
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ (МДС)

звертаємо 
вашу увагу:

І

З стор.

ДЗВЕНЯТЬ

Молодіжна політика 
на Кіровоградіцині 

4, 6 стор

ЦІ ШПОРИ
її ИШУТЬСЯ завчасно
• 1 відповіді на всі бі

лети. Серед студентів, кот
рі заходять першими, є 
принаймні два, які знають 
усе І без шпаргалок. Пер
ший відповів, вийшоо і 
назвав номери білетів тих, 
хто лишився. Наступний 
заходить, бере білет, сідає 
готуватися і непомітно пе
редає терпнучнм у переля
каному чеканні товаришам 
готові відповіді. Хтось ви
ходить, знову передає за-

повітного лапірЦя черго
вому страдникові — і так 
пони вся група не складе 
Іспиту. Так із семестру в 
семестр, із курсу на курс 
аж до диплома і призна
чення. А потім — з дня 
на день, з року о рік ко
лишні віртуози шпор, а 
тепер нібито лікарі, плу
тають гепатит з енцефалі
том: нібито Інженери не 
можуть полагодити елек
тропроводки; нібито вчи
телі роблять мінімум дві 

граматичні помилки в сло
ві «інтелігенція*...

Читачі, гадаю, не запе
речать, що з такими, з до
зволу сказати, фахівцями, 
доводиться мати справу 
набагато частіше, ніж хо
тілося б. їх випускають 
наші рідні вузи, а не Окс
форд, Гарвард чи ПрІн- 
стон. їм, не секрет, у рід
них вузах намагаються за
штовхати з голову багато 
такого, що ніколи в житті 
не знадобиться — то чи й 

варто, міркують студенти, 
сушити мозок? Ліпше той 
непотріб на ногах вище 
колін записати (дівчатам 
улітку), відбарабанити й 
забути •

Нащо сушити мозок, ко
ли потім Із тісю вищою 
освітою сядеш на 150 не
робе, квартири нема, пер
спективи нема... Тому І 
часто вчаться не «для се
бе», а «для викладача», «за 
(Продовження нв 7-й стор.).

Передплата-91 
як вийшов на минуло
річні тиражі серед га
зет, які отримує облас 
ний центрі

Січові стрільці 
невід'ємна сторінка 
життєпису нашого краю, 
але знаємо ми про це 
до смішного мало

Нам часто і фахово 
вказують на недотри
мання тих чи інших 
обов'язків. А про кози
рі свої — пільги 
багато знаємо!— 
г

— ми
8 стор.

Перед розподілом у 
вузах багато хто хао
тично вслухається у 
місцеві чутки — у місті 
Н. молоді спеціалісти 
чекають на житло 5 ро
ків, а в Б. — лише рік... 
▲ життя, знай, шокує!

—9 стор.
Знову — клуб «Апон- 

лон» — 10 стор.



РОЗМОВА ПРО ЦЕ ВІДБУЛАСЯ НА ЗАСІДАННІ 
КОМІСІЇ ОК ЛКСМУ (МДС)

11 січня пройшло чергове засідання ідейно- 
політичної комісії обласного комітету ЛКСМУ 
(МДС). Обговорено питання, які планується 
розглянути на наступному пленумі обкому 
комсомолу. Дискусія розгорнулася навколо 
основного питання — майбутнього газети «Мо
лодий комунар». В обговоренні Програми (ос
новних принципів) діяльності газети та проек
ту редакційного Статуту, крім членів комісії, 
взяли участь другі секретарі міськкомів, рай
комів комсомолу. Учасники запропонували 
ряд доповнень до редакційних документів і 
вирішили внести їх на розгляд пленуму ОК 
ЛКСМУ (МДС).

По-діловому, критично було обговорено 
зміст та форми публікацій тижневика. Погля
ди присутніх щодо загальної концепції газети 
можна звести до двох моментів. Перший: 
комсомольська газета має відображати, пере
давати життя обласної комсомольської орга
нізації і відстоювати, в основному, інтереси 
комсомолу, його членів. Прихильники другого 
напрямку наполягали на тому, що молодіжна 
повинна широко відображати життя всієї мо
лоді області. Тим більше, що в умовах пере
ходу до ринкових відносин молодь стає од
нією з найнезахищеніших соціальних груп на
селення. Разом з тим усі були одностайні в 
тому, що необхідне розширення зв’язків між 
редакцією та читацьким загалом різних віко
вих категорій.

У ході зустрічі в. о. редактора «Молодого 
комунарам М. Шворак розповів про плани ре
дакції, відловів на запитання присутніх.

А. СТОЯН, 
завідуючий відділом ідеології і куль
тури ОК ЛКСМУ (МДС).

ВІД РЕДАКЦІЇ: Напередодні пленуму Кіро
воградського обкому ЛКСМУ (МДС), який роз
глядатиме важливі для газети питання, проси
мо читачів висловити і свої думки з приводу 
того, що обговорювалося на засіданні комісії. 
Чекаємо ваших листів.

15 січня 1991 року розпочала роботу IV се
сія міської Ради народних депутатів. Поки що 
важко хказати, як довго вона триватиме, де
путатам належить розглянути питання; дуже 
важливі для* міста, адже на порозі ринкові 
•відносини* и економіці. Зокрема, піде мова 
про план / бюджет обласного центру на 1991 
рік. Не має сумніву,.що саме навколо цього 

"Питання «ламатимуть списи» головні сили 
міського парламенту. Згідно з Законом про 
місцеве самоврядування, депутати вирішили 
питання і про поєднання посад голови міської 
Ради Народних депутатів і голови ’міськвикон
кому. У зв’язку з цим буде обраний перший 
заступник голови виконавчого комітету місь
кої Ради Народних депутатів. Парламентаріїв 
міста очолив В. Ґ. Мухін, нинішній голова мі
ської Ради.

Чи займе посаду першого заступника голо
ва Міськвиконкому В. О. Ткаченко — ‘питания 
поки що залишається відкритим. Не беру на 
себе сміливість робити якісь прогнози. Мож
ливо, знову, як і при виборі нинішніх керів
ників міста, вирішальне слово буде за моло
діжною фракцією в міській Раді, 
комунар» висвітлюватиме всі 
ти в роботі депутатів.

На сесії буде розглянуто і 
родний контроль, планується 
систему народного контролю 
вати відповідні органи у Ленінському та 
ровському районах. Про це вже йшлося на 
засіданні президії міської Ради, що відбулося 
напередодні сесії. До речі, існування самої 
президії теж під знаком запитання. Можливо, 
вона матиме функції радника при голові мі
ської Ради. Отже, слідкуйте за нашою газе
тою, шановні читачі.

Створено блок

У МІСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

ВІДКРИТО І ГЛАСНО

Ви любите цукор! Ну як же його Не любити, білий-пребілии, солодкий, 
отой, що нині по талонах, і отой, дорожній. Люблять його і укладальниці- 
пакувальниці Олександрійського цукрокомбінату П. В. ПОНОМА І Л. І. 
ГЕТЬМАНЕЦЬ. У свої післяшколярські роки, копи вирішили працювати на 
комбінаті, вони й не думали, що цей продукт стане дефіцитом. Та надія 
на кращі часи не покидає їх І сьогодні.

На клопотання
членів зареєстро ♦ постала необхід

ність про освя а.
яка носитиме- наз
ву Покровської.

ваної Доброве- > чення місця бу Відбувся уро
личківської релі- > дівництва. Кіро ♦ чистий молебень.
гійної общини Ро А воградська єпар > Батюшка Георгій
сійської право у

А хія доручила здійс- побажав усім при
славної церкви нити це священно т сутнім на церемо

. виконком район > служителям ба нії освячення міс
ної Ради народних тюшці Георгію, у ця забудови щас
депутатів пози- 4. Диякону Дмитрію X тя, добра та міц-
тивно вирішив пи У та лротидиякону г *-■ ного здоров’я. / “
тання про будів + Борису. Незважаю т (За матеріа
ництво церкви в чи^ , на дощовий у- лом доброве-
Добровеличківці. день, еони й-вико личківської ра-

Коли було ви У
-ж нали обряд' освя- X _ мснної газе

рито котлован під • чення місця спо V 
А ти «Сільське

основу церкви^ рудження церкви, життя»).

АНОНС!
•ис Усім любителям -де

тективу охоче повідом
ляємо, що наш земляк, 
лауреат обласної премії 
імені Яновського А. В. 
Вишневський, як і обіцяв, 
у неділю, 20 січня о 16.20 
у кінотеатрі «Комсомо
лець» представлятиме 
фільм «Убити шакала», 
який він знімав як дру
гий режисер. У головній 
ролі — популярний ак
тор Євген Жариков.

г.

Мал. В. НЕНАШЕВА.

В. ЛЕВОЧКО, 
оглядач «МК».

«Молодий 
важливі момен-

питання про на- 
створити єдину 
в місті, ліквіду- 

і Кі-

Світ очима художника.
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Представники ново- 
створених партій і рухів 
у Кіровограді на своїх 
зборах прийняли Ухва
лу про співробітництво 
між організаціями пар
тій та рухів Кіровоград- 
щини. Документ опра
цьовувався в осередках 
партій та Руху протягом 
двох тижнів.

В Ухвалі говориться: 
«Втомленим від хао^у і 
дефіцитів, прагнучим 

достатку і порядку лю
дям, нав’язується ідея 
«сильної руки», що криє 
загрозу нової диктату
ри. Протиставити по
ступові реакції можна 
тільки єдність демокра
тичних сил, національну 
згоду, правильне розу
міння політичного мо
менту.

Блок домагатиметься 
реального розвитку ба
гатопартійності, рівних

РАЗ ПРО МОЛОДІЖНУ ПОЛІТИКУ
Відбулось засідання 

комісії по роботі з мо
лоддю обкому Компар
тії України, на якому 
серед інших питань бу
ли розглянуті і питання 
підготовки спільного

Наш кор.

Ви любите цукор! Ну як же

Фото О. ТКАЧЕНКА.

ЦЕРКВАПОКРОВСЬКА

л

партій
можливостей для ВСІХ 
партій. Члени блоку зо
бов язуються надавати 
взаємну підтримку один 
одному при підготовці І 
проведенні майбутніх 
виборів до Рад, рефе
рендумів, через своїх 
депутатів у Радах за
безпечувати реалізацію 
Декларації про держав
ний суверенітет України».

В Ухвалі викладена ко
ротка платформа блоку. 

пленуму ОК КПУ та ОК 
ЛКСМУ (МДС). Заслуха
на та обговорена інфор
мація першого секре
таря ОК ЛКСМУ (МДС) 
С. Снопкова про робо
ту обласного комітету

ПОЛІТИЧНЕ
ЖИТТЯ

Заявлено, що з ме
тою погодження дій 
членів блоку створюєте
ся координаційна рада 
блоку, до якої входять 
по дві особи від кожної 
партії, Руху, організації.

Члени блоку беруть 
на себе обов'язок об’єд
нати свої зусилля для 
створення на паритет
них засадах загальноре- 
пональної газети демо
кратичних сил області.

До блоку, як сказано 
в Ухвалі, може приєд
нуватися будь-яка полі
тична партія чи органі
зація, що згодна з тек
стом Ухвали.

Ухвалу підписали то
пова Кіровоградського 
осередку Демократич
но. партії України С. За- 
порожан, голова крайо- 

м організації Руху 
Ю' *атк°. член Україн
ської Республіканської 
партії П. Довбненко 
член партії Демократии- 
ного Відродження Ук
раїни В. Онишко.

с ОРЕЛ.

комсомолу ПО підготує 
Ці загальних принцип.- 

механізму 
молодіжної 
області.

в

формуэанн 9 
політики Р

ків проведено перегово. 
ри між Грецією і Албе. 
нісю. Тема лерегово. 
рів —- масовий перехід 
громадян Албанії на те. 
риторію Греці«- Втікачі 
називають політичне і 
економічні причини сво. 
ЇХ дій.

Ц: * *

Лех Валенса звернув, 
ся до держав світу, яким 
Польща заборгувала, 3 
проханням зменшити 
борг, надбаний, як вік 
висловився, за часів «о- 
муністичного правління.

Це # #

Японський учений іто 
Комура стверджує: шлі. 
ХОМ мікроін єкціи різно, 
манітних стимуляторів 
йому вдалося примуси- 
ги павуків плести паву, 
тину за заданою сіє- 
мою.

це * *

Жителька Кривого Ро- 
гу Галина Степанівна 
Власихіна одержала по. 
відомлення про смерть 
сина, який служив у ар
мії. Домовину відкрива- 
ти категорично заборо- 
нили. Потім жінка одер
жала речі сина, де був 
лист, датований пізнішим 
числом, ніж дата смер
ті. ворожка підтверди
ла: «Твій син живий». А 
в домовині виявився зов
сім інший хлопець.

■ф Цї Це

Суперзірка вітчизня
ного «хе в і метал стейл» 
рок-група «Арія» відзна
чає свій п'ятирічний юві
лей. Якраз до свята ви
йшла в світ друга довго
граюча платівка групи 
під назвою «Гра з вог
нем»«

* * *

Представник груп* 
організацій Великобри
танії, які займаються по
ставками продовольства 
в різні країни, заявив, 
Що програма допомог* 
СРСР може поставити 
під загрозу життя май
же 20 млн. людей у Аф
риці.

* * *
Я

Петропавловська Рада 
народних депутатів прий
няла рішення, яке звіль
няє жінок від роботи 
(незалежно від відом- 
иої приналежності) в пе- 
Р’°Д неблагополучно» 
метеоРологічної обста
новки. Заробітна плата 
за “Лні завірюх» збері-

П₽йвАа, продав- 
ч«м, лікарям, медсест
рам, робітникам аварій
но-диспетчерських служб 
та інших підприємств, 

язаник із життєва- 
оезпеченням міста, до 

едеться миритися З не- 
пмГОДОІ°' ПРЄз*А<* 
Д доручила виконкому 

рішити проблему Тр*Н- 
сп©рту для Цйх ЖІНОК1



як ми ...І ВИШНЕВА

ЧИТАЄМО ГАЗЕТИ?
Преса однією з перших стала об'єктом ринкової еко

номіки. Ціни зросли. І це відчув кожен стоячи біля 
віконечка, де передплачував газети та журнали. Але 
подіяв й інший важіль ринку — помітно збільшився 
вибір, з'явилось чимало нових видань. І хоч ціни збіль
шились, черги біля віконець передплати не зменшу
валися до останнього дня. Тож, як ми читаємо у цьо
му році газетні 3 таким запитанням наш кореспон
дент звернувся до старшого інструктора по перед
платі дільниці «Союздруку», Кіровоградського пош
тамту Євгенії Борисівни Галєтки.

— Євгеніє Борисівно, почнемо з центральних ви
дань.

— «Правда» на 1 січня минулого року мала 10841 
передплатника у нашому місті, на те ж число цього 
року — 2916, що становить 26,9 процента. «Труд» 
відповідно — 44149 і 38108, що становить 86,3 відсот
ка. «Известия» — 10171 і 3542, тут 34,8 процента. «Ком- 
сомольская правда— 26596 і 16335, це 61,4 процента.

— Відчутно зросла ціна на популярний журнал «Ого- 
нек», цікаво, як це відбилося на його передплаті?

— «Огонек» у минулому році в Кіровограді одержу
вали 4057 чоловік, у цьому лише 1700 або 41,9 від
сотка.

— Думаю, нашим читачам цікаво буде мати такі 
дані стосовно й республіканських видань.

— «Радянська Україна» втратила 942 своїх перед
платники. Кількість примірників, передплачених у Кі
ровограді, — 30,3 процента від минулорічної. «Прав
да Украиньї», навпаки, розширила коло своїх кірово
градських читачів на 209 чоловік, її передплата стано
вить 119,1 процента.

— НвймасовІшою республіканською газетою вва
жалася газета «Сільські вісті». Як її справи сьогодні?

КВІТКА В КЛАСІ
Є золоте правило в підготовці педагога — вихо

вання на прикладі вчителя-лрактика. У Кіровоград
ському педінституті зустрічі з кращими вчителями 
міста та області стали традиційними. Студент и-філо- 
логи в «Клубі цікавих зустрічей» радо приймали 
гостей — сільську вчительку, директора Комишуват- 
ської середньої школи Новоукраїнського району 
Н. А. Калініченко і колишнього директора Созо- 
нівської середньо? школи Кіровоградського району 
С. Г. Максютіна.

Оксана ПА В ЛИ ШИНЕ ЦБ, студентка: «Людина в 
житті ставить мету і прогнозує кінцевий результат. 
Починаючи працювати в школі, що ви передбачили?

А. А. КАЛІНІЧЕНКО, кандидат педагогічних наук, 
заслужена вчителька УРСР: — Майбутні колегиі Я 
маю багато радості від роботи в сільській школі. 
Можна і сільську школу зробити відмінною. Коли 
вчилася в Уманському педвузі на біофаці, мріяла 
вчити сільських дітей. Мрія збулася. Школа — це 
чисті людські почуття, порядність та обов’язковість 
у взаєминах між учителем та учнем. Без цього 
школи немає.

С. Г. МАКСЮТІН, заслужений вчитель УРСР: — Я 
став учителем у 1932 році. Так що ледстаж у мене 
58 років, 57 з них був директором школи. Дам вам 
пораду: головне для вчителя — любити людину. 
Якщо будете керуватися цим правилом, — успіх 
забезпечений.

