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Репродукція В. Г риба.

Мал. Ю. Головкіної.
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ГРУДНЯ

ЗНОВУ ПРО
БАЛАМУТІВ
Більше місяця в об
ласній пресі з’являються
матеріали про доцільність
повернення
м.істу
Кіровограду приміщення
колишньої Чоловічої
гімназії, в якому нині /і не
одне десятиріччя/ знахо
диться обласний Будинок
офіцерів.
На 23 грудня громад
сько-політичний клуб "Пе
ревесло” це непросте пи
тання запропонував своїм
завсідникам. Домовлено
було зібрання провести в
самому приміщенні, про
яке йтиме мова. Зал на ди
во був переповнений...
Ветеранами Збройних сил
і колишньої КГ1РС. І цим
уже було визначено атмос
феру обговорення.
Власне, це було не
зібрання клубу "Перевес
ло”, а намагання ветеранів
дати рішучу відсіч тим. хю
посягас на "армійське май
но і хоче викинути на вули
цю офіцерів”. Аргументи
доктора філологічних наук
Г.Клочека. вчителя ІЗ.Гро
мового.
деканів
педінституту Л.Куценка й
В.Бабича аудиторією по
хилого віку людей не
сприймались. А аргументи
такі: це історичний буди
нок, у ньому навчались ви
датні люди — Винниченко.
Тамм, Лангемак: Україні
слід запроваджувати на
вчальні заклади елітарної
освіти, якщо хочемо стати
європейським освіченим
народом...
Це з однієї сторони.
З іншої: "Кончайте ба
ламутить область’”. "На
кого руку подымаете?".
"Кто же. как не вы, препо
даватели. воспитали такое
поколение?". І гучні викри
ки. і.заплескування. і
навішування ярликів — це
вже недавно було. Про це.
до речі, говорив заступник
голови міськвиконкому
М.Чигрин. Про серйозні
речі треба говорити серй
озно.
Сторони розійшлись
мирно. Хоч і безрезультат
но. Але проблема зали
шається.

Вл. інф.

1991

РОКУ

СЕЛО
ПОМОЛОДІЄ?

Ще
у
березні
Піщанобрідський філіал Новоукраїнського СПТУ-40 став
самостійним сільським про
фесійно-технічним учили
щем-радгоспом. Добровеличківська районна Рада на
родних депутатів виділила
землю — колишнє бригадне
село Коколово колгоспу
“Труд" стало навчальним гос
подарством.
Училище-радгосп вже за
купило техніку, у село плану
ють прокласти два кілометри
дороги з твердим покриттям,
провети водогін, побудувати
зерносклад.
оновити
фермські приміщення.
У селі Коколовому сьо
годні живуть люди старшого
віку, т.епер, можливо, воно
помолодіє?

"МОЛОДИЙ

©

МОЖЕ,
БУДУТЬ 5
ДОЛАРИ...

У Кіровоградському
і н с т и т у т і
сільськогосподарського
машинобудування навча
200
ються
понад
іноземних студентів із 40
країн світу. По ідеї,
інститут повинен би мати
чималі суми у валюті — ад
же за навчання розрахову
ються саме нею. Але... Вуз
навіть не знає, де вона
осідає. Раніше гроші заби
рав московський центр.

Пі» ля проголошення неза
лежності України уряд ре
спубліки профінансував
навчання іноземців до
кінця навчального року. А
далі? Можливо, будуть ук
ладатися безпосередні
контракти: інститут — сту
дент. Тоді КІСМ нарешті
зможе мати свою валюту, і
отже, відповідно розвива
тися.

м.Кіровоград.
НА ТЕПЛИЦІ
ПАКЕТИ

КОМУНАР'
норовить щось купити и
перепродати. Виробляти
товари клопітно и не
вигідно, нема сировини,
деталей і т.д. Однак у.
підсобному господарстві
села Наливайки Голо
ванівського району ризик
нули й взялися за випуск
поліетиленової плівки. Во
на продається по ціні
близько 2 крб. за 1 метр і
дуже добре розходиться
серед покупців.

І

Напі

кор.

ДОВКОЛА
Як повідомили російські
"Вести". санкт петербурзька
прокуратура назвала інші
імена убивсь російської о по.

era і співака Ігоря Талькова.
Тепер І.Малахов звинува

чується лише в гому.тцо неза

У наш час повального
дефіциту, кожен тільки й

конно носив зброю, попе

реднє звинувачення з нього

знято.
¥

*

*

ч

У зв’язку з тим. що ос
таннім часом тіло Леніна
мавзолеї виявилось під за
грозою, в Мурманську збира
ють підписи під вимогою пе

ВІЧНА
ЯЛИНКА

Добровеличківський
р-н.

редати його північному місту.
¥

Щороку і в Кіровограді на площі Кірова, й у районах
( -.тановлюються святкові ялинки. Діталахам, звичайно,
радість, і дорослим приємно. Біля ялинки можна
зустріти знайомих; закохані призначають біля зеленої
красуні побачення. Але мені завжди було водночас і
сумно дивитися на цю радість, заради якої знищується
стільки прекрасних дерев, яким потрібно рости десятки
років. Недавно довідалася, що для найбільшої ялинки в
Кіровограді т.реба /скільки б ви думали0 Я гадала, штук
30-40/, — 500 живих деревець. Обійтися одним, але
великим, кажуть, незручно — важко транспортувати,
обчухрається по дорозі. Може, й так. але які ж ми
все-таки варвари, коли йдемо “Найзручнішим” шляхом
знищення. Тоді як у інших країнах дбають не про корот
кочасні вигоди, а про природу й відтак про своє здо
ров’я. Я колись мала щастя бути в Польщі після Нового
року. На центральних площах багатьох міст там теж
стояли нарядні ялинки — але вони там росли! Так само
й біля багатьох особняків і навіть багатоповерхових
будинків були спеціально для новорічних потреб посад
жені й вирощені ялинки.
Дуже ^гарні дві ялинки є біля входу в
кіровоградський будинок Рад — ого б одну з них та в ‘
центр площі. Хай би вона була б меншою від штучного
гіганта, хай би обгородили и міліціонера поставили, як
зараз, щоб не обламали й іграшок не покрали. Зате ми
не нівечили б нашу й без того скалічену природу і не
мали б щорічної мороки й витрат на доставку здалеку,
нещасних.ялинок, які через десять днів потраплять на
смітник...

Н.ГРИГОР’ЄВА.

¥

¥

Створення СНД сприйня
то неоднозначно. Так. висту

паючи в Мінську Володимир

Жириновський знову загро
жував посадити до в'язниці

всіх, хто підписав мінську
Угоду. Незаконно назвав її і
президент Чечні Джохар Ду

даев.
¥

¥

¥

В Уфі триває конкурс об
жер. Переможцем вийде той.
хто зможе найбільше і найс
мачніше пообідати. .
¥

¥

.¥

Фінляндія має намір над
эти велику гуманітарну допо
могу Санкт-Петербургу. Но

яснюється це не тільки гу
манізмом. а ще й тим. ііщ го

лод в Росії приведе до того,
що в країну кинеться велика

Вісіч років пропрацювала бухгалтером-економістом в
ім)пА,Зн,Е,іС,>К0М- райсількомуіігосиі Валентина ПРИШЛЯК. Колеги по .роооті вважають, що \ Валентини є
справжній хист до своєї справи, вміння раціонально використовхвати рооочий час. Нещодавно х неї бхвдень паро іження і о .тим з подару нкін стала річна передплата на”МК”. Тож
і редакція приєднується до поздоровлень і бажає стійко
з\стріти новорічні подарунки уряду.

кількість біженців. До речі, у

Фінляндії

маленькій

мільйон тонн "зайвого" зер

на.
¥

НЕ ПРОСПІТЬ СВОЄ ЩАСТЯ В ТЕАТРІ
Дорогі читачі! Погляньте на го ца Легара, зустрінетесь з героями
динники. Ні-ні. Новий рік ще далеко, п’єси Г.Квігки-Основ’яненка. опери
але сьогодні о 18-й годині у театрі С.Гулака-Артемовського "Запоро
імені Кропивницького на вас чекають жець за Дунаєм". Ви будете аплоду
дід Мороз і Снігуронька, які прове вати провідним артистам театру, які
дуть вас у зал, де зручно вмостив- вже встигли завоювати вашу приязнь
шись у кріслі ви будете слухати у виставах "Весела вдова" (Галина
чарівні мелодії Імре Кальмана. Фран- Сергеева і Анатолій Лозовський).

"Сватання на Гончарівці” (Наталія
Корсунова. Олексанрд Майстренко).
Море симпатій викличе у вас артист
Віктор Алдошин, який читатиме ук
раїнський гумор.
Але досить... Концерт вам
обов'язково сподобається!

Наш

кор.

є

¥

¥

Як відомо, новий рік при
несе нашому ще розмитому
"єдиному економічному про
стору" великі потрясіння,

пов'язані з лібералізацією

цін. відсутністю, треба сказа
ти відверто, мезанізмів пере
ходу до ринку. Окрему думку

з цього приводу має віце-пре
зидент Росії О.В.Руцкой. Він
вважає, що колишній Союз не
з тих країн, які можуть увійти

БІЗНЕС-КЛУБ Є, ТЕПЕР ТРОХИ Б ТОВАРІВ
У Кіровоградському Будинку науки і техніки
відбулося перше засідання бізнес-клубу
керівників малих підприємств, фірм, кооперативів
'та інших формувань малого і середнього бізнесу,
які займаються інноваційною, впроваджувальною
науково-виробничою, організаційно-економічною
діяльністю. В результаті дискусії учасники зустрічі
вирішили об’єднати свої зусилля в координації та
кооперації власної діяльності. Адже величезну
кількість проблем, які звалилися на початкуючих
підприємців у нинішній досить складній еко
номічній і правовій ситуації, навряд чи Хто зможе
вирішити поодинці.
Тому й не дивно, що понад 450 зареєстрованих
у міськвиконкомі малих підприємств тільки 70
більш-менш розвинулись. І навіть у таких умовах
частка продукції малого бізнесу в загальному об
сязі виробництва складає 12 процентів. На зустрічі

прозвучала тривога з приводу того, як буде прохо
дити в місті роздержавлення і приватизація майна,
чи не опиняться біля цього розподілу "ділові лю
ди". які й раніше тільки тим і займались, що ділили.
А ті, х.то ціною ризику пірнув у стихію бізнесу,
можуть виявитися в цій ситуації осторонь^
Ось чому було прийняте одноголосне рішення
про створення в Кіров раді Асоціації малого і
середнього бізнесу (підприємців), одним з основ
них завдань якої є представництво і захист
інтересів її членів у державних і громадських ор
ганізаціях. На засіданні бізнес-клубу прозвучала
пропозиція — клопотати перед міськвиконкомом
про введення в склад міської комісії по привати
зації 2-х членів ^майбутньої Асоціації.
Учасники зборів бачать перспективу створен
ня власної інфраструктури, котра забезпечувати
ме колективні потреби. Цр Біржа1 інтелектуальної

праці, друковзний рекламний орган, засо.би ко
мунікації і інформаційних зв’язків, комерційний
банк, зовнішньоекономічні зв'язки й ін. Багато на
цій зустрічі говорилось про соціальний захист
підприємців. До речі, однозначно прозвучала ви
мога. що членами Асоціації можуть бути тільки ті
колективи, в основі діяльності яких закладене
справжнє підприємництво, а не гонитва за надзви
чайними прибутками.
Зустріч підприємців міста відбулася за
ініціативою Кіровоградського міськвиконкому і
виконкому обласної ради Спілки наукових та
інженерних об'єднань України. У ній взяли участь
голова міськвиконкому В.О.Ткаченко і віце-пре
зидент облради Спілки НІО О.М.Данильченко.

в ринок за тиждень. Руцкой

попереджає, що не далі, як
через 5 місяців можливий

соціальний вибух.
¥

¥

¥

З 1 жовтня 1990 року в
місті Вологді не було розторгнуто жодного шлюбу. Воло

годська сім’я зміцніла, дяку

ючи катастрофічній нестачі
народних засідателів. З цієї

причини народний суд і не
став приймати до розгляду
громадянські справи, у тому

числі "шлюбні".

Наш кор.
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Спортивна
хроніка
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Вихованці Володимира
Іванця /ДЮСШ спортклубу

"Зірка”/ вдало захистили
честь
Кіровоградщини
на
міжнародних знаїаннях на'

спортивну

призи газети "Сільські вісті",

що проходили нещодавно у
Києві. Наталія Вітряк (КІСМ)
здобула перемогу на дис

танції В00 метрів, а Олена
Марченко (машинобудівний

технікум) була другою у
потрійному стрибку.

Греко-римська
боротьба
У спорткомплексі СПТУ2 обласного центру прохо
див відкритий турнір на при
зи нашого знаменитого зем
ляка Данила Носунька.

вкотре

Кіровоградці

підтвердили традиційну по
вагу до цього виду спорту на

батьківщині колишньогочемпіона світу. У вазі до 45 кг

переміг Микола Дороги (СШ
№ ЗО. тренер майстер спорту

М.Новохатько). Ігор Г ириєнко (Cllt № 5. тренер кан
дидат у майстри спорту
В.Посунько) не мав рівних у

ваговій категорії до 60 кг*. а
Юрій Давидов (СШ N° 31. го
тував заслужений тренер Ук
раїни Микола Романенко)
став переможцем увазі до 64
кг. В інших вагових кате
горіях господарі теж не по

ступилися гостям з Росії та
Казахстану.

Настільний теніс
Розпочалися традиційні

зимові турніри відкритої

першості обласної ради
ВДСТ профспілок. У першо
му турі. який пройшов на базі
спорткомплексу В/О "Друкмаш”. перші місця роз
поділилися
в
такій

послідовності: командна
ДЮСШ "Колос" (14 очок), ко
манда ДЮСШ № 4 (12 очок)
Гз тенісисти спортивного

клубу “Зірка" (10 очок).

Ігри, другого туру мають

розпочатися 19 січня у
Світловодську.

Бокс
Ще

одна

відкрита

КОМУНАР"
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ГРУДНЯ

...БУДЕ
МУЗИКА!
Минулої неділі у залі
філармонії відбувся конідерт
камерного оркестру "Кон
церті но" під управлінням
Н.Кочка і співачки Раїси
Валькевич. У залі зібралися
юні
слухачі,
постійні
відвідувачі
диі ячої
філармонії, яка недавно ор
ганізована в нашому місті.
Але
не
буде
пе
ребільшенням сказати, що
послідовність у досягненні
мети — повернути слухача у
концертні зали — їй прита
манна. Концерти в школах,
зустрічі у залі філармонії, не
спокій і гарячий ентузіазм
В.Г.Тулячцев'/ — до речі.

1991

РОКУ

ПРО СТРАЙК
ГОВОРИТИ ЩЕ
РАНО, АЛЕ...

