове : 
кіно, якщо 
мистецтво, 
піротехнічних ефектів.

Хоча

з малому екрані 
Біверлі-Хілз", на“Поліцейський із і 

"'"юзія смерті", виконавці мають 
й різні обличчя, а в результаті 
задоволення—нижче середнього, 

не забувати, що кіно—це 
а не демонстрування

саме це' є відмітною 
"Перевертень". Пляжні перетворення 
няти в прекрасного лебедя навіть 
не тягнуть, такі прісні. Тут є лише два відрадних 
моменти—білявий красень(не те слово!) мужчина. І 
така ж гарна жіночка. То будь ласка, в рекламні

різні 
майже 
Ілюзія 

все-таки 
м од чи

рисою .стрічки 
гидкого каче

на ранг казки

ролики їх, а не в художній фільм із претензією 
на філософічність і містику з нестрашними чортами 
й привидами.

Задушить нас Америка, на пні доконає своєю 
знов афіші 
підлітки в 
В підвалі 

а в 
каси

третьосортицею. І ніякого просвітку: 
закликають у кінотеатри на те. що 
задусі відбарабанили два роки тому, 
вже з цього мотлоху мало що вичавиш, 
просторому залі з кондиціонером щось до 
прилипне...

І.КУЗНЕЦОВА.

‘МОЛОДИЙ КОМУНАР” 19 ЖОВТНЯ 1991 РОКУ ДЕВ’ЯТА СТОРІНКА



М F Н О Е М И

НАСТУПНИЙ 
ТУР 

КОНКУРСУ

. - . "КАЇСА"-Е

як завжди. перш за все. 
пропонуємо перевірити В’рні рішення
минулих завдань.

Завдання 1
1. Fd2 - 2. Fg5x
1. ...F:d4 2. KhTx
1, .. Fs5 2. К:е7х
1. ...КеЗ 2. Kb4x

Завдання 2
1. d7 Тс7 2. Те8х

1. ...Се7 2. dcFx
1. ...k:d7 2. F :d7x
1. ...Каб 2. dcKx
1. ...Kpc7 2 d8Fx
1. ....Кр:е7 2. Cg5x

. 1. Fb7 • К:с2 2. Теб С:еб 3.№4х
1. ...Сс2 2. Те4 С:е4 3. К:е4х
1. ...Kpd4 2. КЬ5 + Кр:еЗ 3.

Cd4x
1. ...fe 2. СаЗ + Kpd4 3. Fg7x

Завдання 4

t8Fx
1. Kg5 - 2. f7 + Kp:e7 3.
1. ...Ез8 2 Fa3 Кс5 3. Fa8x
1. ..ТЬ8 2 Fh2 Th3 3. F:b8x
1. ..Тс8 •2.‘ Fc2 Ке4 3. F:c8x
A зараз сьомий тур-

Зав іання I

Завдання 2
Білі: Краб. ЕЬ6. Тс8. Се7. Кс4. 

№. п.п.ЬЗ. Ї5 (8І
Чорні: Крб5. Ебо. Тбб. СаЗ. Кдб. 

п.п.сб. 84 (7)
Мат в 2 хода /2 очка/ 

Завдання З
Білі: Кра7 ЕеЗ. Тс7. Td8. КЬ5, 

П П'С5Чоріні: Креб® Се5. Се4, Ка8. КЇЗ. 

п.п.е7. АЗ. 1’5 (8) , .
Мат в 3 хода /3 очка/

Завдання З

Kb4.

d4.

ГЬЗ. Cf1. Cg1.

п.п.Ьб. c5. d5.

/2 очка/

Себ.

дб.

Завдання 4
Білі: Крс8. Td6.

< К88. n.f5 (8)
Чорні: Kpf6. Те1. Kf1.
hG. h5 8
Мат в 3 хода /3
Отже. чекаємо ваших

Th7. Сс7.

Кд5, п.пД4.

очка/, 
відповідей.

Секрети бойових мистецтв світу

ДОТОРК ВІДСТРОЧЕНОЇ СМЕРТІ
За тиждень 

відходу мого 
я розмовляв 
тайваньським 
шао-ліня Оу 
Його демонстрування 
боксерського мистецтва 
були одночасно красиви
ми і могутніми, викладен
ня дуже жвавим /він чу
дово —
літературною 
мовою/. За 
відповідних 
схем він 
майстри 
гом 
при 
чи 
За .
підходить близько до по
верхні “
дини 
тільки 
циркулювання, що 
вати при потребі 
ту 
цю

До 
пароплава 

з відомим 
вчителем 
Сільяном.

володів 
китайською 
допомогою 

анатомічних 
пояснював, що 

шао-ліня протя- 
століть керувалися 
завданні атемі -----

іншою годиною 
його словами.

тою 
ДНЯ. 
кров

швидко. зазначив, що го 
товий повірити йому, не 
потребуючи доказів, хоча 
багато скептиків на За
ході не повірять мені — 
їх. в свою чергу, можна 
переконати лише
відчутною демонстрацією.

Короткою командою 
він пґдкликав юнака 
років 25 і без будь-яко
го попередження швидко 
завдав йому удар, 
дуже сильний. не 
кулаком, а тільки 
бами пальців 
стину тулуГ 
з’явилася
на

тіла у різні го- 
і боксеру треба 
знати цей ритм її 

-юб завда- 
потреоі удар у 

у тіла. де в 
кров найближче 

цьому випадку 
нанесення 

травми супернику 
___ а 

можлива

на 
сяк-так 
за 
варишів. 
в цей

не 
усім 

сугло- 
>ців у ліву ча- 
/6а. Відразу ж 
маленька черво- 

пляма.
Учитель 

своє місце.а 
добрів до 

ДОПОМОГОЮ двох
Оу сказав, 

час /біля V

раніше. але сьогодні 
взнали ще одну важливу 
річ - КОПИ ВДАРИТИ. 
Наша доля — не тільки 
в зірках, айв годинах 
Пам’ятайте це”.

До цього часу юна 
ку дали якісь ліки і 
’його дихання стало більш 
регулярним, 
тання про 
відповів: з 
разд, але 
місяця 
щоб 
потрібен, 
до і , 
органи.

повернувся 
учень 

лави 
то
що 

третьої

На 
його

ним 
він

моє
стан Оу 
усе

ще
га

__  , біля 
не буде в формі 

битися. Такий ча<
. щоб прийшли 

норми його внутрішні

частину 
мить і 

всього. У 
вірогідність 
тяжкої тр---
найбільша, 
цілком 
смерть.

Цей 
ревїрений 
який . лікар-фахівець 
традиційній китайській 
дицині засвідчить 
Коли жертва бою 
дила /або 
приносили/ 
той міг 
лікування.
теж 
бо 
була 
ВІДПОВІДНИХ 
годині доби, 
жений. На 
існувало нічоїо, 
ло б зрівнятися 
Та все ж усе.

також 
його

ne

години дня/ було дуже 
небезпечно завдавати

метод 
часом і будь- 

—> Лі ме- 
його.

прихо 
частіше її 
до лікаря, 
прискорити 

користуючись 
анатомічною

травма. як 
наслідком 

конкретній 
Я був вра ----- : не

мог- 
цим.