Наталя ВАРАВА, студентка: — Умовою педмай- 
стерності є авторитет учителя. З чого він скла
дається?

Н. А. КАЛІНІЧЕНКО: — Крім знань, ерудиції та м. Кіровоград.

володіння методикою викладання свого 
мою думку, вчитель повинен бути цікавою особ 
тістю, мати високі моральні якості: совість, 
ність, працелюбність. А без контакту з Д 
нікуди. Приклад: школярі працювали в колгоспе, 
чистили кукурудзу. Побачивши вчительку, кожен 

клас кликав її до себе. Це — вияв 
тельки. Як їй діяти? Вона підсіла д© найменших. 
Щаслива вчителька. Діти мають радість спілкува
тися з педагогом.

Олег БАБЕНКО, студент: — Школа — це не тіль
ки уроки. Що, на ваш погляд, найцікавішого оуло 
у ваших школах?

С. Г. МАКСЮТІН: — Я завжди мріяв про пісню 
у школі. Сухості діти не терплять. Ми організували 
ансамбль сопілкарів. Це було свято. 120 чоловікі 
А як забути свято вишневої квітки? Ми завжди 
прагнули сформувати у дітей любов до свого, рід- 

ного, українського.

Н. А. КАЛІНІЧЕНКО: — пробудити національну 
самосвідомість в учнів — це важливо у вихованні. 
Вечір «Роде наш красний», до якого готувалися і 
батьки, і діти, і вчителі, — це те, чого нам раніше 
бракувало у вихованні дітей, які не знали свого 
роду, народних традицій, цуралися рідної мови, 
соромилися одягти національний костюм. Я гово
рю не про комишуватських дітей — тут завжди бе
регли народне. І як добре, що ми зараз поверну
лися до національного, до совісті та милосердя.

Л. ВАСИЛЬЄВ-

— Непогано. Має 97,6 процента передплати порів
няно з минулим роком. Лише 61 передплатник газе
ти відмовився від неї на 1991 рік.

— А як почувають себе молодіжні видання?

— «Комсомольское знамя» має такі цифри: 2672 і 
9084. Ясно, що процент тут дуже великий, більше 400. 
«Молодь України* — 1049 і 1408, що становить 134,2 
процента.

— Пам’ятаю, дуже великі побоювання були в редак
ції газети «Літературне Україна» щодо передплзти-91.

— Даремно побоювалися. У минулому році 465 
жителів міста одержували газету, а в цьому році—530, 
це становить 113,9 процента.

— За місцеву пресу питати не дуже хочеться, знаю, 
що наша газета значно зменшила тираж.

— Так, «Молодий комунар» має в Кіровограді лише 
3957 передплатників (у минулому році — 10301), а це 
38,4 процента. «Кіровоградська правда» теж зменши
ла свій тираж — з 28916 до 22178, це 74,4 процента.

— З’явилося багато нових газет...

«господи. ИЛІКУИ
ДУШУ мою

Щойно минуло Різдво Христово 
святкувалося не тільки но домаш
ньому, в й так би мовити, нв офі
ційному рівні. Наскільки нам відо
мо, влаштовані з нагоди христи
янського свята урочистості при
пали до душі багатьом людям, 
особливо коли в цих дійствах пе
репліталися релігія з мистецтвом. 
Свідчення цього — пропонований 
відгук.

віру в Бога. Голос владики вили
вався в пісню:

«В ім'я любові до Бога 
Час летить непомітно.
В Ім'я любові до нього 
Чес летить як стріла».

Присутнім у залі нагадали
вічні істини громадського співжит
тя.

й

® а в'Э’Э

— «Народної газети» у Кіровограді передплачено 
345 примірників, «Голосу України» — 602, «Профспіл
кової газети» — 140, «Слова» — 68, «Урядовий ку
р'єр» — 96, «За вільну Україну» (Львівська обласна 
Рада) — 234, «Ініціатива» — 9, «Зелений світ» — 28, 
«Рабочее слово» — 24, «Вільна Україна» (Львівський 
обком КПУ) — 3, «Голос громадянина» — 4. Загалом 
передплата по місту має такі цифри: 510289 примір
ників у минулому році і 306288 у цьому. Це 60 від
сотків, але грошей у 1991-му маємо більше.

«Кодексом честі християнина є 
виконання заповітів Великого Хри
ста» — такими словами ведучої 
почалося духовне дійство в облас
ній філармонії в один із днів січ
ня. Зал був переповнений. Відзна
чити Різдво Христове зібралися і 
стар і млад. Душі багатьох людей 
насумувалися за духовним. На сце
ні епіскоп Кіровоградський та Ми
колаївський владика Василій. Зву
чать його слова про Час, Вічність, 
Бога, Людину. Голос владики зву
чав про скорботу та радість, по
милки людей і втрати, про світлу

«Ми повинні жити так, щоб 
робити зла Іншому». «Не | 
другому того, чого ти сам со( 
бажаєш». «Співпереживання — 
головніший закон людського 
те», «Треба творити добро, 
кретиу 
дині».

Його 
Василій 
Правди, 
колаєва 
шевних

допомогу конкретній

преосвященство епіскоп 
побажав присутнім Миру, 
Краси. А гість із міста Ми- 
отець Миколай — «сил ду
та тілесних».

Потім
хор кафедрального собору Кіро
вограда

виступив архієрейський

КОНКУРС

Господи! Вилікуй душу мою 
Навчи мене творити волю

Коли сиділи, сусідка-вчителмм 
сказала: «І навіщо було довгі роки 
так майстерно приховувати цю кро
су від людей?». Сусід додав: «Я 
вперше почув прізвища компози
торів духовної музики Зінов’єва, 
Агєєва, Федорова, Руднєва, Косе- 
ланюка, Бортнянського, Чесноков»..

А прихожанка нашого кафед
рального собору, яка тихо позад 
нас коментувала це духовне дій
ство, сказала: «Від мене вже 25 літ 
ніхто не ховав цієї краси. Я співа/нг 
у хорі. Мені кожне слово рідне».

На сцені звучало «Многолєтіє» 
Московському Алексію, Київському 
Філарету, Кіровоградському 
силію.

«Нв многіс лете Миру, 
тиші! Не многіе лете».

Здравы 1«

«Многолєтіє» звучало і

В.
доцент педінстмгуту

нам..

ЛИКОВ,

МОЛОДИХ ЛЕКТОРІВ
Уже стало доброю традицією щороку напередодні 

річниці з дня народження В. І. Леніна проводити об
комом комсомолу і правлінням обласної організації то
вариства «Знання» обласний конкурс молодих лекторів. 
Його мета поліпшення форм і методів підготовки мо- 
Л°АИ.\ лвктоР‘в» залучення найбільш здібної молоді до 
лекційно-пропагандистської діяльності в сучасних умо
вах.

Організація і порядок проведення конкурсу
Безпосередньо керівництво конкурсом здійснює об

ласний організаційний комітет. Аналогічні оргкомітети 
створюються о містах і районах, а також у вищих на
вчальних закладах (куди входять представники МК, РК 
ЛКСМУ, організацій товариства «Знання», науковці, лек
тори та інші).

4 ь - Основні функції оргкомітету: забезпечення реклами 
конкурсу і виклик учасників, визначення складу жюрі й 
умов проведення конкурсу (тривалість виступів, критерії 
оцінки), підбиття підсумків (і нагородженні переможців, 
направлення заявок на участь в обласному турі кон
курсу на адресу обласного оргкомітету.

Обласний конкурс молодих лекторій проводиться в 
два тури.

Перший тур проводять міськкоми, райкоми комсомо
лу і правління міських І районних організацій товари
ства «Знання», які, зокрема, надають методичну допо

могу, а також комітети комсомолу й організації това
риства «Знання» у вищих навчальних закладах у люто- 
му-березн| 1991 року.

Другий тур проводиться обласним оргкомітетом у 
місті Кіровограді 18—19 квітня нинішнього року. До 
участі в ньому допускаються переможці районних кон
курсів, а також учасники, які зайняли перше і друге 
місця на конкурсах у містах Кіровограді, Олександрії, 
Знам'янці, Світловодську та педінституті, інституті сіль
ськогосподарського машинобудування і Кіровоград
ському вищому льотному училищі цивільної авіації.

До речі, переможці попередніх обласних конкурсів 
до участі в новому конкурсі не допускаються.

Якщо говорити про тематику лекцій на обласному 
конкурсі, то вона може бути найрізноманітнішою. Го
ловна вимога — злободенність, цікавість, відображення 
широкого кола питань, які відбуваються у суспільно-по
літичному житті країни, молодіжному середовищі. На 
останньому слід зробити особливий наголос. Орієнти
ром вибору теми лекцій можуть бути і основні поло
ження, що містить Програма ЛКСМ України (МДС).

Кожен учасник конкурсу протягом 10 хвилин пови
нен яскраво й переконливо викласти актуальну пробле
му, довести правильність свого підходу до її вирішен
ня, намагатись бути небагатослівним, чітким у своїх ви-

словах, гарним оратором, а також дати аргументовані 
відповіді на запитання, вміти відстояти власну точку 
зору, бути оригінальним. * 7

п.р.можці конкурсу нагороджуються дипломами 
правління обласної організації товариства «Знання» та 
обкому комсомолу, а також грошовими преміями І за
охочувальними призами:
к.7бо" ST мкч* ~грошова првмі" •розмірі 100 

~ *■ АРУ"1 МІСЦЯ — грошові премії в розмірі
75 карбованців кожна; н«»мірі
“ М,«Ц- — грошові премії у розмірі

50 карбованців кожна; 7 р
- п’ять заохочувальних призів - бібліотечки ст- 

слшвно-політичної літератури на суму 20 карбованці.

Отож, запрошуємо юнаків і дівчат, здібних по п«. 
цінної пропаганди, взяти участь в обласному конкурі молодих лекторій. Довідки про оргаиіГацїю ЯЇ 

дення конкурсу можно отримати в обкомі “-“»"МИЛ 
(кімната 115), телефони 4-87-55, 4-77-03 та у прааліюгі 
Й£зЗвІ °ргвн',аціТ »•••₽••<»■• «Знання» L телефон

Я

комсо’м55ТМ ,Л*в"вГ,ї ' муимгр"
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ШАНС-МОЛОДИМ

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ І МЕХАНІЗМИ ^^^вЛАСТІ

МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ _______

ШАНОВНІ ЧИТАНІЇ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
_ . л лтОЮ Імах, що співпадають■ ** бяасті.

нями молодіжної політики

У минулому номері ми повідомля
ли, що на иоіцодавному бюро Кіро
воградського обкому комсомолу 
обговорювалося питання про засади 
І механізм реалізації молодіжної 
політики □ області, які були розроб
лені обкомом ЛКСМУ (МДС| спіль
но з науковцями інституту підвищен
ня кваліфікації при ЦК ЛКСМ Украї
ни (МДС|.

Сьогодні «МК» розпочинав дру
кувати з незначними редакційними 
скороченнями проект цих докумен
тів. Наголосимо ще раз, що це все— 
проект, отже, внесені ваші думки, 
побажання, пропозиції будуть вра
ховані а наступних теоретичних ви
кладах.

Чекаймо листів, дзвоніть. Телефо
ни в обкомі комсомолу: 4-95-66, у 
редакції: 2-04-64.

Молодіжна політика — це особливлий 
напрям діяльності Рад народних депута

тів, громадських організацій, самої моло
ді по створенню необхідних соціально- 
економічних, політико-правових і органі
заційних умов і гарантій для соціального 
становлення і розвитку молодої людини 
І реалізації творчого потенціалу молодо
го покоління в інтересах суспільства.

Об’єктом молодіжної політики є моло
ді люди віком до 30-ти років.

Кіровоградський виконком обласної 
Ради народних депутатів як представниць
кий орган державної влади є головним 
органом, направляючим, координаційним 
і контролюючим виконання рішень Ради, 
спрямованих на формування і реаліза
цію молодіжної політики в області.

ПЕРСПЕКТИВНА І ПОТОЧНА 
МЕТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЕТАПИ П РЕАЛІЗАЦІЇ

»НІ ПРИНЦИПИ І СУТТЄВІ 
ОЗНАКИ МОЛОДІЖНОЇ 

ПОЛІТИКИ

Молодіжна політика в області будується 
на таких принципових положеннях:

— Це політика, направлена в майбутнє, 
розрахована на довгострокові наслідки 
рішень, що приймаються сьогодні.

— Молодіжна політика є невід’ємною 
складовою частиною всієї соціально-еко
номічної політики Рад народних депута
тів.

— Діяльність Рад народних депутатів з 
формування молодіжної політики будує
ться з врахуванням інтересів і потреб 
молоді на основі постійного їх погод
ження з реальними можливостями і ме
тою соціально-економічного розвитку 
області.

Реалізація молодіжної політики по«' 
зана з вирішенням подвійного завданн .

__Створення умов для соціального 'ста
новлення і розвитку особистості моло- 
дої людини.

__ Створення комплексу необхідних і 
достатніх умов і гарантій для інноваціин 
діяльності молоді, забезпечення її актив
ної участі в прогнозуванні свого майбут
нього.

Здійснення цієї мети потребує поетап
ного підходу, охоплює всі сфери життя 
молоді і потребує створення соціально- 
економічних, політико-правових, організа
ційних передумов і контрольних механіз
мів.

На першому етапі — це створення пе
редумов для забезпечення фактичного 
вирівнювання можливостей у всіх сферах 

громадського життя, комплексація недо
ліків соціального статусе молоді.

На другому етапі — здійснення пере
ходу до якісно нового стану молодіжної 
політики в області на основі досягнень 
дійсно соціальної справедливості.

Політико-правова сфера 
політики в області повинна 
на основі майбутніх законів 
загальні засади державної 
політики в СРСР» і «Закону
державну молодіжну політику □ Україн
ській РСР», підготовка яких проводиться 
союзним і республіканським парламен
тами, а також нормативними і регулю
ючими актами відповідно місцевих орга
нів влади, прийнятих у рамках їх компе
тенції.

В умовах майбутнього періоду перехо
ду до ринку, молодіжні проблеми і про
тиріччя в молодіжній сфері можуть на
бути новий відтінок під впливом проце
сів, які поки що важко передбачити. То
му такий документ визначає лише най
більш значимі напрями діяльності, підхо
ди і механізми реалізації молодіжної по
літики, покликані підтримати в найближчі 
роки стабільність молодіжного середови
ща, підготовити молодих до життя в умо
вах ринкових стосунків.

— Молодіжна політика охоплює асі сфе
ри діяльності молоді, поєднуючи комп
лексний підхід до її формування в ціло
му з особливостями різних категорій і 
груп МОЛОДІ. V

— Молодіжна політика формується на 
основі відмови від залишкового прин
ципу вирішення молодіжних проблем і 
цільового її фінансування.

— Це політика, яка не допускає поту
рань споживацьким настроям і спожи
вацькому ставленню молоді до життя, 
основана перш за все на створенні умов 
і великих можливостей для діяльності із 
спиранням на потенційні можливості са
мої молоді.

молодіжної 
формуватися 
СРСР «Про 
молодіжної 

про молодь і

0
ОСНОВУ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

СКЛАДАЮТЬ:

— забезпечення справжнього соціаль
ного захисту молоді;

— забезпечення соціально необхідно
го мінімуму умов життєдіяльності моло
дої людини, суспільних гарантій цього 
мінімуму і його індексації в міру зро
стання соціально-економічних можливос
тей області;

— перехід від переважної регламента
ції діяльності молоді до елементів її са
моорганізації І самодіяльності з відпо
відними заходами їх стимулювання і 
тримки;

— забезпечення активної участі 
лоді в здійсненні влади, управлінні 
робництвом, оновленні суспільства;

— всебічна підтримка діяльності гро
мадських інститутів у будь-яких її фор-

ПІД-

МО- 
ви-

ПЕРШОЧЕРГОВІ І ПЕРСПЕКТИВНІ 

ЗАХОДИ З ФОРМУВАННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ

СФЕРІ

ПРАЦЯ І ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ

1. Визначити тенденції, прогнози ооз 
витку І зайнятості трудових ресурсів мо
лоді області. Створити центр зайнятості 
біржі праці молоді в районах і містах 
де с потреба. Забезпечити широку ім' 
формативність молоді про наявній 
вільних робочих місць через пресу оа 
діо і телебачення.

2. Створити міські і районні фонди зай
нятості. заи-

3. Розробити заходи по стимулюванню

{Звкінчеиня на 6-й сгор.).
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волю...»
Мало хто знає, що з бе

резня по жовтень 1918 
року січові стрільці пере
бували й у наших краях, 
на тодішній Єлисаветград- 
Щині. Усуси, як їх тоді на
зивали, були в переваж
ній більшості молоді лю
ди. Сьогодні, в перед
день роковин Акту злуки 
УНР і ЗУНР треба зверта
тися до тих подій, щоб 

* не допустити ворожнечі, 
розмежування між людь
ми, адже всі ми і жителі 
Півдня, і Східної України, 
і Полісся, і Поділля, і За
хідних областей, і Закар
паття — діти однієї Ук- 

і раїни, яка сьогодні стоїть 
на шляху своєї суверен
ності, державності.

