
Андрій Канчельсніс народився 23 січня 
1969 року в Кіровограді. Майстер спорту 
міжнародного класу. Півзахисник. Зріст— 
178 см, вага 73 кг. Гравець збірної Рзг 
дянського Союзу з футболу (13 матчів, 1 
гол)« Виступав у складах команд майстрів 
«Зірка» Кіровоград (1966—1987 рр.), «Ди
намо» Київ (1988—89|, «Шахтар» Донецьк 

1990—91). Срібний призер чемпіонату СРСР 
"5989 р. Чемпіон Європи серед молодіжних 

збірних 1990 р. На сьогодні — кращий 
правий півзахисник Радянського Союзу. 
З 8 травня цього року — гравець про* 
фесійного футбольного клубу «Манчестер 
Юнайтед» (Англія).

— Отже, Андрію, давай розпочнемо з... 
кінця. Сьогодні — ти наймолодший з-по
серед радянських футболістів, хто уклав 

контракт із солідним західним клубом.
— Приховувати не буду — я щасливий! 

І одночасно відчуваю велику відповідаль
ність за свою гру у складі володаря Куб
ка кубків. Адже «Манчестер» — це не 
стільки Андрій «Канчельсніс, а в першу 
чергу — «зірки» світового класу Брамам 
Робсон, Нейл Уебб, Клайтон Блекмор та 
Гарі Вели. Я був у Роттердамі на фіналі 
Кубка кубків з «Барселоною» і бачив ман
честерську «футбольну машину» в дії. Це 
— відмінна машина!

— Але ж Робсон — гравець основного 
складу збірної Англії; один з героїв іта
лійського чемпіонату світу! Чи не відчу
ватимеш ти на собі прес його автори
тету!

— Брайан — відмінна людина. До речі 

— великий шанувальник дербі. Одного 
разу він запросив мене зіграти в тоталі
затор і ми поїхали на іподром. «В цих 
змаганнях, хлопче, я маю власного риса
ка. Я вклав у нього шалені гроші й не да
ремно. Ставлю тисячу доларів і ось по
бачиш — сьогодні переможу. Можеш 
виграти й ти!» — сказав мені Робсон. І 

я зробив ставку в сто доларів, але кінь 
Робсона прийшов лише, п’ятим. Брайан 
посміхнувся: «Слухай, забув тебе попере
дити, що рисак деколи підводить мене..,»

Але в Роттердамі Робсон свої ставки 
виправдав. Так, значно вигідніше ставити 
на «Манчестер», ніж на дербі...

— Ти готуєшся до дебюту в англійсько* 
му клубі!

— Мені вже довелося зіграти два мат

чі в формі «Манчестер». Взимку другим 
складом ми перемогли «Лейстер Сіті» 
(1:0), а в травні програли «Кристал Пеле- 
су» (0:3). Так що дебют уже відбувся. 9 
липня я вилітаю до Манчестера.

— Як тебе знайти в Манчестері, якщо 
що!..

— Моя адреса дуже проста: 
Manchester United, Football Club p/c Old 
Trafford. Manchester Ml6 ORA. England

Розмову вів C. БОНДАРЄВ. 
Фото В. ГРИБА.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Залишається додати, що 
в серпні-вересні у Кіровограді виходить 
книга Андрія Канчельскіса. яка тан І на* 
зивасться «Кіровоград — Манчестер — 
Транзит».



МИНУЛЕ, ■ 
СКАЖИ

ПРО МАЙБУТНЄ
...Літо 1919 року було особливо 

тривожним. Добре озброєна Антан
тою, Добровольча армія Денікіна 
перейшла в наступ.

Саме в цей час, 26 червня 1919 
року, й народилась Комуністична 
Спілка Молоді України...

Наша обласна комсомольська ор
ганізація утворилась 10 січня 1939 
року, коли в складі Українсько? РСР 
була створена Кіровоградська об
ласть.

Фактично перші комуністичні спіл
ки молоді на території сучасної об
ласті виникли в роки громадянської 
війни. Навесні 1919-го вони утвори^ 
лися в Єлисаветграді (нині Кірово
град)» Олександрії, Новогеоргіївську 
(нині Світловодськ) та селах Глодо- 
сах, Павлиші, Зеленому, де вони 
проводили велику роботу по мобілі
зації комсомольців на фронти грома
дянської війни. У квітні 1919 року 
комсомольська організація Єлиеа- 
ветграда направила в Червону Армію 
ЗО відсотків свого складу.

Після закінчення громадянської 
війни комсомольські організації Єли- 
саветградщини спрямовують свої зу
силля на відбудову народного гос
подарства, ліквідацію неписьменнос
ті, на бротьбу з голодом і розру
хою. Наприклад, лише молодь Олек
сандрії в 1922 році зібрала понад 
100 мільйонів карбованців, 10 пудів 

І; борошна для голодуючих дітей По
волжя.

На жаль, недовго тривало мирне 
будівництво нового життя — 22 черв
ня 1941 року почалась Велика Вітчиз
няна війна, а з нею почались І тяж
кі випробувалиУ перші дні війни 
більше половини складу обласної 
комсомольської організації пішло 
до лав Червоної Армії. На тимчасово 
окупованій території області під ке
рівництвом підпільного обкому Ком
партії (більшовиків) України діяли 
Чигиринський та Новопразький рай
коми ЛКСМУ. підпільна комсомоль
ська організація «Спартак» у Голо- 
ванівському районі. В області в роки 
війни діяли 16 партизанських заго
нів, 60 процентів особового складу 
яких становили комсомольці. Понад 
ЗО вихованцям комсомольської орга
нізації присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

Після закінчення війни комсомоль
ці і молодь Кіровоградщини брали 
активну участь у відбудові зруйнова
ного війною народного господарст
ва та його подальшому розвитку. 
Згадаймо найяскравіші приклади 
сумлінної праці наших земляків. Так, 
комсомольсько-молодіжна бригада 
делегата XVI з’їзду ВЛКСМ Василя 
Моторного з колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського району 
у 1970 році зібрала з гектара по 44,5 
центнера пшениці і по 45,1 центнера 
ячменю. В. Моторному було присвоє
но високе звання Героя Соціаліс
тичної Праці, він став лауреатом пре
мії Ленінського комсомолу.

За ініціативою двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова в 1959 
році на базі кращих тракторних 
бригад було створено 6 шкіл пере
дового досвіду, в яких пройшли 
навчання понад 600 членів комсо
мольсько-молодіжних агрегатів і ла
нок.

В останній час чимало критичного 
сказано про комсомол, окремі його 
опоненти навіть заявляють про те, 
що ЛКСМУ повинна зійти з політич
ної арени, що у неї немає майбутньо
го. Але чомусь забувається діяльність 
комсомолу по організації будівницт
ва МЖК, розвитку НТТ/М, наданню 
матеріальної допомоги сім’ям, у яких 
загинули воїни-інтернаціоналісти. До 
того ж додам: направлення на ліку- 
еення за кордон дітей, які постраж
дали від аварії на Чорнобильській 
АЄС законодавча ініціатива по ство
ренню програми «Молодь», чисельні 
культурні і благодійні акції комсомо
лу. Усе це є.

А. СТОЯН, 
за*, відділом ідеології і культури 
обкому комсомолу.

І духовий оркестр
Г ______ПпгрксандОІ

на день молоді запросили до парку
Міськком комсомолу завжди славився ініціатив

ністю. Ще в недавні часи, коли йогої апарат нара
ховував десь з десяток звільнених працівників, 
організували молодіжні центри, проводили на під
приємствах і в організаціях ділові ігри, різноманіт
ні вечори відпочинку. Завтрашній день молоді теж 
має цікаву програму. Звичайно, її підготували 
комсомольці міста.

Ми побували в олександрійців задовго до цього 
дня. В міськкомі застали Юлю Дудник, котра ви
конувала обов'язки керуючого справами. Вона 
«маневрувала» на папері якимись цифрами. Піз
ніше дізналися, що то проводився маленький еко
номічний аналіз витрат для організації відпочинку.

Усі розваги потребують грошей. Ідеєю нині май
же нікого не зацікавиш. От коли її підкріпити су- 
пер-призом, як у грі «.Поле чудес», та ще зроби
ти так, щоб усі знали, що цю гру проводить не 
хтось там, далеко,а рідний комсомол, згадка в лю
дей залишиться приємна. Особливо, коли пощас
тить учасникам гри повернутися додому з праль
ною машиною, з’ праскою, чи ще якимось призом.

За дефіцитні речі домовлялася Ірина Слонь, сек
ретар міськкому комсомолу. Всі вони розігрува-

«Шахтар» комсомольці Олександри.
„мутися В 6ЄЗПРСГР.ШНІЙ,
ні прибутки °Рганіаатор прибутку не візьме соб. 
зауважимо: «омСО**®Л ■ Ргроиіі він закупить су
пі копійки. На <<8ИГрв^ ПЄреможців різноманітних 
веніри дітям, призи Д

року народження, та ще чимало ціна

Педучилище дЯуКховОийИЄорке3стрУТЗабута

добргГтрадиц'ія З^х,

культури представить та Ц ури шаХти «Світ-
ПТО і «Автоштамп» будинок ку УР^^ веселити 
лопільська» обіцяють у Р у зикоЮ Молодих, 
його відвідувачів чарівною У пиСКОТека. 
котрі люблять танці, там же чек д свЯТКОвий

Завершить недільний день молоді святковим 
сЬейєрверк Тож коли хтось з вас, шановні зем 
ляки, планує завтра побувати в Олекса"АР"' 
жемо- їдьте в це чудове шахтарське місто. Воно 
вас зустріне посмішками традиційного дня молоді.

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

У січні 1992 року Q Р 
де-Жамейро Идбудет^ 
міжнародна зустріч пвьа 
титуток. Про це недаіД 
повідомила ^організації, 
«Бразільсьний рух 
титуток», У РІО 
прибути тисячі 
кохання» з декількох 
країн світу. Вони плану 
ють обговорити проблеми 
законодавства і 3 
ментації своєї діяльності' 
Про те, хто буде форму 
вати радя-нську «кома^ 
ду», поки що не повідом 
ллється. Бажаючі «діача^ 
на», -очевидно, знайдуть

ПЛЕНУМ КНИЖНИКІВ ГАСТРОЛІ

Другий орендний и0. 
лектив Бишкека нещода». 
НО ВИЙШОВ З-ПІД опійи 
рідного Мінтрансавтод0И 
ру. Тепер всі запчастини 

таксистам доводиться 
діставати самим. За ід. 
міми сподіваннями, 
поможе» їм у цьому ПІД. 
собне господарство, 
підростають 450 свиней 
Перед м’ясом, вважають 
вони, у нинішній час від. 
криються будь-які двері;

У Житомирі пройшов 
III надзвичайний з’їзд 
анархістів України, на 
якому було вирішено 
співпрацювати з будь, 
яннми політичними пар. 
тіями, крім «ортодонсаль 
них комуністів». Делега- 
ти постановили: бути па* 
м’ятнину народному г* 
рою України Несторові 
Махну і стояти йому у 
Г уляй-Полі.

Як називатися спілці? Якою їй бути? Що 
робити далі? Ці та інші питання роботи облас
ної організації Товариства книголюбів були в 
центрі обговорення пленуму правління. 
Справа в тому, що у відповідності до 
Декларації про суверенітет України та Закону 
про громадські об'єднання нинішнє Товарис
тво любителів книги УРСР має виробити свій 
Статут і зареєструватися у Міністерстві юсти
ції УРСР. «Про лроент Статуту Всеукраїн
ської спілки книгарів і завдання обласної ор
ганізації Товариства книголюбів»* — такою 
була доповідь голови правління, начальника 
обласного управління по охороні державних 
таємниць у пресі М. Г. Цибульського^

Учасники пленуму підтримали пропозицію 
республіканської комісії по підготовці про
екту статуту про надання нинішньому Товарис
тву статусу Спілки, зробити її Всеукраїнською, 
що передбачає членство не тільки жителів 
нашої республіки^ а й наших земляків, які 
проживають за и межами, та представників 
діаспори. А от пропозиція назвати організа
цію Спілкою ннигаріо викликали заперечен
ня. Зійшлися на думці, що їй найдоцільніше 
було б іменуватися так: Всеукра,нська Спілка 
книжників «Кобзар»».

В промові, на пленумі перший секретар Кі
ровоградського міському компартії України, 
член президії обласної організації Товариства 
В. Д. МІШУРА висловив слушні думки щодо 
чіткого визначення проблем і завдань, якими 
мають займатися організації . Товариства, а 
що має входити виключно в компетенцію 
державних (лакла^ів культури. Промовець 
відзначив також, що в критиці минулого 
дехто намагається звинуватити комуністів, а 
те, що КПРС і Компартія України роблять 
для утвердження суверенітету республіки, 
Демократизації суспільства;, Дпере$удови (На
шого життя, такі нритики намагаються за
мовчувати.