__  я 
почув було... словами. Чи 
дійсно все так? Чи можу 
я на власні очі побачити 
які-небудь докази?

Маленька борідка Оу 
настовбурчилася, хоча ви
раз його обличчя зали
шився незмінним. Я

подібний удар, 
наніс його 
скупчення 
кількості крові. 
НОМ, щоб ТІ/ІЬКИ 
монструвати ефект 
ДУ-

тому він 
трохи повз 

великої 
таким чи- 

проде 
мето-

Узявши за 
підвів мене до 
—7 циновками,

лежав 
лежав 

нагадувало 
іанчірку. С 

дивл.яться

схемою, 
правило, 

ударів

Заході 
іцо 

з 
що

/Продовження. Початок 
див. у“МК” №397.

пи

Л жонФ.Гідбі Бабуся. мама. Василь 
Дмитрович, т. Валя. д. Ба
ня, братики Андрійко і 
Сергій від усієї душі 
вітають студентку Олек
сандрійського педучилиша 
Наталю Коваленко з 18- 
річчям.

Хай квітне доля у 
роках . прекрасних, 

ніжність
Хай 

світить
І 

добро.

приносить літо 
і тепло.

у кожній днині 
сонце ясне.

тобі дарує щастя і

НААЛ МА-АТА 
КІРОВОГРАД

Міняю трикімнатну 
квартиру з. усіма зручно
стями. 43 кв.м.. с ■' ~~
верх 9-поверхового 
ку, кімнати : 
роздільні. дві

5-й по- 
будин- 

і санвузли 
лоджії — 

трикімнатну квартиру.
Звертатися у

заді за адресою: 
уначарського. 1-в.

Я був втомлений 
— виведений
рівноваги. Після 
монстрації -----~
почала 
тувався 
сподівано 
"доторк 
смерті’. 
завданий 
час — ц_

сили/ Переборовши 
докори сумління. що й 
так віднімаю у нього до
статньо часу, я спитав у 
Оу: чи чув він що-не-
будь про це.

відповів згодом, 
подивився на 

Це тривало хвили- 
□ більше. Я ди-' 

вився йому прямо в очі. 
серце в мен і калатало 
і розум казав. що я 
зайшов аж занадто да
леко 
Оу 
ваньські 
я не 
разом 
і всі 
ного 
ти.
До

трохи
цієї 
розмова

і я
наша

затухати.
піти. Проте 

згадав 
відстроченої 

Можливо. удар.
у відповідний 

це вираження тієї 
сили? Переборовши

студентський :
8/. виданий

Загублений с 
квиток № 76618 . 
Кіровоградським 
педінститутом на ім'я Ал
ли Миколаївни ЄЛЕЦЬКОІ. 
вважати недійсним.’

лікоть. 
він підвів мене до лави, 
вкритої циновками. на 
яких лежав хлопець. 
Юнак лежав на спині, 
тіло нагадувало мені мок 
ру іанчірку. Очі відкриті, 
але дивл.яться в нікуди._ і 
дихання ‘ затруднене. Г1 
помацав його’ чоло 
воно Ьупо- вологим і 
лодним. Оу сказав: 
повірите' ж 
всього, що 
молода і _____
людина змогла б ще би 
гися хоча б одну-єдину 
мить?" — "Звичайно, ні’.

"І яким же чином, 
продовжував Оу.

іі Заходу пояснк 
це? Я ---------

слабо
дуже 
боксери. Там 
не тільки не приніс 

шкоди. " •" —..... .
мене

вчені 
усе 
дуже 
яке 
ваші 
удар 
би і 
би 
контратаки 
повинні 
техніка і 
не 'все. 
бою.

Оу:

Пін 
Спокійно 
мене. Ц 
ну. або

tt
і хо 

"Не 
ви. що після 
трапилося, ця 
повна снаги

ПОЯСНЮЮІЬ 
вдарив його 
у місце, в 

часто б’ють 
такий

а й залишив 
відкритим для 
суперника. Ви 

повірити. що 
сила — це ще 

що необхідно в 
Важливо ще знати 

КУДИ ВДАРИТИ, 
звичайно.

мен і 
казав.

аж занадто 
образив майстра. 
~--------- по-тай

слів, яки* 
Юнака 

винесли 
окрім од- 
років 15 

повернувся

і
промовив 

кілька
зрозумів.

з лавою 
вийшли, 

хлопчини, 
Потім Оу 
мене.

"Судячи
- почав 
що ви пов’язуєте 

так званий 
смерті 

і у відповідну 
ЯКИЙ ВИ ........
змогу І

з вашого 
він. —тону, 

видно, 
цей 
відстроченої 
ударом 
дину. ■ 
мали 
праві, 
конувати те, про що 
говорите 
кордонами 
більшості і 
найкращих 
Тайвані• я

тільки 
, бачити.

Однак вміння

"доторк 
г'тї" з 

то
що 
Ви 
ви- 
ви 
за— далеко

і можливостей 
майстрів, навіть 

з них. На 
один володію 

цим методом, але дуже 
рідко демонструю йогоСТРАХОВА КОМПАНІЯ «М. ГРОМОВИЙ І К°»

ПРОПОНУЄ
жителям міста та області різні види страхування.

ДИТЯЧЕ СТРАХУВАННЯ — по закінченні договірних 
строків виплачується 100 процентів суми страхування та пре
мії від 5 до 100 відсотків суми в залежності від терміну 
страхування.

КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ — за принципами 
Ощадбанку. Виплачується щорічний процент за внесок:

1- й рік — 8%,
2- й рік — 10%,
3- й рік — 11%,
4- й рік — 13%,
5- й та наступні роки — 15.%.

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ - у ви
падку смерті застрахованого його малолітнім дітям виплачує
ться пенсія V розмірі середньомісячної заробітної плати.

СТРАХУВАННЯ МАЙНА — здійснюється за ринковими 
• ами Якщо ваше майно не постраждало протягом визначе

навіть перед китайцями". 
Він раптом посміхнувся 
— вперше за весь час 
нашого спілкування. А 
потім сказав: При цьому 
контроль не такий впев
нений. ніж у простому 
атемі. тому небезпека тут 
куди більша. Хто захоче 

такому 
небезпе- 

фізична, а 
Можливо.

Хто 
себе 
коли 

не 'тільки 
психічна?

піддавати 
"доторку", 
ка 
й 
ви?"

йому конче потрібен". — 
9*; 3 встав і по-

уважно спостеріїати 
діями майстра. Гой 
почав жестикулювати 

правим вказівним 
і легко поставив 

на точку трохи ни- 
пупа с.......

Я відповів не 
відразу, гадаючи, що Оу 
жартує і буде продовжу- 
----- далі. Проте він за- 

і сидів (з зводя- 
з розуму усмішкою, 
■■■' відповіді. Я зно- 

і відчувати себе

далебі 
у спорті 
не бок- 

,У і 
повинен 
т.д.

5 знак 
тільки

що
з кепкував 
Оу вказав 

чину і той, не і 
вийшов уперед, 
сина ще не 
подібного досвіду,

вати 
мовк 
чою 
чекаючи і 
ву почав 
якось моторошно і мусив 
заговорити: що„ С!
не кваліфікована 
людина. — 
сер, ■ та 
вже не 
тиждень 
від’їжджати 
засміявся, дав 
замовкнути, і 
я зрозумів, і 
дійсно

взагалі 
й вік 

той.
я 

і

бок- 
менє 

через

мовив Оу. Я
чав 
за 
же 
своїм 
пальцем 
його 
жче пупа сина. Потім 
знову повернувся до ме
не. "Оце й усе. просто 
доторк "чі” /внутрішньою 
енергією/, який передав
ся дуже гладко, 
їдете через тиждень, 
же ----------------
на
рез 
чне 
Так 
вам 
Зустрінемось через 
ДНІ В 
отель”, 
побачення".