22 січня 1919 р., через 
рік після прийняття Цент
ральною Радою свого IV 
Універсалу, у Києві на Со- 
фіївському майдані Со
борність України була 
проголошена і закріплена 
Актом злуки. Той час — 
це період Української На
родної Республіки, відо
мий факт, коли у Києві 
порядкував колишній офі
цер царської армії Му- 
раайов, влаштовуючи ма
сові єврейські та україн
ські погроми. Кров ли
лась рікою. Відомий і бій 
під Крутами, де за волю 
України поклали голови 
сотні й сотні цвіту наро
ду, молоді. І пам’ятаєте, 
зовсім недавно: «Площа— 
це наші Крути». Це ря
док із пісні одного з ук
раїнських бардів, присвя
ченої голодуючим сту
дентам.

Крути знову наблизи
лись до нас. Не дай же 
Боже, щоб вони повтори
лися.

У нас, у Кіровограді, 
годі знайти професійного
історика, який би займав
ся вивченням історії січо
вих стрільців. Донедавна 
ця тема була заборонена. 
Кілька номерів тому ми, 

^розповідаючи про засі
дання «Перевесла», при
свяченого цій темі, зга
дували ім’я викладача му
зично-педагогічного фа
культету І. М. Сікорської, 
яка через пісні січового 
стрілецтва зацікавилась 

цього явища і^ Історією

провела певне дослід
ження. У цій статті ми не 
будемо переказувати іс
торію формувань усусів 
від початку до кінця. Хо
четься звернути увагу 
більше на ті моменти, які 
стосуються Єлисаветград- 
щини.

— Ірино Михайлівно, 
що робили січові стрільці 
на Єлисаветградщині в бе- 
резні-жовтні 1918 року?

— Я не історик, тож не 
можу говорити як профе
сіонал. Але я переглядала 
в архіві місцеві видання 
«Голос Юга», «Известия». 
Це російськомовні газе
ти, і наскільки я помітила, 
досить насторожено орі
єнтовані на все україн-

ське. Наведу лише один 
приклад: газета інфор
мує, що на міському по
штамті вивіски і оголо
шення переписані укра
їнською мовою і заува
жує, що це призвело до 
труднощів для населен
ня...

За умовами Брестсько
го миру на Україну при
були австро-угорські вій
ська, в складі яких були 
й січові стрільці. Вони 
перебували на Єлисавет
градщині для наведення 
громадського порядку, не 
втручались у політичні 
справи. На них поклада
лося завдання роззброю
вати населення (згадайте, 
які тоді були часи). Газе
ти друкують репортажі із 
роззброєння Кущівки, Би- 
ківні. Газети відмічають, 
що поводились вони ду
же чемно. Збереглася 
книга спогадів дружини 
І. Карпенка-Карого Софії 
Тобілевич, яка жила тоді 
на хуторі Надія. «Рідні 
гості. Спогади з побуту 
українських січових стріль
ців на степовій Україні» 
Львів — Київ 1922 р. Во
на пише: «...українське сі
чове військо, оселившись 
на Україні та й роздивив
шись навколо, взялось не
гайно до праці. Невдовзі 
серед селянства розійшли
ся чутки, одна від одної 
чудніша: вони вчать... во
ни лічать хворих... вони 
посилають своїх людей на 
роботу в поміч удовам та 
недужим... За все пла

тять... Поводяться по- 
людськи з народом... По
заводили свої крамниці, 
роздають книжки. Під 
приводом отаманів стрі
лецтва, з участю знав
ців свого діла: артистів, 
малярів, співців і музик, 
позаводили вони виклади 
шкільної науки для дітей 
і дорослих, відчити та 
світлові картини, концер
ти, театральні вистави й 
народні гулянки. Було 
створено спільною пра
цею велике діло культу
ри, що зацікавило й при
вабило до них усю око
лицю. З приходом січо
вих стрільців на людей 
повіяло ніби якимось 
умиротвореним духом 

культури й любові до 
ближнього, людяності і 
щиросердності».

Не раз січові стрільці 
ставали на захист місце
вого населення!, намага
лися звільнити в’язнів 
Єлисаветградської тюр
ми. Якось третю стрілець
ку сотню було направле
но на втихомирення «бун
ту» селян. Усуси ж заспі
вали селянам українських 
пісень, оркестр заграв ве
селих мелодій. Про люд
ське око населення по
зносило трохи гвинтівок, 
зате у місцевих поміщи
ків реквізицію зброї про
вели як слід. За все це 
сотника Г. Голинського та 
ще кількох старшин було 
віддано під трибунал. У 
жовтні 1918 року стрільці 
відмовились іти проти 
повсталих селян, і їх від
кликали на Буковину.

— Ірино Михайлівно, в 
українській радянській 
енциклопедії говориться 
про те, що січові стрільці 
були «...військовими під
розділами, що їх ство
рив 1914 р. під час пер
шої світової війни австро- 
угорський уряд за допо
могою буржуазно-націона
лістичної «Головної укра
їнської ради» і уніатської 
церкви»... Думаю, бага
тьох насторожує прина
лежність усусів до австро- 
угорської армії.

— На початок ниніш
нього століття Галичина 
належала до Австро-Угор- 
ської імперії. Передова

українська молодь праг
нула до пробудження на
ціональної свідомості, 
утвердження своєї мови 
і культури, до державної 
незалежності народу.
Тож, починаючи з 1900 
року в Галичині почали 
створюватись спортивні 
товариства, «Січі». Аби не 
опинитися а ролі пасив
них виконавців зловісної 
волі двох імперіалістич
них держав (Австро- 
Угорщини і Росії) у май
бутній війні, галицька 
свідома інтелігенція спря
мувала свої зусилля для 
згуртування української 
молоді. З серпня 1914 ро
ку Головна Українська 
Рада у Львові виступила 

із закликом об’єднува
тись у загони січових 
стрільців. Десятки тисяч 
юнаків відгукнулися на 
цей заклик. Однак австрій* 
ська влада обмежила кіль
кість вояк до 2,5 тисячі.

— Не раз доводилось 
чути, що січові стрільці 
придушували селянські 
повстання. Частково ви 
вже відповіли на це запи
тання. Але це важливий 
момент.

— Одна із сотень, яка 
пізніше ввійшла до ЧУГА 
(Червона Українська Га
лицька Армія) придушу
вала на боці більшовиків 
Дрогобицьке повстання у 
межах ЗУНР. Були сотні, 
які придушували петлю
рівські повстання. Той 
час був дуже неоднознач
ним. Але я певна, що сьо
годні ми повинні об’єктив
но досліджувати всі рухи 
й формування, пам’ятаю
чи при цьому в першу 
чергу про те, що всі — і 
усуси, і петлюрівці, і чер
воні були дітьми України. 
Мудро роблять ті народи, 
які нічого не викреслю
ють зі своєї історії, а 
ставлять пам'ятники і од
ним і іншим.

І якщо історія поверну
лася так, що якісь дії сі
чових стрільців спрацюва
ли не на користь народо
ві, то це не їх вина, а їх 
біда, бо йшли вони в 
стрільці з чистими по
мислами про державність 
України.

— Як складались сто

сунки січових стрільців із 
місцевою молоддю?

— Ніяких конкретних 
фактів з цього приводу 
мені зустрічати не дове
лося, але ясно, що кон
такти такі були. Про це 
свідчать, хоча б спогади 
Софії Тобілевич, про те, 
що січовики влаштовува
ли тут вистави, танці. 
«Пригадую все й бачу яс
но ваші постаті — неначе 
ми розійшлися лише учо
ра. Бачу ваші ясні, жит
тям ще не поорані облич
чя на тих гулянках, що 
ви впоряджували для 
всієї людності й разом з 
дітьми веселились як ді
ти. Бачу вас сумними й 
поважними на могилі

Карпенка-Карого, бачу на 
хуторі за товариською 
бесідою, бачу вас на коні 
театру, в концертах і ви
ставах, вшановуючих без
смертні твори Моцарта й 
Венявського. І в танку ве
селім бачила вас, в гу
цульському танку Верхо
вини, то так же виразно 
уявити собі можу постаті 
ваші перед лицем смерті, 
і в огні боліснім з про
стреленими наскрізь гру
дьми, умираючих на піс
ку кривавім Наддніпрян
щини».

С. Тобілевич. Рідні тос
ті. Спогади з побуту ук
раїнських січових стріль
ців на степовій Україні.

— Наскільки мені відо
мо, збереглася навіть 
стрілецька пісня, в якій 
згадується Єлисаветград.

— Так. Слова і музику 
до неї написав Роман 
Купчинський. Створена 
вона у жовтні 1918 року. 
Є там такі слова: «В го
роді Єлисаветі тужили 
дівчата в той день...». Мо
ва йде про час, коли 
стрільці покидали Єлиса- 
ветградщину.

Цю пісню я випадково 
зустріла, переглядаючи 
старі пісенники стрілець
ких пісень. У цьому році, 
до речі, має вийти у ви
давництві «Музична Укра
їна» академічне видання 
«Історія української му
зики». До IV тому вперше 
за часів Радянської влади 
включено розділ «Стрі
лецькі пісні». А ВОНИ Жи

ли в народі весь час, тіль
ки мало хто знав, 
саме пісні січових стріль
ців, бо будь-які згадки з 
них були вилучені.

__ Ірино Михайлівно, чи 
майбутня доля хоч кого- 
небудь з усусів зв язана з 
Єлисаветградщиноюі

__ Не зустрічала жод
ного такого факту. А до
ля стрілецтва склалася 
трагічно.

Після «зрад» бригад в 
галицьких тилових части
нах в Одесі та Києві всі 
офіцери були заарешто
вані. Декого відразу роз
стріляли, решту відпра
вили в табір Кожухів, а 
пізніше на Соловки. Ря
дових стрільців перевез

ли до Казані на «переви
ховання», а звідти кинули 
на польський фронт. З 
більшовиками залишила
ся перша бригада ЧУГА. 
Пізніше деякі її колишні 
бійці займали відповідаль
ні посади 8 Радянському 
уряді (М. Заячківський, 
М. Левицький, В. Порай- 
КО, К. Севрич, І. сіяко та 
ІН.). У період культу осо
би всі еони були репресо
вані, більшість з них за
гинули в таборах.

Особливо цікава доля 
поручика стрілецької 
сотАі Івана Сіяка. У 1919 
році він потрапив у полон 
до більшовиків. У грудні 
В. І. Ленін дав йому реко
мендацію ДЛЯ вступу е 
Комуністичну партію. В 
1920 році був керуючим 
справами г алревкому.
Протягом 1918—19 рр. різ. 
ні Уряди приговорювали 
І- Сіяко сім разів до роз
стрілу, але все ж він за
лишився живий. За вось
мим разом його розстрі
ляли сталіністи. Про це 

йдеться у публікації В. Яро- 
ша «За волю України вою- 
НоЛИЛЛУРМгаП ,

р^ку) ' ГРУЯЄНк 1990

Дякуємо за цікав* 
Р°з"ов>дь. Надіюсь, ЩУ 
ю?и ' Я?та"ь«іше зна
ють чи пам ятають щОСь 
про А» січових Стрі„ 
як на території област? так 
і на території України 
гукх::..на ^блікаі;іюА-

Матеріал підготував« 
С. ОР6Л.
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ШАНС - МОЛОДИМЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(Закінчення. Початок на 4-й crop.).

зирішення проблем, пов'язаних з праце
влаштуванням молоді.

4. Розробити порядок бронювання 
місць для прийому на роботу неповно
літньої молоді, надавши міськрайвикон- 
комам право встановлювати квоту робо
чих місць для молоді, котра розпочинає 
трудову діяльність.

5. Створити в області систему профе
сійної підготовки і перепідготовки незай
нятої молоді, а також тієї, яка вивільняє
ться у зв’язку із структурою перебудови 
економіки.

6. Передбачити виділення і цільове ви
користання засобів на підготовку, пере
підготовку і підвищення кваліфікації ви
вільнених молодих робітників, у тому чис
лі на професіональну підготовку і пере
підготовку тих, кого знову приймають на 
роботу, в першу чергу жінок, які довгий 
час не працювали, чи шукають роботу 
вперше.

ЯГ'

7. Впроваджувати і вдосконалювати 
нестандартні і пільгові режими праці.

8. Забезпечити переважну участь мо
лоді в роботі підрозділів 
державної системи НТТМ.

9. Розглянути питання про 
ня в області мінімального 
рівня оплати однієї години 
ваної праці молодого робітника віком до 
21 року.

МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
1. Визначити статус суб’єктів молодіж

ного підприємництва, єдині правила при
своєння назви «молодіжний» зі всіма на
ступними наслідками.

2. Підготовити і прийняти нормативні 
акти про молодіжне підприємництво.

3. Розробити заходи по підтримці і до
помозі суб’єктам молодіжного підприєм
ництва, передання їм законсервованих, 
недобудованих і пустих приміщень, пріо
ритетного виділення вивільнених і невико
ристаних обладнань, сировин, матеріалів.

4. Передбачити систему заходів по 
частковому чи повному, перші два роки ро
боти, вивільнення малих підприємств від 
сплати прибуткового податку.

ПЕРШОЧЕРГОВІ І ПЕРСПЕКТИВНІ 
ЗАХОДИ З ФОРМУВАННЯ

І РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ в 

СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
1. Розробити заходи з соціального 

хисту молоді, в першу уергу учнівської і 
студентської, дітей-сиріт, молодих інва
лідів, малозабезпечених, багатодітних і 
молодих сімей, тимчасово не працюючих 
молодих людей.

2. Створити у фонді соціального захис
ту населення в області цільовий фонд 
соціального захисту молоді.

3. Продовжити роботу по створенню 
на підприємствах, в колгоспах і радгос
пах «фондів молоді» і перерахувань з 
фондів матеріального заохочення і соці
ального розвитку.

4. Розробити систему економічного сти
мулювання підприємств і організацій, які 
направляють грошові засоби в молодіж
ні фонди, на соціальні молодіжні про
грами і проекти.

5. Розглянути питання про створення 
спеціальних товарних фондів для забез
печення стартових можливостей моло
дим сім’ям, що створюються, на період 
стабілізації ринку.

житло
1. Продовжувати і реалізовувати систе

му заходів, які стимулюватимуть вирішен
ня житлової проблеми молоді, в тому 
числі силами самої молоді.

2. При плануванні соціально-економіч
ного розвитку області передбачити комп
лекс заходів по розвитку будівництва 
молодіжних житлових комплексів і коо
перативів, їх матеріально-технічного за
безпечення. Пріоритетно задовольняти 
потреби молодих сімей при виділенні 
земельних ділянок для житлового будів
ництва.

3. Вивчити можливості надання моло
дим сім’ям цільових низькопроцентних 
позик і договірних кредитів для будів
ництва житла»

ДОЗВІЛЛЯ, СПОРТ, ЗДОРОВ’Я
1. Розробити критерії нормативного 

забезпечення молоді дозвільною і спор
тивно-оздоровчою базою.

2. Вжити заходи по розширенню сфе
ри молодіжного туризму, сприяти моло
діжним туристським організаціям у виді
ленні автотранспорту, місць у готелях, 
будинках відпочинку.

3. Забезпечити пріоритетне виділення в 
безоплатне користування чи на умовах 
оренди приміщень для ведення культур
но-виховної і спортивно-оздоровчої ро
боти, організації дозвілля молоді.

4. Розглянути питання про введення 
диференційованого пільгового зниження 
цін на придбання за рецептами лікарів 
ліків для дітей і школярів, учнів СПТУ,

відділень

громадсько-

встановлен- 
можливого 

некваліфіко-

за-

ділення лімітів і засобів на розвиток ін
фраструктури вищих і середніх спеціаль
них навчальних закладів. Забезпечити 
всюди організацію гарячого харчування 
студентів і учнів.

5. Встановити певний процент загально
го фонду зарплати, який виділяється на
вчальним закладам із бюджету для опла
ти участі студентів і учнів у науково-до
слідних і проектно-конструкторських ро
ботах.

6. Розглянути питання про зниження 
цін на білети для студентської і учміт 
сьхої молоді при відвідуванні кульгурно- 
освітніх, театральних і спортивно-оздо
ровчих закладів.

ПЕРШОЧЕРГОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
ЗАХОДИ З ФОРМУВАННЯ

І РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ 
ПОЛІТИКИ

1. Виходячи із загальних засад моло
діжної політики о області розглянути на 
сесіях міськрайрад питання про першо
чергові заходи з формування і реаліза
ції молодіжної політики п містах, райо
нах; розробити і прийняти міські і ра
йонні програми «Молодь».

2. Розробити і винести на розгляд сесії 
нормативно-правові акти і документи, які 
покликані перевести концептуальні поло
ження загальних засад молодіжної полі
тики в області у практичну діяльність.

3. Розробити спеціальну систему захо
дів з формування сприятливої для моло
діжної політики громадської думки про 
її пріоритетність і важливість.

4. У містах і районах рішеннями відпо
відних Рад створити необхідні для роботи 
з молоддю структури в сфері ВИКОКСЕ- 
чої влади (комітети у справах 
відділи виконкомів і т. п.), 
їх кадрами, приміщеннями, 
засобами.

5. Вивчити питання про 
створення в містах області 
^соціальної служби, розробивши відпо
відні 
ті.

7.
базу для вивчення процесів, що прохо
дять Г--------- ----------- ------- : •’ —
лодіжної
кувати з цією метою прс.&дення соціо
логічних досліджень.