Зібравшись на свято, дівчата і хлопці в
Польщі не поспішають сісти за стіл:
найцікавіше в цю ніч — ворожіння! Під
скатерку кладуть віхоть сіна і кожна з
дівчат навмання витягує з нього стеблин
ку. Та. котрій попадається найдовша, най
перша вийде заміж в цьому році. Стеблин
ка пружка, але не ламка, еластична — чо
ловік буде поступливим і спокійним. Жор
стка. ламка — доведеться дівчині прибор

Ми не так багато пишемо у пресі про журналістські ’
справи, як і інші творчі об’єднання, маємо купу проблем,
вирішити які не завжди під силу самим. Кардинальні1
зміни, що стались останнім часом у нашому суспільстві,
вплинули певним чином і на журналістську організацію,
що зветься з недавніх пірСпілка журналістів України. Але
одна справа автоматично змінити назву /ми до цих пір
носимо квитки членів Спілки журналістів СРСР/ і зовсім
інша — змінити стиль роботи і порвати з адміністративнобюрократичною системою, яка до цього часу продовжує
кати свій характер, аби ладити з майбутнім
утримувати в своїх руках чимало засобів масової
чоловіком!
інформації. Особливо це стосується становища районних
Входячи в дім. всі залишають взуття
газет.
біля дверей, і хтось із присутніх непомітно
Саме тому назріла потреба скликати позачерговий
переставляє черевики і туфельки, аби пез’їзд СЖУ /перший, установчий, на якому було проголо
реплуїаги пари. Чиї виявились поряд —
шено про створення незалежної Спілки журналістів Ук
тим • днатись у шлюбі в наступному році,
чиї блИЖ )'.1 до дверей - тому і одружува
раїни відбувся рік тому/. Вже працює робоча комісія, яка
тиск першим...
взяла насебе відповідальність за підготовку і проведення
КОЛИШНЬО >• )М.' ОМОЛЬСЬКОІ
з’їзду. До неї входять представники Асоціації демокра
функціонерки /а в останній
тичної преси України. Асоціації парламентських жур
час Віра Григорівна працю
налістів та інших журналістських об’єднань.
вала директором будинку
Минулого вівторка на позачергову конференцію
політосвіти/ — все це варто
Кіровоградської обласної організації СЖУ зібралися
пригадати, коли замис
представники первинних журналістських організацій. За
люємося над тим. що дає навдання було зрозумілим — обрати делегатів на наступний
шим слухачам дитяча
з’їзд і дати їм певні настанови, з якими вони мають їхати
філармонія. Вона дає їм ду
на український форум. Попередні пропозиції вже обгово
же багато у плані виховання
рювалися на розширеному засіданні виконкому обласної
любові до прекрасного. Тре
організації. Про них розповів її голова О.Ф.Кердіваренко.
ба сказати, що наше місто
Наступні виступаючі — хто спокійніше, хто більш
несе великий гріх однобо
емоційно — повідали про те. якою вони хочуть бачити
кості в естетичному вихо
майбутню Спілку, торкнутися питання журналістської
неділі російського композитора
ванні. Ось у нас багато дитя к. )жної останн»
солідарності, що особливо яскраво проявилось у часи
Г.Свиридова,
йоіи
казковий
м
сяця
о
"2
їй
юдині.
Тут
чих хореографічних колек
ГКЧП, коли вольовим рішенням зверху була припинена
тивів. Прекрасних колек вже 'ви .тупали дитячий ан вальс з ілюстрацій до "За
діяльність обласної газети "Кіровоградська правда" і різні
метілі"
і
не
менш
чарівний
самбль
"Мастерок
”
із
тивів! Не буду їх називати
журналістські колективи реагували на це теж по-різному.
поіменно. Зайве. Але хіба Дніпропетровська, тріо бан вальс молдавського компо
Найбільш проблемними були виступи редакторів рай
культура
людини
в дуристок із Черкаської зитора Євгена Доги з
онних газет.— Тетяни Дзеркаль /"Степовий край". Комкінофільму "Мій лагідний і
суспільстві зводиться тільки філармонії. Постійно працю
паніївка/, В.В.Журавського /"Наддніпрянська правда".
Світловодськ/. М.А.Литвиненка /"Червона зірка". Ново
до хореографії? Ні! Культур ють з дітьми заслужена ар ніжний звір". Прекрасно
заспівала Раїса Валькевич
Миргород/. Воно й зрозуміло, бо пресі місцевого рівня
ною людина може стати ли тистка України Раїса Вальке
вижити зараз надзвичайно важко: треба або слухняно
ше торкнувшись джерел вич і диригент Наум Кочко зі твори Форе. Шопена і особливо
—
старовинний
писати те. що наказує засновник /раніше це був райком
світової скарбниці музично своїм оркестром, на кон
партії, а тепер, як правило, районна Рада/, або бути неза
го мистецтва. Тільки Моцарт церті яких із задоволенням російський романс “Бубен
лежним і без засобів на існування. Саме тому звучала
і
Брамс
зроблять її побували і малята, і дорослі. цы".
наполеглива думка про централізовану державну дотацію
внутрішній світ багатим і не В програмі концерту були
районним газетам, аби дати змогу хоч трохи стати їм на
В.ФЕДОРОВА.
осяжним. Дитячі концерти в твори зарубіжних класиків,
ноги. Правда, редактор новомиргородської.районки без
філармонії відбуваються але звучала і сучасна музика
зайвого вихваляння сказав, що колектив редакції входить
у новий рік з непоганими результатами, бо вагомі прибут
ки дає їм видавнича діяльність.
Усім газетам сьогодні нелегко. Монопольний диктат
Другий на Україні самодіяльний цигансь воду “Радій” та організатори аматорського
зв’язківців і видавців, які піднімають плату за свої послуги
кий ансамбль “Ягорі /’ Вогонь / створено у колективу поставили за мету об’єднати талан
у кілька разів, — річ уже звична. Протистояти цьоЛу.
Кіровограді. Керівники будинку культури за ти тих. хто захоплюється пісенною і танцю
боротися за інтереси читача — сьогодні це завдання всіх
вальною культурою одного з найдавніших на
журналістів, незалежно від їхніх політичних поглядів і
родів республіки.
устремлінь. В єднанні наша сила, сказав колись один чо
“Ягорі” вже виступали перед численною
ловік і був глибоко правий.
аудиторією під час ушанування футболістів
На конференції прозвучала думка про створення
олександрійської “Поліграфтехніки”. При
страйкового комітету, бо журналісти багатьох газет із
сутні на святі працівники культури міста висо
їхньою мізерною зарплатою після 1 січня опиняться за
ко оцінили виконавську майстерність членів
межею бідності. її. правда, не дуже підтримали, але заду
ансамблю. їхню відданість своїй справі, ефекі ну композицію виступу, мальовниче цигансь матись є над чим. Цілком імовірно, що мова про це йтиме
і на наступному з’їзді. На нього поїдуть 9 делегатів від
ке вбрання.
* Напередодні Нового року “Ягорі” брати обласної організації. Серед них В .О.Погрібний
ме участь у проведенні вечорів у заводсько /"Кіровоградська правда"/. Тетяна Дзеркаль /"Степовий
край"/. В.П.М’ятович /"Народне слово"/, Ю.М.Сердюму будинку культури, а також виступить у новорічній шоу-прог рамі в ресторані ченко /"Діалог"/, А.Б.Будулатьєв /облтелерадіокомітет/
та інші. Будемо сподіватись, що вони доведуть до відома
"Вечірній”.
До речі, найближчим часом ансамбль бу позачергового з'їзду думки журналістів краю і приїдуть із
де постійним гостем "Вечірнього . одного з Києва із втішними результатами.
Роботу позачергової конференції вирішено не завер- ,
небагатьох пристойних ресторанів міста, де
можна цікаво провести час і добре відпочити. шувати. а продовжити її після з’їзду. У кінці зібрання
На знімку: солістка "Ягорі" Світлана ПО- О.Ф.Кердіваренко вручив почесні дипломи обласної ор
ПРАВЧЕНКО. одна з ініціаторів створення ганізації СЖУ двом круглим ювілярам — ветерану-журналісту Н.Н.Добріну і відповідальному секретареві ви
ансамблю.
конкому обласної організації І.Д.Гриві.

"ЯГОРІ" У "ВЕЧІРНЬОМУ"

Є.ШЕПІТЬКО.
О.ПИЛІ4ПЕНКО.

першість області проходила
на минулому тижні у спорт

комплексі товариства "Ко

лос". де змагалися лицарі в
шкіряних

рукавичках:

Сильнішими серед дорослих
були Сергій Устянський (57

кг. Кіровоград). Руслан Костанді (60 кг. Кіровоград).
Олександр Бойко (67 кг.

Олександрія). Микола Бени

чин (71 кг. Олександрія) та
Олександр Трецюк (74 кг.
Олександрія).

*

Крім

турнірних боїв, проходили
відбіркові поєдинки серед
юнаків 1976-77 років народ
ження для комплектування
збірної області до участі в
першості республіки.

ДЛЯ СЕБЕ, КОХАНОГО,
н.'піисчв сценарій’.фільму "Кобра"
американський актор Сильвестр
Сталлоне. Для себе, як відомо, нічого
не шкода, тож головну роль автор
сценарію узяв собі. Зрозуміло також,
що ця роль багата на маг ні і и. які при
тягують симпатії публіки. Легко мож
на пояснити й відсутність будь-яких
індивідуальних рис у інших вико
навців — навіщо? А раптом перегра
ють "головного"? Неймовірність дії
(один Чоловік однією рукою викошує
десь із 30-40 бандитів) хоч і туго, але
вписується в закон супербойовиківського жанру. В результаті
“Кобрі" тільки Кобра (псевдонім до
бродушного, .але нещасного до зла
поліцейського) й лишається. Кобра,
звісно, сам Сталлоне, ця стрічка —

його сольний вихід на фоні стріляючої
й верескливої масовки.Чим же пора
дував глядача лідер фільму?
А тим. чим вдається привабити зал
далеко не кожному артистові. — са
мим собою. Ну до чого ж щедрою
може бути природа, обдаровуючи чо
ловіка такими даними: що зріст, що
кучері, що плечі, ще й вираз обличчя
розумний. Старанна робота над со
бою (її виказують м’язи, що майже
проривають тонку футболку) і мелан
холійний погляд завершують образ
чоловіка, за котрим, думаю, кожна
глядачка на край світу пішла б. аби
трапився такий. Сталлоне, принаймні
в тих фільмах, що я бачила, живе яки
мось відокремленим від сценарійної
інтриги життям, він самодостатній і не

КІНОАФІША
вписується в акторський ансамбль.
Він або не зустрів режисера, котрий
би його туди "вписав”, або йому варто
б позніматися у монофільмах. де він
— один за всіх. "Кобра" таким
фільмом не стала через малокровну
драматургію. А драматург пригадуєте
хто? Ото ж бо й воно. Чи. може, вся
справа в тому, що до нашого глядача
доходять американські стрічки лише
сьомого сорту? Який, за спостере
женням кінокритика Ю.Гладильщи
кова. йде одразу за першим. Тож су
дити. справді зірка Сталлоне чи ні.
нам нелегко. А що чоловік гарний —
це “Кобра” у котрий уже (але не зай
вий) раз підтвердила.*

Н.ДУ БРОВСЬКА.

РЕПЕРТУАР
ТЕАТРУ ЇМ.
КРОПИВНИЦЬКОГО
29.12 —-новорічний свят
ковий КОНЦЕР.Т, (Початок о
1б-й годині).
30.12 — вистави не буде.
1 і 2 січня — новорічні ви
стави для юних глядачів
“СКАРБ
КАПІТАНА
ФЛІНТА”. (Початок о 12.00 і
14.30).
3 січня — “КАЗКА ПРО
СКОМОРОХА і ЦАРЯ ГОРО
ХА”. (Початок о 9.00, 12.00.
14.30).
4 січня — “КАЗКА ПРО
СКОМОРОХ А І ЦАРЯ ГОРО
ХА”. (Початок о 10.00 та
13.00).

НІ я
Шановний читачу! До Нового року залишилися лічень
дні. Вони — чи не найприємніші за всі дванадцять місяців. І
зрозуміло чому: ти узнаєш, що скоро настане новорічна ніч. І
знаєш ще одне — що вона, напевне, буде приємною. У нас же
так мало приємностей у цім житті! Чом би й не порадіти, чом
бц не побути хоч тепер веселим, бадьорим? У ні ні такими нас
і бачитимуть друзі, знайомі й незнайомі.
Звичайно, за клопотами настане краща новорічна ніч. О.
кожен її проведе по-своєму. Хай навіть ненадовго для декого,
але запам’ятається вона вам. Коли ж пощастить — то
оригінальністю, новим знайомством, розвагою, гомоном зга
дуватимете її частенько. Певно, вже знаєте, що і як робитиме
те. з ким і де піднімете келихи шампанського, що чекає на вас
після курантів. Про цс не всі люблять розмові іати, тим наче
— загадувати наперед. Однак, декілька наших знайомих
ві ікрили секрет. Ось що вони робитимуть \ цю НІЧ...

Наталка БОНДАРЕНКО.
третьокласниця:
Лариса БІЛОВОЛ, інженер

Ігор С. (саме в одну із но
наш
ворічних
ночей
вч и н и в
співрозмовник

*

Приємно? Мабуть, так. але не

добрим

жання. Кажуть же. коли доче бабусі спатиму, а в гостях... 0,
каєшся світанку й до цього там буде багато тьоть і дядів,

крадіжку).
— Мені ця ніч завжди
проходить не в дуже■

збудеться. Раніше я задуму

цюватимуть. Хоч є в тих знай

приємних спогадах. Самі ро

вала одне, дуже хороше й

омих. до котрих ми підемо,

від дванадцятої ночі не

здрімнеш, воно обов'язково

всі вони веселитимуться.
сміятимуться. Потім — тан

зумієте. що ті громадяни,

важливе для мене, але не

мої лодруги. ми не будемо з

котрі йдуть зустрічати Новий

знала, що потрібно для його

усіма. Та дивитися в щілину за

році!

ворічна". День народження я
теж зустрічаю 1 січня.
дуже

тролейбус ного у п ра вл і н н я:
— Звичайно, загадаю ба гості, а не повели до бабусі. В

рік до своїх родичів чи друзів, здійснення не спати. Тепер.,
дорослими така втіха, що й не
навіть і не підозрюють, що ця де б я не зустрічала 1992-й.
передати. Я навіть прагну
ніч — найкраща для "роботи", прагнутиму, протриматися.
відмінницею бути, аби лиш
тобто крадіжки. Бажатиму в Раджу так вчинити й іншим.
мене до бабці не відвели.
цю ніч усім, щоб ніколи їм не Мені не так скучно буде. І
робив ніхто чогось такого, як
уявіть — скільки нас щасли
я своїм знайомим.
вих виявиться у наступному

Ірина ВОЗИ А. лікар:
— Взагалі я сама “но

є

— Мені так хочеться, аби
мама й тато взяли з собою з 4

л

*

Ніна ДАНИЛЕНКО, ко
респондент “Молодого кому

таке

співпадання. Я люблю, коли
увагй більше приділяють

нара”:
— Хочу, щоб було шам

мені. А перший тост п’ють же

панське. делікатеси, добре

за Новий рік. Ну. звичайно, це

сервірований стіл. і. головне,

жарт. •

щоб я не мучилася, не робила

Людина я веселої вдачі й
"полюбляю компанії. Підемо з

сама. А ще хочу, щоб біля ме

чоловіком до когось у гості.

* * *

не не було п’яних і дурніє.

Хочеться, щоб побільше тан

цювали. Певно, так воно й буДе.

Анатолій Михайлович
керівник
фольклорної шоу-групи “Зо
рянії”:
‘Дома зустріну Новий

* * *

КРИВОХИЖА,

рік. Після дванадцятої трішки
посиджу за столом, як і го
диться, ну а потім піду спати.

Хоча й знаю — зразу заснути

не вдасться. З кожним роком

більшає згадок про пережи
те. В мене є що згадувати.
Терзатимусь, десь згадавши

епіз ;Д. що не так вчинив,
дегь мучатиме совість, мож
ливо. не те сказав людям. На

жаль, не все приємне згаду
ватиметься. Прекрасне посвоєму прекрасне. Мабуть,

згадка про нього й заколише
мене в цю нелегку для мене
ніч.

* * *
Оля (прізвища не назвала.
Одна з “нічних метеликів”, які
крутяться у ві-иіовідних
місцях, як от біля ресторан} і

Олександр ПОЛЯНОВСЬКИЙ, голова фірми “По
гляд”:

готелю “Київ”):
— Люблю СОЛІДНІСТЬОсобливо слухати старших
чоловіків, які розхвалюють
себе, видають за всеможливців. Хотіла б вишукані
подарунки отримати, можна
навіть зустріти в компанії, але
новій,
без
знайомих.
Обов'язково щоб була в
центрі всіх я. щоб усі на мене
звертали уваї у. щоб запрошу
вали їо1' ІІ‘Г.гІ)&ЇЛ. Я ж цього

Анатолій Олексійович
ПЕТРЕНКО, директор рад
госпу “Устииівський”:
— Новий рік хочу зустріти
дома, в сімейному колі, як ка
жуть. Зберемося родиною,

— З радістю б зустрів цю
Нін із дружиною та дітьми. Та
до останньої години не знаю,
де-тоді буду . Повірте, в цьо
му є євоя насолода. Я вже

поговоримо про все. Самі
знаєте, що згадується лише

звик до несподіванок. Особ
ливо мені подобаються ті, які
прекрасно закінчуються. Що
новорічна несподіванка буде
саме такою — нема ніякого
сумніву.