Цікавими роздумами про можливість вико
ристання літератури для розуміння правди, 
очищення від помилок та болячон минулого 
поділилася кандидат філологічних наук, до
цент педінституту С. г. Барабаш. Світлана 
Григорівна з болем відзначала, що мало, 
мало прилучаємо до нниги молодь, в т. ч. 
студентську та учнівсьну. До цієї ж теми 
звернувся І Герой Соціалістичної Праці, член 
правління обло’рганізації Товариства 0. О. 
Кошурко. Олексій Олексійович також запро
понував знайти можливості і працівникам 
бібліотек, і антивістам Товариства, щоб від
новити обслуговування книгами ветеранів за 
місцем проживання.

На пленумі виступили голова Кіровської 
районної організації Товариства, директор 
Кіровоградської школи № 21 В. I. Каюков, 
голови книголюбських осередків ВО «Червона 
зірка» Н. М. Крупська І заводу «Гідросила» 
Ю. О. Юдін, відповідальний секретар Мало- 
виснівськаї районної організації Товариства 
К. М. Нетудихата, член президії облорганіза- 
ції, директор облкниготоргу н. А. Григорова, за
відуючий відділом «пропаганди книги респуб
ліканського правління О. А. Несноромний.

Пленум схвалив лроент Статуту Всеукра
їнської спілки книжників та обрав делегатів 
на республіканську конференцію, вирішив інші питання. , к

І. ОЛІФІРЕНКО.

дзвонять»
„ Я ще нічого не знаю про цей театр. Чи хвилюють 
його вистави, чи талановиті актори, чи подарує липень 
маленькі радощі театралам-кіровоградцям. Я ще ні
чого не знаю про цей театр...

Я просто зупиняюся перед афішею на вулиці Лені
на створюючи незручності заклопотаним перехожим 
(«Стала посеред дороги... Дозвольте пройти»). Ах г0. 
родяни. Ну чого б і вам не зупинитися. Так, про Дні
пропетровський російський драматичний театр імені 
М. Горького, як про творчий колектив, нам невідомо 
міста’ЖЄ ТЄ’ ЩО ’еат₽ п₽иїхав ма гастролі до нашого 
кі віл :іКЛИ*в- ПОВаГУ Д° НЬОГ° Можл^о. люди дале- 
Ні від театру и не підозрюють, що значить поиїхатм 
гастролі влітку .991 року. Це треба мати, запевняю 
вас, мужність і ще раз мужність. Театральні люди

ЧОГО шоу-бізнесу, роздягнених оржествую-

й 1 х;,«р3р,о,£:"0- 
повне уявлення про театр і можпиЛ^' - б,льш-ме*ш 
він не дасть. Однак Теато • ИОГО т₽упи
м’єр. Одна З них Р зіграти кілька пре-

чого не скаже ім’я драматчп*0 мв6*.'3 тевтрУ1 яним ні- 
Уільямса. драматурга № 1 і3 США Тенесі
медіяифранц’зьПковго драматурга3 фкі₽°80гРаДЧ’'*'- По

дзвонять». У театрі імені Кро^ ивнииьквгЗМПО “^адам- 
заголовком «Розлучення по-франи^ >°На ЙДе під 
ЧУ думати, що одне заважай нцузьки». Але я не хо- 
давно про виставу «Мадам д^он'ят7°МУ' РЄЧІ’ нв‘ 
Шв, поставлену заслужений д;*вонять» У Дніпропетров- 
муко» »■ с.:.:.

Привертає увагу на гастрольній
го кінорежисера І. Бергмана Ппг> ^,ШІ *М Я ЭНаменито- 
воградців театральна версія кінопо»7<ТЬСг У“азі кі₽°- 
дружнього життя». А також мюзікл В 7' ,<С.цени Ь по- 
риканська комедія» за п'єсою Д П»т5 2Ова 
мела» кримінальна фантазія лл л₽Н*в <<Д°Р«'га 
вулиці Фезандері», присвячена Жоржу С* “П°АІЯ

Зупиніться перед асьішемч с Сіменону...
формула про те, що театр починається^^6 класмчна 
шанувальників він починається набагато раніш?*"- Д"Я

Під час одного із ч«р. 
гувань поліцейський
котрий міс службу на ав
тостоянці поблизу Вінд- 
зорського королівського 
замку, зупинив нічим не 
примітну машину, в якої 
не було перепустим за 
вітровим склом. Автомр. 
біль слухняно зупинив.

Охоронник уже хотів 
суворо «розпекти водія- 
порушнина, але остовпів; 
за кермом сиділа норо 
лева Великобританії Єли
завета II. Монархиня по
верталась додому без 
помпезного супроводу і 
ям належить дисципліно
ваному водієві зупини
лась за першою ж вимо
гою представника влади 
В Англії, як відомо, за
кони обов’язкові ДЛЯ 
всіх.

Шість суддів находкнн. 
ського міського народно
го суду разом з його го
ловою Борисом Маиуш- 
ніким і секретарем парт- 
організації Наталією Век- 
шиною вийшли з лав 
КПРС I цим самим лінві» 
дували ще одну партійну 
організацію о місті. Те
пер -е міському суді не 
мас жодного працівника, 
котрий ВХОДИЧ би о будь- 
яку партій.

Па
на

Раніш®.

В. ЛЕВОЧКО.

Цілном МОЖЛИВО, що ДО 

2000 рому о Ірландії на
решті будуть дозволе* 
розлучення. принаймні 
66 процентів дорослого 
населення країни висту
пають за відміну монети’ 
туціймої заборони на гро
мадянське розлучення. 
Більшість Ірландців 
ють також, за збережен
ня 18-рІЧНОГО ВІКОВОГО 
цензу для продажу пре; 
зерватнвів і тільки 39 
процентів підтримую^ 
пропозицію прем’єр’*’* 
містра дозволити нупі*- 
лю цього «виробу» з 
років. Причому продава
тись презервативи» 
вважають 88 процент 
опитаних, повинні вин* 
лючно в аптеках. Ось вам 
* Розхвалена західна Де
мократія: ні «побавитися» 
змолоду, ні розлучитись 
П‘А старість...

(За матеріалами 
періодичної преси*.



НОСТРАДАМУС

Буду вухастою 
й пухнастою

Слава богу, мені в силу географічних і життєвих 
обставин їздити міським.транспортом доводиться не 
ЩОДНЯ (тьху-тьху-тьху, щоб не зурочити). Але КОЛН І 
есе ж треба, наприклад, дістатися з Критого ринку н І 
Кіровограді до центру, то чекаю тих автобусів, які ч 
курсують на селище Нове й на дослідну стиицію ! 
(Созонівка). У них їдеш без турбот Не треба вивер- І 
тати кишені й сумку, щоб серед усілякого мотлох/ 
віднайти пожмаканого талона, а потім продирати
ся до компостера, Не треба, якщо талона немеє, 
прошіурхуватися до водія і слухати його сердите: 
«На таку суму не даємо». Не треба жебрачити та
лони по салонуо і, не знайшовши, озиратися на 
кожного нового пасажира — чи не контролер, бу- 
ва? У цих автобусах обслуговує кондуктор. Колись 
люди з сумочкою через плече й кільцем квиточкіа 
були в усьому міському транспорті. На талони пере
йшли нібито з «міркувань економії зарплати (кондук- 
хорів), але я завжди думала: кіоскерам же теж 
треба платити? Та й не кожен пасажир такий уже 
свідомий, а контролера до кожного не приставиш. 
Пізніше я подумала, що переходом на талони ми 
намагалися догнати закордон — у деяких країнах 
навіть у метро треба купувати й компостувати тало
ни. Хоча там в години пік ніколи не набивається в 
транспорт людей, мов оселедців.

■Ми ж тепер перейшли на талони і в багатьох ін
ших сферах життя, в торгівлі, зокрема. Навіть не 
можу назвати країн, з яких скопіювали таку річ — 
можливо, Куба? Оталонювання ж у транспорті піс
ля підвищення цін зробило новий ривок, який нав
ряд чи хто у світі захоче запозичити. Була оце в Но- 
вомиргороді. Кіоска з талонами на зупинці не 
знайшла, купила їх у водія. Відриваю собі від пачеч
ки, а до мене руки з мідяками тягнуться: «Продайте 
й мені!» Бо у шофера, ясна річ, тільки на певну 
суму. Продаю по три штуки кожному, коли це 
якийсь хлопець смикає за рукав: «Ти так проторгу
єшся». Дивлюся, а там на кожному п’ятикопійчано- 
му стоїть чорнильний штампик: «15 копійок». А хай 
тобі грець!

А що ви скажете про оцей поділ таланів на авто
бусні й тролейбусні? А оцей обмін до певної дати? 
У Валентина Сергійовича Павлова виявилися здібні 
учні. А оцей продаж талонів на різні види транс
порту у різних місцях? Десь на сході України, в До
нецьку чи Луганську, здається, знову ввели обслуго
вування через кондукторів, підрахувавши, що ко 
жен із них виправдовує свою місячну зарплату (кар
бованців триста) за день-два роботи.. У наших же 
транспортників поки що інші розрахунки, в які зруч
ності для нас„ пасажирів, не входять. Ну, раз ворм 
про мене не дбають, то чому я повинна про них пік
луватися? Потурбуюся про себе сама. Не буду ку
пувати ці талони й мучитися з їх компостуванням — 
їздитиму зайчихою. Раз упіймають, а 20 разів — ні! 
Хочете щоб платила — підходьте й беріть гроші.

Отак і їздитиму доти, поки розумні люди не 
знайдуть засіб покарати таких, як я, і заощадити 
кошти, наприклад, скоротивши посади шоферів і 
зробивши ще один гігантський крок у вдосконален
ні самообслуговування. Хочеш їхати — заводь авто
буса й рушай. А попередньо купуй талони на бе-і- 
зин і отоварюй...

Н. ДУБРОВСЬКА. і

Диа верхніх лаімни пригадають нам марш миру «Браіерглюж яри- 
санчепнй 50-річчю початку ; Великої ЩгчнаняиМ. котрий »ріфйй ї 
обласним центром. Булл сх.&иль<тні айстуж згадали тих* хто не По* 
пернуься.,; А йизу — ..фотоспогадн про оідаиаченн» .ті Ж дати 
мимп аф^ооградоямк. На меморіальному кладвїі Ш ШШі 

. леглнх лягли оїт»< пробшо» міти.Ф>. КОЛИШНІ ІІІІІИ В
Мйо яже-їіц. тим більше ш і шана. ’

— Знаєш, яка є Європі най
більша країмде — запитав мене 
якось на будапештському вок
залі Міклош, — новий знайо
мий, Іронічно посміхнувшись, 
додав, — Угорщина.

— Чому? — це вже я, від
чуваючи, що попутник задумав 
жартувати.

—- Бо за ооків не змогла 
від нас знайти зворотню доро
гу додому ваша армія...

Так склалося, що ми самі за
служили лиху долю і мусили

покидати Угорщину пригніче
ними, такими, на яких диви
лися не лише співчутливо, а й 
нахабно, зверхньо, глумливо. 
Не зуміли договоритися про 
матеріальні цінності й по сьо- 
годні: ми їм, мовляв, набуду
вали оноскільки, вони нам: ми 
не просили,.«

Глядачі телевізорів уже без 
попередніх емоцій дивилися 
на наше відходжен-ня. Я запи
тав двох літніх братів, жите
лів цієї країни, що еони

жуть сказати про перебування 
РА.

Жодного поганого слова н® 
почув. Що було, те було, зви
чайно, воно вічно пам’ятати
меться, але, розповів один, 
котрий побував і в нашому по
лоні, а пізніше возив радянсь
кого офіцера в 1944—45-му, в 
Союзі теж не мед черпаком 
сьорбали в ті часи. Ну а ви
ведення наших військ літні жи
телі УР розцінюють як крок до 
нової політики.

Шкода лише, що стара зали
шила не дуже приємні спога
ди.

Ю. ЯРОВИЙ.
P.S. Завтра, ЗО червня, коли 

ми святкуватимемо День моло
ді, у цей день, який міжуря
довою угодою визначений як 
день завершення виведення 
військ, в «Будапешті влаштують 
велике свято. З танцями і піс
нями. Вже без участі наших 
військових...

віщун віщунів
Людину здавна цікавили всілякі 

пророцтва і самі віщуни. Деякі з цих 
ясновидців — незгасимі зірки. їхні 
пророцтва охоплюють величезні ча
сові простори, і на них завжди ае- 
ликий попит. Один з н айви дат ніших 
віщунів усіх часів і народів, найяскра
віша зірка у цьому дивному сузір ї
— Мікаел Нострадамус.