молоді, 
забезпечити 

технічними

можливість 
молодіжної

механізми забезпечення її діяльнос-

Створити необхідну інформаційну

в молодіжній сфері, і реалізації мо- 
політики. Періодично ПрАКТИ-

ВЗАЄМОСТОСУНКИ РАД 
з молодіжними 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Створити сприятливі умови для 

гро-

технікумів, студентів денних 
вузів.

5. Забезпечити поліпшення 
складу кадрів, які працюють з молоддю.

ОСВІТА
1. Розглянути питання про відкриття в 

області навчальних закладів типу ліцеїв, 
гімназій і коледжів різного профілю.

2. Розробити систему роботи з обда
рованими дітьми.

3. Розробити і здійснити комплексну 
програму розвитку науково-технічної 
творчості молоді, що навчається.

4. У плані соціально-економічного роз
витку і бюджеті області передбачити ви-

якісного

1.
розширення участі молоді у сфері 
мадської діяльності. Розробити і впрова
дити нормативні акти, які регулюють по
рядок створення, реєстрацію функціону
вання і взаємодію молодіжних громад
ських організацій і рухів, любительських 
центрів, об’єднань і клубів різного про
філю.

2. Сприяти розширенню представництва 
молодіжних організацій в органах влади 
всіх рівнів. Запропонувати розширити 
коло питань, які зачіпають інтереси мо
лоді і повинні вирішуватися з її обов’яз
ковою участю. Розглянути питання при 
надання керівним органам молодіжних 
організацій права вносити пропозиції 
про тимчасове припинення виконання рі
шень, прийнятих без участі представника 
молодіжної організації, чи тих, що обме
жують законні права молоді.

3. Виробити механізм громадського 
погодження представників молодіжних 
організацій і порядок реагування орга
нів влади на них.

4. Виключити пряме директивне втру
чання з боку органів державної влади в 
діяльність молодіжних організацій.

5. Надати комсомолу в особі йог8 об
ласних, міських, районних органів право 
офіційних запитів в органи влади з пи
тань і рішень, що торкаються інтересів 
молоді, розповсюдивши на них правило 
реагування на депутатський запит.

висновок
Ресурсний, кадровий, ідеологічний по

тенціал області не в змозі забезпечити 
великі одночасні вкладення в сферу мо
лодіжної політики. «Глобалізм» і праг
нення зразу вирішити всі перераховані 
проблеми тут недопустимі. Тому поетап
ний, послідовний, раціональний підхід 
формування молодіжної політики, яка має 
загальні засади і єдині механізми реалі
зації, — це єдиний шлях, здатний лікві
дувати соціальну напругу і зупинити 
виток негативних тенденцій, які ще мають 
місце в молодіжній сфері.

ІГ1

ШОСТА СТОРІНКА ♦ 19 СІЧНЯ 1991 РОКУ « .МОЛОДИЙ



за- 
ОЦІНКОЮ 
лідтвер-

ною, збереже і для май
бутніх учнів таиий лірич
но-задумливий вираз об
личчя. Давайте вірити, що 
оці хлопці й дівчата, які 
хвилюються під дверима 
аудиторії, востаннє повто
рюють уже відоме, а не 
вперше в житті розкрива
ють конспект на цій сто
рінці!

(Закінчення.
Початок на 1-й crop.), 

оцінку», «заради стмпен- 
дР’> і.. Можна звинувачува
ти нас в очорненні світло
го образу радянського сту
дентства, але погодьмося, 
очевидно, що рівень знань, 
ерудиції, культури сту
дентських сесій і сесій Рад 
різних рівнів часто схо
жі — а друге починається 
з першого.

Але якщо хочете, да
вайте всі разом повіримо.

Щоб у це повірити, тре
ба закрити очі на відо
мість під рукою виклада
ча — шість двійок... Але 
якщо все ж їх угледіте — 
давайте вірити, що люди 
вивчать і перескладуть! 
Може, ця наша віра че
рез якісь там біополя и 
космічний зв'язок пере
дасться в усі навчальні 
заклади і всі ми швидше 
наблизимося до технічного, 
духовного прогресу...

Н. ДАНИЛЕНКО. 
Фото В. ГРИБА.

що ці студенти Кірово
градського педінституту 
не шпаргалочники, не не
знайки, не ледарі. Давайте 
думати, що п’ятикурсниця 
В. ШЕВЧЕНКО склала се
сію достроково тому, що 
їй не треба було особливо 
готуватися до екзаменів — 
вона все засвоїла на лен- 
ціях, семінарах, колоквіу
мах. Давайте вірити, що 
діалог К. КАРІМОВА й 
кладача С. ГОРОЩУКА 
кінчиться доброю 
в заліковці. яка

дить досконале знання її 
власником російської лі
тератури й мови. Давайте 
вірити, що філолог Л. КРА- 
СНОЖОН, ставши вчитель-



СЛУЖБА «МК»
. Сьогодні у нас прем’єра рубрики. «Молодий комунар» 

відкриває «Довідкову службу» для всіх, хто потребує об’єк
тивної різноманітної інформації з уст компетентних спе-

цшшсаав і не менш компетентних джерел. Думаємо* що в 
инішняи суперечливий час у кожного з вас виникає чимало

питань. Якщо відповідей на них ви не можете знайти само
стійно, надсилайте їх нам — спробуємо розібратись разом 
із професіоналами. Отож, чекаємо на ваші запитання. Сло-

днем з оплатою 
рахунок коштів

>vДЛЯ СІМ'Ї

що 22 серпня 1989 р. Рада

Л ОРОГА редакціє!
^Передплачую вашу газету ось уже 10 років і тому

?аСі звертаюсь за допомогою. Надрукуйте, будь 
ласка, які пільги мають матері після народження дити
ни у ЗВ изку з новими законами. До якого часу опла- 
^<тьс" »««пустка по догляду за дитиною і в якому

м. Знам’янка.
ШАНОВНА С. А.!
На жаль, ви підписались тільки ініціалами, не вказав

ши домашньої адреси, тому відповідаємо вам через 
газету. Тим більше, що поставлені запитання цікавлять 
не тільки вас, а й інших наших читачів. А тому сьо
годні спробуємо розібратися у численних законах і по
становах, які з явилися (і вже почали діяти!) протягом 
Останнього

Тепер до уваги батьків, які виховують дитину-Інваліда. 
Згідно цієї постанови, один із вас має право взяти лі
карняний листок на весь період санаторного лікування 
дитини при наявності медичного висновку про необхід
ність індивідуального догляду. Крім цього, з 1 січня ц. р. 
один із батьків також має право один раз на місяць 
скористатись додатковим вихідним 
його у розмірі денного заробітку за 
соціального страхування.

для мами для тата
Почнемо, мабуть,

Міністрів СРСР прийняла постанову «Про збільшення 
тривалості відпусток жінкам, які мають дітей», на осно
ві котрої Держкомпраці СРСР і Секретаріат ВЦРПС 
29 листопада 1989 р. прийняли свою постанову «Про 
порядок надання жінкам частково оплачуваної відпуст
ки по догляду за дитиною до досягнення нею півтора 
року ї додаткової відпустки без збереження заробітної 
плати по догляду за дитиною до досягнення нею трьох 
років». Про що йдеться у цьому документі?

Тепер матерям, які працюють і мають загальний стаж 
не менше року, а також матерям, котрі навчаються з 
відривом від виробництва у вищих, середніх спеціаль
них, професійно-технічних та інших навчальних закла
дах (незалежно від трудового стажу) надається частко
во оплачувана відпустка до досягнення дитиною 1,5 ро
ку. При цьому жінки, які навчаються з відривом 
виробництва, знаходячись у цій відпустці, мають 
на одержання в повному розмірі і стипендії, і 
моги по догляду за дитиною.

У загальний трудовий стаж матерям, котрі 
цюють, входить час навчання у всіх навчальних 
дах (крім середньої школи). У випадку, коли 
одержавши право на допомогу по догляду за дитиною, 
не має необхідного загального стажу (не менше року), 
то частково оплачувана відпустка надається їй з того 
дня, коли цей рік виповнюється.

Відповідаючи на запитання нашої читачки, нагадуємо 
ще раз — частково оплачувана відпустка по догляду за 
дитиною до 1,5 року була введена на Україні з 1 липня 
1990 р. Вона передбачала виплату допомоги до досяг
нення дитиною цього віку у розмірі 35 карбованців ЩО* 
місячно, незалежно від кількості народжених матір ю 
одночасно дітей. Додаткова ж відпустка по догляду за 
дитиною до 3-х років введена по всій країні з 1 грудня 
1989 р.

Час догляду за дитиною до 1,5 року включається у 
всі види стажу, в тому числі стажу роботи, котрий дає 
право на п.льгову пенсію. Час догляду за дитиною від 
1 5 до 3-х років включається у всі види стажу, крім ста
жу роботи, котрий дає право на пільгову пенею. 
дві ці відпустки не зараховуються у стаж, який д 
во на щорічну оплачувану відпустку.

За бажанням сім’ї відпустка по догляду за 
може надаватись будь-якому членові сім ї.

Гіри нарахуванні середнього заробітку для 
щорічної відпустки час відпустки по догляду 
мою, в тому числі 
ся із враховуваного (дванадцятимісячного 
нараховується” із заробітку за 12 календарних м.сяц.в, 
що передують відпустці по догляду за ДИТИНОЮ.

За бажанням жінки під час перебування и У з’Д У 
ці по догляду за дитиною вона може працювати неп - 
ний робочий день або виконувати певну роботу вд . 
нии _ ___ пгїайо на одержання
При цьому 
допомоги в

У листопаді 1989 р. Рада Міністрів СРСР прийняла 
постанову № 1032 «Про збільшення строку виплати до
помоги на дітей у малозабезпечених сім'ях», згідно з 
»кою з 1 грудня 1989 р. допомога на дітей у малоза
безпечених сім'ях (якщо доход на одного члена сім’ї 
не перевищує 50 крб. на місяць), призначається і ви- 
плачус’.ься у розмірі 12 карбованців до досягнення ди
тиною 12 років (раніше було

від 
право 
допо-

пра- 
закла- 
жінка,

дає пра-

дитиною

оплати 
за дити- 

титу -.^^.ji й частково оплачуваної, виключаєть- 
раховуваного (дванадцятимісячного) періоду^’

за нею зберігається право на одержа. 
період частково оплачуваної відпустки.

ВОСЬМА СТОРІНКА

До 8 років).

З недавнього часу овальною законодавчою діяльніс
тю зайнялася й Верховна Рада СРСР. І один з її найпер
ших документів — постанова «Про невідкладні заходи 
по поліпшенню становища жінок, охороні материнства 
і дитинства, зміцненню сім’ї» від 10 квітня 1990 р. — мо
же тільки порадувати сьогоднішніх і майбутніх матерів, 
які, сидячи вдома з дітьми, вимушені не жити, а існу
вати у надзвичайно складних нинішніх умовах на чисто 
символічну державну допомогу. За цим документом 
з 1 січня Ц. р. розмір допомоги по догляду за дитиною 
до 1,5 року збільшується до розміру мінімальної заро
бітної плати щомісячно на кожну дитину (у даний час — 
70 карбованців).

З 1 січня ц. р. матерям віком до 18 років, які пра
цюють, допомога по догляду за дитиною до досягнен
ня нею 1,5 року виплачується у повному розмірі неза
лежно від тривалості трудового стажу. Всім іншим ма
терям, які працюють, але не мають загального стажу 
не менше року, або зовсім не працюють, аналогічна 
допомога встановлюється у розмірі 50 процентів від 
мінімальної заробітної плати (35 карбованців).

Крім цього, з 25 квітня 1990 р. відпустка по вагітнос
ті і пологах тривалістю 56 календарних днів до пологів 
(з 1 грудня 1990 р. — 70 календарних днів) і 56 (у ви
падку ускладнених пологів — 70 днів) — після них, ви
раховується сумарно і надається жінці повністю, неза
лежно від кількості днів, фактично використаних до 
пологів. На підприємствах, в організаціях, установах 
повинні бути виділені робочі місця, на які, при потребі, 
можуть переходити вагітні жінки. Якщо ж питання їх 
раціонального працевлаштування у відповідності з мед- 
висновком не вирішується, то жінку необхідно звільни
ти від роботи з виплатою їй середнього заробітку за 
всі пропущені робочі дні за рахунок коштів підприєм
ства, установи, організації.

З 25 квітня 1990 р. відпустка по догляду за дитиною 
до 3-х років надається повністю або частково матері, 
батькові, бабусі, дідусеві чи іншим родичам, які фак
тично здійснюють догляд за дитиною.

Планова відпустка чоловікам, які працюють, за їх 
бажанням повинна бути надана у період відпустки дру
жини по вагітності і пологах.

На прохання жінок, які мають дітей віком до 14 років, 
у тому числі й тих, що знаходяться під їх опікунством, 
адміністрація зобов’язана надати їм неповний робочий 
день або неповний робочий тиждень.

З 25 квітня 1990 р. для нарахування допомоги по 
тимчасовій непрацездатності за жінками, які розірвали 
трудовий договір у зв’язку з доглядом за дитиною ві
ком до 14 років, а дитиною-інвалідом до 16 років, збе
рігається безперервний трудовий стаж.

На батьків, які виховують дітей без матері, поширю
ються всі пільги, котрі надаються законодавством у 
зв’язку з материнством.

І, нарешті, останній документ, який з явився на світ у 
кінці минулого року. 24 листопада 1990 р. Рада Мініст
рів СРСР прийняла постанову № 1177 «Про порядок 
призначення і виплати деяких допомог і про зміни і 
доповнення рішень уряду СРСР про державну допомо
гу сім’ям, які мають дітей». Цією ж постановою за
тверджене «Тимчасове положення про порядок при
значення і виплати одноразової допомоги при народ
женні дитини, щомісячної допомоги на дітей, держав
ної допомоги одиноким матерям».

Оскільки названі документи були прийняті в двадця
тих числах листопада, еони, звісно, не могли з’явитись 
«а місцях до 1 грудня (з цього числа передбачені нові 
виплати), що внесло певне сум’яття у роботу місцевих 
профспілкових комітетів і викликало чимало запитань у 
тих громадян, кого це торкнулося безпосередньо.

Про що йдеться у згаданій постанові? Перш за все 
про те, що з 1 грудня 1990 р. встановлюється одночас
на допомога при народженні дитини, котра дорівнює 
трикратному розмірові мінімальної заробітної плати 
(210 крб.), а також щомісячна допомога на дітей віком 
від 1,5 до 6 років у розмірі 50 процентів від мінімаль
ної заробітної плати (35 крб.) на кожну дитину, яка 
знаходиться на утриманні сім’ї, якщо середній сукуп
ний доход на члена сім і не перевищує двократного 
розміру мінімальної заробітної плати (140 крб.).

Одноразова допомога у розмірі 210 крб. виплачуєть
ся на дітей, які народились 1 грудня і пізніше, неза
лежно від черговості народження дитини. Виплата про
водиться за місцем роботи чи навчання матері, а якщо 
вона не працює і не вчиться, — за місцем роботи чи 
навчання батька на підставі довідки відділу загсу про 
народження дитини.

Призначення і виплата щомісячної допомоги здійс
нюється за місцем роботи чи навчання матері, а якщо 
мати не працює і не вчиться — за місцем роботи чи 
навчання батька. Якщо обоє батьків не працюють і не 
вчаться, дана допомога призначається і виплачується 
органами соціального забезпечення за місцем прожи
вання.

Для призначення цієї допомоги необхідно подати 
такі документи: свідоцтво про народження дитини; до
відка про склад сім’ї, в якій повинні бути вказані пріз
вище, ім'я, по батькові, родинні стосунки кожного 
члена сім’ї і вид їх занять; довідка про доходи кож
ного з членів сім’ї за попередній календарний рік 
(заробітна плата, стипендія, пенсія та інш.).

Визначення сукупного доходу і складу сім’ї відбуває
ться згідно з порядком, установленим Положенням про 
порядок визначення і виплати допомоги на дітей у 
малозабезпечених сім’ях (затв. пост. Ради Міністрів 
СРСР від 25 вересня 1974 р. № 752). Варто мати на ува
зі що одноразова допомога при народженні дитини 
(210 крб.), а також допомога на дітей у малозабезпе
чених сім’ях (по 12 крб. до досягнення ними 12 років) 
у сукупний доход не включається. к

Щомісячна допомога призначається з наступного дня 
після досягнення дитиною 1,5 року. Такий порядок 
встановлений у випадку, коли за призначенням допо
моги звернулися протягом 6 місяців від дня котрий 
дає право на її одержання. Вона виплачується до мі
сяця досягнення дитиною 6 років (включно) У випад
ку, коли за нею звернулися після 6 місяців від дня до
сягнення дитиною 1,5 року, допомога призначається із 
часу звернення за нею.

Нагадуємо, що призначення допомоги у розмірі 35 
карбованців на дитину від 1,5 до 6 років не позбавляє 
сім ю призначеної раніше допомоги на дитину у мало
забезпечених сім'ях (по 12 крб. до досягнення нею 12 
років), якщо доход на кожного члена сім’ї не переви
щує 50 крб. на місяць). Ці види допомоги можуть випла
чуватись разом, у тому числі й з іншими видами допо
моги по державному соціальному страхуванню (напри
клад з допомогою по тимчасовій непрацездатності 

ІН.).