“розслабитись" — робота.

хороше і ще краще задумуєш,
коли куранти сповіщають про
прихід ще одного року.
Єдине, що повністю не дасть

Все може трапитись у нашо
му великому господарстві. И
дуже не хочеться саме о дванадцятій ночі перекривати
прорваний водопровід і ДУ"
мати, що- всі в цей час інші

варта*

п'ють шампанське...

Новорічні вісті
ФУТБОЛЬНІ

ДАРУНКИ

На свято Миколая, а ще й на Новий рік
угорські футболісти привезли чимало
різноманітних гостинців. А причиною
відвідин гостей з УР стала зустріч ветеранів
закарпатського і угорського футболу.
Матч відбувся в Ужгороді і закінчився, як
водиться, внічию. У ньому з передноворічним і, звичайно, гарним настроєм взяли
участь В.Рац, О.Еней, інші відомі як закар
патські. так і угорські футболісти. Всі вони.

певно, хотіли, щоб новорічні гостинці в на
ступні роки возила й незалежна Україна.

В 1992-Й — З
ОБ’ЄКТИВНІСТЮ!
Попри зростання передплатної ціни на
пресу і кількості видань журналісти
Львівщини зустрічають 1992 рік з оп
тимізмом. По суті, лише "За вільну Україну"
втратила половину передплатників у області
(тираж на 1992 рік — 232 тис. проти сьо
годнішніх 459). Решта ж газет або зберегли

тираж, або навіть збільшили його (тираж
яворівської районки зріс, наприклад, з 14 до
17 тисяч).

Тираж дрогобицької газети на наступний
рік — понад 20 тисяч, стрийської—• понад 19.
До 19 тисяч передплатників зібрала міська
газета в Червонограді, близько 15 тисяч_
миколаївська і бродівська райгазети.
Спеціалісти такий феномен пояснюють
тим. що преса Львівщини за останній рік
стала об’єктивнішою, більш повно висвітлює
місцеве життя.

НОВИЙ. РІК

в

ІЗРАЇЛІ

За останніми статистичними даними
іністерства абсорбції Ізраїлю, приблизно
тридцять тисяч репатріантів з України саме
в цій країні зустрінуть Новий рік. Четверта
частина з них — колишні жителі Києва.

ожливо, саме з наступного року вони
справді відчують себе щасливими'?

За даними агентів “Інтелект” та “ЄвроІкс”.

ЩЕ НЕ ВСТИГЛИ
ПОШИТИ ПЛАТТЯ?..
/ліе сумуйте! За декілька хвилин із звич. аїіиого шматка тка
нини можна приготувати екстравагантний, романтичний наряд.
Мо іелі І і 4 вийдуть із квадратного шматка, обгорнутого навко
ло тіла. Продовгуватий краще підійде для моделей -.3. Цікаве
н іаття може вийти із двох схожих за фактурою шматківтканини
— достатньо перекинути їх на плечі і перехрестити на тали, у
місцях стиків прихопіть тканину кількома стьобками — модель
5.

Усі моделі рекомендується прикрасити поясом — різним і
за формою, і за розміром. Усе залежить від вашого вміння і
фантазії.

НОВОМ чІІІІІІЇ О ЗАЇК 1

■

Шотландці взагалі небагатослівні, а в
святкову ніч із них і слова не витягнені. Си
дять мовчки всією сім’єю біля каміну чи
грубки, дивляться на вогонь, котрий сим
волічно спалює всі непорозуміння минулого
року, думають про ііастуїіний... Коли
стрілки годинника наближаються до 12. гла
ва сім’їтак же мовчки відкриває настіж двері
— поки годинник б’є, через них вважається,
виходить Старий рік і входить Новий. Потім
всі сідають за стіл і починається веселе свя
то. Але треба відзначити, що на вулицях
ніколи не зустрінеш п’яного, всі луже
привітні і доброзичливі і обов’язково
вітають кожного з Новим роком.

* * *
За день до свята на вулицях ко
лумбійський міст і сіл можна зустріти людей
з великими саморобними ляльками в руках.
Ці ляльки символізують минулий рік. вони
прощаються з людьми, котрі дякують за все
хороше, що відбулось з ними.

* * *
З останнім ударом годинника в усіх бу
динках Болгарії на кілька хвилин гасне
світло. Це час для новорічних поцілунків.

ЗГОДИТЬСЯ
для краси

МАКІЯЖ
Кілька хвилин
для жінок

2?

Зовсім скоро — два
надцять і часу для себе у вас
зовсім мало. Але не хви
люйтесь — зараз втому як
р\коіо зніме.
Глибоко
зітхніть
кілька разів, розслабтесь.
Вам треба відпочити хви
лин 15-20 і цього часу як
раз досить, аби зробити
позмінні компреси для ли
ця. Заваріть ромашковий,
липовий або м’ятний чай.
процідіть і ще раз
підігрійте, гарячим вилий
те у чашку. Поряд постав
те чашку з холодною во
дою. приготуйте дві мар
леві серветки.
Намочіть серветку в
гарячому чаї. покладіть на
лице і потримайте 2 хвили
ни, змініть її другою сер
веткою. змоченою в хо
лодній воді. Зробіть це 2-3
рази, останній, холодний
компрес тримайте 5 хви
лин.
Можна почистити і
освіжити лице відваром
вівсяних пластівців. На
літр кип'ятку дві столові
ложки пластівців, дають І
закипіти, потім — прохи
лоджують.
А тепер — душ. Теж
контрастний, гарячий-холодний. Якщо у. вас дуже
стомилися ноги, хвилин
п'ятнадцять вам виста
чить. Поставте дві миски
— з гарячою і холодною
водою, і позмінно потри
майте ноги 2-3 хвилини в
кожній.
Стомленим ногам до
поможуть і ванни з соло
ної води або з суміші цвіту
ромашки, лляного насіння
1 польового хвоща. Треба
взяти по 2 столові ложки
кожного із компонентів на
2 літри кип’ятку.
Так.
Перепочили?
П і д бал ьо р и. і и сь? Нора
братись за макіяж.

Фото В. Грьла

Не всі батьки маюіь
час та й уміння, аби
зробити своїм дітям
складні карнавальні
костюми, а саме вони
так прикрашають но
ворічне свято. Не вар
то позбавляти дітей та
кої
радості.
тим
більше, що можна при
готувати зовсім прості
костюми — досить
тільки кілька деталей
для створення образу..
Ось хлопчик у джин
сах і ковбойці, на го
лові — татів капелюх із
шнурком і закручени
ми полями, на шиї —
хустка. Це, звичайно,
ковбой.
Одягніть дівчинці
зелені окуляри від со
нця. обшийте туфельки
блискучим папером, а
в руки дайте маленьку
іграшкову собачку —
от вам і Еллі з
“Чарівника Смарагдо
вого міста”.
Із двох коробок
різного розміру можна
зробити справжнього
робота. У більшій
проріжте отвори для
голови і рук. у меншій
— для лиця. Розмалю
вати їх діти можуть
самі.

Підказки

найменших

не тільки для мами

маленьких
дівчаток виходять пре
красні квіточки — во
лошки і дзвіночки, тре
ба тільки зробити їм
шапочки із кольорово
го паперу і пояс із пе
люстків і листя.
Великої виразності
можна досягти за раху
нок макіяжу. Намалюй
те дівчинці червоні губ
ки бантиком, яскравий
червоний рум'янець і
довгі вії аж до брів, на
голову
і
пояс
прикріпіть два вели
чезних накрохмалених
банти — вийде наряд
на лялька.
Легко зробити кос
тюм пірата — чорний
трикутник із паперу,
перев’язане око, у вусі
— сережка, на шиї —
хустка, яскрав-ий ши
рокий пояс із тканини,
збоку — ніж. Можна

ще намалювали щеіину.
Спробуйте розфар
бувати дитяче лице під
клоуна /на голову
одягніть ковпак, на
шию — комір і мете
лик/. Величезні очі і
кольорові крильця на
спині перетворять
дівчатко в метелика.
Одним словом, світ
фантазії такий неви
черпний. як і світ дитя
чої казки.

Некомунікабельність. Мал. Б. Ступака.

Чоловіки,
до столу!
Поки
що
—
ДО ГІ о м о г и...

СПРАВА, ВИДЕЛКА
"‘Поки д р у ж и н а (п о д р у г а, знайома), набігавшись
вдосталь по кухні, знайшла для себе кілька хвилин,
чоловіки (друзі, знайомі), підкочуйте рукава. Засервірувати стіл ви зможете й самі. Починаємо зі ска
терки. Перевірте, аби її ріжки закривали ніжки столу,
а з боків краї були опущені не вище 25 см. але й не
нижче від сидінь стільців.
Можна покласти під скатерку щільну тканину, тоді
вона ляже рівніше, стукіт тарілок буде тихішим. посуд
менше битиметься.
Поставте дрібні столові тарілки, відступивши від
краю столу 2-3 сантиметри. Відстань між сусідніми
тарілками має бути 60-80 сантиметрів. Справа від
тарілки покладіть ніж, відточеним боком всередину,
зліва — виделку, ріжками вгору.
'Серветки, складені ковпачком, ірикутником.
свічкою покладіть на тарілку для закусок. Перед но-,
жем поставте фужер для води і високий келих для
коктейлів. Фрукти подавайте у вазах. Мінеральну воду

Л'ГГТПА.'

І лимонад поставте у відкупорених, з ретельно протер
тими шийками, пляшках, розташувавши “букетами" по
краях столу. Таким же чином з обох боків поставте у
жбанах соки і йапої.
Холодні закуски, приготовлені порціонно, роз
ставте рівномірно — аби зручно було кожному. Задля
меншої кількості посуду на столі, можна приготувати
“ассорті". У центрі столу ставте основну страву, гарно
і апетитно прикрашену. Не забудьте про прибор для
розкладання.
Завершуючи сервірування, поставте у центрі столу
або по боках букети квітів, обов’язково додавши до
них гілочки ялинки чи сосни. Можна прикрасити стіл
маленькою штучною ялинкою”. 1 обов'язково — "до
щик". конфетті, серпантин, свічки, вони нададуть столу
новорічний урочистий вигляд і допоможуть створити і
вам. і гостям веселий настрій.

З Новим роком!

Константин
А ты и этот год встречаешь оез ме
ня...
Когда б понять ты до конца сумела,
Когда бы.знать могла, как я люблю
тебя.
Ко мне бы ты на крыльях прилетеКогда бы знать могла, как я тебя
люблю.
Ты б надо мной всю ночь, без про
медленья,
Сидела б тут в землянке, где я
сплю,
Одну тебя пуская в сновиденья.
Когда б одною только силою любви

Мог наши души поселить я рядом.
Твоей душе сказать: “Приди, живи.
Бесплотна будь, будь недоступна
взглядам,
Но ни на миг не покидай меня.
Лишь мне понятным будь напоми
наньем:
В костре — неясным трепетом ог
ня,
В метеле — снека голубым пор
ханьем.
Любимая! Смотри, как я пишу
Листки своих ночных, нелепых пи-

Как я слова безпомощно ищу,
Как нестерпимо я от них зависим.

Я здесь тоской ни с кем делиться не
ХОЧУ,
Свое ты редко здесь услышишь
ИМЯ. Но если я молчу — я о тебе молчу,

И воздух населен весь лицами тво
ими.
Они вокруг меня, куда ни кинусь я.
Все ты в мои глаза глядишь неуто
мимо.
Да, ты бы поняла, как я тебя люб
лю,
Когда б хоть день со мной здесь
прожила незримо.

Новим роком,, до

‘додгії Нового
1 1 року буїЬ-ЯКЛ гпко
М» 1ГХІІІК} М ЧИ В)з перствоться у вулик. Ламається
ви чайний графік лекцій
ЧИ } років, всі щось клеють,
вирізають, чіпляють, фан.нкуті», ліплять, малюють,
/компонують.
Зовсім
іншими стають учителі —

домашніми, лагіднішими,
умиротворсннішими. І ось
уже ваша школа чи учили
ще,, ваш кабінет чи клас ста
ють казковим і чарівним —
із паперовими гірляндами,
блиском
ялинкових
іграшок, по-мистсцьки
вирізай ими сніжипками.
Як все пристой банально —

п ростки кольоровий напір,
якийсь слюдяний дощик, а
от все ж святково, гарно,
тепло на душі. Чим ближче
до новорічної ночі, тим
густіший запах глиці, тим
більше псреднбворічних
турбот. Ах, карнавал, кар
навал... Як хочеться, щоб
сталося щось хороше, чого

лиці Тихомирова, 74 живе
рогі читачі, наші Таня Мизин, яка захоп
Звірні
друзі! Сьогодні люється
вос
індійським мистец

Інформссрпані ин

ШВА

II г

вашого улюоленого
актора
Після кожної прем’єри свого фільму Ар
нольд Шварценеггер вивчає реакцію гля
дачів, а ще він має звичку вирізати з газет
найзліші рецензії, вставляти в рамку і
чіпляти дома на стіну.

Розповідь

про

Його рятує гумор — і в житті, і на екрані.
Але в житті Арнольду хочеться, щоб його
сприймали всерйоз, адже мало хто вміє так
мужньо мовчати або з серйозним виглядом
промовляти дурні монологи так, що розум
ним глядачам смішно, а хтось сприймає їх
за чисту монету.
Шварценеггер приймає у власному
офісі — колись цей старий будинок буЛ
штаб-квартирою каліфорнійської нафтової
компанії. Висока стеля, східні килими, ан
тикварні меблі /Шварценеггер тут же
інформує відвідувача, що у нього є ще й
шикарний маєток за містом/. Господар
офіса недбало сидить за старовинним ду
бовим столом, димить цигаркою /по 25 до
ларів штука/. Його біцепси, обхватом 56
сантиметрів, не дуже помітні під білою
спортивною сорочкою. На стіні — портрет
на шовку пензля американського художни
ка Ендрі Уорхола. На портреті — дружина
Арнольда, теж знаменита Марія Шівер, ве
дуча телепрограми Ен-бі-сі. а також
племінниця Джонна, Роберта і Пдварда
Кеннеді.
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* Рівно через п’ять хвилин після появи
на світ крихітного Давида помістили в сте
рильну поліетиленову камеру — в його ор
ганізмі були відсутні захисні сили. Хлопчик
ріс —збільшувались і розміри його стериль
ної камери. Вона нагадувала акваріум.
Батьки й дитина бачили один одного через
прозору оболонку. Два гумових канали для
материнських рук — так мама годувала
його, тримаючись, за гумову "руку” син на
вчився ходити. В шість років Давид “пішов
до школи’. З його камери в клас проклали
телевізійний кабель, завдяки телеекрану
хлопчик міг бути “присутнім” на уроках.
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рейко
бажає
яиувальниського кіно,
вомиргород.
ніна. 118. кв. 12.
І ще один лист, в якому
адресат просить не вказу
вати и прізвища (редакції
воно відоме) і писати за та
кою адресою: 317253 Ново
український р-н, с.Іванівка,
до запитання, Світлані.
Дівчині 20 років, можливо,
тому вона просить прихова
ти прізвище. Нам здається
зайвою така пересторога.
Хіба.вік заважає Світлані
любити пісні Віктора Цоя і
одержувати листи від нових
.друзів? Вітаємо вас.
Світлано і всіх читачів нашої
газети з Новим роком!

род.
Г. )ксана
ии час чи^ЯЖе./елТ'ЗЄ музику,
товаришів у
хоче листуватия. бо ду> ■* любить отриму
вані ли їй. Пишіть їй на адс\
317015
ІС • ловодський р-н. с.Глин.ьке. вул. Чкалова. 13. Ок
сані 15 років.
Занотуйте ще кілька ад
рес:
317320 м.Новоукраїнка.
вул.Р.Люксембург. 62. Ко

Ваша ‘’Поштова скринь

ка".