Мікаел Нострадамус жив у XV! 
столітті, — він народився 1503 року. 
Його пророцтво охоплює період у 
2240 років, з 1557 по 3797 рік. Книги 
пророцтв Нострадамуса написані у 
формі так званих центурій (в однім 
центурії 100 рядків) і чотиривіршів. 
Ще він написав два послання: одне 
королю Франції Анрі II, друге 
своєму синові Цезарю.

Видані різноманітні книги, які тлу
мачать ці пророцтва. Одна з них, що 
належала перу Жана Шарля де Фонт- 
брена обсягом 600 сторінок, вийшла 
в Парижі 1980 року. Особливої ува 
ги ця книга удостоїлася в 1981 році, 
тоді, коли замах на Папу Римського 
нагадав про збіг з одним з пророцтв 
Нострадамуса.

За Фонтбреном, Нострадамус про
рокує третю світову війну у 1998 ро

ці. Передбачив він такі події:
У 1536 році була відкрита Канада, 

у 1642 — відкрита Австралія, у 176?
— в Англії винайдено парову маши
ну, у 1776 — США проголосили не
залежність, у 1778 — винайдено по
вітряну кулю -у 1812 — Наполеоне 
розбито у Росії, у 1825 — перша за
лізниця в Англії, у 1844 — винайде
но телеграф, у 1866 — динаміт, у 
1869 — прорито Суецький канал у 
1873 — з’явилась електрична ла^пз, 
у 1876 — винайдено телефон, у 1903
— сконструйовано перший літак, у 
1914 — прорито Панамський канал, 
у 1914 — перша світова війна, у 19І7
— Жовтнева революція в Росії, у 
1925 — народження телебачення, у 
1939 — початок другої світової вій
ки, у 1961 — перша людина в космо
сі.

Крім того передбачив Нострада
мус і багато інших подій: катастро
фи, хвороби землетруси, голодомо
ри, різні катаклізми. У віддаленому 
майбутньому пророкує заполонення 
Європи жовтою расою, однак це ще 
не скоро. Він пророкує появу не
відомого небесного тіла, яке нази
ває Білястою Зіркою, затемнення 
Сонця і Місяця, погодні аномалії, 
визвані «поїздками у космос», повені 
і нові хвороби (СПІД). За деякими 
тлумаченнями, в цьому десятиріччі 
будуть винайдені ліки від раку.

Нострадамус дуже старанно вивчає 
Біблію, єгипетські І перські книги муд
рості, розташування зірок. Він був 
астрологом матері французького ко
роля Катерини Медічі і особистим 
лікарем короля Карла IX. Він перед
бачив Варфоломіївську ніч 1572 року, 
тридцятилітню війну 1618—ї 648 ро
ків, правління Людовика XIV, зліт і 
падіння Наполеоне, пожежу Москви, 
австро-італійську війну, вбивство в 
Сараєво, а також появу розумних іс
тот із космосу.

Дуже цікавим способом вирахува
но рік початку трьох світових воєн — 
дві з' них вже відбулися, третя ні
бито передбачається. Бурська війна в 
Африці закінчилась 1902 року. Якщо 
записати це число спочатку горизон
тально, а потім вертикально, то ма
тимемо рік початку першої світової 
війни.

Щоб вирахувати, коли почнеться 
третя світова війна, потрібно рік по
чатку першої світової додати до ро
ку початку і року закінчення другої 
світової війни (14 плюс 39 плюс 
1945). Віщун згадує 1998 рік, однак у 
часі можуть бути і зміщення, як це 
часто трапляється у його пророку
ваннях.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Це лише короткий 
перелік деяких пророцтв Нострада
муса. Повністю їх друкуватиме в нас
тупному році журнал «Дніпро».

Загублений учнівський кви- 
> рк, виданий Кіровоградським 
і «шинбудівним технікумом на 
*^Я І. б. ПІЛЬЧЕНКА, вважати 
недійсним.

Загублений студентський кви
ток № 86050317, виданий Кіро
воградським інститутом сіль, 
ськогосподарського машинобу
дування Л. А. ГОЛУБ, вважати 
недійсним.

Загублений студентський кви
ток № 86050330, виданий Кіро-

воградським інститутом сіль 
ськогосподарського машинобу. 
дування Е. М. Багрій, вважати 
недійсним.

кого машинобудування на ім’я 
О. М. КОВАЛЕНКО, вважати не
дійсним.

ім’я А. А. КОТОВСЬКОГО, вва
жати недійсним.

Загублений студентський кви- 
ток № 86050346, виданий Кіро 
воградським інститутом сіль
ськогосподарського машинобу. 
дування на ім’я Л. Г. КЕМЕЛЕ
ВОН, вважати недійсним.

Загублений студентський кви. 
ток, виданий Кіровоградським 
Інститутом сільськогосподарсь

Загублений учнівський кви- 
ток, виданий Кіровоградським 
машинобудівним технікумом на 
ім’я I. С. ТОПОЛЬНИКА, вважа
ти недійсним.

Загублений учнівський кви
ток, виданий Кіровоградським 
машинобудівним технікумом на 
ім’я Д. Г. СТАРКІНА, вважати 
недійсним.

Загублений студентський кви
ток N2 86050338, виданий Кіро
воградським ІНСТИТУТОМ СІПЬСЬ- 
когосподарського м а шшз збу- дування ш ім’я Т» Я, ТУРЧИ- 
НОї, вважати

Загублений студентський 
квиток, виданий Кіровоградсь. 
ким Інститутом сільськогоспо
дарського машинобудування на

усуршськ на Кіровоград 
Двокімнатна квартира на дру
гому поверсі, кімнати розділь- М, газв балкон -* яа рівноцт 
ну або З-кімната&о Телефон у Кіровограді: 23-7841О у

ТЮМЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ — НА КІРОВОГРАД, АБО МІСТА УКРАЇНИ, 
двокімнатна квартира па 
тому поверсі,, кімнат 
дільні, лоджія — на рівноцінну 
або трикімнатну. Телефон в м 
Новоукраїнці: 2-18-16.



Молодь Кіровоградщини.
ЗАВТРА,

ЗО ЧЕРВНЯ
1991 Р.

_______ 1

КОМІТЕТ У СПРАВАХ ВОЛОДІ КІРОВОГР^^^Г І 
МІСЬКВИКОНКОМУ ЗАПРОШУЄ НА свя к і

ДНЯ
РАДЯНСЬКОЇ

молоді
ПРОГРАМА СВЯТА: 
-wsi м« л ....

Де?
Стадіон спортклубу 

«Зірка»

10-00 — прийняття прися
ги воїнами-десантниками.

— демонстрація 
молодіжної моди;

— показовий виступ воінів- 
десантників;

моделей'

З 11-00:

— виступ групи «Елема».

УПЕРШЕ В КІРОВОГРАДІ!

— широка торгівля моро
зивом, прохолоджуючими на 
поями, кондитерськими виро
бами.

чемпіонат УРСР з 
контактного карате в абсо
лютній ваговій категорії.

З 13-00 до 16-00: .

— виступ міського духово
го оркестру;

— виставка-продаж кар
тин, моментальний художній 
портрет;

— атракціон для дітей 
(електропоїзд);

— показ відеофільмів для 
дітей та молоді в приміщен
ні Центрального лекторію;

— вікторина «Чи знаю я 
шахи?», бліц-Турнір, сеанс 
одночасної гри з майстром 
спорту В. Вороновим;

— виступ міського моло
діжного театру мініатюр 
«Скоморох»;

З 16-30 до 18-30 — виступ 
популярної Ленінградської 
шоу-групи «ДВІА».

19-00

ВЕЛИКА 
ШОУ-ПРОГРАИА 

присвячена Дню 
радянської молоді 

УПЕРШЕ В 
КІРОВОГРАДІ

ЛІДЕРИ РЕСПУБ- 
ЛІКАНС Ь К О Г 0 

■ ХІТ-ПАРАДУ:
— супер-дует «Кані
кули;
— Валерія;
— Олесь Зорян;
— Анатолій Матвій- 
чук;
— Оксана та «Вечер
няя поп-школа»;
— група «Красные»;
— Ірина Білик;
— Наталка Бонда
ренко — володар спе
ціального призу фес
тивалю «Червона ру
та» 1991 року;
— група «Елема».
ОРГАНІЗАТОРИ: 
КОМІТЕТ У СПРАВАХ

МОЛОДІ
КІРОВОГРАДСЬКОГО 
МІСЬКВИКОНКОМУ 

кіровоградські 
ОБКОМ ТА 
міськком 

комсомолу
ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ

ЗАХИСТУ МИРУ 
ленінський та 

кіровський 
РАЙВИКОНКОМИ 
КОМСОМОЛЬСЬКІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТА 
Квитки можна 

придбати у 
громадських 

розповсюджувачів. 
Для молоді — по 

пільгових цінах. Тел 
для довідок —

24-06-93.
З 21-30 до 23-00 — моло

діжна дискотека, святковий 
салют.

ІСЬ^ий

10-00 — молодіжні змаган
ня з технічних видів спорту.

■ ■ ■ ■ ■



$

ТАКЕ ВОНО, ЖИТТЯ...
■

у/.
Z<

V СЕ почалося з приват» 
н°го запрошення. Ме- 

мі його «дістали». Обійш
лося це, звичайно, неде
шево, однак...

Нарешті закордонний 
паспорт на рунах, валізи 
складені. З Кіровограда 
поїздом до Києва а звід
ти до Хелма. Їхав не один, 
Э з родичами, тож особ
ливого страху перед чу
жою країною не аідчукав.

...Мандрівка почалася з 
того, що поїзд Київ—Хелм 
запізнився на 4 години *» 
ми добряче перенервува
ли. Квитків у нас не було. 
Дістати їх теж було не
легко, однак знайома про
відниця пообіцяла довезти 
нас до місця призначен
ня за 100 карбованців, 
їй вигідно, бо обілетнла 
аж перед кордоном, ну а 
здачу, звичайно, собі а 
кишеню. Та ми, чесно ка» 
жучк, згодні були на все, 
тільки б швидше переїхати 
кордо« І ОПИНИТИСЯ ТЭЛг,, 
нуди так довго збиралася

рушмими, ніби нам якими 
обличчями. Ладні були 
розпростертися перед ни
ми, аби не чіпали нас, 
аби пропустили. Жікка-мит- 
иин, по черзі підходячи 
до пасажирів, мовчки по
казувала на вихід. Моа- 
ляв забирай свої речі і 
виходь. Виходити, звичній- 
но, ніхто не хотів. Люд« 
благали жінку залишити 
їх, дозволити виїхати. Але 
та була непохитна.

Що то було не знаю, але 
що те сім’я змову повер
нулася у вагон — бачив. 
Може, щось тицьнули б і 
ми, але не було чого, та 
й соромно якось. Поїзд 
на митниці стояв довго. 
Ми вже остаточно переко
налися, що сьогодні не по
їдемо і як їхати далі — 
не знаємо. Домовилися з 
нашими (їх митник ло- 
жапіла), що «они кожно
го дня там зустрічати»

Дайте, будь ласка 
дозвіл виїхати.

Подивився неї нас змерх* 
ньо...

— Все, на сьогодні до
сить. Поїдете завтра.

Ми вже так стомились, 
що упрошувати далі ке 
було сил. Одна справа — 
було б мас кілька десят
ків. А то ж я, мій родич 
та ще якийсь бідолаха. Ко
ли »же втратили надію, 
митним раптом махнув ру-

защо б не дала води. Зга
дав і польських митників, 
котрі посміхалися до нас, 
вітали на своїй землі. У 
мене у валізці було W 
пляшок горілки. Тому «со
ли поляк запитав, чому 
так багато адже не мож
на стільки перевозити, я 
йому пояснив, що маю 
трьох дітей і хочу ЇМ щось 
купити...

— Діти ---  це добре, -“
сказав чоловік. — 
а в нас купуйте Їм 
рунки.

Добре нам було 
вітного подружжя«, 
ли дізналися, що ДО 
приїздять гості, подяку
вали за гостинність і зі
брали свої речі. Поляки не 
затримували, бо в них не 
дуже люблять коли один 
в одного на голое» Там 
люди живуть у набагато 
кращих умовах, ніж ми.

Марися на автомобілі 
відвезла нас на базар. Роз
лучатися було сумно. Та й 
страшно стало, де ж бу
демо далі! На базарі вно
чі не дуже безпечно і 
місцева поліція забороняє 
там ночувати. Але Марися 
нас заспокоїла:

— Не хвилюйтеся. У нас 
люди добрі і гостинні. Ви 
не залишитесь на вулиці

І справді. Під вечір пі
дійшов до нас чоловік ро
ків 35. Уже не пам’ятаю, 
що він саме купив, але ми 
розговорилися. Дізнав
шись, що нам ніде ночу
вати, запросив до себе.