За матеріалами відділу по державному соціаль
ному страхуванню Ради Федерації профспілок 
області перший випуск «ДС» підготувала заві- 

дуюча сектором соціальних проблем
О. ПИЛИПЕНКО.

клад, з допомогою по тимчасовій 
та
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АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО

ЧИ НЕ в КОЖНОГО. ХТО ПРИЇЗДИВ зл НАПРАВЛЕННЯМ У ЧУЖЕ МІСТО, ПО МІР! РОЗГОРТАННЯ ЦЬОГО СЮЖЕТУ

ВСЕ БІЛЬШЕ СТИСКУВАТИМЕТЬСЯ СЕРЦЕ. ЧИ БУДЕ ЦЬОМУ КОЛИСЬ КРАП? НА ЖАЛЬ, ВІДПОВІДІ НА ЦЕ ПИТАННЯ 
НЕ ДАЮТЬ НІ СТАТТЯ, НІ САМЕ ЖИТТЯ. БЕЗВИХІДЬ?

І Коли в Київському дер
жавному педагогічному 
інституті ім. Максима 
Горького ОГОЛОСИЛИ СПИ

СОК розподілу спеціалс- 
тів випуску 1989 року, 
Олена Яківна не вагаю- 

*$Нмсь обрала Кіровоград.
— З долею у піжмурки 

граєш! — відбивав її од
нокурсник. — Чутки хо
дять, що там наші випуск
ники роками безпритуль
ними вештаються!

— Пусте. Наганяє хтось 
жахів, — відмахнулась 
дівчина. — Місто цікаве. 
Театральна колиска Ук
раїни. Чого б то мені до 
Хмільника повертатися?

Не раз ще прокрутить у 
пам’яті цей коротенький 
діалог із однокурсником. 
Ніби у воду він дивився: 
ось уже більше року, як 
вона досі не знайшла со
бі постійного притулку. 
Приписалася у подруги. 
Мешкає у знайомих лю
дей. До їх першої вимо
ги — виселяйся!

Та все по порядку.
У супроводі батьків 

(сердилась, ие послухали- 
таки її, напросилися їха- 

довідатися,, як влаш
тується). Олена Яківна 
прибула з направленням 
на місце своєї роботи.

обласний Палац 
і школярів лі- 

ознайом-

I таї
І ти.

І л,< 
« де

4

— В 
піонерів 
деш? — після 
лення з паперами підве
ла на неї очі жінка, що 
працювала у відділі кад
рів міськвно. І переконав
шись, що опору немає, 
підняла з важеля трубку 
телефона. Когось попе
редила, що направляє мо
лодого спеціаліста.

— Світлана Федорівна 
Титова, — люб’язно про
стягла руку завідуюча ви
пускниці. — Робота ціка
ва. Не занудьгуєш. У нас 
багато молоді працює.

І, глянувши у бік бать
ків, додала: «Все буде га
разд. Житлове питання 
вирішимо через тиждень. 

- А поки що якийсь день 
Г побудеш у піонертаборі 

«Сосновий бір» лід Леле- 
ківкою. Тобі розкажуть. 
Там наші методисти пра
цюють. Адаптуєшся. Від
починеш. Тим часом усе 
владнається».

— Ну, що, — коли ви
йшли з кабінету завідую
чої, накинулась Олена 
Яківна на старих. — А ви 
переживали. їдьте собі 
додому. Бачите, які тут 
люди! Не пропаду!».

«Дай-то бог!» — попро
щалися батьки. А її від
разу ж підхопив і за
кружляв стрімкий вир но
вого життя. Познайомила
ся з майбутніми колегами. 
З дітьми виявилося не
складно, бо за словом в 
кишеню не лізла, знала 
багато пісень. Не другий 
день відправилася з ними 
в туристичний похід.

Через тиждень навіда
лася до Палацу піонерів. 
Цього разу завідуюча не 
була такою люб'язною, та 

ж заспокоїла: «Шу- 
тобі притулок. По

живи ще трохи в таборі. 
Незабаром із відпустки 
повернеться директор і 
усе владнається!».

' Збіг серпень. Погасли 
його дні, мов вуглинки 
прощального піонерсько
го вогнища. Дітей із табо
ру позабирали батьки.

I Припинила роботу їдаль-

— Ми? Ми теж цей ін
ститут закінчували. Тільки 
я гурток малювання веду 
та з юними туристами 
займаюсь. Уже півкраїми 
з ними об’їздила. Заче
кай, збігаю в туалетну 
кімнату і наберу чайник. 
Кухні тут немає, а в кім
натах готувати їжу забо
ронено. Та й єдина розет
ка зайнята холодильни
ком.

— А як же помитись, 
випрати білизну?

— Гарячої води нема. 
Отак і перебиваюсь. Дріб
ніше перу сама, крупніше 
несу в міську пральню. 
Набридло! Четвертий рік 
без квартири!

Пізніше сюди також на 
тимчасове поселення при
був ще один випускник 
Володя — викладач біоло
гії і географії. Він потра
пив у кімнату, де знахо
дилось десять ліжок. До 
нього підселяли то слю
саря із «Зеленбуду», який 
розвівся із дружиною, то 
майстрів із ПТУ, то учас
ників семінару художньої 
самодіяльності, то стар
шокласників, які приїжд
жали на обласну олімпіа
ду фізиків. Володі дово
дилося вгамовувати дале
ко за північ цілу команду 
юних футболістів, тренер 
якої, наковтавшись окови
тої спав безпробудним 
сном.

А незабаром усім трьом 
молодим спеціалістам, 
яких доля звела лід да
хом спального корпусу 
турбази, і взагалі стало 
весело. 0 два спальні кор
пуси за домовленістю із 
адміністрацією об'єднан
ня «Червона зірка» посе
лили учнів радгоспу-техні- 
куму, які прибули із Пол
тавщини проходити прак
тику. Юнаки ходили на 
практику по змінах. Під
німалися з шести годик 
ранку і поверталися з ро
боти опівночі. А хто 
лінувався, дивилися в ко
ридорі по «телеку» філь
ми нічного кінозалу. І, 
звичайно ж, не один грю
кав у двері до дівчат: то 
позич склянку, то мила, 
то ложку, а то й просто

ня. Повідвозили прости
радла і ковдри. Ночі і 
ранки холоднішали. До
велося Олені Яківні вкри
ватися залишеними мат
рацами.

— Допоки там тобі на 
роботі розкрутяться, я ось 
маму попрошу, допоможе 
з готелем, — запропону
вала нова подруга.

Але в жодний готель її 
не поселяли. Підводив 
прострочений паспорт. 
Олені Яківні вдалося вбла
гати адміністраторку од
ного із готелів, три дні 
пожила в нормальних 
людських умовах. А там 
назрів якийсь обласний 
семінар і довелося звіль
няти територію для більш 
потрібних спеціалістів. Ду
же не хотілося дівчині ще 
раз нагадувати про себе 
адміністрації Палацу піо
нерів, але була змушена.

— Ну добре, — заспо
коїла вже директор Я. В. 
Листопадова. — Ми тут 
домовилися, що поживеш 
трохи на базі юних турис
тів в районі міського са
ду. Краса там яка! Спо
кій. Трапляється, на ви
хідні приїжджають шко
лярі, та зараз навчальний 
рік.

Людмила Володимирів
на майже не помилилась. 
А щодо природи навіть 
була цілком права. Спаль
ний корпус, де посели
лась Олена Яківна, купав
ся в зелені. У дворі висо
кі явори, сосни. Поряд 
фруктовий сад. Глянеш у 
вікно, хоч не розкішні, 
але все ж таки живі кві
ти: ромашки, троянди,
жоржини.

Єдине, що спочатку зні- 
тило, — комендант гур
тожитку привела у кімна
ту, де, як видно було, 
мешкала ще одна жінка. 
Що цікаво, сусідку навіть 
не попередили про під
солення.

— Наталка! — пересту
пивши поріг кімнати, від
рекомендувалася та. — 
Ти звідки звалилась?

— З Київського педін
ституту. За направленням 
методистом в Палаці піо
нерів працюю. А ви?

позалицятися або з нудь
ги почесати язиком.

Нарешті Володя почав 
поспішно збирати свої ре
чі. «Дають кімнату в гур
тожитку, — прощався він 
з сусідками. — Чого і вам 
бажаю!».

Володю дівчата випад
ково зустріли на площі 
Кірова. Поцікавились ус
піхами. «Тепер клас, — 
усміхнувся Володя. — Од
нокласник із Півночі ви
клик прислав. Запрошує 
до себе на бурову. Спо
чатку учнем. Потім роз
ряд присвоять. Зберу баб
ки на кооперативну квар
тиру. Бо від освіти, хоч 
вона й народна, у Кірово
граді нескоро чогось пут
нього доб'єшся. Поселили 
мене в заводському гур
тожитку, а там уже двоє 
робітників. У хлопців свої 
інтереси. Компанія... А 
оббивати пороги та про
хати за себе не навчився. 
Отож і вирішив рвонути 
на Північ. Вивчу геогра
фію на практиці, а школа 
від мене не втече!

Поїхати на Північ Олені 
Яківні не випадало. По
вертатися в рідні місця 
якось соромно, подума
ють: щось там нашкодила 
і нікому не потрібна.

З віддаленої бази юних 
туристів її передислоку
вали в робітничий гурто
житок «Червоної зірки». 
Звісно ж, тимчасово. Гур
тожиток перенаселений, 
яблуку впасти ніде. Кого 
там із сторонніх припису
вати, свої спокою не да
ють, особливо із ливар
них та ковальського це
хів — робітників розмі
щувати ніде. Тож дівчині 
неодноразово давали 
зрозуміти, що не лише на 
щось розраховувати, а й 
зайвий місяць тут затри
муватись нічого.

І вкотре Олені Яківні 
доводилося з гіркотою в 
душі спаковувати зслтзду.

<лась обмежувати 
себе в побутових речах, 
адже кожна з них загро
жувала зайвим тягарем.

Десь близько місяця 
мешкала в гуртожитку ін
ституту вдосконалення 
вчителів. Був жовтень, 

більша частина кімнат бу
ли порожніми. В одній із 
них проживала акторка 
драматичного театру, яка 
півроку знаходилась на 
гастролях, ще учитель із 
сім'єю, ревізор з облвно. 
Дві кімнати тримали в ре
зерві на випадок приїзду 
лекторів. Кого цікавить 
доля молоденької мето
дистки, до того ж ще й 
непрописаної. І щоб якось 
відкараскатись від випад
кової громадяночки, ко
мендант попрохав їй шу
кати інший притулок, бо 
• гуртожитку починався 
ремонт у кімнатах.

Нарешті Олена Яківна, 
зневірившись у намірах 
директора і адміністрації 
Палацу піонерів зробити 
добро для неї, переступи
ла поріг кабінету заві
дуючого обласним відді
лом народної освіти Б. П. 
Хижняка.

— Я пам'ятаю ваше пи
тання, — так зреагував 
він на нагадування про
хачки, — і не раз попе
реджував, щоб не викли
кали спеціалістів не з Кі- 
ровогадської області. Ні
де їх селити. А в мою від
сутність це зробили. 0ас 
викликав мій заступник 
Медведенко. От і йдіть до 
нього.

— Я вас добре розумію 
І співчуваю, — почав роз
ливати медові слова за
ступник завідуючого від
ділом облвно О. О. Мед
веденко. — Був колись 
отаким молодим, як і ви. 
Сам собі шукав прописку 
і вибивав житло. Так що 
вам треба трохи запасти
ся терпінням. Черга на 
житло велика. Єдине, що 
в нашій змозі — підготу
вати вам листа-клопотан- 
ня в житлову комісію мі
ськвиконкому. Гадаю, ви 
зібрали необхідні папери, 
щоб поставили вас у чер
гу на житло?

Олені Яківні аж клубок 
підступив до горла. Щоб 
не показати сліз, вийшла 
з кабінету. Які там папе
ри їй нести у ту комісію 
по розподілу житла, коли 
вона вже цілий рік не мо
же знайти прописки?! Од
на довідка з місця робо
ти комісію не влаштує. 
Продовжила пошуки жит
ла. В оголошенні на стов
пі вичитала адресу бабки, 
яка запропонувала за 
кімнату ЗО карбованців 
(це із заробітку 115 крб.), 
але прописувати дівчину 
відмовилась. Поселив
шись, Олена Яківна при
бирала повністю в квар
тирі. Стара хворіла. До
водилося ходити за про
дуктами, ліками в аптеку, 
викликали лікарів. Трап
лялося, стара вередувала, 
мало не втрачала глузд. 
То їй холодно, то жарко, 
то, здавалось, хтось сту
кав у вікно чи в двері. 
Дехто нараджував: старій 
жити лишилося недовго, 
варто було б скласти лист 
опіки. Та бабуня вагалася. 
В іншому місті у неї був 
син і надіялась, що вти 
згадас про неї. Син же 
приїхав незадовго до її 
смерті. Після останніх тур
бот про матір наказав дів
чині вибиратися з кварти
ри, бо як вона зрозуміла, 
знайшлися вигідніші квар
тиранти.

— Директор пропонує 
мені ще спробувати посе- 

лнтиса в гуртожитку об’єд
нання «Радій», — повіда
ла молодий методист. — 
А я вагаюсь. Боюся, щоб 
і звідти не виселили. Мо
жу загубити прописку. 
Добрі люди знайшлись і 
прописали. Теж поперед
жували, що ненадовго. У 
них сім'я розширюється. 
Не знаю, що й робити?..

В становищі Олени Яків
ни багато освітянських 
кадрів. Отак посмикав
шись по задвірках, дипло
мовані спеціалісти змуше
ні йти в інші сфери діяль
ності. Хто іде на Північ 
добувати нафту і золото, 
як той біолог Володя, хто 
пропонує свої послуги 
міліції, хто армії. Дівчата 
здебільше подають заяви 
в будівельні організації, 
де хоч якось можна роз
раховувати на житло.

Щоб не набалакувати 
зайве про пасивність у цій 
справі керівників викон
кому і організаторів осві
ти, звернувся до невтіш
ної статистики. Найуро- 
жайнішими роками ьа ви
дачі ордерів на квартири 
кіровоградським учите
лям виявились 1985—86 
роки, коли по лінії викон
кому освітяни отримали 
відповідно 15 І 11 квартир. 
Звичайно, це при черзі 
на житло більше 200 осіб 
мало, а все-таки! Пожвав
лення це викликала уря
дова постанова про шкіль
ну реформу, про яку в 
останні роки почали за
бувати. А що це так, мір
куйте самі: 1987 рік — ви
дано 3 ордери на кварти
ри, 1988 — на 2 квартири 
і, нарешті, — на одну в 
1989 році, її отримав хтось 
Із учителів Ленінського 
району міста! Ось вам і 
плоди «батьківського» пік
лування про вчителя, яко
го так гарно оспівано в 
піснях і показано в кі
нофільмах.

Як розповіли мені в 
профспілці наросвіти, ще 
в 1984 році в міськвикон
комі було ухвалене рі
шення про будівництво 
кооперативного будинку 
для вчителів. Але до цьо
го часу нічого по ньому 
абсолютно не робилося й 
не робиться. Єдине, чим 
живуть учителі — то щирі 
обіцянки з боку міської 
влади. Ось їм щось ви
ділять від кооперативу 
медиків, ось щось добу
дують на «Червоній зір
ці», ось...

1 все ж, окремі колек- 
тиви-шефи потроху виді
ляють квартири вчите
лям. Найбільше цим мо
жуть похвалитися в сели
щі Новім, де за рахунок 
житлового фонду чавуно
ливарного заводу прак
тично забезпечили житло 
викладачам місцевої шко
ли. Допомагають із забез
печенням житла освітянам 
в об'єднаннях «Червона 
зірка» і «Радій».

У місті є студентські 
гуртожитки. А от гурто
житку хоча б для тимча
сового прожиття виклада
чам ї методистам немає. 
Тож і доводиться моло
дим спеціалістам, допо
ки вони достукаються у 
двері забезпечених керів
ників, блукати по задвір
ках у пошуках даху над 
головою.

Д. ТАНСЬКИЙ, 
журнвліс?.
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ТЕХНОЛОГІЯ СКЛАДАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 
ЗБІЛЬШЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ. ДИХАННЯ ПРИ ТРЕНУВАННІ

КЛУБ 
АТЛЕТИЗМУ 
«АПОЛЛОН»

Тепер, розібравшись в 
І основних напрямках ме- 
I тодик тренування та мею- 
І чи арсенал вправ, які 
І використовуються в атле

тизмі, ми розглянемо 
сьогодні питання, як же 
скласти тренувалвний 
комплекс вправ, з допо
могою якого ви зможете 
задовольнити свої потре
би в атлетичній гімнасти
ці.

До першого вашого 
комплексу повинно увій
ти 7—9 вправ на основ
ні м’язові групи. Це так 
звані базові впоави, без 
яких не обходиться жо
ден атлет.