УСМІХНИСЬ’

Лікарі' /зробили йому перес
кісткового мозку його сестри, але опер
не вдалася. Розуміючи, що Дави
тувати, дозволили йому вийти
Дванадцять років Давид жив
дитина. Потім почав втрачати сй
вранці він не прокинувся...

— Павлику, чому ти не даєш
санок братикові? — питається
мама.
Як не даю? Завжди, як
з’їду санками з гори, то даю
йому витягти на гору’ —
відповідає Павлик.

* Лілліан Рут Лука
Америки сконструюва"
каючись води, гуд
стуватися іакою
обходити калюжі,
клацає, то дозв
ти її. якщо він
опору.

* * *

— Мамо, дайте 25 центів для
того чоловіка, що кричить на ву
лиці.
— А про що таке він кричить?
— Велика порція морозива
25 центів?
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Васильку, чому їй спізнився
на лекцію?
— Тому, що лекція почалася
ще поки я прийшов.

н,рвся
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— Знаєш, мамо, з цією на
шою школою якась дивна справа: вчителі нічого не? знають.
. _ V
знають, бо
завжди нас про щось питають,
а ми також нічого не знаємо!..
*
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н
с

таннє в 1991 році ми проси твом і мріє побувати в Інд^
мо вас зазирнути до “По Серед наших читачів
штової скриньки". Чи буде знаємо, багато при
існувати наша рубрика у на- • ників країни Гімалаї^, (Та
ступному році, залежитеме що чекай листів. Тетя
від вас. У-наш комерційний Шанувальникі
час вас приваблює “Клуб прошує до ри
знайомств . Це добре. Але ноненко
"Поштова скринька", не зичне
обіцяючи вам влаштувати
долю, допоможе познайо
митись і потоваришувати.
Нам так треба іноді
агат
відключитися від політики,
сварок, буденних тури
Jap|gca і\етр^ченко з
поспілкуватися з друзями
юбить “
В листах ви -звичай
те говорити і про п^лі
про буден
вже оуду'к»
рі/тівсь
блеМИ;
нко Т

ждешдак довго. У юнои
це, мабуть, зустріч справи,
нього друга. Ось заграє м\
зика і до тебе. Сніжинко ч
Ма.іьїцііо. ні іій іс он т
Мушкетер чи Пірат і вия
виться справжнім, не казко
вим лицарем... Бувають ж
■плеса, особливо під Нови
рік! Грає музика... Ах. кар
навал...
°
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* Досвідчений Дід
Мороз прийде у до
бре забезпечену ро
дину. Ключ запиши
ти під ганчіркою для
ніг.
*Шукаю "Жінку в
білому". Снігових.
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тикварні меблі /Шварценеггер тут же
інформує відвідувача, що у нього є ще й
шикарний маєток за містом/. Господар
офіса недбало сидить за старовинним ду
бовим столом, димить цигаркою /по 25 до
ларів штука/. Його біцепси, обхватом 56
сантиметрів, не дуже помітні під білою
спортивною сорочкою. На стіні - портрет
на шовку пензля американського художникаТндрі Уорхола. На портреті — дружина
Арнольда, теж знаменита Марія Шівер. ве
дуча телепрограми Ен-бі-сі. а також
племінниця Джонна, Роберта і Едварда
Кеннеді..
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ідпбвідає Павлик.
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обходити калюжі,
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Не кожен чоловік удостоїться честі буї и
прийнятим в клан Кеннеді, але Шварценег
гера така рідня не бентежить. І він, і Марія
настільки захоплені роботою, що не дуже ;
турбуються про щось інше. “Для нас обох^
завжди найважливішим було працювати і
поважати один одного. Але я знаю, що
Марія одержує від роботи ще більше задо
волення, коли я поряд. Я даю ідеї для її шоу,
а вона допомагає мені порадами у фільмах.
У знімальній групі її люблять — вона знає
стільки історій!” Все з тією ж інтонацією
гнома, який говорить про Білосніжку, Ар
нольд розповідає, наприклад, про те, як
довго його дружина добивалась зустрічі з
Фіделем Кастро. “Зате коли Марія нарешті
опинилась на Кубі. Кастро особисто пока
зував їй Гавану, охоче відповідав на запи
тання. Марія дуже відповідально ставиться
до своєї роботи. Правда, робота змушує
нас розставатися частіше, ніж нам хотілося
б...”
Він не багатослівний — за винятком тих
моментів, коли говорить про Марію. Вони
познайомилися на чемпіонаті зірок про
фесійного тенісу, присвяченого пам’яті Ро
берта Кеннеді. “Я одразу зрозумів: Марія —
жінка моєї мрії, у ній було стільки життя,
вона дуже гарна? Мене захопило в ній праг
нення до успіху”.
І все ж вони одружились тільки через
- десять років, в 1986. “Всі ці роки я любив її
есе більше й більше, — говорить Арнольд
Із спокійною пристрастю. — але я сприй
мав одруження не як угоду з вкладанням
капіталу”.
На запитання, хто з чисельного
сімейства Кеннеді подобається йому
більше всіх, Шварценеггер відповідає: “Я
дружу з ними усіма”. Але це не заважає
йому залишатися переконаним ре
спубліканцем серед знаменитого клану де
мократів'. тож, природньо, трапляються
"гострі дискусії”. Австрієць за походжен
ням. Шварценеггер в 1983 році став амери
канським громадянином: “Звичайно, жаль,
що я не зможу балотуватися в президенти
— для цього треба народитися американ
цем. але в моєму становищі є й перевага —
не треба прагнути до цієї мети. Що сто
сується моїх з Марією симпатій до різних
в партій, то це навіть добре — Марія розши-

і

який

ставлення поліції до молоді.

“КАЛЯДИН, Я У БАБУШКИ АДИН
Повертається до нас чудова
традиція різдвяних колядок та но
ворічних щедрівок. Колись вчи
телька наказувала: ’“Глядіть, діти,
не подумайте хто ходиш під хата
ми. старцювати..." З кожним роком
все сумніші були українські села в
пору свят — все менше -і менше
маленьких
колядників
та
щедрівників з'являлось на вулицях,
затихали дитячі голосочки, поки й
ЗНИКЛИ ЗОВСІМ.

Сьогодні ніхто нічого не забороняє — навпаки, мова йде про
відродження традицій. Але сучасні
діти не знають ні щедрівок, ні коля
док, не вміють їх співати. Чудове
дійство загубилося, втратилось. А
бажання, є. Тому і йдуть
найсйіливіші по хатах, по міських
квартирах, ніби щедруючи та.коля
дуючи. але ж прийдуть, промим
рять щось невиразне, та й ждуть
гостинця. Ото й усе дійство! Так чудова. поетична філософська народ-

на традиція перетворилась дійсно в
збір гостинців по квартирах. Коляд
ка із багатовіковою, енергетично
зарядженого твору перетворилась
у примітив: "Каля^. каляд. калядин.
я у бабушки адин
Йти колядувати треба із
звіздою. змайстрованою так, щоб у
ній можна було поставити запалену
свічку, вогонь якої треба берегти
від впру, від заметілі, як символ
—
„----- „РЩ.
світоча,
що не дає колядникам
зби
тися з путі, бо ж несуть вони людям
радісну вістку. Про це сповіщають і
голосисті дзвіночки, причеплені до
вершин звізди.

ла:

Ко.ія:іііики співають:
Нова радість стала, яка не бува

Над вертепом звізда ясна
світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився.
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— Знаєш, мамо, з цією на- І
шою школою якась дивна спра- 1
ва: вчителі нічого не знають, бо '
завжди нас про щось питають,
а ми також нічого не знаємо!..

з квартири
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— Мамо, дайте 25 центів для
того чоловіка, що кричить на ву
лиці.
.
—
.
„
-А про що таке він кричить'
-- Велика порція морозива
25 центів!

.1

4
4
4
4
4
4
4
+
♦
+
+
+
♦
♦
♦
4
♦
♦

А*

Як чоловік пеленами, убого по
вився.
Ангели співають, славу й честь
звіщають.
На небесі і на землі мир гіроповідають.
Давид виграває, в гуслі ударяє.
Чудно, дивно і предивно Бога
вихваляє.

І ми теж співаймо. Христа про
славляймо.
Із Марії рожденного смиренно
благаймо:
— Просим тебе. Царю, небес
ний Владарю,
Даруй літа щасливії сего дому
господарю.
Да_руй літа щасливії нашій
славній Україні.

ДОБРИЙ ВЕЧІР
Добрий вечір тобі, пане госпо
дарю.
радуйся!
Ой радуйся, земле. Син Божий
народився.
Застеляйте столи та все килима
ми.
радуйся!
Ой рахуйся...
Та кладіть калачі з ярої пшениці,
радуйся!
Ой радуйся...
Бо прийдуть до тебе три празники в гості.
радуйся!
Ой радуйся...
Ой перший же празник — та
Різдво Христове,
радуйся!
Ой радуйся...
А другий же празник — Василя
Святого,
радуйся!

рює МІЙ ПОЛІТИЧНИЙ світогляд, я —її”.
Китаю. Ми б побували у різних містах, го
Розповідаючи про що-небудь, Арнольд
ворили б з людьми, ходили б по музеях”.
має звичку пропускати імена. На запитан
Його знають як талановитого ко
ня хто з голлівудської еліти буває у нього в
лекціонера творів мистецтва: Арнольд ку
гостях, він довго не відповідає, морщить
пував роботи Уорхола до того. як вони ста
лоб: “Клінт Іствуд, інші люди... Зате
ли дорогими, а написаний Уорхолом порт
віденський хор хлопчиків, коли буває в
рет дружини одержав у якості весільного
Америці, обов'язково до нас заїжджає!”
подарунка. У його колекції— картини Ша
Віденський хор хлопчиків? “О так, вони
гала і Міро, маса альбомів по образотвор
двічі були\ нас в гостях, — можна припу
чому мистецтву. Відносно ж уявної под
стити, що він одразу жартує, але, схоже, ні.
орожі він робить висновок: “Але хіба я і
— Спочатку ми слухали чудову музику,
Марія зможемо знайти вільний місяць од
потім ставили запитання: про історію хору,
ночасно?”
про те, як вони репетирують”.
(Далі буде)
На пропозицію пофантазувати, чим би
він зайнявся, маючи місяць відпустки, Ар
нольд одразу заявляє: “Марія і я. ми обоє Г
захоплюємось історією, мистецтвом. Ду
маю, ми поїхали б до якої-небудь країни,
про яку нам мало що відомо, наприклад, до
______________
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Ой радуйся...
А третій же празник — Святе
Водохреща.
• радуйся!
Ой радуйся...
А що перший празник зішле
тобі втіху.
радуйся!
Ой радуйся...
А що другий празник зішле тобі
щастя,
радуйся!
Ой радуйся...
А що третій празник зішле всім
нам долю.
радуйся?
Ой радуйся...
Крім різдва, зимою с ще народні
свята. Яку участь в них брали діти,
що співали, і що говорили, ми розка
жемо вам у наступному випуску
“Вітрил”, який вийде вже у Новому
році.

^Досвідчений Дід
Мороз прийде у до
бре забезпечену ро
дину. Ключ залиши
ти під ганчіркою для
ніг.
*Шукаю “Жінку в
білому”. Сніговик.
••Секції фігурного
катання терміново
потрібні спортивні
пари. Одинакам на
дається гуртожиток
*Продам
бен
гальські вогні бен
гальського вироб
ництва.
••Міняю шафу з
сосни у відмінному
стані на натуральну
сосну не нижче 1 м.
••Придбаю
сервірований но
ворічний стіл на
шість персон.
*Міняю кавову гу
щу на банку розчин
ної кави.

* Заздалегідь потурбуватися про май
бутніх нащадків доведеться батькам у м.
Батайську Ростовської області. їм запропо
новано завчасно перерахувати на рахунок
міського пологового будинку півтори-дві ти
сячі карбованців.

* Пес Зорба із породи мастіфф потрапив
до Книги рекордів Гіннесса. Вихованець
американського мільйонера Кріса
Еріклідіса важить 144 кілограми. Зріст Зорби
два метри сорок сантиметрів. Щодня
він з'їдає 5 кілограмів м'яса.

НАТЯК
ЗРО
ЗУМІЛА!
ЗБАГНУЛА!
* В трубку вчителька
кричала:
— Алло, мене чуєте?
Галя двійок нахапала.
Чом не реагуєте?!
— Як це так не реа
гусм? —
Похопилась мати. —
Продавщицею пра
цюю,
Кажіть, що дістати.

ми довкола старих кам’яних
корпусів і раділа, що поряд
невтомне іримкотів метале
вим серцем димучий завод
— усе ж якась пульсація жит
тя. співзвучного її стану.

Для здійснення цієї мети тільки радувати". — говорив
їй потрібно буде вісім тисяч. він. і зараз вона б не відчула
Вона поїде в місто, на око в цих словах докору. Колись
лиці якого вікнами в поле вона покрила їхнє кохання
стоїть особнячок, де. вже. мороком розлуки й журби, а
вона через
мабуть, тупотять маленькі тепер, якщо Славомиру це
силу турбувалася тільки що
Олегу не потрібні були ні ніжки. І коли вона зніме но
потрібно, то буде так. як він
денним виходом на злиден синок, ні донечка. Ледве рік мер у готелі напроти, то змо
захоче. Адже їй немає іце
ну і нудну /хто тепер ходить їхнього спільного життя ми же бачити з вікна, як у дворі
п’ятдесяти, чорт забирай, а
у бібліотеку — пенсіонери та нув. як занепокоївся: "Ха юна красуня (висока й довго
йому вже цілих двадцять
диваки/ службу та здобуван зяйки вдома хочу! Небожи коса. а не маленька і заскуба
шість’ Вона лише кокетливо
ням у сірих розлючених чер телька хороша для коханки". на. як вона) вішає дубіючі на
усміхнулася, коли він зану
гах хоч якогось харчу. Ще Та й знайшов хазяйку. Якраз морозі дитячі колготки. Але
рився пальцями у її волосся;
вчора вона вважала за тяжку коли вона в лікарні була. Хо
їй то буде зовсім байдуже — "Ти приїхала назавжди?" Ну
працю витирати пил на меб ча приходив, гостинці носив їй би тільки побачити Славозвичайно! Вона йому так і
лях і підфарбовувати вранці — тільки вдень. Вечори, од мира. Вісім тисяч досить, аби
скаже, тільки-но він повер
вії — для чого? Все одно до нак. не дуже на користь привести себе в допустимий
неться з новорічним сюрп
неї ніхто не ходить, аби милу пішли, скоро й друга не дого вигляд. Якщо їй ще немає
ризом. на організацію якого,
ватися чистотою, а бажання дила: "Тупа, як двері. З то п’ятдесяти, то новим одя
сказав він. потрібен час. тож
бачити своє стражденне ли бою хоч поговорити можна". гом. масажем, косметикою і велів нікуди не відлучатися з
це'в дзеркалі щезло в неї Та їй уже не хотілося- з ним внутрішньою
зосе-ррд- номера. І вона зручно пм<'
після тою. як одна жінка, по говорити. Олег_жив поруч, і. ЖЄНІСГЮ Вона доб-'ється. Щоб сіилася в кріслі, зі щасливою

Ще вчора

останок

мені

цю

гірку

радість..."
Боже, він одружується.
Ну звичайно ж. одружується.

Він хотів перед нею цією
зміною в житті переконати
ся. що вона більше не пере
шкоджає його новим по,чут-

тям. а вона, дурна, нещасна
сіра миша, повірила, що він і
досі — стара облізла миша!
"Ми майже такі; як ви. Ок
сано. У нас є такі самі без
межні моря, такі пахучі луки
й такі дзвінкі ручаї, тільки все
у нас чисте й незакаламуче-

вертаємося ні з чим. Оксано,
підійди до вікна о де« ягій ве
чора — попрощайся зі мною.
Підписуюся іменем, яке мені

видалося найдобрішим із
земних, але й це мені не до
помогло — ви в своїй затя-

тості й зневірі сильніші від
нас.
сла во мир".
До десятої не залишало
ся нічого.- Червоно-голубий
еліпс повільно піднявся над
далеким горизонтом, завис

серед вас із єдиною метою:
зрозуміти причини вашого

на мить,
просвітивши
наскрізь чорний гребінець
ялинкового лісу, і розтанув у
поцяткованій кольоровими
ракетами пітьмі.