Станіслав із дружиною 
й трьома дітками мешкає 
у державній двокімнатній 

квартирі. Звичайно, їхнє 
житло -ні в якій мірі не 
можна порівняти з ком
фортабельним котеджем 
Ангела і Марисі але гос
тинністю вони не поступа
лися. Дружина Станіслава 
зготувала нам вечерю. Но
чували в тісняві, бо усіх 
разом було аж дев ятеро.

Вранці нас не відпусти
ли до тих пір. поки ми че 
з’їли по бутерброду і не 
випили по чашечці кави. 
У Станіслава донька — ро
весниця моїй, та й схожа 
трішки. Така ж білява, з 
сірими оченятами, вона з 
цікавістю поглядала на 
нас. Я відкрив валізку і 
витяг звідти гарненьке 
дитяче платтячко. Дівчин
ка усміхнулася вдячно, 
поглянула на батьків і аж 
тоді взяла обнову. Мама 
її теж кинулась готувати 
нам дарунки. Відмовляти
ся було просто незручно. 
Такий у них звичай. У цій 
сім’ї ми прожили два д чї. 
І тут з нас не взяли жод
ної копійки. А коли у від
дяку ми вперто пропону
вали свої продукти пані 
аж розсердилася.

— Вам треба, вам во їй 
дуже треба, — повторю
вала без кінця.
|=1 А вокзал нас провод- 
■ жала вся Станіславова 
сім я. Запрошували в гос 
ті — і вони нас, і ми *

Підійшов київський 
їзд із напівпорожніми 
гонами. Ми рушили 
нього, та у вагони нас 
мусь не 
тих, у кого квитки були 
куплені раніше —» немає, 
мовляв, вільних місць. Ми

защо б неУ голові наморочилось. 
Лізли всілякі думки. Куди 
вони нас везуть! А що ви!.- 
І що вони »загалі за лю* 
дні Чого запросили нас 
до себе! Адже Ж ми зов
сім незнайомі. І

Чесно кажум*к »*•
жени и зупинити автомо
біль і вийти. Чи зміг би а» 
та й чи жто-иебудь. Із мої к 
знайомих, друз’* просто 
так запросити до себе а©в 
солютио незнайомих іно
земців! Мабуть, ні, Пооо« 
плис» б. А тут...

Під'їхали до двоповер* 
хового котеджу. Нам #<*- 
Ділили дуже гарну кімна
ту, запропонували душ» 
Після страшної дороги 
здалося, що ми к раю. А 
потім мас запросили до 
їдальні. Чого там тільки 
не було!

і®аи«$ $ сямт$а у Марисі 
де ж МИ ВСЇ РОЗМІСТИМОСЬ 

якщо під'їдуть родичі! 
На що вона повела руною:

— Тут, звичайно. А ІЦО, 
у вас с інше місце!

— Ось так, хлопці, — 
закінчив Андрій. — Зов° 
сім чужі люди в чужій

Везіть,
ПОДё-

Одні штани

туристів Польша давноДля пашня радянських туристів Польша давно 
стала своєрідним Клондайком« Тамтешні рннкм, за
повнені найрізноманітнішими товарами, перетвори
лись у могутнє джерело одягання І взування наших 
співеітчнзннмів. Звичайно, за «се те треба нлатнти 
добрі гроші, хоч порівняно з рідними лавлоясьяимн 
цінами, їхні поки що милосердніші. Принаймні, на ба* 
зарах.

Грошей для^ноїздок за кордон у нас не обмінюють. 
Це знають усі, хто вже був там чи тільки збираєть
ся туди. Втомнвшнсь обурюватись (не тільки в мас 
таке можливе — відправляти людей у чужий край 
без жодної копійки), радянські туристи знайшли нам* 
оптимальніший вихід із цієї ситуації. Правда, иін не 
новий, бо таким же чином діяли колись наші дилемі 
предки. Тепер дійшли до цього м ми.

Мова йде про товарообмінні операцій Механізм їх 
досить простий: аби ТАМ Щось купити, треба ЗВІД
СІЛЬ щось вивезти і продати. Ціни на польських 
ринках нижчі від встановлених у державних чи при
ватних магазинах, тому значна частина їхнього на
селення із задоволенням скуповує привезені нашими 
лжету рястам и речі. Тому м везуть звідсіль що лопа
ло — хто, де і ще може купити чи дістати. Везуть, бо 
знають: це їм окупиться, хай не в стократ, але в 
кілька разів — точно, Хтось ставить собі за мету 
приодягти сім’ю, хтось заробляє на цьому добрі гро

ші. Кожному — сжж.
Автор вміщено? нижче розповіді теж мандрував 

Польщі. Правда, не при спрянні місцевого відділення 
БММТ «Супутник*, а за приватним запрошенням. 
Що із цього вийшло — судіть самі. Але ж особливо 

стільки факт «розбазарю- 
майна» Печалить інше...

печалить у пій Історії ке 
вання* загальнонародного

До Чернівці« ДОІХЛЛИ 
без пригод, там же отри* 
мали квитки і почалося 

щось незрозуміле. На кож* 
мій станції набивалося 
стільки людей, що о купе 
вже не сиділи, а стояти 
(до речі£ в кожного був 

квиток із указаним місцем). 
Вийшло так, що нас на од
не місце було чоловік 
п’ять. Та ніхто не з'ясову
вав стосунків, не ремству
вав. Уже не було де ста
ти ногою в купе, в там
бурі — ніде яблуку впас
ти. Провідниця попереди
ла: за годину кордон, при
готуватися до огляду. Ну 
що ж кордон, то й кор
дон. Особливо не хвилю
вались, бо «нічого такого» 
не везли (не було навіть 
жодного електроприладу), 
тож сподівались, що мит
ники до нас претензій не 
матимуть. Звичайно, ре
чей не на ЗО крб., але ж, 
думаємо, митникам відо
мо, що кишені в нас по
рожні, польськими злоти
ми і не пахне, бо де ж 
їх обміняти. А придбати 
долари — малувато карбо
ванців, там що їхали, вва
жайте, без копійки, роз
раховуючи тільки на те, 
що везли у валізках.

От і митниця. Подивив
ся на людей і аж сіпнув
ся. Обличчя в можного 
стало якимось солодко- 
підлесливим. Мабуть, таке 
було і в мене. Не зндю, як 
у кого, але відчув, що нес
подівано почали тремтіти 
руки й ноги.

І тут з'явилися вони — 
впевнені у собі, з незво-

й до нас. 
окинула

ме

Дійшла черга 
Зайшла в купе, 
поглядом наші речі і ткну
ла пальцем в чемодан.

— Чий?
— Мій, — відповів Саш

ко.
— На вихід. 
Ми оторопіли.
— Як! Чому!
— З чемоданами 

можна. Виходьте.
— Так там же немає 

жодної забороненої речі. 
Подивіться.

— Дивитися нічого не 
буду. На вихід.

Поки Сашко збирався, 
повернулася в мій бік.

— Чиї! — показала паль
цем на валізки.

— Мої.
— Виносьте, — ткнула 

на дві сумки, — а цю мо
жете залишити.

Я благально 
на митника.

— Дозвольте 
валізки, адже 
(показую на Сашка — авт.) 
тільки один чемодан. А в 
мене ж нічого не буде, 
якщо я винесу ці валізки. 
З цим же я поїду? Знає
те ж, що за душею — 
жодного злотого. А в нас 
діти. Треба ж їм щось ку
пити.

Та жінка стояла незво
рушна, мов скеля, і мовч
ки чекала, поки ми не ви
бралися з вагона. Двоє 
наших товаришів, білі як 
стіна, залишилися в купе.

Мовчки стояли на перо
ні. Що робити, куди йти? 
Бачив, як ті, кого висади
ла митник, ганялись за 
нею і щось тицяли в руки.

подивився

за ли шити 
ж у нього

кою. Мовляв їдьте. Щоду
ху мчимо до вагону. Ледве 
встигаємо. Місце 
тамбурі (до речі, 
провідників теж 
дуже дорого).

Позаду залишається рід
на земля. Як нас зустріне 
Польща!

Коли на батьківщині так 
знущались, то що

вливалася своєю говорити про інозем
ців. Нарешті добрались до 
Хелма. Це невелике при
кордонне польське міс
течко. Вийшли на перон. 
Що робити далі! Куди йти? 
Де шукати наших! Огля
нулися — і очам своїм не 
повірили: назустріч ие біг, 
а летів наш Андрій. Ніко
ли не думав, що зустрі
немося зі сльозами ча 
очах так ніби ми щонай
менше кілька років не ба
чились. Та що не кажіть, 
а чужина є чужина.

У нас і в нього безліч 
запитань. Як доїхали! 
кого зупинились! І 
Андрій розповів таке, 
ми аж не повірили

— Як тільки вас висади
ли з поїзди, до нас в ку
пе підсіло подружжя мо
лодих поляків. Марися І 
Ангел виявилися напрочуд 
гарними людьми. Розпо
вів їм, що вас висадили, а 
я з Лідою тепер не мо
жу поїхати до знайомих, 
бо повинні чекати вас у 
Хелмі. Коли ж ще запитав. 
Чи можна у них ночувати 
на вокзалі, Марися роз
хвилювалася. А потім по
вернулась до чоловіка:

— Ми поїдемо додому, 
візьмемо автомобіль і пе
ревеземо вас до себе.

...Приїхали у Хелм. Наші 
супутники поїхали додому. 
А ми залишились на перо
ні, зовсім не знаючи, що 
робити далі. Хоч бери 
та вертайся додому. Та 
десь через півгодини біля 
нас зупинився гарний ав
томобіль. Відкрилися двер
цята, і Марися привітно 
махнула рукою. Наші ва
лізи Ангел швиденько по
розсовував у салоні і че
рез кілька хвилин ми вже 
мчали вулицями міста.

АА/ТЬ поїзд.
Коли залишилися самі, 

стало якось не по собі. 
Розчарування, обурення, 
образа — все переповни
ло мене. Що ж це зихо- 
дмть! Представниця митни
ці навіть не глянула, що х 
наших сумках, а витурила 
з вагона без слова. І. 
взагалі, вела себе так, що 
ніби аж 
владою над нами. Могла 
дозволити залишити валіз
ки, могла вигнати з ними, 
знаючи наперед, що бел 
валізок до вагону ми 
повернемось, бо їхаги 
ди, за кордон, вже 
буде з чим.

На вокзалі сидіти не 
до де. Маленька будівля 
не вміщала тієї кількості 
людей, які товпилися на 
кордоні. До ранку прос
тояли під стіною — підпи
раючи один одного, спали 
по черзі. Настрій препо
ганий, один з одним не 
розмовляємо. На душі — 
наче розпеченої смоли 
гинули. Почали розпакову
вати валізи. Нам підказа
ли, що місцеві жителі 
беруть їх на збереження 
(5 карбованців на добу за 
одне місце). Вирушили на 
пошуки «добрих» людей. 
Довго шукати не довело
ся (всі ж бажають якось 
заробити). Віддали речі. 
Нічних квитанцій. Усе на 
чесному слові. Попросили 
кип’ятку. Бабуся засміяла
ся.

— Ви, — каже, — впер
ше тут!

— Уперше, — відповіда
ємо.

— У нас за літр кип’ят
ку платять карбованець.

Боже праведний. Навіть 
вода тут за гроші. А як 
нема карбованця, то що 
—> божеволій від спраги. 
ЦІЛИЙ день просиділи 

на митниці. Злі, голодні. 
Турисгичн? групи відправ 
лялн одну за одною. Тих 

же, що виїздили за приват
ними запрошеннями, до 
вагонів і близько не під
пускали. Підійшов ще один 
поїзд. Ми — до митни
ка.

ТІЛЬКИ в 
у наших 

коштує

у ПРИ’ 
Та ко

не 
гу
не

бу

У
тут
ЩО

країні дали мам притулюй. 
Хіба так себе повели, як 
наші... Ех...

ПІД вечір ми завітали до 
гостинних поляків уже 

вчотирьох. Звичайно бу
ло незручно. Та що по
робиш. Нас смачно наго
дували і відправили спати. 
Уранці, порадившись між 
собою, вирішили домови
тися з Марисею і Ангелом 
про розрахунок. Коли 
сказали їм про це, вони 
щиро розсміялися, а ми 
зніяковіли:

— Ну що ви, — махнув 
рукою Ангел,, — про які 
гроші може бути мова. 
Мені жаль вас. Я спосте
рігаю за вами уже тре
тій день. Дивно але 
майже не 
продуктів, 
берете — 
на двох. Я 

Вам потрібні 
потрібно одягнути сім'ю 
Але я не можу второпати, 
чому вас ставлять у такі 
умови! Чому ви змушені 
собі в усьому відмовля
ти!

Ми зрозуміли, що поля
ки від нас грошей не 
візьмуть і запропонували 
їм консерви, добрячий 
шмат ковбаси, яку придба
ли в Кіровограді перед 
від’їздом. Ну треба ж 
якось людям віддячити! 
Ангел мовчки подивився 
на нас, невесело усміхнув
ся і коротко сказав:

— Ходімо.
Ми пішли за ним. Чоло

вік завів нас у свій логріб- 
підвал.