Для дельти — це жим 
від грудей стоячи, для 
біцепса — підйом на бі
цепс стоячи, для тріцеп- 
са — тяга із-за голови, 
для грудей — жим лежа
чи, для найширшого м’я
за спини — тяга в нахилі 
вперед, для м’язів живо
та — піднімання тулуба 
із положення лежачи на 
спині, та піднімання ніг з 
цього ж положення, для 
передпліччя — згинання- 

I. розгинання кисті з обтя
женням в руках, для НІГ— 
присідання зі штангою на 
плечах, або з гантелями в 
руках та піднімання на 

І носки з обтяженням в ру- 
1 ках*

І Це і буде ваш перший 
ж підготовчий комплекс, 
ї Вправи необхідно вико- 
* нувати в 3-х підходах по 
$ 10—12 повторень, а впра-
Ь ви для м’язів живота та 
[. передпліччя 15—20 разів. 
К Відпочивати між підходе- 
Іми необхідно 2—2,5 хв., 

між «станціями», тобто 
між вправами — 3—4 хв.

Завдання цього підго
товчого комплексу — 

І «втягнути» вашу м’язову 
систему в роботу вже 
безпосередньо з обтя
женнями, а також вивчи
ти правильну техніку ви
конання базових вправ. 
Щодо техніки виконання 
всіх вправ в атетичній гім
настиці, то пам'ятайте од
не — виконувати вправу 
необхідно так, щоб м’яз, 
на який вона діє, працю
вав максимально сам, 
тобто без допомоги м'я
зі в-сусі дів. Виключайте з 
техніки поштовхи, ривки, 

Імами, вони використовую
ться лише в окремих ви
падках, коли ви працюєте 
з максимальною вагою 
снарядів.

Тепер про темп робо
ти. В тренуванні на «рель
єф» вправи виконуються 
в темпі вище середнього,

або швидкому. В роботі 
на «масу» та «силу» дотри
муйтесь правила позитив
ної та негативної роботи. 
Наприклад, піднімання об
тяження на біцепс — це 
позитивна робота, опус
кання — коли руки роз
гинаються під загою об
тяження — негативна, так 
от в останніх дво< режи
мах позитивна робота до 
негативної відноситься як 
*/з. Тобто якщо піднімає
те ви снаряд 1 с, то опус
кати повинні 2 с. Обтяжен
ня не повинно вертатися 
у вихідне положення по 
інерції, його повинні стри
мувати м’язи — тільки у 
цьому випадку буде пов
не навантаження необхід
них вам м'язових груп.

Потренувавшись по під
готовчому комплексу 1—2 
місяці, укріпивши м’язову 
систему та адаптувавши її 
до роботи зі снарядами, 
вам необхідно тепер ви
рішити, в якому напрям
ну будуть йти ваші по
дальші тренування.

Звичайно, ваша мета — 
зробити своє тіло краси
вим та сильним, укріпити 
здоров’я. Тож станьте пе
ред люстерком, яке те
пер стане вашим голов
ним порадником і уваж
но подивіться на своє ті
ло, на розміри та пропор
цію ваших м'язових груп.

Тільки тепер ви дійсно 
зможете зробити висно
вок: яку методику трену
вання вибрати для себе, 
на які м’язи ляже більше 
навантаження, як правиль
но спланувати свої тре
нування.

Ендоморфу, тобто атле
ту, у якого є зайва вага, 
та форма його постави 
досить округла, звичайно, 
необхідно вибрати роботу 
на «рельєф», ектоморфу, 
з його невдоволенням за
надто тонкими руками та 
ногами — необхідно сер
йозно вдатися до робо
ти на «масу».

Якщо ж ви маєте всі 
ознаки мезоморфа, виби
райте самі: коли с бажан
ня збільшити розміри м’я
зів — робота на «масу», 
якщо ж хочете мати більш 
чіткі контури та лінії ті
ла, тренуйтесь на «рель
єф». Якщо вас задоволь
няє ваша постава, корис
туйтесь оздоровчою ме
тодикою.

Часто при виборі мето
дики тренування виникає 
невдоволення лише яки
мись окремими частина
ми тіла, в цьому разі 
краще всього комбінува-

ти: наприклад, маючи
об’ємні, сильні дельти ру
ки та груди є зайва вага 
в області талії, в цьому 
разі звичайно краще 
верхню частину тулуба 
тренувати на «масу», а 
м'язи живота » режимі 
«на рельєф» і т. і.

Атлетична гімнастика, як 
я говорив раніше, це один 
із творчих видів спорту, 
тобто треба опанувати 
добре «ази» атлетизму, а 
потім ви самі маєте стати 
дійсно скульптором свого 
тіла, підбираючи для се
бе вправи та режими тре
нувань, а не копіювати 
чиїсь програми, чиїсь 
комплекси...

Після підготовчого, ви 
складаєте свій перший 
тренувальний комплекс з 
врахуванням тепер вже 
своїх індивідуальних особ
ливостей. Сюди можуть 
увійти вправи підготовчо
го комплексу, а також 
вправи, вибрані з того 
арсеналу, який ви маєте. 
Приблизно 1 раз в 2—2,5 
місяці міняйте комплекс, 
або окремі його вправи, 
якщо ж ви відчули хоро
ший приріст показників в 
роботі по складеній вами 
програмі, то його мож
на виконувати протягом 
З—4 місяців.

ЗБІЛЬШЕННЯ 
НАВАНТАЖЕНЬ

Розпочавши виконувати 
комплекс вправ з тією чи 
іншою вагою обтяжень, 
через певний час ви рап
том відчули, що ця вага 
для вас занадто мала. 
Так, це природний про
цес, ваші м'язи від регу
лярних тренувань налива
ються масою та силою, 
тому вага снарядів повин
на періодично збільшува
тись. Хочу нагадати, що 
збільшувати вагу обтяжень 
необхідно так, щоб ос
танні повторення у вибра
ній вами методиці були 
дійсно останніми.

Якщо окремі ваші м’я
зи потребують значних 
змін, необхідно збільшити 
кількість вправ на той чи 
інший м’яз в одному за
нятті. Але робити це слід 
лише після того, як буде 
пройдено підготовчий
комплекс. Підбираєте
2—3 вправи, які б наван
тажили всі ділянки того 
чи іншого м’яза і вико
нуєте їх по вибраній вами 
методиці.

Якщо ви вирішили знач
но збільшити навантажен
ня на ті чи інші м’язові 

групи, додаючи 1—2 впра
ви на окремий м’яз, то 
це, звичайно, збільшить 
тривалість одного заняття. 
Щоб уникнути перенапру
ги та перетрекованості, 
можна використовувати 
роздільне тренування. 
Тобто, тренуватись, необ
хідно 4 рази на тиждень, 
наприклад: понеділок, вів
торок, четвер, п’ятниця; 
середа — день відпочин
ку, суботу можна викори
стати для кросу або від
відування сауни. Але тре
нувальний комплекс у 
цьому випадку необхідно

розділити по днях: поне
ділок — виконуєте впра
ви на дельту, біцепс, трі- 
цепс, передпліччя та гру
ди, вівторок — прес, спи
на, ноги, четвер — про
грама понеділка, п’ятни
цю — програма вівторка. 
Це дасть вам змогу біль
ше навантажити необхідні 
вам м’язи (по 2—3 впра
ви), при меншому загаль
ному втомленні. Атлети зі 
стажем занять не менше 
року можуть тренуватися 
і 6 раз на тиждень, так 
само почергово змінюючи 
по днях: понеділок, се
реда, п’ятниця — одні 
м’язові групи. Вівторок, 
четвер, субота — Інші.

Але в такому тренуваль
ному режимі необхідно 
звернути увагу на віднов
люючі заходи: водні про
цедури, масаж, повноцін
не харчування^ повний 
сон, а також вживання ві
тамінних препаратів — 
про це пізніше.

ДИХАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ 
ВПРАВ

Від правильного дихан
ня, при виконанні трену
вальної роботи залежить 
її якість. Надмірна вен
тиляція легень (гіпервен- 

тиляція), а також і довго
часна затримка дихання 
не дають можливості пов
ністю навантажити м'язо
ву тканину через швидке 
втомлення. Це зв'язано з 
порушенням процесів ус- 
воєння кисню м’язовими 
клітинами.

.Та ви і самі зможете на 
собі відчути наслідки 
З—4-х частих та глибоких 
вдихів-видихів; це легке 
запаморочення голови, а 
якщо його поєднати з на
пруженням при виконанні 
вправ зі снарядами, то 
можливі і гірші наслідки.

Тому робити штучне 
дихання перед підхода

ми не бажано. До вашої 
уваги декілька рекомен
дацій:

— не на/лагайтесь пе
ред кожною вправою 
глибоко «про запас» вди
хати;

— перед початком впра
ви зробіть' неглибокий 
вдих і під час роботи ди
хайте природньо, як «про
сить» ваш організм, поєд
нуючи темп дихання з ха
рактером вправи;

— при розведенні рук в 
сторони, при розгинанні 

тулуба і в випадках, коли 
грудна клітка дещо роз
ширюється — робіть вдих, 
потім зидих;

— старайтесь, щоб видих 
у вас співпав з максималь
ною напругою м’язів;

— при силовій робото з 
великою вагою обтяжень 
допускається короткочас
на затримка дихання лід 
час напруження м’язів.

У всіх інших випадках 
ваш організм сам знайде 
необхідний ритм дихання, 
природній, в залежності 
ізід потреби в кисні.

Г. ЗАПОТОЦЬКИЯ. 
м. Кіровоград.

ЗЛІТАЮЧІ ТОННИ
З Відбулася відкрита першість клубу «Атлет» (колишній 
І клуб «Тепловим»). Цим змаганням кіровоградські атле- 
I ти успішно завершили 1990 рік. Головний суддя змагань 
IB. Балакірєв зафіксував такі результати у порядку ва

гових категорій:

56 кг — О. Доямнчум — 280 мг
60 кг — М. Шафіроа — 310 кг
67 мг — С. Костенко — 402,5 кг

І 75 кг — П. Бондар — 517,5 кг
•2,5 кг — В- Кугер — 462,5 мг
90 мг — Ю. Погребна« — 430 мг.

1100 кг — П. Багалов — 525 кг.
Голова обласної федерації атлетизму В. Жуков під

бив підсумки року.

У 1990 році атлети нашої області брали участь у двох 
І республіканських змаганнях, В. Арсеньєв став призе-

ром чемпіонату УРСР, В. Жуков — призером Кубка 
УРСР. О. Слатєньков — у змаганнях на кубок УРСР став 
рекордсменом республіки з тяги, а на відкритій пер
шості СК «Зірка» підняв у тязі 291 кг — цей результат 
перевершує рекорд СРСР.

В. Жуков став першим майстром спорту СРСР у Кі
ровоградській області, атлети О. Слатєньков та П. Бон
дар виконали нормативи кандидатів у майстри спорту. 
Четверо атлетів виконали 1 спортивний розряд: В. Ар
сеньев, С. Мелікбегян, О. Попок, С. Костенко.

У минулому році також проходили перші змагання з 
вільних вправ. Переможцями у них стали С. Парфєнков 
та С. Суслік.

За підсумками року можна визначити символічну 
збірну року:

до 52 кг — нема;

до 56 
до 60 

УРСР);
До 67
До 75

СРСР з тяги);
До 82,5 кг — С. Мелікбегян' (І р.);
до 90 кг — В. Балакірвв |КМС), О. Попом II в V •
до 100 мг — б. Жуков (МС, V місце чемпЬиагтУРСР, III місце - Кубок УРСР); 4 чемпіонату 
до 110 мг — В. Чудним (КМС);
до 125 мг — нема;

понад 125 кг — нема.
Як бачите, у деяких вагових категоріях місця не за- 

повнені, тож дерзайте, атлети!

кг — 
кг —

кг —
кг —

О.
0.

Долмнчум |ІЦ розряд);
Арсеньвв || р., призер чемпіонату

Нестеренко (І р.), С. Костенко (І р.); 
О. Слвтвмьков (КМС, рекордсмен УРСР, 
П. Бондар (KMC), С. Парфєнков |КМС); ]

розр«А);

О.

Нам» мор.
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понеділок
21 СІЧНЯ

▲ УТ
16.00 — Новини. 16.10 — Дитяча 

філармонія. 16.40 — Все про німо.
5 18.00 — «День за днем». (КІрово-
. град). 18.25 — ♦Господарі». Олек- 
П сандрійсьна фабрина діаграмних 

паперів. (Кіровоград). 19.00 — Ак- 
{ туальна камера. 19.30 — Говоримо 

українською. 19.50 — Маяковсьний. 
«В. І. Ленін». 20.40 — На добраніч, 
діти! 21.00 — Телефільм «Анатолій 
та Валентина з нордону № 8».
21.20 — Фортепіанні твори україн
ських композиторів. 21.45 — Ху
дожній фільм «Закляття долини 
змій». 23.25 — Вечірній вісник.
23.55 — «Нічний телезал. 0. Коби- 
лянська. «Вовчиха». Вистава.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». (120 плюс ЗО). 

9.00 — «Контакт». Економічний 
огляд. 9.15 — В світі казок і при
год. Художній фільм «Пригоди в 
місті, якого нема». 10.45 — «Близь
ке пустище». Документальний те
лефільм. 11.45 — У нас у студії 
«Антон-квартет». 12.00 — ТСН.
12.15 — «Відгомін старовини». Спі
ває А. Герасимова. 15.00 — ТСН.
15.15 — На прохання глядачів. Ху
дожній телефільм «Лікарня на око
лиці міста». 5 серія. «Розлучення». 
16.10 — Музична скарбниця. Л.-В. 
Бетховен. Концерт Не 2 для фор
тепіано з оркестром. 16.45 — Ди
тяча година. З уроком французь
кої мови. 17.45 — «За законами
ринку*. 18.30 — «Контант». Еко-

ТЕРМІНОВО?
За велику оплату потрібен 

приватний перекладач з угор
ської мови.

ГОСПРОЗРАХУНКОВА
МОЛОДІЖНА ФІРМА

«У Ч Т Е X Н І К А»
запрошує на постійну та тим
часову роботу спеціалістів по 
ремонту та обслуговуванню 
засобів обчислювальної техні
ки та інших технічних засобів 
навчання.

Про умови прийняття на ро
боту ви можете дізнатися по 
телефону 3-30-61. м. Кірово
град, вул. Жовтневої револю
ції. 58, кімн. 107. ГМФ «Учтех- 
ніка»

мям

немічний огляд. 18.45 — «Тужний 
січень двадцять четвертого». Доку
ментальний телефільм. 19.55 —
Прем'єра художнього телефільму 
«Увійди в кожен дім». 1 серія. 21.00
— Час. 21.45 — Л. Толстой. «І світ
ло о пітьмі світить». Телевистава. 
В перерві - 23.05 - ТСН. 0.35 - 
«Про тебе». Художній телефільм.
1.55 — О. Твардоесьний. «Поеми».

А ЦТ (II Програма) 1
8 00 — Гімнастика. 8.15 — На- 

уново-популярний фільм. 8.35, 9.35
— Література. 9 кл. О. С. Пушкін. 
«Євгеній Онєгін». Образ автора. 
9.05 — Італійська мова. 10.05 — 
Розминка для ерудитів. 10.50, 11.40
— Біологія. 7 кл. Бактерії. 11.10 —
«Бурда моден» пропонує... 12.00 — 
♦ Зелений фургон!. Художній теле
фільм. 14.15 — Концерт державно
го ансамблю танцю БРСР. 15.00 — 
«Планета». Міжнародна програма. 
17.00 — «Вічний рух». Докумен
тальний фільм. 18.25 — Мультфіль
ми. 19.00 — Телестудії міст РРФСР. 
«Ено-90». (Анадир). 19.20 — Колаж.
19.25 — Хокей. Чемпіонат СРСР. 
«Динамо» (Рига) — «Спартак». 1 І 
2 періоди. У перерві — 20.00 —
Вечірня назка. 21.00 — Час. (З сур- 
доперекладом). 21.45 — 3-й період 
хокею. 22.25 — «Загадка кубачин- 
сьного браслету». Художній теле
фільм. 23.40 — Концерт хорової
музики. Співають Ванкуверський 
І московський камерні хори.

вівторок
22 СІЧНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Теле

фільм «Благовість». 10.20 — На
родні мелодії. 10.35 — Шкільний 
екран. 10 нлас. Основи інформати
ки та обчислювальної техніки. 
11.05 — Доброго вам здоров’я.
11.30 — Все про кіно. 12.40 — Для 
дітей. «Канал «Д». 16.00 — Новини.
16.15 — Для дітей. «Веселка». 16.45
— Науково-популярний фільм 
«Втомлені міста». 17.35 — Срібні 
дзвони коляди. 17.55 — Поговори
мо відверто. 18.25 — Реклама.
18.30 — Фортепіанна музика. 19.00
— Актуальна камера. 19.30 — «Хто
ми». Громадсько-політичний тиж
невик. Частина 1. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — Музичний
фільм «Фантазія». 21.20 — «Хто 
ми». Громадсько-політичний тиж
невик. Частина 2. 22.20 — Чемпіо
нат СРСР з баскетболу. Жінки. 
«Динамо» (Київ) — «АДІС» (Або- 
вян). 2-й тайм. 23.00 — Вечірній 
вісник. 23.30 — Нічний телезал.
Художній фільм «День гніву».

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Район». (120 плюс ЗО). 