занепаду, вашої агресив
ності вашого прагнення об
дурити один одного. Ми иия

/Його бачили багато лю
Ідей. але ні в кого ця тарілка
не
викликала запитань. Гар1

не. і ми багато років живемо

"МОЛОДИЙ
КОМУНАР

грудня
року

просивши "якусь книжку про
любов" і тала плакатися їй на

ну штуку хлопці запустили з
гармати, шкода, що на

доли» і д.
скоро схамену
лася І а на&іщо воно вам. ви
молода Ще п'ятдесяти не
має, так ”’ Так. їй було трид

відкритті ялинки потім такої
не влаштували - видно.’ не

вона сприймала иоіи як

їй не було ще й сорока.

ли^ч що нас

сусіда по кімнаті в гуртожит
ку: подобається чи не под-

Все. що ‘можна було
віднести в комерційний, да
ло навзамін лише чобітки,

ваша біда, і хотіли знати, як
цього уникнути. Не можу по
хвалитися. що багато чого до
сягай на цьому шляху. Окса
но. ти мене любиш — чому ти
не захотіла бути зі мною за
вжди? Я б відкрив тобі свій
секрет, коли б ти стала чле
ном нашої сім’ї. Ми б могли
полетіти до нас /відстань для
подолання
вашим

Г Г1 ПГТР рігяючи за
різноколірними спалахами
цять шість. Ще вчора вона
за шибкою
десь неподалік
боялася підходити до теле
обається, а мусиш при
стояла гарматка, з якої репе
фону: їй дзвонили або по
терпітися, бо жити більше шурхотливу спідницю, ан гир у вал и майбутній но
милково. або Олег чи ще
ніде. Славомир же спочатку горську кофтинку. Все інше ворічний. фейерверк. Чорне
гірше, його нова /третя/ дру
був для неї мов знеболюю
й навіть більше дав Олегівжи- небо здавалося їй близьким і
жина. Цікавилися, "як там ха
чим засобом, аби не ятрили лим. Він тримав його тут, не гостинним, бо саме під його
та". Вона приречено погоди
думки про своє розколоте довіряв черговій тещі: "При шатром вона прийме но
лася. що так буде довіку:
життя. Коли Ж Олеї. ще терп гребе". Вона мала тепер ме- ворічний подарунок Славоквартира го його. Тримає за
ляче спостерігав за нею. за # ту в житті й заради неї твердо мира. У неї не було сумніву,
пасний аеродром на випадок
пропонував забути все. “жи заявила Олегу, що продала що ним будуть ті слова, які
авари в черговій сім'ї. Ще
ти як люди" й подумати про килим через матеріал ьну ' хотіла сказати йому. Він проскруту й що поверне борг, сто пішов підготувати
коли розбагатіє. Олега так батьків. Певно, зараз у будиприголомшило нахабство ко ночку напроти розсте
лишньої покірливої дружи ляється крохмальна скатер
ни. що вона без пригод тина, виймаєі ься з холодиль
відбула в місто, яке давно ника засніжене шампанське
жило в її уяві й де її чекав — Славомир ніколи не пив
Славомир - - інакше навіщо ніякого спиртного, крім шам
панського. і то лише коли во
було те "Поле чудес"?
Біля будиночку з вікнами на набирала в рот. а він по
на засніжену рівнину не краплі його виціловував...
їй уже здалося, що вона
висіла дитяча одежина, а се
вчора
це поіихеєеньку динь
як у воіх . вона ред дітлахів у сусідніх дво підносить келих із шампан
виціджувало з неї життя,
зводячи
його
до
беззмістовного плину часу
на пару з телевізором, а
відтепер у неї з’явилася ме
та. бо вона відчула в собі ба
жання дії.
Вона дивилася "Поле чу
дес". уже поринаючи в липку
дрімоту, коли ведучий бро

відчула, що її віднесло надто
далеко від осоружного бере
га. зі Славомиром вона ніби
переносилася в незнані
квітучі долини, де за вкриті
буковими лісами гори
чіпляються легкі хмарки,
мандарини можна їсти пря
мо з дерева, де вдень
співають жайворонки, а зо

керським голосом перевер
нув їй життя: "У третьому
відбірковому турі беруть
участь: Славомир Вронський, працює інженером,
приїхав із міста...’’
— Славомир Вронський
звучить як псевдонім. Ви не
письменник? —
Вона

ряними ночами не кричать
сови.
Все неодмінно мало ко
лись скінчитися, але Славо

пам’ятала, що тоді навіть
спромоглася усміхнутися. А
щойно ж сиділа у сутінках
парку осліпла й оглухла від
ридань, коли це хтось опу
стився перед нею на коліна й
теплими долонями витер
сльози зі щік.
Він був ніякий не пись
менник. а студені і мав
двадцять років, а вона трид
цять. Вона тільки-но вийшла
з тієї жахливої лікарні, де
стіни обмальовані чиїмось
невимовним щастям — "Си

нок Денис". "Ура. донечка
Настуся", де молодесенькі
мами піднімають у вікно
тюльпани, прив'язані до бин
та чоловіками, а вона тільки
кружляла цілісінькими дня-

мир і чути про це не хотів. Він
поїде звідси тільки з нею. "Я
тебе кохаю. Оксано, тому ти
завжди будеш гарною для
мене. Ось поглянь на фото
моїх гата й мами, вони дуже
молоді, бо люблять одне од
ного. так і в нас буде".
Вона
не
захотіла
“зіпсувати йому життя". Пе
реробити інститутське на
правлення, зостатися тут.
щоб зустрічатися з нею — "і
з Олегом?" Ні. Він хотів, щоб
вона
належала
йому
повністю - і щез безслідно.
А через роки інженер Славо
мир Вронський зіграв у “Полі
чудес* кепсько, не вгадавши
жодної літери з простого
слова, але з дозволу язика
того ведучого передав
привіт Оксані — "Якщо вона
мене ще пам’ятає", і в неї
з'явилася мета в житті.

%

рах вона легко вибрала хлоп
чиська. щоб послати його з
запискою. — Вони зі Славо
миром колись постійно че
рез дітей викликали
його з
гуртожитку, а її... а її з дому
Олега. Нинішній хлопчисько
попросив за послуги долар,
та вдовольнився й жуваль
ною гумкою. І ще вечір, і ще

ським до губів, вона вже
відчула на щоках поколюван
ня фонтанчиків піни, коли в
двері постукали. Якийсь
’ хлопчик тицьнув їй у руки
конверта. О. Славомир лю
бить інтригуючі зупинки на
шляху до мети. Напевне, за
раз вона прочитає щось на

зразок його улюбленого "Че
ніч, і ще цілий день для неї каю під найвищою з трьох
існувало тільки це вистелене берез на розі."...
теплою глицею кубельце
“Оксано, один із холод
(Славомир приніс цілий сніп них пришельців. котрих ти не
ялинкових гілок) і відчуття, любиш вважає за потрібне
що тепер усе буде інакше, порушити свій звичай і по
що все минуле прісне життя прощатися з тобою. Я не міг
зосталося десь далеко й ско тобі дзвонити, писати,
приїхати до тебе — навіщо,
ро зникне навіки. •
Цієї її впевненості коли ти відмовилася від ме
нітрохи не порушила Славо не, я був тобі зайвим і, ма
мирова цікавість: чи й досі її буть. заважав тобі. Тільки ти
хвилюють
НЛО
та цього не показувала, бо на
інопланетяни? Колись їй зда відміну від більщості з вас
валося. що він потай не схва була делікатною. Але перед
лює її захоплення, а тепер тим. як відрізати шлях до те
вона недбало відмовила ми бе назавжди, я хотів тебе по
нулим кумирам у праві зай бачити. А раптом би сталося
мати місце в її новому житті: диво? Ти вишукувала всілякі
“Навіщо мені ці чужі й хо чудеса у фантастичних кни,-

лодні пришельці. я й без них
досить намерзлася”. Тепер з
минулого з нею залишилися

тільки спогади, які гріли. На
приклад. оця Славомирова
звичка ніколи не прощатися.
"Прощальні
поцілунки
мертві". — говорив він. Він
любив
лише
обійми
зустрічей. "Кохання повинне

і.нііКґПИ

щоразу таке чудо виходить.
Думати про Славомира-

вже не могла. Вона помили
лася тепер. Тоді, коли не
поїхала з ним. виходить, зро
била правильно. І вдруге пе
реконалася в цьому, коли він
таким жорстоким жартом

привітав її з Новим роком.
Роком пошуків грошей для

Олега! Вона навіть не вибігла
в коридор, щоб глянути, хто
ж це ще одного конверта

космічним апаратам треба

підсунув під двері —’може,

шістдесят
років.
ми
пролітаємо за чотири місяці/.
Ми могли б зостатися тут —
лише в тому разі, коли б я
одружився з тобою. Інакше
після певного терміну пере
бування тут ми обов’язково
маємо повернутися. Хто за
тримувався довше — ставав
схожим на вас. і ми вдома не

сам Славомир. ‘Гарно про
пришельців закрутив, ішов
би справді в письменники.

знали, що з такими людьми
робити. З тобою ж я був би
самим собою. До кінця нашо
го строку зоставалася ще
півроку, але тато вирішив
відлітати раніше. У Ваших
крамницях зовсім зникли ди
тячі іграшки і тато сказав, що
це початок невідворотної ка
тастрофи. Ця зустріч із тобою
була моєю останньою
надією.
і
вона
не
здійснилася. Чому, чому ти
боялася якоїсь різниці у на
шому віці, коли я говорив
тобі, що люди, люблячи один
одного й будучи разом, за
вжди лишаються молодими?
А старіють, коли їх ніхто не
любить, від розлук і прощань.
Хіба ти ніколи цього не
гах
та
газетних
помічала. Оксано? Серед ва
повідомленнях про контакти
ших людей так багато висна
з іноземними цивілізаціями,
жених. старих і занедбаних
тож не могла не любити пе
тому, що їм важко дюбити
редачі хоч і жалюгідної, але з
один одного через не
такою звабливою назвою —
щирість і злостивість. Аби ми
"Поле чудес". Я не хотів ду
знали, як допомогти вам, як
мати. що було б. аби ти не
зробити
ваше
життя
приїхала. Ти приїхала, але не
. .радіснішим, щоб воно не ду
назавжди, подарувала на-шило в вас любов. Але ми по

Ну, хай знущається далі! бач,
пропонує в новій записці
підійти до дзеркала, в кінці
коридора — в її так званому
люксі якісь "агресивні зем
ляни" висадили його за неза
пам’ятних часів, лише цвяхи
в дверцятах шафи зоставили.
Добре, вона піде до дзерка
ла. Вона посміється над со
бою. довірливо закоханою
ідіоткою. Вона заслужила
своєю наївністю помилувати
ся на потягану фізіономію,
яка ще відчуває доторк Славомирових рук (він ще й ак
торські здібності мас) і на
завжди зрозуміти: з її віком і
талантами їй на роду написа
но стерегти квартиру Олега,
поки не вижене. Що ж. спа
сибі Славомирові за урок.

Вона з якоюсь героїчною
полегкістю підійшла до косо
бокого трюмо, смикнула за
шнурок засидженого мухами
бра. ребром долоні згорнула з
жовтуватого скла масну пи
люку, сміливо вп’ялася по
глядом у протерту ополонку,
сахнулася і з відчайдушним
криком, сі юти каючись, жма
каючи доріжку, налітаючи на
визираючих із номерів лю
дей. побігла но коридору, за
кривши долонями, стискаючи
пальцями і шкрябаючи
нігтями своє сліпучо молоде
лице.

Н. ДАНИЛЕНКО.
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УСІХ, ХТО ХОЧЕ ДАТИ
ПОДІБНІ ОБ’ЯВИ, ПРОСИ
МО ПЕРЕКАЗАТИ В БУДЬЯКОМУ ПОШТОВОМУ
ВІДДІЛЕННІ НА РОЗРА
ХУНКОВИЙ РАХУНОК РЕ
ДАКЦІЇ № 002700202 У ДИ
РЕКЦІЇ УКРСОЦБАНКУ м.
КІРОВОГРАДА,
МФО
323293

13КРБ.65КОП.,
вкласти в конверт кви
танцію про відправлення гро
шей, розбірливо написати
текст Вашого оголошення і
надіслати до редакції. Корот
ко повідомте про себе все, що
вважаєте за потрібне, і так са-

мо стисло опишіть вимоги до
майбутнього знайомого.
Вкажіть свою зворотну адресу
з індексом, повністю ім’я та
по-оатькові, і ми безплатно
перешлемо нерозкритими всі
листи, які надійдуть на Ваше
ім’я. За Вашим бажанням Ва
ше ім я в газеті можемо не вка
зувати.

~ .
цікавить
огіуоліковане в газеті оголо
шення про знайомство, на
пишіть абонентові листа за
адресою:
316050,
м.
Кіровоград, вул. Луначарського, 36, редакція газети “Мо
лодий комунар”, Клуб знай
омств, аооненту №...

к
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А ім і н іс г ра ці я

тролейбусного
дить

набір

водіїв

Учні

К і ровоі• ра де ького
управління

на

курси

тролейбусів

учбово-курсовому

прово

забезпечуються

у розмірі

“ЯТРАНІ”

навчання

класу

комбінаті

на

За довідками звертатися у відділ

“Об-

кадрів управління.
І

Шаховий

клуб

“Каїса"

ОСТАННІЙ ТУР
МАРАФОНУ
Сьогодні ми про’понуємо вам останній, дванадця
тий тур нашого конкурсу. Ллє спочатку перевірте вірні
рішення минулого туру.

Завдання

1

1Тсі2 Сб5 2.Ссі4х
1. ...Себ 2.феЗх
1. ... СФ6 2.Ке6х
1. ...C-.d2 2.Kd3x

Кіровоградське
обл ас не у п ра вл і н н я
статистики
повідомляє, що величи
на індексу споживчих цін
фіксованого набору товарів
та послуг, які входять до
складу мінімального спо
живчого бюджету за листо
пад 1991 року становить
134,2 відсотка в цілому по
Україні.

ОБМІНЯЮ

Завдання

2

Завдання

З

Завдання

4

1. ...КФ5ФЬ4 2.ТеЗ+К:еЗ З.Кббх
1 ...ф44 2.Кгіб+КЛ6 3.ф:е5х
1. ...СЬ4 2.ф:е5+К:е5 3.К:гі2х
1. ...Сб4 2.І^2+К:й2 З.ТеЗх
1.Фф2~ 2.К03+Крдб З.Кебх
1. ...С^4 2.К4Л5+КрдбЗ.КФ4х
1. ...Ссіб 2.К6:с15+Кре4 З.кфбх
1. ...гі6 2.К:е6+Крд6 3.КФ4х
1. ...е5 2.К^7+Кре4 З.КФбх
А зараз дванадцятий ту р.

Завдання

1

Завдання

2 .

Завдання

З

Загублено

Білі: Кра2. Fd5.Te7.Tf1.Cc5.Cd7.Kc7.Ke4.nf3 (9)
Чорні: Kpf4.Ta4.Tf8.Cg7. п.п.аЗдЗ(7)
Мат в 2 хода (2 очка).

Білі: Kph7.Fd8.Tb5. rg2.Cd4.Ce6.Kd7.Kf7, п.п.
е.4.дб(10)
Чорні: Kph5.Fd5.Ta5.Cb8.Cd1, п.д.7, (6)
Мат в 2 хода (2 очка).
Білі:
Кра8,Бсб,Те1,Сб4,Себ.КаЗ.Ке2.п.п.Ь7.с2.б5.Г4.Г6.
д2(із)
. Чорні:
Кре4.Та5.ТЬ5.Са2.КГ2.кд8.п.п.а7.Ь4.с3.д4,Ь7 (11)
Мат в 3 хода /3 очка/.

Завдання

4

. Білі: Kpc2.Ff1.Cb7.Cc3.Ka7.Kd3 (6).
Чорні: Kpc4.Fg4.Cf2. п.аб (4)
Мат в 4 хода /4 очка/.

•

Строк

їхати тролейбусами
7.