Так скінчилася 
А-Лінь із 

посмішкою 
разом зі 

Коли я 
чи відчув 

час
хлопець

Загублений студентський 
квиток № 5101130. вида^
ний Кіровоградським
інститут*" 
сільськогосподарського ма-_ 
шинобудування на 
Сергія Миколайовича 
ШИКА. вважати недійсним.

о м
ім я
ГИ-

Ви 
от- 

"'-й ефект 
'ПІВДНІ че- 
А-Ліня по- 

і він зляже, 
я доручаю його 

цього часу. 
. __ _г. з три
Тайбеї. в "Южион 

А поки -- до

я розрахував 
три дні. Опів 

три дні А " 
нудити ’ 
що

до

розмова, 
незмінною 
вернувся 
в Тайбей. 
у нього, 
щось під 
батька, __
заперечно. Три 
дні ми були 
і він 'дуже 

мого мені, 
було 

а він

Оу 
мені 
тоді 

і майстер 
з мене.

на хлоп- 
вагаючись.

"У

(Далі буде).

Загублений штамп "Для 
продуктів’’ д/с N5 42 м. 
Кіровограда вважати
недійсним.

наша 
своєю 

по- 
мною 

спитав 
він 

доторку 
відповів 

наступних 
нерозлучні 

сподобався

Загублений студентсь
кий квиток № 619/86. ви
даний Кіровоградським пе 
дагогічним інститутом на 
ім’я Оле'ни Геннадіївни 
ФІЛІП О В ОІ. вважати,
недійсним.

Мені 66 років,' одинока, 
пенсіонерка, мешкаю в 
Кіровограді. За характером 
спокійна, доброзичлива, мо-

на.

зичлива, iviu

допомогти старим хво'М 
людям.
Житлом не забезпече-

Писати: головпоштамт;
Пред’явнику паспорта • 1У- 
071 №596533.

//

ного строку, передбачається виплата преміальних.
СТРАХУВАННЯ АВТОГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІ

ДАЛЬНОСТІ — перед третьою особою, яка постраждала че
рез необережність застрахованого водія.

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ жінок 
на період вагітності і пологів — гарантує отримання мате
ріальної допомоги жінкам та новонародженим.

СТРАХУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО РИЗИКУ — дає 
можливість впевненіше дивитися у майбутнє.

СТРАХУВАННЯ УЧАСНИКІВ СПОРТИВНИХ ЗМА
ГАНЬ на час їх проведення.

СТРАХУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ — компен
сує вартість вашого вантажу, якщо він не прийде до місця 
призначення.

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ трудових 
колективів.

СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НА V 
ВИПАДОК ЗАКРИТТЯ дає можливість не боятися ринку і 
закриття вашої фірми. Ми вам допоможемо.

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ — гаран
тується виплата компенсації після втрати роботи.

КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ СТРАХОВОЇ КОМПА
НІЇ «М. ГРОМОВИЙ і К°».

МИ — гарантія вашого успіху і впевненості у завтраш
ньому дні.

Наша адреса: м. Кіровоград, вул. Попова, 20, корп. 5. 
Телефон: 59-68-38.
їхати: автобусами №№ 101, 106, 112, 119, 134; 
тролейбусами №№г 4, 8 до зупинки пул. Попова.
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З уроком французької---------ть рОК|В і все 

. 18.30 ТСН.

М 21 ЖОВТНЯ
УТ (І програма)

16.00 УТН. 16.10 Сонячне коло. 
Танцює "Росинка". (Кіровоград). 17.00 
Відеозвіт про сесію обласної Ради на
родних депутатів. (Кіровоград) 19.00 
УТН. 19.30 лто ми...’’. Громадсько- 
політичний відеотижневик. Частина 1.
20.45 На добраніч, діти! 21.00 Рекла
ма. 21.15 Говоримо українською. 
Квіти. 21.35 Анонс "Ранкової мо
заїки". 22.35 Вечірній вісник. 23.05 Му
зичні зустрічі. 0.10 УТН. 0.25 Нічний 
телезал. Тиждень культури 
Німеччини на Україні. Документаль
ний телефільм.

ЦТ (А програма)
6.30 Ранок. 9.05 Футбольний ог

ляд. 9.35 М.Є.Сал тиков-Щедрін. 
"Тіні”. Прем'єра телевистави. 1.1.30 
Мультфільм. 12.00 ТСН. 12.10 Казки і 
притчі народів різних країн. 12.15 Ма
рафон 15. 15.00 ТСН. 15.15 Це бу
ло...було... 15.30 "Слухати у відсіках.’. 
Художній телефільм. 1 серія. 16.35 
Диіяча година. З уроком французької 
мови. 17.35 "Одинадцять років і все 
життя". 18.25 Блокнот. Ї8.30 ТСН. 
Міжнародний випуск. 18.45 Ринок 
Час вибору. 19.15 Мультфільм. 19.25 
Прем'єра документального фільму 
"Росія мені сниться рідко". 20.00 
М . Є. Сал тиков - Щедрі н. "Тіні". 
Прем’єра телевистави. 21.00 
Інформаційна програма. 21.40 Про
довження телевистави “Тіні". 22.35 
Парламентський щоденник. 22.50 Ав
торське телебачення. У перерві —
23.50 ТСН. 00.50 Джазові портрети.
1.50 "Вітер осінній". 2.35 На Ш 
міжнародному фестивалі православ
ної музики у МоСкві.

ЦТ (2 програма)
УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Докумен
тальні телефільми. 8.35 Італійська мо
ва. 9.05 У світі тварин. /З сурдоперек- 
ладом/. 9.50 Авторські програми 
Ю.Нагібіна. “С.Т.Аксаков". І1.00 
"Шоста частина землі”. Документаль
ний фільм. 11.-30 Телевізійна 
інформаційна комерційна програма. 
12.00 Театральний роз'їзд. На виставі 
Е.Некрошюса "Ніс". 13.00 “Людина 
на полустанку". Художній телефільм. 
14.05 “Хореографічні мініатюри". 
Фільм-концерт. 14.40 Розповіді про 
художників. Н.Ромадін. 15.20 Доку
ментальний фільм. 15.30 Віче. 17.00 
Музичний телеабонемент. Еміль 
Гілельс. 18.00 Мультфільм. 18.15 У 
світі тварин. /З сурдоперекладом/. 
19.00 Особиста думка. 19.10 Грані. Ху- 
дожньо-публіцистична програма. 
19.55 Реклама. 20.00 Вісті. 20.20. 
Вечірня казка. 20.35 Телебіржа 
інформує., 21.05 Кр.ащі* фільми доку
ментальне Єкатеринбурга. 22.05 
"П'яте колесо". 22.55 Реклама. 23.00 
Вісті. 23.15 “П'яте колесо". /Продов
ження/.