9.00 —' Діловий кур’єр. 9.15 — Ди
тяча година. З уроком французь
кої мови. 10.15 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Трава 
забуття». 10.55 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Увійди у 
кожен дім». 1 серія. 12.00 — ТСН.
12.15 — Прем’єра художнього те
лефільму «Увійди у кожен дім». 
2 серія. 15.00 - ТСН. 15.15 - «Лі- 
карня на околиці міста». Художній 
телефільм. 6 серія. 16.10 — «Забу
ті сторінки». Концерт з творів 
П. І. Чайковського. Передача 1. 
17.05 — Мультфільми. 17.30 — «Ра
зом з чемпіонами». 17.45 — Пре
м’єра документального фільму 
«Реабілітація надій». 18.10 — Про 
що співають діти землі. 19.55 — 
Прем’єра художнього телефільму 
«Увійди у кожен дім». 2 серія. 21.00 
— Час. 21.45 — «ВІД» представляє: 
«Поле чудес». 22.30 — Концерт з 
творів В.-.А. Моцарта виконує дер
жавний намерний оркестр СРСР. 
23.05 — Прем’єра документально
го телефільму «Австралійські хро-

---------------- . ■..................і-.—-»

ніни». Фільм 1. ХГОО — ТСН. 0-15 — 
«З вечора до полудня». Художній 
телефільм. 1 сейія, 1Д5 — Заспі
ваймо, друзі.

А ЦТ (И програма) /
9.00 — Гімнастика. 8.15 — «Нок

тюрн 1931 року». НауноцЬ популяр- 
ннй фільм. 8^35, 9.35 Музика.
4 кл. П. I. Чайков£ький. «Пори ро
ку». 9.05 — Французька мова. І рік 
навчання. 10.05 ^„Французька мо
ва. 2 рік навчання. 10.35, 11.35 — 
Географія. 7 кл. Тихий океан. 11.05 
— Мама, тато і Й. 12.05 — «Вічний 
рух». Документальний фільм.
13.25 — «Загадка кубачинсьного
браслету». Художній телефільм.
14.40 - Телестудії міст РРФСР. 
«Ено-90». (Анадйр/. 15.05 - Рит
мічна гімнастика. 17-00 — «Музи
канти про музину». А. Бабаджа
нян. До 70-річчя бід ДНЯ 
ження. 17.50 - Прем ’єра Доку
ментального телефільму *ДУ™**|£ 
сьне весілля». 18.10.- Мультфільм.
18.25 — «Острів відродження».
19.15 — Парламентський вісник
Росії. 19.30 - Ритмічна гі*настН- 
ка. 20.00 - Вечірня мазка. 20.15- 
Колаж. 20.20 - «ЗаИрошує Марія 
Бієшу». 21.00 - £ сурдопе
рекладом). 21.45
дожній телефільм. 23.05 —_ Музич
ний теле&бонеменТ. «Знайомтесь, 
Гінтарас Рінкявічдср. Передача 2. 
0.05 —■ «Дзеркало часу». Докумен
тальний Телефільм.

середа
23

А УТ
9.00 — Новини.. 9.20 — Теле

фільм «Троянди Для Лілії». 9.30 — 
фільм-опера «Кащей безсмертний».
10.35 — Шкільний'екран. 11 клас. 
Основи Інформатики І» обчислю
вальної техніки. 11 :05 — Говори
мо українською. 11.25 —- Симфо
нічна поема. 12.05 — Нова зустріч 
з Євгенієм Онсгіним. 13.25 — Ху
дожній фільм «Спадкоємиця Ніни». 
16.00 — Новини. 16.15 — Для ді
тей. «До, ’мі, соль». 16.45 — На до
помогу школі. 9 клас. Російська лі
тература. 17.30 — Концепт. 17.40
— «День за днём». (КГрЬВоград). 
18.00 — На київській хвилі. Інфор
маційний випуск. 18.30 — Музич
ний фільм. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «£емля господарів». 
Прогрес Новомиргородського ра
йону. (Кіровоград). 20.30 — Ре
зерв. 20.40 — На добраніч, Діти! 
21.00 — На щастя, ' на здоров’я. 
Музична програма. 21.50 — Ху
дожній фільм «Поїзд поза розкла
дом». 23.05 — Вечірній вісник.
23.35 — Нічний телезал. Спрага 
джазу.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Район». (120 плюс ЗО). 

9.00 — Актуальний репортаж. 9.15
— Про що співають ді¥и землі. 
10.00 — Документальні уелефіль- 
ми. 10.40 — Мультфільм. 10.55 — 
Прем’єра художнього телефільму 
«Увійди в кожен дім». З серія. 
12.00 — ТСН. 12115 — «Австралій
ські хроніки». Документальний те
лефільм. Фільм 5 1. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Лікарня на околиці міс
та». Художній телефільм. 7 серія.
16.15 — «Забуті сторінки». Кон
церт з творів П. І. Чайковёьного. 
Передача 2. 17;2О — Дитяча годи
на. З уроком англійської мрви.
18.20 — Хокей. Чемпіонат СРСР. 
ЦСКА — «Спартак». 21.00 — Час. 
21.45 — Прем’єра художнього те
лефільму «Увійди в кожен дім». 
З серія. 22.50 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Австралій
ські хроніки». Фільм 2. 23.45 — 
ТСН. 0.00 — «З вечора до полудня». 
Художній телефільм. 2 серія. 1.05
— «Старе танго», фільм-балет.

А ЦТ (II програма)
8.00 - Гімнастика. 8.15 - «Зо

ряна година». Науково-популяр- 
кйй фільм. 8.35, 9.35 — Природо
знавство. З кл. «Ялинчине диво». 
9.05 - Німець^ мова. 1 рін на- 
Вйаиня./10.05 Німецька мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Лі
тература. 7 «б О. М. Горький, 
«дитинство». — 3/}2Р ° о
1?05 -г «Людочка». Художній теле
фільмі із іб - «Запрошує Марія 
Бієшу». 13.55 — «Круги на воді». 
Документальний телефільм. 14.45 
— Музичний телеабонемент. «Зна
йомтесь, Гінтарас Ріннявічос». Пе
редача 2. 17.00 —. Прем’єра доку
ментального телефільму «Байкаль
ські старики». 17.50 — Телестудії 
міст РРФСР «Між минулим і май
бутнім»' (Казань). 18.35 — «Ми — 
цигани». фільм-вистава москов
ського циганського театру «Ро
мен». 20.00 Вечірня назка. 20.15 
—1 Телестудії міст РРФСР. «Г. фо
ре. Реквієм». (Волгоград). 21.00 — 
Мас. (З сурдоперемладом). 21.45 — 
«Тео Адам запрошує». 23.05 —
Волейбол. Кубок європейських 
чемпіонів. Чоловіки. ЦСКА — «Фі- 
ліпс». (Італія).

______ -_____________ ...

.▲ уг'•
9.00 —• Новини. 9.20 — Концерт. 

10.00 Документальний фільм.
10.25 —Музичний глобус. 11.25 — 
Для дітйй. Роде наш красний, 12.00
— Вплітаю пісню у своє життя.
12.25 — Художній фільм «Гараж».
16.00 - Новини. 16 15 - для ді
тей. «Веселка». 16.45 — Республі
канські фізико-математична шно- 
Ла. 17.15 — Кому папір Не потрі
бен? І7.45 — Документальний
фільм. 18.05 — Танцювальні ритми. 
19.00 — Актуальна камера. 19.30

. — «Наш Анакій». До 150-річчя від 
дня народження А. Церетелі. 20.15 
і— Телефільм «Українська паліт
ра»! 20.40 На добраніч, діти! 
21.00 — Реклама. 21.00 — Музич
ний фільм. 21.30 Молодіжна сту
дія «Га^т». В перерві - 22.30 -
Новини. 2345 — Нічний телезал. 
ФІЛЬм-Ь'пера «Ріголетто».

А ЦТ (1 програма)
. 6.30 *- «Ранок». (120 плюс ЗО).
9.00 — За. зведеннями МВС. 9.15 — 
Дитяча година. З уроком англій
ської мови. 10.15 — «Ще раз- про 
кохання». Концерт. 10.35 — Мульт
фільм. 10.55 — прем’єра худож
нього телефільму «Увійди в ко
жен Дім». 4 серія. 12.00 - ІСН.
12.15 — «Австралійські хроніки». 
Документальний телефільм. Фільм 
2. 15.00 — ТСН. 1515 — «Лікарня 
на околиці міста». Художній теле
фільм. 8 серія. 16.10 — «Ми йде
мо шукати». 16.40 — Прем’єра до
кументального фільму «Майстер, 
Маргарита... Вільний переклад з 
іспанської». 16.50 — Фільм — ді
тям. «ПливИ, кораблику». 18.00 - 
...До шістнадцяти і старші. 18.40
— За зведеннями МВС. 18.55 —
«Соромно чи весело». 19.55—Пре
м’єра художнього телефільму 
«Увійди В. кожен дім». 4 серія. 
21.00 -А Час. 21.45 — Фігурне ка
тання. Чемпіонат Європи. Парне 
натання. Довільна програма. 22.30
— Прем’єра документального те
лефільму «Австралійські хроніки». 
Фільм 3. 23.25 — Під знаком «Пі». 
У перерві — 0.25 — ТСН. 1.10 — 
«За сімейними ^обставинами«. Ху
дожній телефільм. 1 серія. 2.15 — 
Зустріч з поетом Віктором Боно
вим.

А ЦТ <11 проірама)
8.00 — Гімнастика. 8.15 - «Зай

міть місце на Олімпі». Науково-по-

пулярний фільм. 8.35, 9.35 -— Лі
тература. 8 нл. М. О. Некрасов. 
«Думки біля парадного під’їзду». 
9.05 — Іспанська мова, і рін на
вчання. 10.05 — Іспанська мова. 
2 рік навчання. 10.35, 11.40—При
родознавство. 2 кл. Зима у лісі.
10.55 — Діалог з комп’ютером. 
12.00 — «Ми — цигани». Фільм- 
вистава московського циганського 
театру «Ромен». 13.25 — «Повер
нення майстра». Фільм-концерт.
14.25 — Телестудії міст РРФСР. 
«Між минулим і майбутнім». (Ка
зань). 15.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 17.00 — Кінофестиваль «Приз 
глядацьких симпатій». Прем’єра 
документального фільму «Вулич
ний портрет». 17.20 — Очевидне — 
неймовірне. 18.25 — Хокей. Чем
піонат СРСР. «Динамо» (Москва) — 
«Крила Рад». У перервах — 19.10 
Парламентський вісник Росії, 
20.00 — Вечірня казка. 20.45 —
Грає лауреат всеросійського кон
курсу С. Лукін (домра). 21.00 —Час. 
(З сурдоперекладом). 21.45 — Пре
м’єра короткометражних худож
ніх телефільмів. 23.05 — «Нічне 
рандеву».

п’ятниця
25 СІЧНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Концерт.

10.40 — Документальний теле
фільм. 11.40 — Шкільний екран. 
9 клас. Історія УРСР. 12.15 — Ху
дожній телефільм «Страховий 
агент». 13.20 — Звучить гітара.
13.35 — Телефільм. «Тепло Іссик- 
Куля». 13.55 — Концерт. 16.00 — 
Новини. 16.15 — Старти надій. 
16.45 — На допомогу школі. Наро
дознавство. 17.15 — «Вилетів го
робчик з кицьчиної хати». Телена
рис. 17.40 — Концерт. 16.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.15
— Народознавство. Передача II.
(Кіровоград). 19.00 — Актуальна
намера. 19.30 — Рок-полігон. (Кі
ровоград). 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — Концерт. 21.35 — До
кументальний фільм «Наш Орлян- 
кін». 21.45 — Вперше на екрані УТ. 
Художній телефільм «Вільний ві
тер». 1 серія. 22.50 — Вечірній віс
ник. 23.20 — Художній телефільм 
«Вільний вітер». 2 серія. 00.25 — 
Нічний телезал. Фільм-балет «Дім 
при дорозі».

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». (120 плюс ЗО). 

9.00 — Інновація, маркетинг, ре
зультат. 9.15 — Мультфільм. 10.00
— ...До шістнадцяти і старші. 10.45
— Народні мелодії. 10.55 — Пре
м’єра художнього телефільму 
«Увійди в ножен дім». 5 серія. 
12.00 — ТСН. 12.15 — «Австралій
ські хроніки». Документальний те
лефільм. Фільм 3. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Лікарня на околиці міс
та». Художній телефільм. 9 серія.
16.20 — Мама, • тато і я. Дитині 
другий рік. 16.50 — Фільм — ді
тям. «Іванко і цар Поганин». 18.10 
Контакт-форум. 18.40 — Фігур
не катання. Чемпіонат Європи. 
Жінки. Довільна програма. 19.40
— Програма ВІД. 19.55 — Пре
м’єра художнього телефільму 
«Увійди в кожен дім» . 5 серія. 
21.00 — Час. 21.45 — Програма 
ВІД. У перерві - 23.45 - ТСН. 
1.00 — «За сімейними обставина
ми». Художній телефільм. 2 серія. 
2.05 — 100 років російського мис
тецтва. Про виставку творів з осо
бистих колекцій.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Хліб. 

Дім. Хазяїн». Науково-популярний 
фільм. 8.45, 9.35 — Світ, що нас 
оточує. 1 кл. Москва — столиця

л

4
СРСР. 9.05 г- Англійська мова.
1 рін навчання. 9.55 — «Є куток на 
землі...». Документальний теле
фільм. 10.05 — Англійська мова.
2 рік навчання. 10.35, 11.35 — Фі
зика. 8 нл. Чому зникла Іскра? 11.05
— «Великобританія сьогодні». Пере
дача російською мовою. 12.05 —
Програма короткометражних ху
дожніх телефільмів. 13.25 — «З 
любов’ю до народної пісні». Зустріч
3 фольклорним ансамблем «Мос- 
ковія». 14.05 — Документальні те
лефільми. 14.45 — Концерт росій
ської хорової напели ім. А. Юрло- 
ва. 17.00 — Творчість народів сві
ту. Індія. 17.30 — «Ось моє село».
18.30 — Спорт для всіх. 18.45 — 
Мультфільм. 18.55 — Колаж. 19.00
— «Я раззудил плечо...». Пам’яті 
В. Висоцьного. 19.45 — Вечірня 
казна. 20.00 — Арена. 21.00 —Час. 
(З сурдоперекладом). 21.45 — «Су- 
перпограбування у Мілані». Худож
ній фільм. 23.25 — Санний спорт. 
Чемпіонат світу. 23.55 — Бороть
ба дзюдо. Чемпіонат СРСР. 0.25 — 
З наших фондів. Грає В. Власенко.

субота
26 СІЧНЯ

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч

на гімнастика. 9.40 — На хвилі 
дружби. Виступає французький 
фольилорний ансамбль. З м. Ша- 
роле. (Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 10.25 — Науко
во-популярний фільм. 10.55 — Кон
церт. 11.25 — Снарбниця пам’яті.
11.55 — Музичний фільм «Микола 
Колесса». 12.35 — Новини. 12.50 — 
Доброго вам здоров’я. 13.35—Цир
кова програма. 13.55 — Для дітей. 
Художній фільм із субтитрами. 
«Принцеса пава». 15.25 — «Дон Кі- 
хот». Вистава. 17.30 — Маленький 
концерт. 17.45 — Телерадіоканал
«Право». 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Телетурнір «Сонячні 
кларнети». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — Мелодії степового 
краю. (Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 21.55 — Оби
раю мистецтво. 22.55 — Вечірній 
вісник. 23.25 — Нічний телезал. 
Художній фільм «Бармен із Золо
того якоря».

А ЦТ (І програма)
6.30 — Концерт учасників кон

курсу наоодної пісні. 7.00—Мульт
фільми. 7.15 — Спорт для всіх.
7.30 — Ритмічна гімнастика. 8.00
— Ранкова розважальна поограма.
8.30 — Здоров’я. 9 00 — ТСН. 9.15
— Рух без небезпеки. 9.45 — «Сло
во». Літературно-художня програ
ма. 11.45 — «Строката стрічка». 
Естрадний концерт. 12.15 — Пре
м’єра локх'ментал ьно-публ іиистич- 
ного фільму «З безодні». Фільм 1.
13.15 — Фігурне катання. Чемпіо
нат Євоопи. Чоловіки. Довільна 
поогпама. 14.00 — Прем’єпа нavнo- 
во-популярного Фільму «Ландшаф
ти землі» 3 серія. 15 00 — ТСН.
15.15 — Художній Ф!льм «Бала
мут» 16 40 — Мультфільм. 17 00 — 

Телвсітка чудес у Дісн^йленді. 18.00
— М'жнапопна панорама. 18.45 — 
Фільми режисера Я. Фріда. «Дон 
Сезап де Бязан». 1 і 2 сері". 21 00
— Час. 21 ^5 — Ф;г''г>не натання 
Повільний тан°ць. 22 45 — «Спогад 
про пігню». (По сторінках ф₽^ти-

П:-ні РОК' »Г 23 15 — ТСН. 
73 30 — До і пі'-дя нп’яноч’ 1.30 — 
«А^з’менна з’рка» Художнім трлр- 
гиідьм. 1 '■°п*я. 2 35 — «Північні-
дзвони», фільм-концерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—Мульт

фільм. 8.30 — «НЛО: неоголоше- 
ннй візит». 9-Ю «Світ, б якому ми 

живемо». Документальні фільми 
режисера К. Лаврентьева. «Свій 
город і поле за ним». Ю.00 — ВІ- 
деоканал «Співдружність». 13.30- 
«Плюс одинадцять». Програма Ро- 
гійського телебачення. 17.00 — Те лепрогра°ма «Сім’я». 18.00 - Е Ел- 
гар інтродукція ♦АлегРО’- 8.15-

(Тс7р7оХре^доЬм1^ - <•«<■ 

носерпантин». Дубль з

неділя
27 СІЧНЯ

А *
9.00 - Новини. 9.20 — Ритмічна 

гімнастика. 9.40 — У неділю вран
ці. Інформаційно-музична програ
ма. 10.40 —Документальний фільм.
11.40 — Резерв. 11.45 — Для ді
тей. «Канал «Д». 13.15 — Новини.
13.30 — «Кукурін і компанія». Ху
дожній фільм. Програма для дітей.
14.30 — Село і люди. 15.15 — Ви 
нам писали. 16.00 — Служба сол
датська. 17.00 — Чемпіонат СРСР 
з хокею. «Сокіл» — ЦСКА. У пе
рервах — Телеспортарена. 19.15 — 
Актуальна намера. 19.45 — Відео- 
репортаж про урочистий вечір, 
присвячений 100-річчю від дня 
народження Л. Г. Тичини. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — Продов
ження відеорепортажу про уро
чистий вечір, присвячений 100-річ- 
чю від дня народження П. Г. Ти
чини. 22.10 — Концерт. 22.50 — 
Вечірній вісник. 23.30 — Нічний 
телезал. Фільм-концерт «Руслан- 
чин тиждень».