— Дивіться хлопці, — 
сказав. — У мене все є.

І, справді, чого там тіль
ки не було. Різні ковбаси, 
в ялене м’ясо, вина, напої, 
сири.

Ми мовчки засунули кі
ровоградську ковбасу у 
валізку. Стало сумно. А я 
нічого не міг зрозуміти. 
Згадав наших митників —. 
злих, недобрих, ладних 
викинути будь-кого з іа«> 
гону, як цуценят. Згадай 
жінку, яка продавала нам 
мил »тон за^ карбованець. 
Не було б його у нас, ні-

ви 
купуєте соб? 

навіть напої 
одну склянку 

розумію вас. 
гроші, вам

IX.
по
ве
де

ЧО-
пустили. Навіть 

квитки були

нічого не могли зрозумі
ти, бо повторюю, вагони 
були напівпорожні. І тг>-

лю- 
посунула на колію. 

» дорогу поїзду, 
вимагали, плака- 

- і елементар- 
■ до ваго-

за 
к. . на

своїй території, добира* 
лись би як могли.

п. ОЛЕКСІЄНКО. 
м. Кіровоград. 

(Закінченні е наступ, 
кому номері).

були напівпорожні, 
ді розлючена юрба 
дей Г----
Закривши 
благали, ( 
ли. Просили с 
ного •— пустити 
нів і вивезти хоча б 
межі Польщі, а там,
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ПРОЩАННЯ З ЧЕРВНЕМ
Якщо трапляється о 

календарі День шахтар», 
чи ракетних військ, чи 
медика, то заведено 
вшановувати людей цих 
професій. їм вручають 
премії, грамоти, медалі, 
для них влаштовуються 
концерти й лунають 
пісні по радіо. У День 
радянської молоді орде- 
ні» не роздають. Для 
мільйонів хлопців і дів
чат це надумане свято 
мало чим відрізняється 
від решти 364 днів «рому. 
Ну хіба що погода по
сприяє, можна буде від 
душі похлюпатися у 
ставку і оббризкана 
дама не ображатиметь
ся, бо червень спекот- 
ний. Якраз ромашки об
сипали луки біло-золо
тистими зірочками, аж 
очі розбігаються — лю
бить — не любить... Не 
любить] То квітка не
добра трапилася, зубка
ми-зубками її за це! 
Иогось, може, й лю

бить, але до неї й цього 
дня, вихідного, не 
можна вирватися, бо до
водиться сидіти... де б 
ви думали! Мабуть, не 
лолітзанятті, інакше чого 
б такий кислий вираз на 
обличчі солдатика, та й 
у його товаришів не 
веселіший. Хтось знайде 
часинку вибратися на 

природу, поспілкуватися 
з дитиною спокійно — 
не так, як щодня: «Ну
мо, підйом, поре до 
садочка!», «А хто ж за 
тебе кашу доїдатиме!» 
Та судячи з поз мами й 
дитяти, і гут с проби є* 
ми. Може, хоч не май
нові: цьому малюкові 
ще дісталася й одежин
ка, і азувачка...

А хтось просто захоче 
побути удвох. Відчинити 
хмарним надвечір'ям 
вікно, впустити до кім
нати напоєне післягро
зовим озоном повітря, 
запалити свічку й пере
говорити про все-про 
все. А потім помовчати, 
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притулившись одне ДО 
одного і слухаючи биття 
сердець. Такі рідкісні 
ЇВНЛКМЙ « /святок душ» 
без усяких офіційно 
встановлених дат. Ми 

тут удвох, ми думаєм 
одне...

Н. ДАНИЛЕНКО
Фото С. КОВАЛЬЧУК. 

В. ГРИБА, І. КОРЗУНА. 
0. ВИННИЦЬКОГО.
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Ось такий вигляд мас «золотоносна» паперова обіцянка. Нечіткість зображення слід 
віднести на рахунок оригіналу, але розпізнавальний знак, що, певно, символізус доб> 
рочинні наміри Дитячого фонду, розгледіти можна. У Кіровограді цими штуками тор* 
гують у кіосках, виносних лотках, на пошті. Темпераментні дами намагаються продати 
їх иа вулиці, хапаючи перехожих за руки. Брак покупців у базовому місті благодій
ників — Кіровограді кличе власників реперів у села області. Як правило, реклама при
м'ятої продукції банку взаємодопомоги супроводжується розповідями про те, що 
якась зовиця двоюрідної куми вже одержала стільки-то тисяч. Стурбовані збутом за- 
лежаного товару продавці готові присягтмся всіма святими, що й вони вже «встигли 
відгребти купу грошей .і що те саме чекає й вас, досить лише вам не пошкодувати 
сто дерев’яних, иа які все одно нічого ке купиш...

А й справді, настав час. коли самопальні акції самозваного банку і білети Держбан
ку СРСР стали майже рівноцінними...
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Ш Хрикурс „ДжреЛД”
як

Ще в ДИТИНСТВІ, прочи
тавши «страшну» ИаЭИу 
Гоголя «В ніч иА івамй 
Купала», дехто з нас від
важувався на лісові манд
ри а пошуках як не цвіту 
папороті (опівночі хто б 
це нас малих пустив у 
ліс?), то хоч зав'язі. | дій
сно, «червні оманливі зо
зулясті спори на виворіт
ній стороні різьбленого 
листка папороті трохи 
вселяли надію на те, що 
раптом один із цих гор
бочків та й стане квіткою 
небаченої краси... Леген
ди стверджують: таке 
буває раз у століття.

Жаль, що я ніколи не 
сплела вінка в купальську 
ніч, не кинула мого на 
•оду. А «суджений», ви
явилося, жив небаченим 
двадцять літ майже по» 
руч — у сусідньому селі, 
за нашою річкою Турчан
кою.

Жодного разу не дове
лося мені побувати на 
святі Івана Купала вже й 
тепер, коли відродили 
його в моєму райцентрі 
Щорс на Чернігівщині. 
Тому з великою насоло
дою подивилася в театрі 
недавно разом 
і колегами таку 
ставу «В ніч на 
пала».

А ще скільки 
тала про це
чете, й вам розкажу? 
вірші української 
мої поетеси Фросмни Кар
пенко зустріла такі сумні 
рядки:
«У подруг співанки 

ДЗВІНКІ« 
віночки на Купала« 
А я гаптую рушники 
Чужі, бодай пропани!»

Раніш людям чужа ро
бота ставала на заваді до 
свята. А нині — лінь І 
безпам'ятство заважають? 
1 до нас у Кіровоград ми
нулого року вперше 
•гг^в з дощем 
пала, якого ще 
звуть Іваном 
Може, тепер 
стане і тут постійним? То 
хай воно -ч року я рік бу
де ще цікавішим і чарів-

пішим, ніж уперше. 
Ж це за свято?

...«Ся ніч буває 
раз на рік, бо навіть 
гонь закохується у воду, 
бо навіть літні жінки за
бувають про $се на світі 
й жагуче пригортають до 
себе чоловіка — нелюба, 
одчайдушно гріховодять 
розвідниці —> Любило ве-

Що

лише
■о-

аж до наступного Купай
ла».

Поетичною основою 
цього древнього язичниць
кого свята, як свідчать де- _______ г
які історино-етнографічні важніші 
дослідження, було весілля 
богині води Лелі-Дани та 
бога небесного Світла- 
Дива.

В ніч на сьоме липня.

були розваги? Бабусі роз 
назували, ян кілька сміли«- 
ців-парубкіх) “»апелювали, й 
лускали згори старі колеса 
•ід возів та гарб, а найвід- 

і переймали їх 
перед самим натовпом 
дівчат, які співали і поло
скали свої вінки у йоді з 
нової, на Купала викопа
ної КОИИНШ:

дей — любнТм одне од
ного. Хай у цей день 
«стороною дощик іде», як 
співається в пісні, хай 
обмине наші хати навісна 
иабусурмонена хмара...

...Якось мама, будячи 
мене м онуку на Івана 
Купала, покартала: «Ех ви, 
соні, вже всі трави 
одно!»

з донкою 
ніжну 
Івана

ви- 
Ку

чула і 
свято —

чи- 
хо-

У 
народ-

зв
івана Ку- 

в народі 
Любилом. 
це свято

ликодушно відпустить їм 
гріх. На то його й приду
мали наші далечезні пред
ки, щоб ножну спраглу 
душу напоїти любов'ю. 
Хоч раз на рік...» Цитова
ні поетичні рядки — з 
роману В. Яворівського 
«Автопортрет з уяви» — 
про Катерину Білокур, 
нашу народну художницю.

«Весело згукуються на 
вулиці парубки, щоб йти 
копати криницю та добути 
з неї купальської води 
для дівчат, щоби дівчата, 
попивши її, 
кодувалися в

безтямно за- 
ми» і любил*

ноли закінчено було 
повні весняно - літні 
боти, СВЯТКОВІ 
колись збиралися у 
селах по берегах 
ставків, озер.

...При заході 
хлопці починали 
дівчат у вінках та із свіч
ками за пазухами з моло
дої, щойно викопаної кри
ниці, та цілували навмисно 
гучно у вологі губи, при
говорюючи: «Щоб не роз
тріскувалися», бризкали 
тую купальську воду їм в 
лице і на груди, щоб рос
ли гарні та міцні. Ще які

зіб- 
тдм

го- 
ро- 

вертепи 
наших 
річок,

сонця 
поїти

Купало. Купало, 
Чи тм з неба «пало, 
Чи ти з землі взялося!

Там хочеться, щоб і нині 
і прісно палали влітку на 
Україні купальські 
й благословенні ночі 
народного свята, 
омила нас річкова 
(правда, спочатку ми має
мо «вимити» ріки від бру
ду). Щоб пливли дівочі 
вінки зі свічечками і віщу
вали нам після голодомо
рів, Чорнобилю, кризи та 
інфляції хоч крихту надії 
но майбутнє благополуччя. 
Бо тільки м щастя б лю-

мириі 
все- 

Щоб 
вода

сказала? А розпитайте 
своїх бабусь, і зони роз
кажуть, як до схід сонця 
на Івана Купала вони чи 
їхні матері збирали лю
бисток, череду, ромашку, 
м'яту, деревій, а ще — 
листя яблуні, вишні, мали
ни. Вірили, що в цей ра
нок все це має цілющу 
силу, купали потім у тому 
різнотрав'ї дітей і онуків, 
набивали ним дитячі по» 
душки і матрацики. А як
що діти вдавалися 
то ці трави заміняли 
нові. 13-го жовтня, 
Григоріїв день, перед

кволі, 
на 
на 

Йо

яровою сполюхалн старе 
і набивали нове зілля. 
Може, спробуєте, молоді 
мамн, і ви ці народні при
кмети втілити в життя?

А коли виростуть ваші 
сини й доньки — хай 
буде в них побільше саме 
таких радісних свят, як це 
— Івана Купала. Тим же, 
хто вже сьогодні готу
ється до нього, особливо 
організаторам, раджу де
що почитати.

Вийшла нова книга: Ю. 
Климець «Купальське об
рядовість на Україні» 
(К., 1990, 141 с.).

У кількох збірках укра
їнських народних пісень 
та ігор можна знайти 
спеціальний розділ з ку
пальськими або петрівоч- 
ними піснями — еони 
прикрасять свято і згурту
ють його учасників.

У багатьох поетів можна 
знайти і вірші про цвіт 
папороті та про купали- 
ську ніч. Наприклад, у 
Дмитра Головка в книзі 
«Просіка до обрію» є 
вірш «У ніч під Івана Ку
пала», у Дмитра Іванова, 
нашого земляка, в збірці 
«Заповіти мого роду» с 
вірш «Купальська ніч». 
Добре було б присвятити 
цьому святу і урок на
родознавства к школі чи 
вечір відпочинку в біблі
отеці, клубі. Бо ж не 
можна нам з вами забу
вати, що традиції завжди 
були «святковою одежею 
душі народу», — так ви
значив колись їх значення 
Олексій Толстой. Вони й 
нині мають бути нашим 
спасінням і воскресінням. 
Бо в усі часи й віки в лю
дей була невідворотна по
треба е 
чи в 
хвилини 
ратися 
проявляти ті почуття, 
ними оволоділи, 
мають нас виручити слав
ні древні обряди і звичаї 
нашого народу.

Антоніма КОРІНЬ, 
член обласного

літоб'єднання.

урочисто-радісні 
урочисто-печальні 
свого життя аби- 
разом і чимось 

що 
Тут і

Знайомство з традиційними народними 
обрядами дає змогу осмислити, а потім і 
заглибитись у той таємничий і поетичний 
світ Космосу, в якому гармонійно з при
родою жили наші далекі пращури.