Початок занять в мірі комплек

Міняємо трикімнатну квар
тиру 37.1 кв.м на двокімнатну та
однокімнатну. Бажано в центрі
міста. Телефон 24-24-48. Дзво
нити з 12 до 18 години.
* *
*
Івано-Франківськ
на
Кіровоград.
Двокімнатна квартира з
усіма зручностями в центрі
міста. Житлова площа 54 кв.м.
Звертатися за адресою: м.
Кіровоград, вул Делегатська,
За. їхати автобусом 114 до зу
пинки "Лелеківка"

1. Ке7 Кр:Ф6 2. фд7х
1. ...КрФ4 2.фб2х

денна.

— 6 місяців.

тування групи.

Загублену залікову книжку,
видану
Кіровоградським
інс титутом
сільськогосподарського маши
нобудування на іМ’я Вікторії
Анатоліївни ШАГ10ВАЛОВОІ,
вважати недійсною.
V»
«V
Загублений студентський
квиток N9 901503108. виданий
Кіровоградським інститутом
сільськогосподарського маши
нобудування на ім’я Олександ
ра Івановича У ШК АЛ ЕН К А,
вважати недійсним.
* *
*
Загублений студентський
квиток № 006/90. виданий
Кіровоградським
педінститутом на ім’я Вікторії
Володимирівни БАБКОВОІ.
вважати недійсним.

★★★

Загублений студентський
квиток N° 918/89. видании
Кіровоградським
педінститутом на ім’я Наталії
Олександрівни ШАГ1ОВАЛ.
вважати недійсним.

'

підготовки

3-го

навчання

стипендією

280 крб.

лжиткомунуправління”.

Форма

РОКУ

1991

І

до

зупинки

Тролейбусами

№№ 3,

5,

“Обллікарня”.

2, 4, 8 до зу

пинки “Кінотеатр "Ятрань".

СТРАХОВА 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 премії від 5 до
100 відсотків суми в залежності віл терміну страхування.
КОМПЛЕКСНЕ СТРАХУВАННЯ —за принципами Ощадбанку.
Виплачується щорічний процент за внесок:
1-й рік — 8%.
2-й рік - ю%.
3-й рік - И%.
4-й рік
13%. ■
5-й та наступні роки
15%.
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ — у випадку
смерті застрахованого його малолітнім дітям виплачується пенсія
в розмірі середньомісячної заробітної плати.
СТРАХУВАННЯ МАЙНА — здійснюється за ринковими цінами.
Якщо ваше майно не постраждало протягом визначеного строку,
передбачається виплата преміальних.
СТРАХУВАННЯ АВТОГРОМ АДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
— перед третьою особою, яка постраждала через необережність
застрахованого водія.
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ жінок на період
вагітності і пологів — гарантує отримання матеріальної допомоги
жінкам та новонародженим.
СТРАХУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО РИЗИКУ — дає можливість
впевненіше дивитися у майбутнє.
СТРАХУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ на час їх проведення,
л™
....
...................
. ........... — компенсує
СТРАХУВАННЯ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
ВАНТАЖІВ
вартість вашого вантажу, якщо він не прийде до •місця гіризначення.
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ трудових колек
тивів.
СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ПА ВИІІАДОК. ЗАКРИТТЯ дає можливість не боятися ринку і закриття
вашої фірми. Ми вам допоможемо.
СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
виплата ком пенса ції після втрати роботи.
КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ “М.

Громовий і к°”.

МИ — гарантія вашого успіху і впевненості
дні.
Наша адреса: м. Кіровоград, вул. Попова, 20, кори. 5.
Телефон: 59-68-38.

вівторок
■

УТ

понеділок
И
УТ

ЗО ГРУДНЯ
(1

ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Документальний
фільм “Крик птаха". 8.50 музичний телеярмарок. 9.45 Документальний фільм
"Зоряні хвилини нашого життя". 11.00
Художній фільм "Змієлов". 12.30 Цир
кова програма 12.50 УТН. 16.00
YTH.16.iO Концерт дитячої художньої
самодіяльності. 16.30 Прем'єра доку
ментального фільму "Від Малоросії до
України" (Франція — “Укртелефільм').
17.40 Дитячий телетеатр. " Лисеняхитрун’’-. Лялькова вистава. 18.20 "Фре
ски". Розспіви Києво-Печерської лаври.
18.50* Документальний фільм "Нехай
дзвонить дзвін". 19.00 УТН. 19.30
М.Куліш "мина Мазайло". Вистава
Харківського академічного ук
раїноького драматичного театру їм.
Т-І .Шевченка. 20.30 “Дзеркало"
Інформаційна
програма
Кіровоградської міської Ради народних
депутатів (Кіровоград). 20.45 На до
браніч. діти! 21.00 Продовження виста
ви "Мина Мазайло" /Харків/. 22.00 "На
ше котто’’ 3 циклу "Хто ми...". 23.00 Ук
раїнські мелодії. 23.20 УТН. 23.40
‘Нічний телезал'. Фільм-опера "Борис
Годунов";

ЦІ

(1

ПРОГРАМА)

6.00 Ранок. 8.30 Музей на Деле
гатській. 9.00 Прем’єра багатосерійної о
мультфільму Єноти" /Канада/. 1-а
серія. 9.25. ’ Василиса Прекрасна". Ху
дожній фільм. 10.50 "Ритми свят". Висіупаєансамбль “Шлл'ола” /Узбекистан/
11.05'Футбольний огляд. 11.50 Казки і
поиічі' народів
різних
країн.
12 ООІнформаційна програма. 12.20
"Удалині від гоміну міського...".
Відродження малих міст. 12.50 “Мері
Попліне. до побачення". Художній те
лефільм. 1-а серія. 13.55 По той бікрам
ни. З усмішкою... 14.00 Блокнот. 14.15
Іелемікст. 15.00 Інформаційна програ
ма. 15.20 Це було, було.. 15.45 "Остання
ніч року, що минає". Художній те
лефільм. 17.00 На балу у Тіопелюшки
18.00 Інформаційна програма. 18.20
Сходини. 19.05 "Як стати коханим".
Прем'єра художнього телефільму
"Портрет мадемуазель Таржі". 21.00
Інформаційна програма.

ЦТ

(2

ПРОГРАМА)

УТ

(2

ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.15 Час ділових
людей. 9.15 Візитна картка. Частина 1-а.
9.55 “Про майбутнє з надією" (Рік Амато
у Москві) 10.15 Візитна картка. Частина
2-а. 11.00 Художня програма "Лад".
11.30 Г.ІН.КСГ 12.00 Телетеатр Росії.
Г-.Олбі "Випадок у зоопарку . 13.25
Вперше в Санкт-Петербурзі. Гірезенташя книги Е.Рязанова. 14.00 Вісті.
14.20 “Телє і час". Зустріч з актрисою
театру драми і комедії Л.Лимар. 15.20
Спортивна програма. 15.50 Відеофільм
"Філумена мортурано". /"Укрте
лефільм’’/. 17.25 Концерт до Дня
працівників міліції України. 18./5 Документа-льний
фільм. “Спомин
/Київнаукфільм 7. 18.45 Естрадний
концерт. 19.10 Пісенний вернісаж-92.
19.30 Гелебіржа інформує. 20.00 Вісті.
20.20 "Роман у східному експресі". Ху
дожній фільм /США/

(І

ПРОГРАМА)

(І

ПРОГРАМА)

четвер
И

■ І січня

ЛІ ГРУДНЯ

8.00 УТН. 8.10 Різні мови — одне
свято. 8.50 Мультфільм "Кицьчин дім".
9.10 Г.Горін "Поминальна молитва'. Ви
става Черкаського українського драма
тичного театру ім. 1 [.Шевченка. 12.05
Наші гості — Московський камерний
хор. 12.50 УТН. 13.00 “Юна хвиля". Фе
стиваль молодіжної пісні. 14.15
Прем’єра телефільму "Дід Мороз”.
(Студія "Укртелефільм"). 14.45 Танцю
вальні ритми. 15.40 Художній фільм
"Дванадцять місяців". Т і 2 серії. 18.00
Концерт гурту Олега Кульчицького.
19 00 УТН. 19.30 Вперше на екрані УТ
м>Г).гфільм "Незвичайні пригоди муш
кетерів". 20.45 На добраніч, діти! 21.00
Усій вашій родині". Гуцульська но
ворічна програма народного ансамблю
"Лісоруб"
Великобичнівського
лісокомбінату (Ужгород). 21.20 Но
ворічний концерт. 1 частина. Представ
ляємо переможіїів фестивалю "Черво
на рута”. 22.25 Мультфільми про ко
заків. 23.00 Новорічний концерт. 2-а ча
стина. Представляємо "Студію Лева".
23.50 Поздоровлення українському на
роду ІІрезидента України Л.М.Кравчу
ка. 0.05 Шедрий вечір добрим людям.
2.05 Нічна феєрія. 3.05 Кіноконцерт.
3.55 Концерт виконавців України.

ЦТ

середа
УТ

(І

ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Концерт старовинної
музики. 8.55 П.Чайковський. “Спляча
красуня". Вистава. 11.15 “Зимові
візерунки”. Фольклорне новорічне
свято. 12.15 Мультфільм "Кошеня з
вулиці Лизюкова". 12.25 Концерт
вальс. 12.55 УТН. 13.10 Грає ансамбль
"Карусель". Українські народні пісні
на зимовому подвір'ї. 13.40 Майстри
гумору. 14.55 "Сонячне коло". Виступ
дитячих танцювальних колективів.
15.40 Золоті ворога. 16.25 Джерела
Бугу. Концертна програма. 17.15 Моя
любов — цирк. 18.25 Наші гості. Мюнхенський симфонічний оркестр. 18.55
Мультфільм "Як Гоша зустрічав Новий
рік". 19.00 "Дніпро". Інформаційна
програма. 19.30 Кіноконцерт. 20.45 На
добраніч, діти! 21.00 Співає Лайма
Вайкуле. 21.55 Бенефіс Богдана Стугіки. 23.30 УТН. 23.50 "Нічний телезал”.
Художній фільм "Іван Васильович
змінює професію".

УТ

(I

8.00 УГН. 8.10 Ранкова мозаїка.
9.00 Музичні зустрічі. 9.55 Концерт ди
тячого ансамблю бального танцю
"Радість". 10.25 Телефільм "Горлиця". 10.45 Художній телефільм “Гостя
з майбутньою". 1 і 2 серії. 12.45 УТН.
16.00УТН. 16.15 Для дітей "Веселка".•
16.40 Телефільм Іларюн СвенцицьКИИ
НаПрИКІНЦІ
ВІКІВ
1 1. 1 З
’•
Мультфільм "Пригоди капітана Врун
геля". 1, 2, 3. 4 серії. 17.55 "Моя муза
із Черемоша”. Про творчість відомого
єврейського письменника Й.Бурга.
18.40 "Повернення пісні". Музичнийі
фільм. 19.00 'Дніпро". Інформаційна
програма. 19.30 Науково популярнийі
фільм "Наталія Ужвій". "Доля". 19.50і
Реклама. 20.00 Концерт української
діаспори — учасники 2-го Всеук
раїнського фестивалю "Червона ру
та" 20.45 На добраніч, діти! 21.00і
Пісенний вернісаж-92. 21.20 Мо
лодіжна студія "Гарт” представляє.
22.40 Концерт Заслуженої Київської
чоловічої хорової капели ім. Ревуцькоїо. 23.35 УГН. 23.55 ‘/Нічний теле
зал". Художній фільм “Не зійшлися
характерами".

ЦТ

(І

ПРОГРАМА)

6.00 Ранок. 8.30 "Все збулося...".
Документальний телефільм. 9.00
І Ірем'єра
• багатосерійного
мультфільму “Єноти” 4 серія. 9.25
"Морозко". Художній фільм. 10.45
Друїий Всесоюзний фесіиваль телепрограм для дітей та юнацтва. 11.20 В
танцювальних ритмах. Концерт. 12.00
Інформаційна програма. 12.20 "В
афішах не значиться’. Документаль
ний фільм. 13.10 Під знаком ‘ І Іі". 14.25
Блокнот. 14.30 Простір. 15.00
Інформаційна програма. 15.20 Сьо
годні і тоді. 15.50 "До місяця рукою
подати". Художній телефільм. 1 серія.
17.00 Мультфільми 17.20 Другий Все
союзний фестиваль для дітей та юнац
тва. Р.Бредбер] — "Усмішка".
Прем’єра телевізійного спектаклю
(Волгоград). 18.00 Інформаційна про
грама. 18.20 Прем’єра телевізійного
документального фільму "Штірліц не
здасться". 18.45 •••До 16 і старші. 19.30
“Союзтелефільм" представляє.
Прем'єра телевізійного художнього
фільму Ми дивно зустрілись...". 20.45
Вечірня казка. 21.00 Інформаційна
програма. 21.35 Театральні зустрічі.
23.00 ВІД представляє "Матадор’’.
0.00 Інформаційна програма. 0.20
“АВІА-шоу". Передача 3. 0.50
[Ірем’єра мультфільму для дорослих
"Жіноча астрологія, або Неземне
тяжіння". 1.0О Авторалі "Париж —
Тріполі — Кейптаун”.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
6.00 Ранок. 8.30 "І Іісні Леля". Доку
ментальний телефільм. 9.00 [Ірем'єра
9.00 Прем'єра багатосерійного
багатосерійного мультфільму “Єноти". мультфільму "Сноіи". За серія. 9.25
2 серія. 9.25 "Кощій Безсмертний". Ху
"Попелюшка". Художній фільм. 10.50
дожній фільм. 10.35 "Що? Де? Коли;
12.00 Інформаційна програма. 12.20 Виступ зірок свіювого фігурного ка
Прем’єра фільму концерту "Свято на тання. 11.45 Прем'єра документаль
нашій вулиці". 12.45 "Мері Поппінс, до
побачення". Художній телефільм. 2-а ного телефільму "Благослови, душе,
серія. 14.00 Вас запрошує М.Чавес (Ку любов...". 12.10 "Всі люблять цирк".
ба). 14 45 "По той бік рампи". З Передача з Єкатеринбурга. 12.55
усмішкою... 15.00 Інформаційна програ
ма. 15.20 "Карнавальна ніч”. Художній Прем’єра телефільму "Видра на ймен
фільм. 16.35 У дні шкільних канікул"
ня Карна”. (Великобританія). 13.30
Парад
Санта-Клауса".
18.00 "Кінодайджест". 14.00 КВН. Фінал-91.
Інформаційна програма. 18.20 "Біле со
нце пустелі". Художній фільм. 19.45 У перерві — 15.00 Інформаційна про
Прем'єра документального телефільму грама. 16.20 "Зимові сни". Поетична
“Доля у танцювальних ритмах". 20.20 “З композиція. 16.40 Прем’єра художнь
Новим роком, тьоті та дяді”. 21.00 ого телефільму "Міські подробиці". 1Інформаційна проірама. 21.35 Вперше
на екрані ЦТ. Художній фільм “Ва . а серія. 18.00 Інформаційна програма.
банк". (Польща). 23.15 "Новорічна ніч".
18.20 "Уолт Дісней представляє...".
3.30 Танці, танці, танці. 4.00 Гіганти рок19.10 Прем'єра художнього те
н-ролу.
лефільму "Міські подробиці". 2-а
ЦТ (2 ПРОГРАМА)
серія. 20.45 Вечірня казка. 21.00
Інформаційна програма. 21.35 "ПісняУТ (2 ПРОГРАМА)
91". Заключний вечір телевізійного
8.00 Гімнастика. 8 15 "П'яте коле
со ". Художньо-публіцистична прографестивалю. В перерві — 0.00
ма. ю:__ „г_______
і. 10.00 Іграшки Галини Андрієнко.
Інформаційна програма.
10.30 Знайомтесь:
---------- - Дмитро Негримовський.
1 1.00 ДЛяльки
.......„...........Реггі
„. . . ”
ЦТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)
.Мультфільми. 11.25 "Чудова сімка".
19 НП “Г'оіг, . ......... ............. ..-У
___
12.00
"Слід людський . Скульптор
УТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)
В.Гончаров. 12.30 "Зигзаг удачі”-. Кон
9.15 “Вона завжди прекрасна".
курсна програма". 14.00 Вісті. 14.20 Ка
. 8.00 Гімнастика. 8.20 Іспанська мо
Історія російського костюма. 10.00 ва. 1 рік навчання. 8_50 Іспанська мо
лендарні обряди Нижегородської
землі. "Козьма-Дем’ян". 15.05 ІелеогФільм про Кубу: "Соціалізм або ва. 2 рік навчання. 9.20 Дитяча година
ляд “Далекий Схід". 15.45 "Нині". Нови смерть". 10.50 Дісней Крістмас на льо (з уроком німецької мови). 10.20 “Сло
ни релії ійного життя. 16.25. "Ляси". Но
во про кішок". Програма для дітей.
ду. 11.45 Міс Америка 1991. 13.45 11.05 "Бесіди про російську культу
ворічна шоу-програма. 17.25 Різдвяний
пиріг. Програма для дітей. 17.40 ‘Тіол
“...Все — сердце и судьба". ру". Передача 18. Автор і ведучий —
тергейсі". Ведучий програми — пись
Ю.М.Лотман. 11.50 Теат
М.Цвєтаєва. 14.00 Вісті. 14.20 Який професор
менник Аргур Кларк. 18.10 "Вас поздо
рал. Новосілля на Арбаті. 13.20 Під
“
Єралаш".
15.05
"Вісник"
в
Зальцбур