А ЦТ (І програма)
8.00 — ТСН. 8.15 — Ритмічна 

гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт
лото». 9.00 — 3 ранку раненько. 
10.00 — На службі Вітчизні. 11.00
— Ранкова розважальна програ
ма. 11.30 — У світі тварин. 12.30 — 
Музей на Делегатській. Дива з ба
бусиної скрині. 13.00 — Сільська 
година. 14.00 — Музичний кіоск.
14.30 — Програма «Веді». 15.00 — 
ТСН. 15.15 — «Марафон-15». 16.30
— Недільний променад-концерт
ЦТ-1. 18.10 — Уолт Дісней пред
ставляє... 19.00 — Фігурне катан
ня. Чемпіонат Європи. Показові 
виступи. 21.00 — Час. 21.45 — На 
прохання глядачів. «Зимова виш
ня». Художній фільм. 23.20 — »
«В. Леонтьев. Дай мені піти з то
бою». 0.40 — ТСН. 0.55 — «Якось у 
Кусковому». 1.30 — «Безіменна зір
ка». Художній телефільм. 2 серія.
2.35 — Музика дощу.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай. 8.15

— «НЛО: неоголошений візит». 9.00
— Боротьба дзюдо. Чемпіонат
СРСР. 9.30 — «Ілля Еренбург». До
кументальний фільм. 10.15 — Чем
піонат США з баскетболу серед 
професіоналів НБА. «Детройт піс
тоне» — «Чікаго булз». 11.15 —
«Плюс одинадцять». Програма Ро
сійського телебачення. 14.45 —
«Голос Азії». Перший міжнарод
ний коннурс естрадної пісні. Час
тина 1. 16.40 — Документальний
фільм «...Земля була». 17.00 —
«Планета». Міжнародна програма. 
18.00 — Санний спорт. Чемпіонат 
світу. 18.40 — «Браво, артисте. Єв
ген Леонов та інші...». 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Колаж. 20.20
— «Спадщина». Документальний 
телефільм. 21.00 — Час. (З сурдо- 
перекладом). 21.45 — «Авторське 
телебачення», «Г!ннесс-шоу», «Ос
танній пошук», «Нещодавно».

А»
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НА ДОЗВІЛЛІ

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ

ПІД ПАЛЬЦЕМ КІРОВА
Як заведено в нашій багатостраждальній історії, 

помнемо розповідь про площу з революційних по
дій 1917 року. З пролетарським вогнем в очах і 
конячою піною на губах можна доводити, що де
рева, які ростуть на цій площі, були нікчемними 
деревцями в той революційний рік, та завдяки ти
танічним зусиллям нашої партії і особисто товари
шів Сталіна, Хрущова, Брежнєва вони виросли і 
отримали свою могутність та покрученість. Будів
лі, що оточують площу з одного боку, дуже прос
того призначення: та, що справа (готель «Украї
на») — щоб поспати, та, що зліва (магазин «Дзер
кальний») — щоб поїсти. Ось і все — живи не хо
чу. їж і спи; спи і їж. І все це в самому центрі міс
та — на площі імені Кірова, на яку, слава Богу, 
Матіас Руст ніяк не сяде, хіба що приземлиться з 
парашутом.

Не буду перераховувати, скільки людських кіс
ток знайшло на червоній від цегли площі свій 
несподіваний перелом і місячний спокій у білому 
гіпсі. Скільки симпатичних панночок (популярно 
«девушек») вимушені сумлінно вигинати свої фі
гурні ніжки так, щоб, боронь Боже, підбори їх фір- 
менних туфельок не потрапили у міжцегляний 
простір, внаслідок чого повільний рух їх нижнього 
бюсту нагадує хід маятникового годинника,

Н. Н. ЕВРЕИНОВ.

*

HSHS 50—54 
1991 р.|.На Чумацькім Шляху вже немає підвід. 

Чумаки з Криму сіль не везуть.
Тільки десь промайне безпритульний болід 
І сховає зорю, мов сльозу.
Може, тих чумаків подолав чорномор 
Серед степу буяння і хвиль?
Перекинувся віз в небесі. І довкіл — 
Тихо сиплеться зоряна сіль...

м. Світловодськ.
В. ТАРАНЕЦЬ.

ФРАЗИ
Якщо мужчина не боїться жінки, значить, це не 

справжній мужчина.
Ну що, народ, зіграємо з вами □ апаратну гру!!
Якщо ви не вірите в Бога, то це ще не значить, 

що він вас не може покарати.
Якщо хочеш в повній мірі оцінити всі переваги 

холостяцького життя — одружуйся.
Який чудовий цей світ! Глянь-но за грати!
З якими б почестями ми тебе поховали!
Нам чужого не потрібно, але хіба наш народ нам 

чужий!!
О. ПЕРЛЮК.

(ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ МЕШКАНЦЯМ І ГОСТЯМ 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ, ЯКІ ХОЧ РАЗ ПОБУВАЛИ . 
НА ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ МІСТА)

викликає цілком зрозуміле збентеження в очах 
бронзової фігури.

У минулому ж столітті тут був міський бульвар, 
де проводили свій вільний час Г. Зінов’єв, В. Вин
ниченко, К. Шимановський, А. Тарковський та 
інші знаменитості, про яких ми навіть і не чули. В 
центрі бульвару був круглий фонтан, біля якого 
стояли дерев’яні лавки. На них сиділи офіцери та 
їх дами, вони запально реготали над свіжими 
анекдотами про Штірліца та Сільвестра Сталлоне, 
недбало кидали лушпайки од насіння в густі за
рості жасмину, роблячи вигляд, що нічого не ста
лося. Аж ось один п’яний офіцер, хилитаючись від 
тільки-но випитої пляшки жигулівського пива, про
сив запалити в молодого чоловіка в рудій куртці з 
жовтими гудзиками і металевою змійкою. Задо
вольнившись двома цигарками кременчуцької 
«Прими», невпевненою ходою він посунув у «Фон
тан», де і заночував на довгій лавці під в’їдливе 
сюрчання цвіркуна, яке час від часу переривалось 
виттям міліцейської сирени та пожежної машини. 
Опівночі хлоп’ята зі спритністю Брюса Лі і з со
ціалістичним блиском в очах монолітною хвилею 
викотились з відеосалону Центрального лекторію 
товариства «Знання» і пішли по своїх домівках, ви
гукуючи час від часу незрозумілі слов’янському 
вуху звуки...

Олекса ТАВРІЄЦЬ.

13.30,
15.30
19.30
21.30

м. Кіровоград, аул. Полтавська, 71.

НЕДІЛЯ, 20 СІЧНЯ
11.30 «Ренегат». Комедія.
11.30, 17.30 «Американський нінзя». З частина.
15.30 «Без компромісів». У головній ролі А. Швар

ценеггер.
19.30 '
21.30

17.30 «Людина, яка вбила Сегана». Японія. 
«Давай врятуємо Гаррі». США. Бойовик. 
«Фортеця». Детектив.
«Все у відро». Комедія.

ЧЕТВЕР, 24 СІЧНЯ
«Олімпійські ігри звірів». Мультфільм. 
«Дуель вертольотів». Бойовик.
17.30 «Б. Лі наносить удар з могили». 

«Втікай без оглядання». Бойовик.
«Апологія». Детектив.

10.00
11.30 
11.30,
15.30
19.30
21.30

«Якщо настане завтра». З частина. США. 
«Шанхайський сюрприз». Комедія.

ПОНЕДІЛОК, 21 СІЧНЯ
«Робін Гуд». Мультфільм.
«Червоне сонце». Вестерн.
17.30 «Заступник». В головній ролі Д. Чек. 
«Небезпечна доріжка».
«Щелепа». Фільм жахів.
«Сонце, море і хлопці». Комедія.

ВІВТОРОК, 22 СІЧНЯ
«Аліса в країні чудес». Мультфільм. 
«Зниклі в Бермудах». Фільм-катастрофа.

10.00
11.30 ....
13.30, 17.30 «Дочка майстра Кунг-фу». Китай.
15.30 «Без компромісів». У головній ролі А. Швар

ценеггер.
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30 «Канікули в Америці». Комедія.

П’ЯТНИЦЯ, 25 СІЧНЯ
10.00 «Срібні яструби». Мультфільм.
11.30 «Околиця міста». Бойовик.
13.30, 17.30 «Нінзя-3». Бойовик.
15.30 «Ризикована справа». Бойовик.
19.30 «Свідок». Детектив. У головній ролі X. Форд.
21.30 «Поїздка до Америки». Комедія.

СУБОТА, 26 СІЧНЯ
10.00 «Слоненя Дамбо». Мультфільм.
11.30ь «Супердівчинка». Фантастика.
13.30, 17.30 «Помста Нінзя-3». Бойовик.
15.30 "
19.30
21.30

10.00
11.30

«Той, іто ховається всередині». Фантастика. 
«Хто вбивця!». Детектив. 
«Приватні уроки». Комедія.

НЕДІЛЯ, 27 СІЧНЯ
«Рожева пантера». Мультфільм. 
«Супермен-4». Фантастика.

10.00
11.зс

«Внутрішній простір». Фантастика. 
«Гвенделен». Фантастика.

СЕРЕДА, 23 СІЧНЯ
«Суперкіт». Мультфільм. 
«Повернення Одісея». Пригоди.

і

13.30, 17.30 «Гра зі смертю». В головній ролі Б. Лай.
15.30 «Колеса у вогні». Фантастика.
19.30 «Концерт з того світу». Фільм жахів.
21.30 «Геркулес у Нью-Йорку». В головній ролі 

А. Шварценеггер.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м, Кіровоград, 
аул. Луна'чарського, 36.

З

(Продовження. Початок у 
за 1990 р., 1. 1 за

Хотя о. Иоанн Кронштадтский и бы л тогда вхож 
во дворец, но не через него, °Д«“«°’ ‘"°5об«лсп 

1 «царь-батюшка* свести знакомство с _ отцом Гри- 
-Ж- горнем», а через ректора духовной академии у о. Феофана, которого глубоко чтили вел. князья 
А Николай и Петр Николаевичи, а еще больше их же* 
♦ ны Анастасия (Стана) и Милица Николаевны, взгля- 

V ды коих на «божьих людей» разделяли глубоко 
верующие в них царь и царица. Отца же Феофан* 
познакомил с «божьим человеком» а1
химандрит Хрисанф Щетковсмии, бывш. начальні 
корейской духовной миссии, приехавший из Си
бири и потому хорошо знавший о чудесных подви
гах своего земляка.

Так, через о. Феофана и через вышенареченных 
великих княгинь, царица, а за ней и царь узнали 
зскоре про отца Григория, к знакомству с кото
рым они были, впрочем, подготовлены еще бого- 

X боязненными и взыскующими чуда друзьями,
ди коих не последнее место занимали Христа-риди 
юродствовавшая жена действительного статско
го советника Ольга Владимировна Лохтина и по
друга ее — любимейшая фреилина Аександры 
Федоровны — Анна Александровна Вырубова (дочь 

А бывш. обер-гофмейстера и главноуправляющего 
канцелярией Николая II — А. С. Танеева).У О знакомстве царицы со «старцем» близкие к 

• придворным кругам люди передавали в свое аре- л/ мя, как об умилительном событии, о коем сразу же 
У царице дано было свыше почувствовать чудотвор- 

ууную силу отца Григория.
уГ Анна Вырубова, горячо уверовавшая к тому вре- 
А мени о старца, не захотела познакомить его с 

Александрой Федоровной в обычной дневной об- 
т становие официального приема, а, желая испы* А тать чуткость царицы, привезла отца Григория в 

Чл Царскосельский дворец поздно вечером, где оста- 
У вила гостя в «малой приемной», наказав придвор- 

ной прислуге привести его ровно к полуночи в са- 
уу лон «ее величества».
I Сказано — сделано.

Сели вечерком царица с Вырубовой поиграть в V четыре руки «Лунную сонату» Бетховена, всегда 
і умилявшую до слез наболевшую душу Александры 

<( > Федоровны, а уж время шло к полуночи... Рядом 
У в полуосвещенную комнату тихо был введен отец А Григорий и, согласно уговору, стоял неподвижно 
<в дверях, вперив взор свой в царицу, сидевшую У за роялем спиною к дверям.Ук. Часы пробили полночь...

— Не чувствуешь ли, Сана, что происходит неч- 
I то особенное? — спросила Вырубова, медленно 

-^^.поворачивая голову в сторону отца Григория.У — Да, — ответила царица, невольно подражая А движенью головы своей подруги, и вдруг, в ужасе 
<С>>от неожиданности, вскрикнула и забилась в исте- 
У рике.А Царица приняла святого старца за видение...

Он подошел к ней ласково и начал гладить ее 
У голову щени и плечи, приговаривая: «Не бой$>«, 

.^^милая, Христос с тобою»...
Царица пришла в себя и тут же, поняв, кто пе-

1 ред нею, вся в слезах, припала к груди своего оы- -Усоного гостя.V Так совершилось это историческое, чреватое А своими последствиями и для России, и для Рома- 
’К^носых знакомство.Т Не менее чудодейственное влияние испытал и 

Николай II при ближайшем знакомстве со стар- 
•^Г^цем.

’ «Было раз так, — рассказывал об этом времени 
о- Феофан б. иеромонаху Илиодору. — Государь, 
государыня с наследником на руках, я и он сиде- 

к ли в столовой во дворце. Сидели и беседовали о <4. политическом положении России. Старец Григо- V рий вдруг как вскочит из-за стола, как стукнет А кулаком по столу. И смотрит прямо на царя. Го- лА" сударь вздрогнул, я испугался, государыня вста-
У ла, наследник заплакал, а старец и спрашивает 

государя: «Ну что? Где екнуло? Здеся, али ту- 
то?» —при этом он сначала указал пальцем себе на і лоб, а потом на сердце. Государь ответил, 
указывая на сердце: «Здесь; сердце забилось’».

V — «То-то же», — продолжал старец: —«Коли что бу- А Дешь делать для России, спрашивай не ума, а 
сердца. Сердце-то вернее ума.,.». Государь сказал: 

Т «Хорошо», а государыня, поцеловатв его руку, 
произнесла, «Спасибо», спасибо, учитель».

С тех пор царь и царица обрели в отце Григо- 
» рии советника, слову которого они стали верить, 

Ж как сущему слову божьему.
Особенно же горячо и скоро привязалась душой 

і к старцу царица Александра Федоровна, н? кот^- 
-А^>рук> ласки его произвели раз навсегда неотразК- у мо-благостное впечатление.

А Оно и понятно, ежели принять во внимание чут- 
> кость и покорность женской души по сравнению 

у с мужской, а также то немаловажное обстоятель- 
X ство> что ОТ«У Григорию дан был от бога дар пре- 

имущественного спасения женских душ, через уни- 
женье их гордыни^ очищенья их от скверны, сня- 
тия с них страстей, особливо же дар изгнания из 
грешниц блудного бес?.

1 Об этом, о частности же о последнем чуде, столь 
прославившем житие святого отца, надлежит ска- т затч здесь несколько вразумительных слов.

Дар спасенья женщин, через унижение, обрел в 
старец еще задолго до появления своего в 

V цапских чертогах, а именно в родном своем селе, 
мх'да стекались из высшего свет? именитые и бо- 
гатые паломницы, прослышавшие о чудесах отца 2 Г ригопия.

Я — обьяснял потом ста-
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А ‘ лодки комунар» термі- | 
уг ново потрібен ДОСВІДче- е

neu - Они считали себя превыше всех Золото, 
боиллианты и деньги туманили их vm.‘..’ Ходили 
каи павы... Думали, что весь свет для них... Все 
огтальные ничто... Я полагал, что надо их сми- 
гить.. мнизить... Когда человек унизится он мно- ПОиТ^:еТ - Я Хотел- чтобь’ они П^оежили все 
rLh uv В эт;м.пик°м зaблvждeнии. я заставил их итти с гобои в баню... Их было двенад- 
“нижГниНяЩИН " °НИ МЫЛИ меня и перетерпели все

|Дпп1 буде).
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