Хочеться зупинитись не деяких цікавих 
моментах купальської обрядовості, по
в'язаних з образами темних сил, які до
помагають зрозуміти мотивацію ритуаль
них дій цього обряду.

Міфологічне бачення світу первісними 
людьми персоніфікувало явища природи 
та стихії в образи з антропоморфним«* 
ознаками, які поділялись на сприятливі 
для життя людей та ворожі.

Вважалось, що злі сили ставали особ
ливо небезпечні в переломні календарні 
моменти, пов'язані з фазами сонця. Тоді 
кордони з потойбічним світом відкриті, 
що й визначає небезпечність купальської 
ночі, потребує певних ритуалів, щоб роз- 
пізнати і знешкодити темні сили, які 
уособлює один з демологічних витворів 
наших предків — відьма.
Народилися три відьми 
На Петра та на Івана. 
Перша відьма закон розлучав, 
Друга відьма хорів закликав, 
Третя відьма заломи ламає.

Більша частина купальського ритуалу 
направлена на відмежування сімейного і 
економічного благополуччя від руйнівно» 
сили відьмарства.

На цей день накладається багато при
кмет повір'їв, оберегів та заборон, У ку
пальську ніч не можна спати. Головна 
справа — цілу ніч підтримувати вогнище, 
щоб всяка нечисть боялась і не прийшла 

-в село, вогнища також запалювались на 
всіх перехрестях сільських доріг.
Купала Івана на вулицю звала: 
— Ходім, Іване, на вулицю, 
Та підемо в чисте поле, 
в чисте поле — жито ГЛЯДІТИ, 
ІВІА змії, ВІД злої відьми. 

У цей день збирають лікарські та 
«охоронні» трави, е хаті вивішують лопух, 
підперезуються від хвороб чорнобилем, 
збирають конопляний цвіт чи кашку, яку 
розсипають перед ворітьми? і в хлівах, 
щоб відьма не мо#іа сюди проникнути. 
Ой в городі лопух, лопух, 
Юрковсьмим відьмам живіт опух.

ндмдншя
три вший 

нл тіїтга 
та нд італ^йй?

Нехай пухне, нехай эмвв 
Чужих корів не займав.

Захисних, магічних властивостей у цю 
ніч набирали трави, вода, вогонь. Хлопці 
і дівчата щедро обливались водою, стри* 
бали через вогнище. Дівчата в косу 
вплітали липник, щоб хлопці липли.
Та «роди, боже, грое зіллячок: 
Барвіночок — для діаочок, 
Любнсточои — дая любощі«« 
Вас и льоном — для запаху.

На свято Купала приходили всім селом. 
Відсутність кого-небудь оцінювалось як 
ігнорування інтересами колективу. їх про
клинали, погрожували, жінок звинувачу
вали у відьмарстві.
«Марина на Купала не була — То

»їдьмо була...*
Перестрибування через вогнище поряд 

з символікою очищення розглядалось як 
і спосіб виявлення відьми, яка згорала в 
полум’ї.

Відомі звичаї, коли роль відьми ви
конує ряжена дівчина, тут же відбува
ється інсценіровка вигнання або очищен
ня. Дівчина, яка не перестрибнула через 
вогнище, вважалась небезпечною для 
інших, тому її обливали «одою або шма
гали кропивою, що замінювало очисну 
дію вогню від псування і заговорів.

Часто хлопці надівали на довгий шест 
череп коня і бігали з ним по селу, ляка
ючи дівчат, а потім за селом розбивали 
і закидали череп камінням — семантика 
ритуалу знищення відьми за Л. К. Вино
градовою повністю виражена. Такий же 
зміст вкладається і в звичай піднімати 
ляльку Купали або інші об'єкти, що сим
волізували відьму (старі віники, пряжа, 
старе взуття, колеса) на вершину дерева 
і там спалювати. Існувало повір'я, що 
відьми в цю ніч злітаються на свій 
шабаш, вибираючи для цього високе 
дерево:
Іване Купайло, іде відьма на аайло, 
На дуб лізла« кору гризла.

Поряд з сонячною символікою, на дум
ку етнографа С. М. Толстой колесо в 
такому випадку — іпостась відьми.

Якщо на Купала побачиш як котиться 
по вулиці колесо, потрібно взяти і на 

мотузку повісити, відьма і вмре. -.Коти
лося колесо, а хтось — хеп! Одну спицю 
вирвав. А жінка ось без руки залиши
лась».

Існувало повір’я, що кип’ятіння «цідил
ки» (полотна для проціджування молока) 
з голками і кропивою викликає нестерпні 
болі в животі у відьми, яка вимушена 
прмблизитись до вогню, щоб перервати 
цю шкідливу для неї дію. в цей час її І 
знешкоджують.
Ой на вигоні огонь горить, 
У нашої відьми живіт болить, 
Ой на вигоні огонь тухне, 
У нашої відьми живії пухне.

Існувала заборона для учасників, об
ряду, що повертались з Купала в село. 
«Не можна оглядатись на згасле вогни
ще, тому що догоните відьма, яка 
обов'язково там є». Якщо під час варін- 
ня «^Аилки” з’являлась будь-яка тварина, 
то її вкидали в огонь або забивали на 
смерть знаючи, що відьма може пере
творитись у змію, жабу, кішку, чи собаку.

Після ритуалів знищення та спалення 
символів відьми попіл розтрушували в 
охоронних Цілях по хлівах, на подвір'ї, 
на городах, «щоб огірки в'язались», про
гоняли через тліючі головешки худобу, 
щоб захистити її на цілий рік від чаро
дійства і хвороб. (Н. Ф. Сумцов. Кіеьская 
старина, № 7, 1889 р.)

Одним із наскрізних елементів купаль
ського обряду є мотив нейтралізації 
ворожих людині природних ол, ^о 
реалізується у формах «вигнання-знищен- 
ия» Відьом. Усі астральні свята кален
даря вважаються небезпечними тому по
требують суворого дотримання певної 
поведінки та захисних дій.

Подібні мотиви ми можемо знайти я 
цілорічному циклі обрядів, які є єдиною 
цілісною системою уявлень наших дале
ких пращурів про навколишній світ.

Олександр БОСИЙ.
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Гільйотина з
спетрігм. чу>.ОІО —£ 

Але нічого Іншого 
не лишається. Тут н. 
криєш розрахункового ра- 
хумку у відділенні Держ- 
банку, щоб стікалася туди 
валюта і наші «дерев'янів. 

Хоч є один вихід — 
братися по карбованцю і 
одержану суму роздати 
режисерам, сценаристам і 
акторам, щоб ніколи біль
ше не сідлали кіношіного 
Пегаса не чіпали свящ®н. 
ну рампу загребучою ла
пою. Розумію: вони заро
бити хочуть. Але при чо
му тут я, глядач? Ні, піз
но рятувати. Вірус «шаро
вих» грошей заполонив і 
розбестив кожну клітинку 
їхнього мистецького моз
ку. Втім, ми й так плати
мо їм: ось зібрався, при
міром, 1 червня о 16.10 
натовп глядачів біля кіро
воградського «Миру», у 
який і я затесався, ски
нулись по два карбованці, 
і нам прокрутили «День 
кохання»...

На жаль, не мав нагоди 
наперед дізнатися прізвищ 
творців фільму: на почат
ку пройшли титри тільки 
виконавців центрових ро
лей. а наприкінці, коли пі
шли «братські могили» ін
ших, екранна картинка

кілька разів 
екранної дії 
виблискувала

ЛОЛЯ ’О₽*- "Ублі- 
* побрела ДО виходу. Що 

працівники кінотеатру 
захиХ "отИ*У«алм«я про 
«бати»- чвсті и г>Дності 
влІУ картини. Тільки 

змиРнувши у свої 
чималі кіноаннали, ДОві- 
дався, що ця стрічка 

Республіканська продукція, 
а злудив її Олександр По- 
лннников, який свого часу 
зняв відомий кіношлягер 
«Ар-хі-ме-диі», а зовсім 
недавно — «Приморський 
бульвар». Звідти, до речі, 
взяв у нову картину го

ловною героїнею Ганну На- 
зар єву, яка -х— - 
протягом 
звабливо 
персами (хоч я, приміром" 
У*<е бачив їх у її дебют
ній стрічці — «Танцмай
данчик»), і навіть — окра
єць більш пікантного міс
ця.

Я, звісно, можу вичави
ти сакраментально-презир
ливу фразу: «Такої гидоти 
ще ніколи не бачив». Те 
незабаром поїду у кінош- 
ну Мекку — Москву, де 
вже такої гидоти надив
люся, що куди цій, певно, 
і братися! «Чого ж ти на 
неї прешся?», — чую від 
мізантропів. Як сказав по
ет Юрій Левітанський: 
«Жизнь моя — кинемато
граф, черно-белое кино...»

Трохи перефразую — ко- 
льорове-комерційне кіно.

Сюжет -«Дня кохання»... 
Хоч він, як той кіт, тут і 
близько не валявся, все ж 
спробую розповісти. От
же, один, грубо кажучи, 
південний чоловік, забажав 
терміново відмити три мі
льйони з архівів тіньо
вої економіки і придбати 
для потреб мафіозного 

автомо-
завод 

працює 
її бать- 
щастя!) 
фірмач, 
підпри- 

справах своєї

клану вантажні 
білі, які випускає 
“ а-ля АЗЛК, де 
вітчим героїні. А 
ко (о, примхливе 
— закордонний 
що приїздить на 
ємство у 
контори.

Про мільйони дізнають
ся внутрішні органи, опе
рацію очолює слідчий в 
особливо важливих спра
вах. такий собі неприміт

ний чолов'яга, що «косить» 
під простого роботягу.

Але супротивна стороно, 
шеф якої (весь фільм ба
чимо його з потилиці, фу
рункулом у діафрагму. Ім- 
бецилізм: коли його при
шиває якийсь молодик із 
іміджем гебІстд, то й ТО
ДІ цю продажну пику гля
дачеві -не показують — 
дурити — так дурити!) за
ймає якусь впливову поса
ду в партапараті чи тотож
ному йому органі влади,

полуницями
проводить контрзахід: міс
цевим «моталам» (любе- 
рам, гопникам, урлі) дає
ться завдання —. провес
ти у місті «день кохання». 
Тобто, згвалтувати якомо
га більше дівчат на виду 
у чесного народу. Щоб 
барани з міліції (так ду
має мафія, а не автор цих 
рядків) стягнули всі свої 
сили для вилоелення сек
суально стурбованих МО

ЛОДИКІВ і «допомогли» про
вести операцію без пере
шкод. Але «День кохан
ня» не задався, він взага
лі якось швидко був згор
нутий і на хід екранної дії 
не вплинув, Проте не тре
ба бути кінознавцем, аби 
не зрозуміти, що вся 
стрічка затівалася саме з 
метою показу «полунич
них» кадрів численних 
згвалтувань. Казка: в по
ліклінічному кабінеті сто
їть біля столу сідницею 
до відвідувачів гіперсек- 
суальна молодичка (та яка 
дурепа із такими форма
ми піде туди за 120 «де
рев'яних»!), раптом забі
гають кілька юнаків, один 
задирає їй халатик, інший 
скидає трусики (до речі, 
цей атрибут відіграє у 
фільмі роль скальпів, оп
лата проводиться з розра
хунку: 1 шт. — 1 «катя»). 

а далі — африканський 
спосіб: чоловік позаду. Ці 
кадри режисеру особливо 
вдалися, ніякої тобі психо
логічної розробки харак
терів і екзерсисних варі
ацій.

Черговою жертвою «мо
тал» стає королева краси 
міста Крістіна, наша геро
їня. І тут стрічка перехо
дить у фільм жахів. Гвал
тівники, які хочуть «при
брати» дівчину, в азарті 
погоні потрапляють все
редину того самого заво
ду, де на них чекає тан
дем батько-вітчим. Інозе
мець з допомогою комп'
ютерної техніки вправно 
маніпулює суперсучасною 
машинерією підприємства 
і послідовно гільйоти«ує 
руку одному з нападників. 

Другого задавлено мацаль- 
цями робота (у миру ме
ханічні руки складають ав
томобілі), а третього...

На нього, верховоду 
зграї, чекає страхітлива 
кінцівка. Десь на початку 
картини є епізод, коли по 
відику показують мо
мент однієї з серій «Рем
бо», де Сталлоне за до
помогою підйомної техні
ки відправляє свого воро
га чартерним рейсом у 
розпечену піч. Те ж са
ме робить із покидьком 
вітчим героїні. Ні, він хо

тів тільки полякати, але 
випадкова куля одного з 
ньою-люберів влучає у 
кнопку автоматики і за
клинює механізм. Роботи
зована система негайно 
підтягує негідника у нутро 
печі, той загоряється (а 
як кричить, собака!), у ста
дії трупа ламається, мов 
пожовклий папір і піч за
чиняється. Жахливо! Так. 
Але я на боцг авторів 
стрічки. Особливо після 
того, як ці покидьки прис
тупом беруть приміщення 
правоохоронної споруди, 
б’ють міліціонерів і слід
чого, вбивають вітчмма.і. 
Що, із ними не можна 
справитися? — волаю я у 
душі. — Та нехай ОМОН 
і КДБ об’єднають свої зу
силля і так вчистять цим, 
що...»