вівторок
■ 22 ЖОВТ НЯ
ЦТ (І програма)

6.30 Ранок. 9.05 Вперше на екрані 
ЦІ Художній фільм “В'язень замку 
Іф". Фільм 1. 1 серія. 10.10 Дитяча 
година. З уроком французької мови.
11.10 На арені цирку. 12.00ТСН. 12.10 
Біржові новини. 12.25 Паралельні 
світи. 14.15 Телемікст. 15.00 ТСН. 
15.15 "Будинок на маслівці". Доку 
ментальний телефільм. 15.45 “Слуха
ти у відсіках". Художній телефільм. 2 
серія. 16.50 Разом з чемпіонами. 17.05 
Дитячий музичний клуб “440 герц’’.
17.50 Мультфільм. 18.10 Біржові нови
ни. 18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
18.45 Блокнот. 18.50 Світ захоплених. 
19.05 Сходини. 19.50 Вперше на ек
рані ЦТ. Художній телефільм 
‘.В’язень замку Іф”. Фільм 1. 1 серія. 
21.00 Інформаційна програма. 2і.40 
Спортивна програма. 23.40 Парламен 
тський щоденник. 23.55 ТСН. 0.101/О 
“Слово" представляє: книжковий 
двір. 1.15 Бесіди з єпископом В.Род- 
зянком. 1.35 Атлетизм. Чемпіонат 
СРСР. 2.20 Вперше на екрані ЦТ. Ху
дожній телефільм “В'язень замку Іф '. 
Фільм 1. 1 серія.

УТ (І програма)
7.30 Відеоблок “Ранкова мо

заїка". 8.45 УТН. 9.00 Телефільм "Ма
ленька подорож до Єгипту". 9.20 
“Спадщина". На руїнах історичного 
Дубна. 10.10 Музичний глобус. 11.10 
Доброго вам • здоров’я. 11.40 
Шкільний екран. 7 кл. Російська 
література. Розвиток мови. 12.10 
Кінопрограма. Тиждень культури 
Німеччини на Україні. 13.10 УТН. 16.00 
УТН. 16.10 Веселка. 16.40 Докумен
тальний фільм “Одного чудового зи
мового дня". 16.55 Фільм-концерт 
“Волинські забави". 17.25 
Кінопрограма. Тиждень культури 
Німеччини на Україні. 18.00 На чет- 

. вертій сесії Верховної Ради України. 
19.00 УТН. 19.30 Студія “1 грудня".
20.50 На добраніч, діти! 21.00 На чет
вертій сесії Верховної Ради України. 
22.00 Вечірній вісник. 22.30 На чет 
вертій сесії Верховної Ради України.
23.30 УТН. 23.45 На четвертій сесії 
Верховної Вади України.

ЦТ (2 програма)
УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Докумен 
тальні телефільми. 8.35 Французька 
мова. 1 рік навчання. 9.05 Французька 
мова. 2 рік навчання. 9.35 Мультфільм. 
9.40 Концерт Московського камерно
го хору. 10.25 Бесіди про російську 
культуру. 11.00 “П’яте колесо”. 13.00 
“Цивільний позов". Художній те
лефільм. 1 серія. 14.05 Ритмічна 
гімнастика. 14.35 "Березові голоси”. 
Документальний телефільм. 17.00 
Клуб мандрівників. /З сурдоперекла
дом/. 18.00 “Я вас любил...“. Звучать 
вірші О.С.Пушкіна. 18.30 Діалог з 
комп'ютером. 19.00 Парламентський 
вісник Росії. 19.15 Київська панорама.
19.45 Скрипкова музика. 20.00 Вісті.
20.20 Вечірня казка. 20.35 С К В. 
Спеціальний комерційний вісник.
20.45 Чемпіонат СРСР з баскетболу. 
Чоловіки. "Будівельник" — ЦСКА. 2 
тайм. 21.20 Телефільм “Муссявір”.
21.35 ВІД за ВІД. "...ГКЧП до самих до 
околиць". 22.05 Патрісія Каас у 
Москві. 22.55 Реклама. 23.00 Вісті.
23.20 Патрісія Каас у Москві. /Продов
ження/.

середа

16.55 Музичний фільм 
по пісні”, і 7.1 5

■ 23 ЖОВТНЯ
УТ (І програма)

7’30 Відеоблок "Ранкова мо 
заїка”. 8.45 УТН. 9.00 Пісні кохання 
Співає Лев Колоков. 9.25 Докумен 
тальний телефільм “І знову я належу 
не собі". 10.35 Шкільний екран. 5 кл. 
Музика. Казки в музиці. К.Стеценко. 
11.05 Грає джаз-бенд. 11.40 ЩкІльний 
екран. 9 кл. Російська література. ГІо- 
закласне читання. Поезія М.Дудіна.
12.10 Кінопрограма. Тиждень культу
ри Німеччини на Україні. Докумен
тальний телефільм. 13.10 УТН. 16.00 
УТН. 16.10 Джерельце. Телеліцей ук
раїнської мови. -........ "- ----
До батька

Кінопрограма. Тиждень культури 
Німеччини на Україні. Документальні 
фільми. 18.00 На четвертій сесії Вер
ховної Ради України. 19.00 УТН. 19.30 
На четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 
На четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 22.00 Вечірній вісник. 22.30 На 
четвертій сесії Верховної Ради Ук 
раїни. 23.30 У1Н. 23.45 На четвертій 
сесії Верховної Ради України.

ЦТ (І програма)
6.30 Ранок. 9.05 Вперше на екрані 

ЦТ. Художній фільм "В'язень замку 
Іф". Фільм 1. 2 серія. 10.10 Дитячий 
музичний клуб "440 герц”. 10.55 Т/О 
“Слово" представляє: книжковий 
двір. 12.00 ТСН. 12.10 В.-А.Моцарт. 
Концерт для флейти і арфи з оркест
ром до мажор. 15.00 ТСН. 15.15 "Го
луби. мої ви милі". Документальний 
телефільм. 15.35 "Трест, що лопнув". 
Художній телефільм. 1 серія. 1о.40 
Дитяча година. З уроком англійської 
мови. 17.40 Планета. 18.25 Блокнот.
18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
18.45 Біржовий пілот. 18.55 
Мультфільм. 19.05 Пряма розмова.
19.50 Вперше на екрані ЦТ. Художній 
фільм "В’язень замку Іф". Фільм 1. 2 
серія. 21.00 Інформаційна програма. 
21.40 Мультфільми для дорослих. 
22.00 Футбол. Кубок УЕФА 1/16 
фіналу. У перервах - 22.50 Парламен
тський щоденник; 23.50 ТСН. 1.45 Му
зична скарбниця. Ф.Лісг. Соната сі 
мінор. 2.15 Вперше на екрані ЦТ.,Ху
дожній фільм "В’язень замку Іф'. 
Фїльм 1. 2 серія.

ЦТ (2 програма)
УТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 Мультфільм.
8.35 Німецька мова. 1 рік навчання. 
9.05 Німецька мова. 2 рік навчання.
9.35 "На озері Орон". Документаль
ний телефільм. 9.55 Авторські програ
ми А.Адоскіна. "Денис Давидов". 
11.00 Невідома Росія. "Звернутися до 
витоків". Культура старообрядства.
11.35 ВІД за ВІД. "...ГКЧП до самих до 
околиць". 12.05 К-2 представляє. 12.50 
"Цивільний позов” Художній те
лефільм. 2 серія. 13.55 III фольклор
ний фестиваль народів Поволжя.
14.25 Майстри мисіецтв. Народний 
артист СРСР Ю.Яковлев. 17.00 Школа 
менеджерів. 17.30 Світ, в якому ми 
живемо. Документальні фільми режи
сера Д.Садирбаєва. 18.15 Київська па
норама. 18.45 Телефільм. 18.55 Фут
бол. Кубок чемпіонів. "Динамо" 
/Київ/ — “Ьрондбю" /Данія/. У пе
рерві — 19.45 Вісті. 20.50 Вечірня каз
ка. 21.05 Кращі фільми докумен- 
талістів Єкатеринбурга. 21.55 На сесії 
Верховної Ради РРФСР. 22.25 “Зача- 
ровання російського романсу". 22.55 
Реклама. 23.00 Вісті. 23.20 Програма 
Філа Донах ю.