ровляють зірки естради". С.-Петер
гусеницями конверсії. 14.00 Вісті.
бург. 19.40 Вечірня казка. 19.55 Рекла
гу. Ю.Башмет і його оркестр "Солісти 16.00 Життя-буття. Програма Орен
ма. 20.00 Вісті. 20.30 СКВ. 20.45 "Різдво
бурзького
ТВ. 16.35 Американська
Москви". 15.35 Фільми Ю.Поднієкса.
одинокої людини”. Художній фільм
мрія в сімейному інтер'єрі. Програма
"Хресний шлях”. "Постскриптум". Мурманського ЇВ. 17.10 Квіти в домі.
(США). 21.10 "Навколо сміху”. У Цент
ральному будинку актора. 22.55 Рекла
17.10 Вінок срібного віку. 17.30 “Ци 1/.25 Грані. Художньо-публіцистична
ма. 23.00 Вісті. 23.30 Пісенний
ганськими шляхами Петра ДеметраГ. програма. 18.10 Київська панорама.
вернісаж-92. 23.50 Поздоровлення ук
Реклама. 18.55 Фільми Ю.Поднієкса.
Фільм-концерт. 18.30 Науково попу "Ми
раїнському народу Президента Украни
'. Частина 1. 19.55 Реклама. 20.00
лярний фільм "Українське барокко”. Вісті. 20.20 “Новорічний пиріг". 20.30
Л.М.Кравчука. 0.05 Новорічна програма
РТБ. 0.10 "Останній тролейбус”. 0.55
Прем'єра багатосерійного художньо
19.00 Пісенний вернісаж-92. 19.20 1 В
Новорічна програма 1.10 "Естрадне
го телефільму “Санта-Барбара". 1
шанс. 20.00 Вісті. 20.15 "Це чудове серія.
асорті". 1.55 Програма "А”. 2.10
21.20 Обличчям до Росії. 21.55
життя".
Художній
фільм.
(США).
22.55
"Російський рок-н-рол”. 2.55 Програма
"П'яте
колесо".
Художньо“А”. 3.10 "Пісні и танці СНД". 3.55
Реклама. 23.00 Вісті. 23.20 Музичнии публіцистична програма. 22.55 Рекла
"А...?" 4.10 Кінокапусник. 4.30 Л^оллінг
ма.
23.00
Вісті.
23.20
Реклама.
23.25
огляд
Сгоунз". Музичний фільм.
"П’яте колесо". (Продовження).

і

неділя

п’ятниця
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УТ

(1

ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 "Ранкова мозаїка”.
9.00 Канал “,Д".
Джерело. Фоль, 10.00 ...
”
,
,
і. 11.30
клорно-етнографічна
програма
___ т
ост’я з майбут

Художній телефільм
"Гостя
м
■
”
°
’
4ППГ
і/
—
±-нього". З серія. 12.35 Корифеї джазу.
РейЧа^льз. 13.20 УТН. 16.00 Новини.
Іи
1хао(ча про І(МІіа
іа гіакітиііа
16.15
"Казка
попа та
наймита^його
Балду". Лялькова вистава. 17.10Доку
мритлпкммй Шілкм "Ііип^ та й гплі’
ментальний фільм “Цирк та й годі*’.
17.30 Живе слово. 18.00 Мультфільм
"Пригоди капітана Врунгеля”. 18.30
Уроки духовності. /Кіровоград/.
19.00 “Д ніпро". Інформаційна програ
ма. 19\о0^ ^Спадщина". Заради нащадків. До 125-річчя українського товариства охорони пам’яток історії та
культури. 20.30 Реклама. 20.45 На до
браніч. діти! 21.00 І Іісенний вернісаж92. 21.20 “Віче". 22.50 УТН. 23.10
“Нічний телезал". Художній те
лефільм "Троє у човні, не рахуючи со
баки".

ЦТ

(1

ПРОГРАМА)

6.00 Ранок. 8.30 Концерт учасників
III Всеросійського фестивалю учи
тельських хорів. 9.
9.00
ОС [Ірем'єра багато
серійного мультфільму "Єноти". 5-а
серія. 9.25 "Мар'я-майстерниця”. Ху
дожній фідьм. 10.45 2-й Всесоюзний
фестиваль телепрограм для дітей та
юнацтва. "Догори ногами" /Омськ/.
11.05 Співає Д.Хворостовський. 12.00
Інформаційна програма.1 12.25
Прем єра документального фільму
"Вічні
селища".
13.05
Клуб
мандрівників. 13.55 Програма
Марійського телебачення. 14.25 Блок
нот. 15.00 Інформаційна програма.
15.20 “Спогад про дружину". 15.55
"До місяця рукою подати". Художній
телефільм. 2-а серія.
17.05
Мультфільм. 17.15 2-й Всесоюзний
фестиваль телепрограм для дітей та
юнацтва. “Антипод-о" /Вятка/. 181)0
Інформаційна програма. 18.20
[Ірем'єра документального те
лефільму "Зійти на сцену". Про ар
тистів естради К.Новикову і Р.Клейне
ра. 19.15 Прем’єра багатосерійного
телефільму "Моя сім’я та інші твари
ни". Га серія. /Великобританія/.
19.50 ВІД представляє: "Поле чудес".
20.45
Вечірня
казка.
21;00
Інформаційна програма. 21.35 “ВІД”
представляє святкові випуски про
грам "Рік в ефірі": "Діло”, "Погляд".
"Музобоз", ‘ Шоу-бі ржа". "Ніч в
"Олімпійському". У перерві — 0.00
Інформаційна програма. 1.10
[Ірем’єра документального те
лефільму "Танцюють усі".

ЦТ
УТ

(2
(2

ПРОГРАМА)
ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.20 Час ділових
людей. 9.20 Англійська мова. 1-й рік
навчання. 9.50 Дитяча година. /З кро
ком англійської мови/. 10.50
Англійська мова. "Сімейний альбом
США". 11.20 Мультфільм. 11.45
Російські меценати. Марія Тенишера.
12.25 Ансамбль танцю "Алан". 13.00
"К-2” поздоровляє. 14.00 Вісті. 16.00
"Заповідано... Забуто?". 16.30 “Кавказ-ревю". 17.15 "Увага: знімаю".
18.00 Фільми Ю.Поднієкса. "Ми".
Фільм 2-й. 19.00 “Я люблю этот город
вязовый...". М.Михалков. А.Разгонов.
Ф.Поленов. С.Ямщиков у програмі
"Ріг правди і Ямського поля". 19.55
Реклама. 20.00 Вісті. 20.20 “Но
ворічний пиріг". 20.30 Прем’єра бага
тосерійного художнього телефільму
"Санта-Барбара”. 2-а серія. 21.20 Па;
ралелі. 21.50 Спогади про актора: Ро
стислав Гілягт. 22 55 Реклама. 23.00
Вісіі. 23 20 "Шанси" Ретро програ-

і

■

УТ

(I

ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.40 Народні таланти.
Співає В.Харитоненко. 9.05 Докумен
тальний фільм . “Над Грахтемировим
високо". 9.25 “Івасик-Гелесик". іелевистава для дітей. 10.15 Літературна
карта України. Євген Маланюк. ]^3)о
Художній телефільм “Гостя з майбут
нього". 4 серія. 12.10 А.Кассона.
"Світанкова фея". Вистава Хмель
ницького музично драматичного те_
атру. У перерві — 13.00 УГН. 14.20
Доброго вам здоров'я. 1. Сходинки
до надії. 2. Допоможіть Бобриіиеву!
14.50 Мультфільм "Пригоди капітана
Врунгеля". 15.30 У нас в гостях Юрій
Ніколаєв та Марія. 17.30 Художній
фільм "Формула кохання . 19.00
“Дніпро". Інформаційна програма.
19.30 "Надвечір’я". Віч-на-віч з народ
ною артисткою Є.Мірошниченко.
20.25 Джаз тріо "Цвіркунове число".
20.45 На добраніч, діти? 21.00
Пісенний
вернісаж-92.
21.20
Відеофільм-вистава “Конотопська
відьма4. 112 серії. 23.55УТН. 0.15 Вас
вітають “Зорями". Концерт.

ЦТ

(І

■

4 СІЧНЯ

ПРОГРАМА)

7.30 Суботній ранок ділової люди
ни. 8.30 Мультфільм. 8.45 Відеоканал
"Співдружність". 10.00 Ранкова му
зична програма. 10.30 "Здоров’я’
11.00 “Бурда моден" пропонує... 11.35
“ЕХ". Екологічна хроніка. 11.50 Клоун
— раз. клоун — два.. 12.30 У світі
тварин. 13.10 Акторська байка. 13.35
Лижний спорт. Кубок світу. ЗО км. Чо
ловіки. Трансляція з Кавголово. 14.15
[Ірем’єра багатосерійного художього
телефільму з серії “Багаті теж пла
чуть" /Мексіка/. 15.00 Інформаційна
програма. 15.20 “50x50". Телешоу.
ІП.35 Прем’єра документального те
лефільму "Російський дім". 17.45
Міжнародна панорама.
18.15
Прем'єра
багатосерійного
мультфільму “Бджола Майя". 27-а
серія. 18.40 “Щасливий випадок".
19.40 Прем’єра художнього те
лефільму "Собака, який вмів співати".
1-а серія. 20.45 Вечірня казка. 21.00
Інформаційна програма. 21.35
Прем'єра художнього телефільму
"Собака, який вмів співати". 2-а серія.
22.45 Під знаком Зодіака. Козерог. У
перерві — 0.00 Інформаційна програ
ма. 0.50 Авторалі "Париж — Тріполі —
Кейптаун". 1.30 Ритми аеробіки.
Спортивне шоу.

ЦТ

(2

ПРОГРАМА)

УТ

(2

ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.20 “Романсеро
про кохання". 9.00 Баскетбрльний ог
ляд НБА. 9.30 В органному залі. 10.00
Підприємництво і традиції. 10.15
Мультфільм. 10.30 Ати-бати "Сам на
сам”. 11.00 Плюс одинадцять. 12.35 Як
жити будемо? 13.20 “М-трест". 13.50
СКВ. 14.00 Вісті. 14.20 Невідома
•РосГя. “Чим жива людина". Будні
сільської парафії. 15.20 Російські
підприємці. Козьма Солдаїенков.
15.50 "Привіт з Лондона". Великобри
танія — ваш друг. 16.10 Фільми
Ю.Поднієкса. "Ми’. Фільм 3-й. 17.20
"Катерина". Т е л е в и с т а в а. 17.55
Співають сестри Іельнюк. 18.30
Київська панорама. 19.00 Реклама.
19.05 Познер і Донах’ю. 20.ОС Вісті.
20.20 Новорічний пирії. _‘0.30
Прем'єра багатосерійною художньо
го телефільму “Санта-Барбара". З я
серія. 21.20 Прем’єра телевізійного
циклу "Нащадки" "Костянтиновичі”.
Фільм 2-й. 22.10 “Катерина”. Телеви
єтава. 22.45 Вальси Шопена грає
[ І Голпиі о. 22.55 Реклама. 23.00 Вісті.
23.20 Росмузімпорі.

*\

УТ

(1

5 (ІЧНЯ

ПРОГРАМА)

8.00 ‘ УТН.
8. 10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 У неділю
Інформаційно-музична прої рама 9.30
"Усі зірки". Фільм концерт 10.00 Ху
дожній телефільм "Гостя з майбутнє
ого ". 5 серія. 11.05 Приходь, казко!
11.35 Програма мультфільмів студії
"Київнаукфільм". 1з. 00 У 1 Н 13 15Для
юнацтва. Канал “Д" 14.15Село і люди
15.15 Ви нам писали. Музична переда
ча за листами глядачів 16 00 Маю
честь? 17.00 Мультфільм "Пригоди
капітана Врунгеля”. 12. 13 серії 17.20
Телеспортарена. 18.00 Мультфільми
на замовлення. 19 00 ‘Дніпро’
Інформаційна програма. 19.30 Кори
феї' джазу. "Рок іітара. Ностальгія
20.30 Прогулянки по Києву. І елефільм. 20.45 На добраніч, діти? 21 00
“Тиждень”. Інформаційна програма.
21.40 Українська біржа повідомляє,
пропонує, рекомендує. 21.55 Ху
дожній фільм “Гусарська балада
23.25 УТН. 23.45 Нічний телезал.
Фільм-балег "Ііні забутих предків

ЦТ

(І

ПРОГРАМА),

7.30 Після третіх півнів. 8.00
Ритмічна гімнастика 8.30 Тираж
"Спортлото". 8.45 Співає лауреат іе
лерадіоконкурсу “Голоси Росії
Н.Кригіна. 9.00 Зранку раненько. 9.45
"Как тебе служится" 10.25 Ранкова
зоря. 11.25 "Нива". Програма для єе
лян. 13.05 1Х Міжнародний фестиваль
телепрограм народної творчості
"Райдуга". Відкриття показу конкурс
них проірам. 13.40 Лижний спорі ку
бок світу. Естафета 4x5 км. Жінки. І Іередача з Кавголово. 14 15 Прем'єра
багатосерійного художнього те
лефільму з серії “Багаті теж плачуть
/Мексіка/. 15.00 Інформаційна про .
грама. 15.20 Діалог у прямому ефірі.
16.00 Казки і притчі народів різних
країн. 16.05 "Марафон 15’’. .16.55
Сеньфу — означає щастя. 17.55 Уолт
Дісней
представляє..
18.45
Інформаційна програма. 19.00
ВіДеодайджест 19.30 Прем'єра руб
рики: "Шляхетне зібрання”. 20.30
Вперше на екрані ЦТ. Художній фільм
“Елки палки . 22.00 Інформаційна
програма. 22.45 Бокс. Матч за звання
чемпіона світу серед професіоналівважкоатлетів. Передача з США. 23.30
Зірки на манежі. В перерві — 0.00
Інформаційна програма. 1.20 "Айст
ра представляє. "Роздоріжжя".
ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)
8.00 На зарядку ставай! 8.20 “Оп
лески". Концерт Ж.Бічевської. 9.00
"Хочете, вірте..." 9.30 "Острів Жемчу
жина". 10.00 "Мені пощастило..." Про- ¥
грама для дітей. 10.50 Авторські про
грами Т.Шах-Азізової. “Він людина
був.." /А.А-нікст/. 11.50 "Домашній
клуб". 12.05 Фольклор. Невідомі
культури. 13.20 Діалоги на вернісажі.
Владивосток. 13.40 Святе іа вічне.
14.00 Вісті. 14.20 Санкт Петербурзь
кий балет. "Спляча красуня . 15.20
"Відеоми” А.Вознесенського 16.05
Фільми Ю.Поднієкса. "Ми". Фільм 4й. 17.00 “Біла ворона". 18.00
Чемпіонат світу з баскетболу серед
професіоналів нАА. 19.00 СКВ. N.10
"Прошу слова". В.Цветов. 19.25
“Капітал". 19.55 Реклама. 20.00 Вісті.
20.20 "Новорічний пиріг” 2--.ЗО
Прем’єра багатосерійного художньо
го телефільму “Санга Барбара”. 4-а
серія. 21.30 Телебіржа інформує.
21.50 Телемарафон “Дзвони Чорно
биля". Засідання опікунської ради.
22.40 Пісенний вернісаж-92. 23.00
Вісті. 23.20 “А'рена". Спортивноінформаційна програма. 23.30 "Все
чудово".