Стоп, а можливо, такі 
фільми спеціально й про
вокують виклики омонів- 
ців за проханням злощас
них комітетів національно
го порятунку і «побажан
нями трудящих»?

«Це у вас там цивіліза
ція». — говорить у роз
пачі вітчим іноземному 
гостеві. Я відповідаю йому 
подумки рефреном: «А мк 
— люди прості одразу 
танками...»

Ю. ЛУКАШЕВСЬКИЙ.

ОЛЕКСАНДРА III ДО ИОСИПА І

А Розпався дует «Кар- 
Мсн». Сергій ЛВМОХ 
(зліва) створює нову тру
пу під такою ж назвою. 
Богдан ТІТ ОМ И Р пра
цює самостійно.

Фото Д. Ткаченка.

Саме так, як на мене, 
повинна була б назива
тись ця виставка рідкіс
них фотографій, але її 
автор — Г. Й. Коган дав 
назву «Громадянська 
війна: переможці та
переможені. Червоні, 
білі, зелені...». Органі
зували виставку моло
діжне об’єднання «Діа
лог» та журнал «Ого- 
нбк», у підготовці також 
брав участь Інститут іс
торії АН УРСР.

Умовно експозицію 
можна поділити на три 
великі розділи: царська 
родина, 
війна та 
терор.

У розділі 
родина» в центрі уваги 
автора — Микола П» 
останній російський ім
ператор. На фото він у 
родині свого батька 
Олександра III, з АРУ* 
жмною Олександра» 
Федорівною, з вихова-

громадянська 
економічний

«Царська

--лем царевича Опек- 
Миколайовича — 

П. Жільяром. Щось тре* 
гічнег фатальне є в об
личчі у Миколи II, мої о 
дружини, дітей... м .ме- 
хіть вдивляєшся В бук 
еально-таки ангельське 
обличчя Олексія Мико
лайовича — неповноліт
нього ^кО£Ми‘Я'^ 
раторського престолу... 
Г здригаєшся. Боже мій, 
' ж яким варваром, 
їким нелюдом потрібно 
бути щоб ні за щ 
про ЩО вбити цю неви- 
Ліковно хвору
і '"“риє”-”" -

5 ЦШя^о, *пе
ЦЬОМУ вбивців не р

Говають Рсвоіх 

Іблич (на одному з Фо- т°обЛ;;у(па вбивць лВели- 

*°Г° роц”У ньому роз- 
1” експозиції лривер-

хвору дитину...

Кров

—органи,г- 
ховають своїх

Михайла У

тає до себе увагу ще 
одна фотографія: «Рас- 
лутін у колі придвор
них дам». Як же гово
рити про останню ро
дину Романових, не зга
давши 
ця»?

Але революція пере
могла, 
несла людям? На це за
питання відповідають 
фотографії:

«Країна вистроюється 
у чергу» (1917 рік);

Знищення пам’ятни
ка Олександру II. (1918 
рік);

«Знищення пам ятни- 
ка генералу Скобелеву». 
(1918 рік).

Найбільше фотографів 
виставки ознайомлять 
глядачів з документами 
та особами часів гро
мадянської війни — 
Чому так! — звертаюсь 
Я до Геннадія Йосипови
ча Догана.

— Тому, що до наших

«святого стар-

і що ж вона при-

тема — суціль- 
пляма. Особли-

днів ця 
на біла 
во тема громадянської 
війни на Україні. На
приклад, якщо по Росії 
протистояли одна одній 
три сили, то на Україні 
їх було мінімум чоти
ри: білі, червоні, зелені 
та петлюрівці.

— При цьому, якщо 
не помиляюсь, ви від
тінюєте ЦІ білі плями 
через призму краєзнав
ства!

— Так, адже саме на 
території сучасної Кі- 
ровоградщини було роз
в’язано один із вирі
шальних вузлів грома
дянської війни.

— Цікаво. Як це було)
— У 1919 році кубан

ський козачий корпус 
генерала Шкуро захо
пив територію області. 
І у тому ж 1919 році 
на лінії Голованівськ— 
Перегонівка Махно 
вщент розбив два офі-

церських полки Шкуро 
і цим самим вирішив 
хід громадянської вій
ни на користь черво
них.

— Навіть так!
— Саме так. До речі, 

як свідчить генерал 
Я. Слащов, саме під 
Єлисаветградом у ньо
го точилися найзапе«- 
ліші бої з махновцями. 
Слащов 
що він 
другим і

— А 
виставки 
найбільш цікавим!

— їх багато. Напри
клад, фотографія нашої 
землячки, дружини
Махна — Галини Кузь
менко. Або фото Л. За- 
дова, надзвичайно ці
кавої особи. Він про
йшов шлях від началь
ника контррозвідки Мах
не до полковника НКВС, 
«ворога народу»... Реа-

навіть писав, 
хотів би бути 
Махном.
яке фото своєї 

і ви вважаєте

білітовано його лише 
торік.

— Виставку вже було 
експоновано у кірово
градському кінотеатрі 
«Мир». Тепер її шлях 
проляже до одного з 
райцентрів області, а 
потім — Київ.

На виставці представ
лені фотографії вже 
згаданих А. Шкуро, 
Я. Слащова, Н. Махна, а 
також Л. Корнілова, 
О. КалєДіна, головноко
мандуючого збройними 
силами Півдня 
А. Денікіна. Була 
бірка фотографій, 
розповідають про 
періоду 1917—1921 ро
ків на Україні: фото 
першого кабінете гене
рального секретаріату 
Центральної Ради,
С. Петлюри, В. Вннни- 
ченка, М. Григор’єва, 
М. Нікіфорової тощо.

П. КИЗИМЕНКО.

Росії 
І до- 

які 
події



id шиіф
КИЇВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 36 

НА БАЗІ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ 

«ХІМВОЛОКНО» 

ЗАПРОШУЄ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ 

НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ ОСЯГТИ: 
-■ *‘*»“ИОГО »вломи»;= айхУСІМ*** »«а пни Та сушим:
- ’ -мгм*нн-*
- »паратмин ширеного профілю:

чомгролєр технологічного (Мйфту*
еальнмя);

— опврвтор иаіпогуваиня та кручения, .
Строк навчання від 6 до 10 місяців.

Приймаються дівчата та юнаки, котрі відслу
жили е лавах Радянської Армії.

Виплачується стипендія 150—160 крб., а також 
50 процентів заробітку.

НА БАЗІ НЕПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
— перемотувальник нитки;
— оператор витяжки та кручення;
— слюсар для виготовлення вузлів та Обладнан

ня сантехнічних систем.
Строк хавчалля 1—2 роки.

Учні перебувають на повному держзабезпочен»

і.......................... І ■■■■■■ «І—Тій. ■ ■■!; „ ,

ні, отримують доплату 40—50 крб., а на друго
му році навчання — стипендію 39 крб.

Училище забезпечує гуртожитком та пропис
кою.

випускники направляються на київське об’єд
нання «Хімволокно»,

Длп поступаним » училища подаються такі до- 
мумАитн: 1) документ про бсвИу« 2) довідна і міс- 
цц іпроживАния! ЗІ паспорт «або сшдоіфгчю пре ш- 

Йдодження, 4) медичну довідну х (форма № 086<у), 
5) фотографії (Зу4) — < ЮТ.» ИхФ — З ют. 

окументи здаються особисто.
очаток занять 1 вересня*

Адреса училища: 253094, Ниїв-94, про«. Магніто
горський, 3.

Телефони: 551-53-53, 551-53-^.
Проїзд метро до ст. «Комсомольська».

L

і*.

Олександрійське 
середнє професійно» 
технічне училище 
М 33 виробничого 
об'єднання 
«Олександрія» 
вугілля*

НА ВАЗІ 9 КЛАСІВ:
Автослюсар, термін навчання 3 роки.

- ремонту
роки, 
навчай-

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ
«о спеціальностях

Електрослюсар черговий та по 
промобладнання, термін навчання З

Електрослюсар підземний, термін
мя 3,5 року.
Токар по металу, термін навчання 
Кухар-кондитер, термін навчання З

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ:
Машиніст електровоза підземний, 

навчання 1,5 року; доплата 92 крб. 
Електрослюсар підземний, термй 

ня 1,5 року; доплата 92 крб.
Машиніст електровоза вугільного 

термін навчання 1 рік; доплата 63 крб/
Машиніст екскаватора вугільного розрізу, 

термін навчання 1 рік; доплата 63 крб.

З роки, 
роки.

термія

навчай-

розрізу,

Електрослюсар черговий та по ремонту 
промобладнанмя, термін навчання 1 рік; до
плата 72 крб.

Токар по металу; термін навчання 
доплата 55 крб.

Автослюсар, термін навчання 1 рік; 
та 45 крб.

Кухар-кондитер, термін навчання 2
Продавець непродовольчих товарів, 

навчання 1 рік. ▼
Продавець продовольчих товарів, 

навчання 1 рік.
Учні всіх спеціальностей знаходяться на 

повному державному утриманні, при проход
женні виробничої практики учні одержують 
50 процентів заробітної плати.
Заяву подавати на ім’я директора училища,

1 рік;

ДОЛЛА*

роки, 
термін

термін

де слід вказати виробничу спеціальність. І 
Початок занять 1 вересня.
ДО ЗАЯВИ ДОДАЄТЬСЯ:
1. Документ про освіту. 2. Свідоцтво про 

народження. 3. 4 фотокартки (3X4 см). 4. Ха
рактеристику. 5. Довідку про щеплення.

Училище проводить набір юнаків, демобі-М 
лізованих з лав Радянської Армії, до груп із І 
скороченим терміном навчання по спеціаль-1 
ностях: гірничий робітник-машиніст підземних J 
установок, гірничий робітник по ремонту гір- у 
ничих виробок, електрослюсар підземний. І 
Стипендія 129 крб. Початок занять в міру" 
комплектування груп.

Адрес® училища: 317900, м. Олександрія, | 
пл. Кіроза, № 18. L

ДИРЕКЦІЯ,

ЛЕДІ ТА ДЖЕНТЕЛЬМЕНИ!
ШЛЮБ З ІНОЗЕМЦЕМ УСЬОГО ЗА 10 КРБ.

СТАНЕ. РЕАЛЬНІСТЮ, ЯКЩО ВИ СКОРИСТАЄТЕСЬ ПОСЛУГАМИ МАТРІМОНІАЛЬНИХ БЮРО 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН.

Отже вибирайте:
ФРАНЦУЗЬКЕ шлюбне агентство шукає інтелігентних молодих 

красивих жінок, що бажають вийти заміж за французі« високого 
класу, які живуть у паризькому регіоні. Гарантується таємниця. По
відомте свій вік, професію, оцініть зовнішність^ напишіть що чекаєте 
від партнера. Обов’язкові три будь-лкмх фотографії.

Тисячі чоловіків і жінок із ШВЕЦІЇ шукають постійних партнерів 
на все життя. Ми допоможемо вам зробити правильний вибір!

ГОЛЛАНДЦІ віком від 25 до 60 років чекають оголошень 
жінок для укладання шлюбу. Фото — обов’язкове-

Якщо ви зацікавлені стати дружиною НОРВЕЖЦЯ, напишіть 
себе плюс фото.

ШВЕЙЦАРЦІ шукають красивих дівчат 20—25 років. Плюс 
фото в повний зріст.

Писати можна будь-якою мовою. Адреса одного вищевказано’ 
го бюро коштує 10 крб. 50 коп.

Для того, щоб отримати адресу, вам потрібно:
— перерахувати певну суму (наприклад, одна адреса — 16 крб. 

50 к., (президенте, податок), дві — 21 крб., три »— 31 крб, 50 к. і 
т. д.) на розрахунковий рахунок 161701/46809 філії «СхідІнвестбам- 
ку» Київського обласного управління Держбанку СРСР МФО 
321024; Мале підприємство «Анабазис МИ»

— вислати за адресою 252128, м. Київ, а/с 125 заяву з вибрани
ми вами країнами, документ про оплату та конверт з вашою адре
сою.

Через тиждень ви отримаєте потрібні адреси.
Довідки по тел. 442-78-14.
ПАМ’ЯТАЙТЕ, ВИ КРАСИВІЇ
МП «АНАБАЗИС МИ» БАЖАЄ ВАМ ЩАСТЯ’

ВІД

про

дай

Кіровоградське середнє профтехучилище № 2 імені Героя Радянського Союзу А. С. Єгорова
оголошує

набір учнів на 1991 — 1992 навчальний рік

2. Тесля (юнаки).
3. Облицювальнин-плиточнин (юнаки, дів
чата).