I

четвер
■ 24 ЖОВТНЯ

УТ (І ПРОГРАМА)
7 ЗО Відеоблок “Ранкова мо

заїка”. 8.45 УТН 9.00Документальний 
телефільм “Постскриптум до першого 
декрету". 9.55 3 піснею до вас. Кон 
церт. 10.20 Говоримо українською. 
Квіти 10.40 Кінопрограма. Тиждень 
культури Німеччини на Україні. Доку
ментальний телефільм. 11.40 УТН. 
16.00 УТН. 16.10 Веселка. 16.40 На до
помогу школі. Музика. Творчість Л. 
Ревуцького. 17.10 Тиждень культури 
Німеччини на Україні. Документальні 
телефільми. 18.00 На четвертій сесії 
Верховної Ради України. 19.00 УТН.
19.30 Студія “1 грудня". 20.45 На до
браніч, діти! 21.00 На четвертій сесії 
Верховної Ради України. 23.30 УТН
23.45 На четвертій сесії Верховної Ра
ди України.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
6.30 Ранок. 9.05 Вперше на екрані 

ЦТ. Художній фільм "В’язень замку 
Іф". Фільм 2. 10.40 Мультфільми. 11.10 
футбол.'Кубок УЕФА. 1/16 фіналу. 
/Повтор від 23.10/. У перерві — 12.00 
ТСН. 13.00 За зведеннями МВС. 14.15 
Телемікст. 15.00ТСН. 15.15Третій вік.
16.30 "Трест, що лопнув”. Художній 
телефільм. 2 серія. 17.35 Мультфільм.
17.45 ООН за краще майбутнє. 18.25 
Блокнот. 18.30 Т СН. Міжнародний ви
пуск. 18.45 ...До 16 і старші. 19.25 
Вперше на екрані ЦТ. Художній фільм 
“В’язень замку Іф". Фільм 2. 21.00 
Інформаційна програма. 21.40 За зве
деннями МВС. 21.55 "Сімейна хроніка 
давніх знайомих". Прем’єра докумен 
тального телефільму “Артем". 1 і 2 
серії. У перерві — 22.30 Парламентсь
кий щоденник. 23.45 ТСН. 0.00 Фут
больний огляд. 0.30 Музичний про 
іноз. 1.00 Бесіди з єпископом В. Род 
зянком. 1.20 И. Гайдн. Меса ре мінор 
“Нельсон-меса" для солістів. «ору і 
симфонічного оркестру. 2.10 Вперше 
на екрані ЦТ. Художній фільм 
“В’язень замку Іф".

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.15 "Питання 
чайника". Документальний те
лефільм. 8.35 Іспанська мова. 1 рік на
вчання. 9 05 Іспанська мова. 2 рік на
вчання. 9.35 Мультфільм. 10.00 “Года, 
доставшиеся мне..." Наум Коржавін. 
11.00 "Козьма Мінін”. Післямова до 
долі. Документальний фільм. 11.30 
Єпископ Подільський Віктор, Д. Лиха- 
чов, С. Ямщиков у програмі “Ріг прав
ди і Ямського Поля”. 12.00 “На колінах* 
у Сталіна". Документальний фільм.
12.30 Невідома Росія. "Олена і 
Сергій". 13.00 "Сузір’я кохання". Ху
дожній телефільм. 1 серія. 14.05 
"Скарб Ббгоявленської заплави”. До
кументальний фільм. 14.35 "Лише 
шість струн". Фільм-концерт. 15.10 
Ритмічна гімнастика. 17.00 Розминка 
для ерудитів. 17.30 Російська мова. 
18.00 Контакт-форум. 18.30 Мама, тато 
і я. 19.00 Парламентський вісник Росії. 
19.15 Київська панорама. 19.45 Співає 
Ю. Шкитун. 20.00 Вісті. 20.20 Вечірня 
казка. 20.35 Гандбол. Збірна України 
— збірна Німеччини. 21 55 "П’яте ко
лесо". 22.55 Реклама. 23.00 Вісті. 23.20 
"П яте колесо". /Продовження/.

п’ятниця
■ 25 ЖОВТНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
7 ЗО Відеоблок “Ранкова мо

заїка'.' 8 45УТН. 9.00Телефільми. 9.30 
Музичний телеярмарок. 10.30 
Кінопрограма. Тиждень культури 
Німеччини на Україні. Документаль
ний телефільм. 11.30 УТН. 16.00 УТН 
Іб.ЮСонячне коло. 16.40 На допомо
гу школі. Російська література. Лірика 
С. Єсеніна. 17.10 Класична музика.
17.25 "Наш друг і помічник — газ”. 
(Кіровоград). 17.40 “Дзеркало". 
(Кіровоград). 18.00 На четвертій сесії 
Верховної Ради України. 19 00 УТН.
19.30 На четвертій сесії Верховної Ра
ди України. 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 На четвертій сесії Верховної Ра
ди України. 21.40 Віче. 23.10 УТН.
23.25 На четвертій сесії Верховної'Ра- 
ди України.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
6.30 Ранок. 9.05 Інновація. 9.20 ... 

До 16 і старші. 10.00 Дитяча година. З 
уроком англійської мови. 11.00 
Мультфільм. 11.10 “Сімейна хроніка 
давніх знайомих". Документальний 
телефільм "Артем". 1 і 2 серії. У пе
рерві — 12.00 ТСН. 15.00 ТСН. 15.10 
Переможці. 16.10 "Трест, що лопнув". 
Художній телефільм. З серія. 17.15 
Біржові новини. 17.45 Блокнот. 17.50 
Мультфільм. 18.00 Партнер. 18.30 
ТСН. Міжнародний випуск. 18.45 Лю
дина і закон. 19.30 ВІД представляє: 
"Поле чудес". 21.00 Інформаційна 
програма. 21.40 ВІД представляє. У 
перервах — Парламентський щоден
ник. 1.25 "Поезія". Присвячується С. 
Єсеніну. 2.25 Вас запрошує Карл Мойк 
/Австрія/.

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.20 М. Пейко. 
Квінтет-варіації. 8.35 Англійська мова. 
1 рік навчання. 9.05 Англійська мова. 
Сімейний альбом США. 9.35 
Мультфільм. 10.00 Авторські програ
ми Ю Нагібіна. "М.Ю. Лєрмонтов. 
Сторінки життя і творчості". 1 1.00 
"П’яте колесо". /Повтор/. 13.00 
"Сузір'я кохання". Художній те
лефільм. 2 серія. 14.10 Грає тріо ім. 
П.І. Чайковського. 14.30 К. Гоцці. Каз
ки для театру. 17.00 “Розпорядись 
спадщиною розумно". Науково-попу
лярний фільм. 17.30 Світ грошей Ада- 
ма Сміта. 18.05 “Музей на Деле
гатській". Фарфор вербілок. 18.45 
Підприємництво і традиція. 19.00 ТПО 
“Республіка" показує. 19.55 Реклама. 
20.00 Вісті. 20.20 Вечірня казка. 20.35 
Київська панорама. 21.05 Чемпіонат 
СРСР з баскетболу. Жінки. "Динамо” 
/Київ/ — “Електросила" /Санкт-Пе
тербург". 22.15 На сесії Верховної Ра
ди РРФСР. 22.55 Реклама. 23.00 Вісті. 
23 20 Театральний роз’їзд. "Погляд з- 
за куліс" 0.20 "Марафон дурнів". Роз
важальна програма *