І
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НА ДОЗВІЛЛІ
І

ВОНА ТАКА НЕПОСТІЙНА

•••

МАВПА —

КОЗІ подобається непо
істота не Якщо життєвий шлях до того можливі засоби, аби повер
сида і пустунка, Мавпі — теж.
слухняна. жвава, задерику ж вибраний за покликанням нути втікача додому.
Шлюб з КОТОМ обіцяє Вони охоче проводять час
вата. шкідлива, одним сло — бути вам знаменитим!
Одним словом, характер задоволення і втіху, у них ба разом, ніколи не нудьгують
вом, непередбачена. Вона
удвох, однак якщо чесно... —
вміє подобатись, із кожним у-Мавпи досить складний і су- • гато спільних інтересів.
Щасливий шлюб із само- їм краще завести роман, аніж
може знайти контакт, любить перечливий. Як же склада
ються
її
стосунки
з
оточуючи

впевненим сильним ДРАКО поєднувати долі.
розваги; вона винахідлива,
Мавпі
спокійно
з
має пристрасть До знань - не ми? Це залежить від того, ко НОМ: Мавпа завжди дасть
го вибирає вона в друзі чи йому розумну своєчасну по ПІВНЕМ, але того весь час
звичайну пам’ять.
раду. а він в будь-якій ситу тривожить невпененість у су
Але при всьому цьому — супутники життя.
Якщо ви народились у рік ації захистить її. підтримає путниці життя і це заважає їх
пихата і егоїстична, байдужіє
повному щастю.
до будь-якої справи так же ПАЦЮКА, ваші стосунки з своїм авторитетом.
Ваш чоловік народився у
Шлюб із СОБАКОЮ? Мо
швидко, як і “загорається” Мавпою можуть бути пре
красними,
але...
за
рахунок
рік
ЗМІЇ.
Стосунки
складати

же бути... Хто знає... Хоча й
нею.
систематичних
поступок
з
ва

муться
непросто,
але не безхмарний.
У Мавпи — гострий розум
інтелект і розум обох завжди
Зате СВИНЯ, певно,
і фантастична здатність "за шого боку.
БИКУ подобається Мав приходять на допомогу.
єдиний знак, котрий Мавпа
милювати очі". Вона дипло
А от з КОНЕМ Мавпі важ визнає, народжених під нйм
матична. хитра, свавільна, ча па — дуже вже вона задери
знайти людей поважає і любить, за
сом не гребує будь-якими за кувата? Така любов прино ко
собами для досягнення своєї сить багато страждань, але й взаємопорозуміння, той їй хоплюється ними. їх шлюб —
не довіряє, як не старається. щастя для МАВПИ!
мети, але при всьому цьому немало радощів.
Мавпа
і
ТИГР
—
Зате, якщо поєднаються
настільки розумна і чарівна,,
що протистояти їй практично” оригінальна парочка! Кожен дві МАВПИ, подружжя може
Цей гороскоп недуже ІІОсхильний до авантюр, однак багато добитися. їх шлюб . радував декого із вас? Не занеможливо.
Нема професії, закритої обидва завжди повертають принесе обом добробут, смучуйтесь — він тільки ІІО-для народженого під цим ся в сім'ю. Ініціатором при міцне сімейне становище, исреджус про ймовірні складзнаком: на будь-якому по мирень. як правило, буває успіх.
поті, а уникнути їх— у ваших
прищі.успіхи забезпечені. Мавпа, вона пускає в хід всі
силах!

і

5

м.Кіровоград, вул.Полтавська, 71

ПОНЕДІЛОК,

машня тварина. 4. Вітрило. 5.
Майстер по виготовленню
ремінної збруї. 8. Російський
поет, лауреат Державної
премії СРСР. 12. Поза в кла
сичному танці. 13. Французь
кий легковий автомобіль. 16.
Людина з високорозвиненою
здатністю мислити. 21. Метод
електролікування. 24. Східний
вітер. 26. Один із головних на
прямів християнства.
ВЕРТИКАЛІ:
І.
Сільський будинок з усім гос
подарством при ньому. 2. Роз
важальний заклад з естрадою,
рестораном. 3. Держава на од
нойменних островах Тихого

ВІДПОВІДІ
КРОСВОРД
вміщений и"МК" N9 46 від ЗО листо
пада 1991 р.

По горизонталі: 7. Журавель. 8.
“Людолови”. 11. Метро. 12. Квота. 13.
Партитура. 16. Унікум. 17. Онікс. 18.
Іванов. 21. Грація. 22. Шканці. 23. Еребус. 24. Анкета. 29; Фенікс. ЗО Аврал. ЗІ.
Хібіни. 35. Фу рніту ра. 37. Нонсі. 38. Ди
ван. 39. Цсіпісліп. 40. Вакханка.

ГРУДНЯ

31

ВІВТОРОК,

ГРУДНЯ

10.00 “Мауглі”. Мультфільм.
11.30 “Нескінченна історія". 1 серій. Казка.
13.30 “Мої щасливі зірки". В головній ролі Д.Чен.
15.30 “Найманий вбивця”. Бойовик. .
І 7.30 “Радіоактивна школа”. Жахи.
19.30 "Ця дивна річ кохання". Комедія.
21.30 “Гульвіса". Фільм для дорослих.

СЕРЕДА

океану. 6. Роман Є.І.Замятіна.
7. Музичний звук. 9. Східний
курильний прибор. 10. Група
винних сортів винограду. 11.
Пошана, повага /заст./.’14.
Автор історичноїтрилогії“ На
шестя монголів”. 15. Один із
човнів
норвезького
мандрівника Тура Хейєрдала.
17. Парний танець американ
ського походження. 18. Свя
щенна рослина в Інліїта Китаї.
19. Бланк із переліком якихось
відомостей. 20. Прихильник
греко-католицької церкви. 22.
Твір друкованої графіки. 23.
Видатний український актор і
режисер. 25. Риба родини ко
ропових.

СІЧНЯ

1

1992

ДА'

р.

10.00 ’ Меч у камені". Мультфільм.
11.30 “Нескінченна історія”. 2 серія. Казка.
13.30 “Операція ”Д". В головній ролі Д.Чен.
15.30 “Нетрі". Бойовик.
І 7.30 “Руда Соня". В головній полі А.Шварценсггер.
19.30 "Ламаючи усі правила". Комедія.
21.30 “Аліс — чудове тіло". Фільм для дорослих.'

ЧЕТВЕР,

СІЧНЯ

2

з

П'ЯТНИЦЯ,

січня

10.00 “Пригоди астероїкса". Мультфільм.
11.30 “Говард-качка *. Фантастика.
13.30 “Бійка в Бетл-крік". Бойовик. В головній ролі
Д.Чен.
15.30 “Тернер та Х’юч”. Бойовик.
17.30 "Чужі”. Фантастика.
19.30 “Челядь". Комедія.
21.30 “Зенлелі". Фільм для дорослих.

СУБОТА,

4

СІЧНЯ

10.00 Збірник мультфільмів.
11.30 “Ніндзі-черенаїїіки 1”. Бойовик.
13.30 "Один в хаті". Комедія.
15.30 “Конан-варвар". Пригоди. В головній ролі
А.Шварценсггср.
1 7.30 “Біла гарячка”. Бойовик.
19.30 “Привид". Містика. В головній ролі Г.Гольдберг.
21.30 “Дев’ять з половиною тижнів". Фільм для дорос
лих.

НЕДІЛЯ,

5

СІЧНЯ

10.00 “Том і Джеррі". Мультфільм.
11.30 "Ніндзі-черенаїїікй 2". Бойовик.
13.30 ••Електрошок". Фантастика.
15.30 “Конан-руйнівник". Пригоди. В головній ролі
А.Шварценсггср.
1 7.Зо "Хижак-2”. Фантастика.
19.30 “Останній з могікан". Бойовик.
21.30 “Дика орхі.іея". Фільм для дорослих.

Склав В.МАНОЙЛЕНКО.

По вертикалі: І. Бумеранг. 2. Татри.
3. Клапан. 4. Люстра. 5. Олово. 6.
Світанок. 9. Сагана. 14. Губарснко. 15.
...євангелія... і9. Мінус. 20. Ікона. 25.
Шестопер..26. Ювенал. 27. Чартер. 28.
Жниварка: 32. Дублін. 33. Примат. 34.
Нерпа. 36. Рибас.
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ОТАКА ПРИГОДА

Но;

гУ селах на півдні
Франції господиня, котра
в Новому році найпершою
набере води із криниці,
залишає біля неї пиріжок
чи булочку із святкового
столу. Та, котра прийде
слідом за нею. візьме
пиріжок і залишить свій.
Так до вечора жінки
обмін юються хлібом,
“пригощають” одна одну.
* * *

У Німеччині люди
різного віку, як тільки по
чинає бити годинник, ви
лазять на стільці, столи,
крісла і з останнім, дванадцятим ударом дружньо.
з
радісними
вітаннями “вскакують” у
Новий рік.

В нашому управлінні трапилася страшна
пригода...
У ніч під Новий рік щось ухопило
інженера з відділу постачання.
У цьому відділі по штату було тільки
вісімнадцять інженерів і дев'ятнадцятий
начальник. Інженери між собою жили тихо,
мирно, у згоді та злагоді. Один відповідав
за постачання цегли, другий цвяхів, третій
піску, четвертий глини і так за всі інші ма
теріали. А начальник загальне керівництво
здійснював. Півдня на нараді сидить,
півдня наряди>вибиває. проте — здійснює.
Одне слово, хороші інженери, молоді,
кваліфіковані, з дипломами і дипломатами.
Якби шахова федерація звернула увагу,
хтось із них півфінал шахової першості виг
рав би. За фінал не ручаємося, а півфінал то
вже напевне. А так. між собою змагаються.
А як заболить спина сидячи за шахівницею,
вони для розминки сейф піднімають. Сейф
у тому відділі старовинний, масивний, п’ят
сот кілограмів на вагу. Одному ще не
вдається підняти, а вдвох уже піднімають.
Тільки крекчуть.
І от під Новий рік один з них пропав
безвісти.
Провели вони старий рік усі разом, без
відриву від виробництва, і десь біля двад
цять третьої години розійшлися по
домівках зустрічати Новий рік. Одного з

них і ухопило. Як у воду булькнув. З відділу
ніби вийшов, а додому не прийшов. Нема —
і все.
Зателефонували до міліції, викликали
собаку-шукача Ферзя. Покрутився Ферзь у
помешканні відділу, принюхався і став ла
пами дряпати найбільшого стола, за яким
інженер по склу сидить. Відкрили — і склад
склопосуду там виявили. Тридцять чотири
порожні пляшки. А інженера Ферзь не
відшукав, бо й сліду не лишилося.
Товариші по-різному висловлюють своє
припущення щодо пропажі. Одні кажуть,
що його вкрали іноземні агенти промисло
вого шпіонажу, другі — що це справа рук
підступних космічних пришельців, а третіх
сумнів бере — чи був він взагалі?

— Чи могло таке трапитися? — запитали
ми заслуженого пенсіонера, колишнього
працівника цього відділу.
— А чого ж. могло! —- відповів заслуже
ний пенсіонер. — Могли і вкрасти, щоб
досвід вузької спеціалізації в постачанні пе
редав. Бо років із тридцять тому, в цьому
відділі по штату було лише четверо. Один
товарознавець і три експедитори. І нічого
— робота йшла не.згірше. Такі пригоди не
траплялися. Ніхто не пропадав. Нікого було
викрадати.

КІНОТЕАТР

Засновники — координаційна
рала СМОК І трудовий
колектив редакції
Наш р/р Л 002700202 у дирекції
Укрсоцбанку м. Кіровограда, МФО
323293.
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З ЗО грчдня демонструється новий гостросюжетіїий ху
дожній фільм “АНГЕЛ ЯТК О-МЕС НИК". Стрічка ця є про
довженням американського фільму “Ангелятко". Сеанси:
10.20. 12.20, 14.20, 16.20. 18.20,20.3*0.

КІНОТЕАТР

“ЯТРАНЬ”

З 30 грудня по 5 січня у малому залі до вашої уваги
гостросіожетпа стрічка американських кінематографістів
“МЕРТВІ НЕВМИРАЮТІ) . Початок сеансів: 10.20, 12.20,;
14.20, 16.20. 18.20. 20.20.
У великому залі кінотеатру тільки на двох сеансах о
■ 10.10 та о 14.40 демонструється копія трофейної стрічки
“ТАРЗАН". На сеансах 11.40, 13.10, 16.00. 17.30. 20.40 —
нова кінокомедія “Каталажка". У головних ролях Євген;
Стеблов і Марина Лсвтова. Сюжет стрічки незвичайний.;
Впала стіна в’язниці і її“жильців” переселили в міські квар- і
тири... До уваги глядачів! З 3 по 7 січня о 19 годині у;
кінотеатрі відбудеться зустріч з членом міжнародної!
асоціації екстрасенсів і окулістів Євгеном Корсаковим.

КІНОТЕАТР

ІМЕНІ

ДЗЕРЖИНСЬКОГО

У червоному залі на нас чекає зустріч з героями амери
канською фільму “ФЕНІКС. АБО ВІЙН,\ АМАЗОНОК".
Початок сеансів: 10.10, 12. ІП, 1.4,10, 16.10. 18.10,20.10.
У цей час у зеленому залі демонструватиметься теж
американський фільм “ШКОЛА НЕЗАЙМАНИХ". Сеан
си: 10.20. 12.20. 14.20. 16.20. 18.20. 20.20.

Феод ос і й Я У З А Н.

Талафоии: редактора - 22-54-26; іідповідального санратаря — 22-27-65; секторі«: еномоиіки та екології —
22’04-84; культури і моралі — 22-29-92; комсомольського
життя та політики — 22-04-84; учнівської та студент
ської молоді — 22-59-82; соціальних проблем — 24-66’79;
робітничої молоді і спорту — 24-54-21; фотолабораторії
— 24-94-94: коректорської — 23-61-83; оголошень —
22-59-82: бухгалтерії — 22-47-22.

Обласна друкарня, м. Кіровоград, вуя. Гліинн, 2.

Газета виходить щосуботи.
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10.00 "Леді та бродяга". Мультфільм.
11.30 "Легенда про Шаоліііь”. Бойовик.
13.30 “Операція Б”. В головній ролі Д.Чен.
15.3О“Няін,ка-іі0ліцейський". В головній ролі А.Шварцснеїтер.
17.30 “Приіпелець". Фантастика.
19.30 “Сестри-брати, супсрники-сунерниці". Комедія.
21.30 “Пляжні дівчата’'. Фільм для дорослих.

,а:
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!

10.00 “Сім’я Джетсоїїс". Мультфільм.
11.30 “Супермен-4”. Фантастика. .
13.30 "Зброя бога". В головній ролі Д.Чен.
15.30“Таїіго і Кепі". В головній ролі С.Сталлоне, К.РасССЛ.
- ••
17.30 “Танцююча смерть . Бойовик.
19.30 “Матуся”. Жахи.
21.30 “Плоть і кров". Фільм для дорослих.

кІ

КРОСВОРД“ЯЛИНКА”
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 2. До

ГРУДНЯ

29

НЕДІЛЯ,

10.00 “Хімен”. Мультфільм!
1 1.30“Сміер-дівчинка". Фантастика.
13.30 “Хйжак-2”. Боповик-фантастика.
15.30 "Меч варварів". Пригоди.
17.30 “Фантом-2'. Жахи.
. . .
..
19.30 “Людина, що відкидає дві тин . Бойовик.
21.30 “Мелоні в коханні". Фільм для дорослих.
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