■ 26 ЖОВТНЯ
УТ (І ПРОГРАМА)

7.30 Ритмічна гімнастика. 7.50 
Й.Брамс. "Реквієм". 9.15 Телефільм 
“Біля відмітки 17 віків". 9.35 У7 Н. 9.50 
Показ фільмів-учасників першого 
Всеукраїнського кінофестивалю. 
11.15 О. Бру ш т ейн. "Т рістан та 
Ізольда". Вистава. 13.20 УГН. 13.35 
Доброго вам здоров'я. Всесоюзна 
конференція геронтологів. 14.20 Все 
про кіно. 16.00. Цирк, цирк, цирк..
16.45 "Живе слово". Незалежність су 
веренної України. 17.15 Грає 
“Вівальді оркестр". (Кіровоград).
17.45 Заплановані зустрічі. Пряма 
лінія з народним депутатом України 
Вячеславом Чорноволом. Телефони: 
24-34-21. 22 84-18. (Кіровоград). 19.00 
УТН. 19.30 Телетурнір "Сонячні клар
нети". Самодіяльні художні колекти 
ви Рівненської області. 20.45 На до
браніч. діти! 21.00 Документальний 
фільм "Малі гуляки". 21.20 Реклама. 
21.30 Молодіжна студія/’Гарт". У пе 
рерві — 22.30 Вечірній вісник. 0.00 
УТН. 0.15 Нічний телезал. Художній 
телефільм "Блакитна троянда". 1 
серія.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
6.30 Ритмічна гімнастика. 7.05 

Мультфільм. 7.30 Концерт дружби 
8.00 Ритмічна гімнастика. 8.30 ГСН.
8.45 Здоров'я. 9.15 У світі тварин. 
10.00 ‘Ъурда моден" пропонує... 10.30 
Ранкова розважальна програма. 11.00 
Економічне агентство. 12.00 Світ за 
хоплених. 12.15 "Спогад про пісню". 
12.50 Екологічний огляд. 13.05 
Мультфільм. 13.10 Фільми режисера 
А.Бєлінського. "Одруження Баль
замінова". 14.15 "Допоможи собі 
сам". 15.00 ТСН. 15.15 У світі казок і 
пригод. 16.45 "Люди і історія". Дода 
ток до передачі "Образ". 17.45 "Чудо
вий град Москов". Документальний 
телефільм. Фільм 1. 18.30 Прем’єра 
мультфільму 
серія. 18.55 На 
І нформаційна

“Бджола Майя". 17 
честь артиста. 21.00 
програма. 21.40 

Прем'єра художнього телефільму 
“Друге .......... ::-------- ". 22.
"Любов з першого погляду". День 1. 
23.50 ТСН. 0.10 "Історія одного бе
нефісу". "Шоу Баррі Алібасова". 1.25 
"Джерело". Художній телефільм. 1 і 2

Прем єра художнього телефільму 
“Друге жигтя Едді Хольма”. 23.10 

(2 ПРОГРАМА)
серії.

УТ
ЦТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.45 Мультфільм.
8.35 Фестиваль "Пост-Монтре-91”.
10.35 "Здрастуйте”. Історія сім'ї з 
Іркутська. 11.00 Відеоканал "Плюс 
одинадцять". 13.00 Кращі фільми до- 
кументалістів Єкатеринбурга. 14.00 
Своя дзвіниця. 14.20 “Добре забуте 
старе../’ 15.05 Спаси й сохрани. "За
ложники”. 16.00 Кубок світу з футболу 
серед інвалідів. 16.25’ТПО "Ре
спубліка" показує. 17.20 Дім на Чисти:х 
Прудах. 19.00 Парламентський вісник 
Росії. 19.10 Програма В.Познера і 
Ф.Донах’ю. 20.00 Вісті. 20.20 Вечірня 
казка. 20.35 Київська панорама. 21.05 
Чемпіонат СРСР з баскетболу. “Дина
мо" /Київ/ — "Спартак” /Моск, обл./
22.20 Наука в умовах незалежності. 
Інтерв’ю з академіком К.Ситником. 
23.00 Вісті. 23.20 “Джазовий паро
плав". Музична програма. 23.50 
“Еротіссімо". Художній фільм 
/Франція/.

неділя
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УТ (І ПРОГРАМА)
7.30 Ритмічна гімнастика. 7.50 На 

родні таланти І рає О. Томишич 8 20 
"У неділю вранці" Інформаційно му 
зична програма. 9.20 У Г11 9.35 Одно 
акгні балети Мюнхенського театру
10.30 “Художня панорама" В май 
стерні студентів. 11.30 Художній 
фільм для дітей “Руда фея". 12 ЗО 
УТН. 12.45 Канал “Д". 14.15 Село і лю 
ди. 15.15 Ви, нам писали 16.00 Со/і 
датські листи 17.00 Чемпіонат СРСР з 
футболу “Шахтар” — "Динамо" 
/Київ/. В перерві та по закінченні — 
Телеспортарена. 19 00 УТН 19 ЗО 
Земле моя. екологія і незалежність.
20.45 На добраніч, діти! 21.00 Ук 
раїнська біржа повідомляє, пропонує, 
рекомендує. 21.15 Реклама. 21 25 
Прем’єра телефільму "Володимирсь 
ка гірка". 21.40 Відеофільм-вистава 
“Чорна пантера та білий ведмідь". 
23.00 Вечірній вісник. 23.30 Концерт 
артистів української естради. 0.00 
УТН. 0.15 Нічний телезал Художній 
телефільм "Блакитна троянда" 2 
серія.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
8.00 Ритмічна гімнастика 8.30 

ТСН. 8.45 Тираж “Спортлото". .9.00 
Наш сад. 9.15 "Вранці раненько". 
10.00 "Наслужбі Вітчизні". 11.00 "Ран
кова зоря". 12.00 Клуб мандрівників. 
13.00 Сільська година. 14.00 Казки і 
притчі народів різних країн. 14.05 
Мультфільм. 14.25 Нові імена. Молоді 
виконавці. 15.00 ТСН. 15.15 Нове по
коління вибирає. Юніор-банк. 16.25 
Міжнародна панорама. 17.10 "Уолт 
Дісней представляє..." 18.00 Футбол. 
Чемпіонат СРСР. “Спартак" /Моск
ва/ — “Торпедо". 19.50 Прем’єра ху
дожнього телефільму “Кандидат". 
21.00 Інформаційна програма. 21.40 
Телеспортивний вечір 23.10 ТСН.
23.20 “Любов з першого погляду" 
День 2. 23.55 Кумири: Саша Хлопков і 
група "Маленький принц". 0.25 ТПО 
“Астра" представляє: “І було у них 
весілля". 0.55 Чемпіонат США з бас
кетболу серед 
Фінал.

УТ (2
ЦТ (2

8.00 На зарядку ставай. 8.20 Хви 
лини поезії. 8.35 Мультфільми. 9.20 
Сьогодні давайте думати. 9.50 "До но
вої землі". Документальний фільм.
10.30 Джентельмен-шоу. Випуск 3. 
11.00 "Кравець-2". Документальний 
фільм. 12.30 Паралелі. "Прогулянки., 
з історією". 13.00 Мультфільм. 13.15 
"У світі фольклору". 14.00 Святе і 
вічне. 14.20 “Книжковий бум". 14.35 
Документальний екран Росії. 15.35 
"Червоні весілля" Художній фільм.
17.10 Чемпіонат СРСР з хокею. 
"Сокіл" — "Трактор”. 19.10 Музичний 
фільм "Цвіт папороті”. 20.00 Вісті.
20.20 Вечірня казка. 20.35 Телебіржа 
інформує. 21.05 Чемпіонат СРСР з 
віндсерфінгу. 21.25 У пошуках жанру. 
Л.Філатов. 22.55 Реклама. 23.00 Вісті.
23.20 К 2 представляє: медіа.

професіоналів НБА.

ПРОГРАМА)
ПРОГРАМА)
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горизонт
шпагат 5. Ді

3. 
воче 

Російська письменниця.
Манільський 
ім’я. 9.
10. Перший російський учений-при- 
рододослідник світового значення.
11. Загорожа. 14. Рослина, яка 
росте в Мексіці. 15. Болотяна 
рослина. 16. Подорожуючий чер
не ць-іудаїст. 19. Назва ряду мов 
програмування, розроблених в бО3 
их роках, 
роль. 21.
22.

20. Той, хто виконує 
Музичний .інструмент. 

Вірш М.Ю. Лєрмонтова. 23. 
Щорічний збір грошей і продуктів 
з кріпосних селян поміщиками. 
24. Головний піонерський табір 
країни. 27. Затока Охотського мо
ря. 29. Пластична осадкова 
гірська порода. 31. Фортеця, ци-

КРОСВОРД
тадель у середньовічних містах 
Середньої', Азії /Бухара. Хіва/. 32. 
‘Представник групи кистеперих 
риб. 33. Низький чоловічий голос. 
36. Сумнівна угода 37. Нагро
мадження льоду.

По вертикалі: 1. Суднова ос
настка рухомого такелажу. 2. Хар
човий продукт бджільництва. 3. 
Хижа риба. 4. Народні збори у 
стародавніх греків.
Вічнозелене

. Россіні. 8. Угорський композитор, 
автор 
іменем.
півночі
команда • вищої 
квітів у 
Півень.
лодіжний
-общини віруючих в
Прихильник мистецтва. 27. Артерія 
кровеносної системи. 28. Рішучий 
момент наступу 
Балтійсько-Ладозький 
Сума яка видається 
майбутніх платежів. 34. 
елемент. 35. Одиниця

ЗАКОДУЙТЕ СЕБЕ 
НА ЩАСТЯ

Поради екстрасенса 
Юрія Мокріщева

5.
дерево.

Метал. 6.
7. Опера

чардашу, названого його 
12. Природна область на 

Скандінавії. 13. Футбольна 
ліги. 16.- Богиня 

римській міфології. 17. 
18. Український мо- 
журнал. 25. Керівник 

іудаїзмі. 26.

28.
військ. 29. 

уступ. ЗО. 
в рахунок 
Спадковий 

довжини.

Поза древніх жерців — стати 
на повен зріст, п’яти и носки ра
зом — класична для керованого 
медитативного трансу. Втім, аби 
замкнути енергетичний ланцюг, на 
Сході віддають перевагу позі "Ло
тос Отже, станьмо рівно, виструн
чившись так, ніби прагнемо дотяг
нутися до невидимої палички. Не 
вийшло? Тоді на мить відірвіть 
п’яти від підлоги й знову станьте 
на стопу, однак відчуття того, що 
тіло тягнеться вгору, має залиши
тися. Голову злегка відхилимо на
зад, руки опустимо. Знайшовши на 
стелі якусь цятку, сконцентруємо на’ 
ній погляд. Моргати й водити 
зіницями не можна. А тепер спро
буємо боковим зором охопити весь 
простір ----------- -------- --------
підлогу, 
нічого, 
відключається 
подумки 
цифрі 
Відчуваєте

навколо цятки- — стелю, 
стіни. Ми бачимо все й 
виникає л своєрідний стан: 

м'ислення. Повільно 
рахуємо до семи. На 

“7" заплющуємо очі. 
____ ! легеньке мимовільне по

хитування? Незначну

м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71

Склала М.СЬОМІНА.

..... ................ ’ Незначну втрату 
рівноваги? В жодному разі не опи
райтеся цьому відчуттю. Іак повин
но бути.

Знову, запрацювала свідомість, 
однак тепер уже на тлі СК, тобто 
стану Кандиби. екстрасенса дуже 
високого класу, мого вчителя, який 
і розробив цю методику. У стані 
керованого медитативного трансу го
лова завжди ясна, світла. Сконцен
труємо увагу на руках, досягаючи 
ефекту їх "спливання". Подумки на
казуємо: "Мої руки легкі, невагомі, 
вони повільно відриваються від тіла 
й піднімаються вгору. В- 
вище! Не вийшло? Тоді 
відштовхніть їх від тіла, 
руки "спливають" над 
достатньо й рівня 
маємо домогтися 
ефекту зближення 
собі: "Мої руки, як
притягяються одна до одної",
цього ваш мозок уже гстсс
кодування на с— --------- —
позбутися болю 
ки, ------- ------

ясна, 
на 

"спливання". 
Мої руки легкі.

Вище! Ще 
ді свідома 

У декого 
головою, але 

пояса. ' Тепер 
мимовільного 
рук. Скажіть 

два магніти, 
Після 

ваш мозок уже готовий до 
будь-яку програму: 
чи шкідливої звич- 

'зняти втому чи змінити став
лення до життєвих проблем. 
Приміром, можете сказати’ собі: 
"Моя голова свіжа, вже не болить 
і не болітиме ніколи. Про головний 
біль я забуду назавжди’. Так само 
"умовляємо’ не боліти серце, ноги, 
вуха тощо. Або закодуйте себе на 
ту чи іншу дію: "Завтра я сміливо 
піду до зубного лікаря’, "почну но
ве життя", “перестану сваритися зі 
свекрухою", “схудну*. Зрозуміло? 
Спортсменам теж радж^ на трену
ванні або змаганні увійти в транс, 
наказавши собі: “що дистанцію 
пробіжу за стільки-то секунд, стриб
ну на стільки-то сантиметрів..."

Жінка має сказати:’’Я абсолютно 
здорова, впевнена в собі, я кра
сива і приваблива". Тим, хто страж
дає на остеохондроз, у отані тран
су корисно покрутити головою, по
рухати руками, ногами —. організм 
сам підкаже, які саме рухи йому 
потрібні. Тож довіртеся власному 
тілу.

Після кодування, яке ви ро
бите впевнено, в стилі самонаказу, 
маєте ще й сказати собі: "Щоб 
досягти* всього, чого хочу, в стан 
керованого медитативного трансу я 
входитиму щоразу швидше і глиб
ше

Рахуємо подумки до п яти, 
цифрі "б" різко розплющуємо 
і ПОВНІСТЮ ВИХОДИМО З І 
ого стану. Дуже важливо 
нього саме різко й г™"1 
код ніби "провалюється" у
підсвідомість, щоб спрацювати за
певних обставин. Обов’язково 
всміхаємося, "обтрушуємо" з рук 
минулі прикрощі, стрибаємо трохи 

місці.

на 
очі 

попереднь- 
___ о виити з 

саме різко й повністю. Тоді 
ніби "провалюється" 

їо, щоб спрацювати 
обставин. Обов’язі

Валерій Борисович 
вирішив віддати- своє 
серце людям.

А чому б і ні? Живем 
один раз. Біс із ним, із 
серцем, а про мене 
дізнається вся країна, весь 
світ. Можливо, мені постав
лять пам’ятник чи принаймні 
погруддя натуральних
розмірів — у Проносівці. 
де я народився.

Ретельно все
обмізкувавши, Валерій Бори
сович викликав “швидку", 
розіслав на підлозі церату, 
прив'язав ноги до батареї 
опалення і почав операцію 
по вийманню серця.

Віддати серце людям 
не просто. Переконавшись, 
що через грудну клітку 
йому не прооратись, Ва
лерій Борисович зціпив зуби

і швидко розітнув свій Олександр ПЕРЛЮК 
живіт, запустивши досереди- 
ни п’ятірню.

Ось воно, серце — 
гаряче, чесне, добре, чуйне!’

Засапавшись від навали 
високих почуттів, Валерій 
Борисович навіть не 
відчував болю. Він . швидко 
відв^язав ноги і. не даючи 
однією рукою * випасти бе
бехам, з полум’яним серцем 
у високо піднесеній другій, 
сходячи теплою, нудотною 
кров’ю, вирачкував на бал
кон.

— Тримайте, люди! — 
в екстазі захрипів Валерій 
Борисович і кинув серце у 
гущу гуляючих проспектом. 
Раптом свідомість його 
затьмарилась і він почав 
вигукувати: — Усі на бо
ротьбу зі СНІДом! Геть

сальменелуГ Музику, маестро, 
музику!..

Саме нагодилася "швид
ка". Валерія Борисовича по
клали на носилки і повезли 
зашивати живіт...

З того часу 
Борисович став 
іншою людиною.

Позбавлений 
у грудях, відтепер він 
ЗІ : СПОКІЙНОЮ СОВІСТЮ НЗГру- 
бити жінці, відіпхнути 
немічного старця, плюнути в 
обличчя прохачу, каліці.

Крок його потвердішав, 
голос став певнішим, погляд 
— гордим.

повезли

Валерій 
зовсім

головного
міг

Ще б пак — серце 
своє він віддав людям!

Засновники — Кіровоградсь
кий обком СМОУ і тру
довий колектив редакції.

Наш р/р М 002700202 у дирекції 
Укрсоцбанку и. Кіровограда, МФО 
323293.
—————- ~ Обласна друкарня, м.

НАША АДРЕСА: 
JL 316050, МПС, 

JE м. Кіровоград, 
™ вуя. Луиачарсьного,

НЕДІЛЯ, 20 ЖОВТНЯ
10.00 ‘ “Том І ДжерІ 1990 рік". Мультфільми.

1130 “Володарі всесвіту". Фантастика.
13.30 "Ніндзі-черепашки". Бойовик.
15.30 “Створіння в кошику . „ Жахи.
17 30 "Рибка на ім’я Ванда . Детектив.-
19.30 “Куджо". Бойовик. „ .о
21.30 ' "Ця дивна річ любов . Комедія.

ПОНЕДІЛОК. 21 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільми. .... _
11.30 "Іигр-карате III . Бойовик.
13.30 “Гонки в часі". Фантастика,
15 30 “Угору за течією ріки . Комедія.
17 30 "Воїн і чаклун". Пригоди.
19.30 “Ніко 1". Бойовик.
21.30 "Людина з гір . Фантастика.

ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ
10.00 Мультфільми.
1130 "Робофорс". Фантастика. 
Після 13.30 — санітарна година.

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ
10.00 "Міккі Маус". Мультфільми.
11.30 “Прокурор-хитрун".
13.30 “Бос". Бойовик.
15.30 “Ніч комети". Фантастика.
17.30 "За бортом". Комедія.
19.30 “Відзначений • смертю". /Ніко III/.
21.30 “Майже ангел”. Комедія.

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ
10.00 "Про турботливих ведмедів". 

Мультфільми. ’ _
11.30 “Загін ніндзя". Бойовик.

•13.30 "Останній зоряний воїн". Фантастика.

15.30 “Вмирати ніколи не рано". Бойовик.

17.30 “Свідок божевілля".' Жахи.
19.30 “Чайна "Брайєн". Бойовик.
21.30 “їх поміняли місцями". Комедія.

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЖОВТНЯ.
10.00 "Міккі Маус". Мультфільми.
11.30 “Дуель з міцними кулаками". Бойовик.

13.30 “Легенда". Казка.
15.30 “3 днем народження. Гаррі". Комедія.

17.30 "Надін”. Бойовик.
19.30 "Дні грому". Пригоди.
21.30 "Квінглі в Австралії'. Пригоди.

СУБОТА, 26 ЖОВТНЯ
"Попелюшка". Мультфільми. 
"Кіготь-вбивця наносить удар". Бойовик.
“Пригоди мисливців за пригодами" 

„ . Фантастика.
. 7.... ........... Бойовик.

___  "Робот-поліцейський".
фантастика.

21.30 "Найманий

10.00
11.30
13.30

Пригоди.
1573Ö “Америка 3000".
17.30 "Руйнівник". Бої;
19.30 “Робот-поліцейськ 1 серія. Бойовик.

убивця". Бойовик.

27 ЖОВТНЯ
інституту гігієни людини".

___ _ око". Бойовик. 
“Нянька-поліцейський". Бойовик. 
"Шалені гроші". Комедія.

___  “?.*__ Жахи.
19.30 “Робот-поліцейський". 2 серія. Бойовик, 

фантастика.
21.30 “Вузька межа". Детектив.

НЕДІЛЯ,
10.00 "Секрет 

‘Ільми.
Э “Око за

Мультфіл
11.30
13.30
15.30 ______ R__. .
17.30 “Мако-чудовисько

з КНЮРІЕІІІЕРТЖР 
ВЖОт

Кінотеатр “Комсомолець
З 19 по 24 жовтня відбудетьс 

фільмів ‘ , , - - -
іб.2О демонструватиметься фантастичний супер- бОЙОВИК “5оі_іпмт” /ГІІІА/ П ЮОП ; ОГ ГО
ДИНІ перед 
французької 
відбудеться 
кіно України.

З 21 
демонструється новий гостросюжетний
Герої пекла" * кінематографістів США. 

сеансів: 10.30, 12.30, 14 30 16.30. 12.2:,
В цей час у малому залі ви : 
героями нової американської мелодрами 
ошатного гусака або Неможливий політ", 
анси: 10.20, 12.20. 14.00. 18.20, 20.20.
прохання кіноглядачів знову * на екрані 
серійна мексіканська стрічка "Єсенія”, що 
монструється о 15 годині 50 хвилин.

Кінотеатр імені Дзержинського
З 21 жовтня у червоному залі кінотеатру 

відбудеться перегляд нового американського 
фільму "Щелепи . Початок сеансів: 10.00. 12.20. 
14.40. 17700. 19.30..

Зелений зал. Ів Монтан і Катрін Деньов 
у франко-італійській мелодрамі “Дикун”. Поча
ток сеансів: 10.20, 12.20, 14.20. 16.20. 18.20.
20.20.

Кінотеатр Комсомолець
19 по 24 жовтня відбудеться показ 
"Совінтерфаста". О 10.20, 12.20. 14.20,
"Бандит^'/США/. ’’о"“l8.2Ö"”i‘ 2Ї "го- 

демонструванням- ексцентричної 
кінокомедії "Операція ’Тушонка" 
кіноконцертний виступ майстрів

Кінотеатр “Ятрань” 
по 27 жовтня 7 великому залі 

" гостросюжетний фільм 
__  ‘сфіст’г СШЛ. Початок 

12.30. 14 ЗО? 16.30. 18.30. 20.30.
зустрінетесь з 

“Політ 
‘ Се

на 
дво- 

де-
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