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ 
(строй навчання — 1 рік): 

Муляр-монтажнин із монтажу сталевих та 
залізобетонних нонструицій, елентрозварнин 
(юнаки).

Училище надає потребуючим місце для 
проживання в гуртожитку.

Учням виплачується 50 процентів суми, за
робленої під час виробничого навчання.

Учні забезпечуються комплектами одягу, 
харчуванням у їдальні училища.

Училище має сучасну матеріально-технічну 
базу,спортивний комплекс, диск-зал, відеотену.

Телефони училища: 22-24-71, 27-14-17,
27-12-81, 27-12-21, 27-12-72.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Черво- 
нозорівсьна, 23. їхати автобусами 102.
114 до зупинки «Мічуріна».

ДИРЕКЦІЯ.

за такими спеціальностями:.
НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

із здобуттям середньої освіти 
(строй навчання 3 роки):

1 Муляр-монтажнии із монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій, електрозварник 
(юнаки).

2. Столяр будівельний, тесля, 
(юнаки).

3. Майстер облицювальних робіт
дівчата). (

4. Облицювальнин-плиточнин, 
(юнаки, дівчата).

5. Електрогазозварник (юнаки).
6. Електрослюсар будівельний (юнаки).
7. Слюсар з ремонту шляхових « будівельних

Ма8І,ИМаши<ніст) бульдозера, скрепера (юнаки).

9. Кухар (юнаки, дівчата).
НА БАЗІ 9 КЛАСІВ

(строй навчання — 1 рій):
1. Муляр (юнаки)._______ . =-

паркетник 

(юнаки і 

мозаїчний

Дорогі друзі!
Ви Закінчуєте школу, стоїте на «по

розі самостійного життя. Кожен із ївс 
вирішує, ким бути, оду професію обра
ти, щоб -не помилитись. Адже обрати 
^професію — це обрати долю, св й жит
тєвий шлях. Тому радимо вам подумати 
про професію-будівельника.

її по праву вважають найдревнішою 
; миірною. Нові квартири, школи, дит
садки заводські корпуси, мости та до
роги 'гідростанції та аеродроми — все 
«є зведене буді8*і*никами. Ром.итич- 
“а жо« іноді і »елег** До«

їх недарма називають творцями і пер- 
шопроходцями.

В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ СПТУ Не 7 
ви зможете набути необхідні професій
ні навички та уміння, навчитеся прогре
сивним бригадним формам і методам 
організації траці, прийдете на міські і 
Нільські будівельні мандат/йки грамот- 
тими, вмілими спеціалістами.

Як свідчить статистика, випускники 
СПТУ № 7 в більшості працюють висо
копродуктивно і творчо, часто стають 
переможцями • соціалістичних змаган
нях. їхня праця відзначається високими 
нагордами; ті, хто бажає продовжити 
навчання, стають майстрами, інженера
ми.

Училище має гарну навчально-матері
альну базу: класи та кабінети, лаборато

•І

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 5 ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА

ПРОВОДИТЬ 
НАБІР УЧНІВ

НА 1991—92
На баз? 8 класів 

строком гнавчання 
З роки:

1. Швачка-моторист- 
ка по пошиттю легкого 
плаття.

2. Швачка-мотористка 
по пошиттю трико
тажних лиробЬ.

3. Кравець.
На базі 8 класів 

строком навчання 
іроди:

1. Швачка-моторист-
ка по пошиву.

2. Оператор взуттє
вого виробництва.

На базі 10 класів 
строком навчання 
рік:

1. Швам ка-мотор мет
ка то пошиттю легко
го плаття.

2. Шяачка-моторист- 
на по пошиву трико
тажних виробів.

3. Розкріймих-:вируб- 
ник (трикотажне ви
робництво).

Учні, які закінчили
8 класів; забезпечую
ться харчуванням и

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
зі

зі
2

зі
1

про

с гур-

ВКЛЮ’

обмундируванням, 10 
класів — стипендією 
в розмірі 70 карбо
ванців.

За роботи, що вико 
«увалися в процесі ви
робничого мазчання, 
виплачується 50 
центів з*робітму.

При училищі 
тожитои.

Час інавчания
чається в загальний тру
довий стаж.

Випускники, які за
кінчили училище з -від 
знаною (10 процентів 
випуску), .направляють
ся на стаціонарне нав

чання в середні і ои&ц? 
навчальні заклади.

При училищі працю
ють гуртки художньої 
самодіяльності: хоро-
вий, вокальний, зо
нально - інструме*нт*ль= 
ний, танцювальний, ан
самбль юних барабан
щиків. Створюються 
окремі групи, які бу
дуть (навчатися в музич
ній школі.

ДЛЯ ВСТУПУ СЛІД» ПОДАТИ 

заяву на ім’я дирек
тора (із вказанням ви
браної професії), до
кумент про освіту, ме
дичну довідку (форма 
№ 086-у), шість фото
карток розміром 3X4 
см, характеристику,

довідку з місця про
живання та про склад 
сім’ї, езідоцтпо етро 
народження (для осіб, 
що не досягли 16 ро
ків), (паспорт (по досяг
ненню 16 років).

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ — 1 ВЕРЕСНЯ 
Документи прийма

ють щодня за адресою: 
315307, Креме<нчук-7, ________ #............. ......
вулиця Нагриз Лібкяех- 9, 12 до зупинки «Ва
та, 137 (біля головної г----- -  •

рії і майстерні, спортивним зал, гурто
житок, їдальня. Учіиі училища знаходять
ся на повному державному забезпечен
ні. 50% від заробленої суми одержують 
учні.

Є також можливості і для розвитку 
талантів і здібностей: гуртки технічної 
творчості та художньої самодіяльності, 
клуби за інтересами, спортивні секції— 
все це до послуг учнів.

На 1991—92 (навчальний рік училище 
набирає на баз» неповної середньої 
школи з Зарічним строком навчання з 
таких професій:

муляр-моитажник сталевих та з/б 
конструкцій,

електрозварник ручного зварювання, 
штукатур-муляр, 
штукатур-лицювальник-ллиточник,

прохідної вагонобудів
ного заводу).

їхати автобусами №№

тонобудівмий завод».

МОС7ОЗИМИ

• плиточник

столяр будівельний, 
столяр-станочник деревообробних 

верстатів.
На базі середньої школи за професі

ями:
машиніст по керуванню 

кранами,
штукатур • лицювальник 

(строк .навчання 1 рік),
водій транспортних засобів категорій 

«В», «С» (строк навчання 5,5 місяця, за 
направленням підприємств).

Заяви подаються в приймальну комі
сію кожного дня, крім неділі, з 8.00 до 
16.00.

Наша адреса: м. Олександрія, вул. 
Нагорне, 104, СПТУ № 7.

Телефони: 2-83-13, 2-83-17.



вівторок середа
*

четвер п’ятниця
к

'Ч*

субота неділя

понеділок
И 1 липня

• УТ (1 програма)
16.00 Новини.^ІбДО Для дітей, 

фільм 
омега”.

«Д0, М|* с°ль”. 16.40 Музичний фільм 
Подолянчики". 17.15“Альфаі омега”. 

Науково-освітня передача. 18.00 До
кументальний телефільм "Сліди поко
лінь у пам’ятниках Києва". 18.30 Агро
пром: проблеми, пошуки (Кіровоград). 
19.00 Актуальна камера. 19.30 Чемпі
онат СРСР з футболу. “Металіст" — 
Динамо" /Москва/. 2 тайм. 20.15 За

плановані зустрічі. Пряма лінія з учас
никами з’їзду ПДВУ В. Шишкіним, В. 
Панченком, В. Онишком (Кіровоград). 
Телефони:22-84-18; 24-34-21. 21.00 
Чемпіонат СРСР з футболу/ “Шахтар” 
— “Спартак" /Владикавказ/. 2 тайм. 
21.45 Все про кіно. 22.55 Вечірній віс
ник. 23.25 Нічний телезал. Художній 
телефільм “Ваш спеціальний корес
пондент"

• УТ (2 програма)
• ЦТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.20 Театр юного 
глядача. “Зимова казка" 9.50 Розмин
ка для ерудитів. 10.35 Співає хор сту
дентів Московської консерваторії ім. 
П. І. Чайковського. 11.10 Прем’єра до
кументального телефільму “Джела- 
лутдін Коркмаов”. 11.30— 13.30 Про
грама ТБ Росії. 13.30 Прем’єра доку
ментального телефільму “А родись 
щасливим". 13.50 Фільм — дітям. Лі
то в Заборі". 14.55 “Я вам заспіваю". 
Пісні О. Серого. 17.00 — 18.55 Про
грама ТБ Росії. 18.55 Чемпіонат СРСР.
Дніпро" — ЦСКА. У перерві — 19.45 
На київській хвилі”, інформаційний 

випуск. 20.50 Вечірня казка. 21.00 
ЧАС./З сурдоперекладом/. 21.40 На 
сесії Верховної Ради СРСР. 22.25 Те
лебіржа інформує. 22.55 “Аргументи 
для послідовників". Теленарис. 23.40 
Документальний телефільм "Відпові
дальність беру на себе

• ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок. 9.00 Прем’єра худож

нього телефільму “Даллас’. 1 серія. 
- *ЙРРДЧІ казки і притчі різних кра- 
ін. 9.55 Футбольний огляд. 10.25 “Ма- 
рафон-15'. 11.40 Прем’єра докумен- 

- як?",ні2г.оо^сй?і2!Ї5 “контакт^Еко- 
»^ІЧН/1Й ОГЛЯЛ 12.30 Грає В. Селі- 
вохін /фортепіано/. 15.00 ТСН. 15.15 
Світ захоплених". 15.30 “Пригощаю 

ГЛОм^и,ї.-НОЮ • Фільм-концерт. 16^.35 
Дитячии музичнии клуб. 17.2б Концерт 
художніх колективів Внутрішніх 
військ М_ВС СРСР. 18.30 ТСК Між- 
ГіХАіяи~-втпуск- 18 45 Цирк- Цирк. 
Цирк. 18.55 Телекомпанія “Уорлдвіжн 
ентерпрайзес /США/ представляє 
американські хроніки. 19.20 “Беверлі 
Хіллс . Прем єра художнього .теле
фільму. 21.00 ЧАС. 21.40 Телекомпа- 
/А?ил/орлдвіжн ентерпрайзес" 
/США/ представляє прем’єру худож- 
НЬОоо опЛ^ільмУ “Даллас". 1 серія.

22.30 Холодна осінь". Телевиста- 

ірем’єра науково-популярного 
пикі» — ^озн живопи-

ваза однойменною повістю І. Буніна 
23.20 Прем єра нayкoвo-пoпvляnнnгn 
телефільму Метаморфоз-- ------
су". 1 серія. 23.55 ТСН. 0.15 Концерт 
російського оркестру популярної му
зики “Майстри Росії”. 1.00 “Беверлі 
ліллс . Прем’єра художнього теле
фільму.

■ 2 липня 
УТ (1 програма)

7.30 Ранкова мозаїка. 9.00 Музич
ний телефільм “Грай, моя бандуро”. 
9.35 Документальний фільм “Три хра
ми на моїй долоні”. 10.05 Художній 
фільм "Помилка Оноре де Бальзака". 
11.40 “Доброго вам здоров’я". Відпо
віді на листи глядачів. 12.10 Для дітей. 
“Канал Д”. 16.00 Новини. 16.10 Для 
дітей. “Веселка". 16.40 Музичний 
фільм "Наче дерево гілками". 17.10 До 
50-річчя початку Великої Вітчизняної 
війни. “Спадщина". Пам’ять про вели
ку війну. 18.00 Документальний фільм 
“Ой, на горі калина". 18.30 “Спогад у 
стилі джазу". Музична передача. 19.00 
Актуальна камера. 19.30 “Хто ми..." 
Громадсько-політичний відеотижне- 
вик. Частина перша. 20.45 На добра
ніч, діти. 21.00 Камерний концерт. Гра
ють С. Кулаков /альт/ та Н. Роменська 
/фортепіано/. 21.25 "Хто ми..." Части
на друга. 22.25 Вечірній вісник. 22.55 
Нічний телезал. Художній телефільм 
“Розсмішити клоуна".а1 та 2 серії.

° УТ (2 програма)
• ЦТ (2 програма)

8.00 Гімнастика. 8.20 “Музиканти 
про музику". 9.05 Ритмічна гімнасти
ка. 9.35 “Обернись, Росіє". “О, если б 
навеки так бїло..." 10.25 “Три дні і два 
роки". Художній фільм. 11.30— 13.30 
Програма ТБ Росії. 13.30 Мультфільм 
Чарівник Смарагдового міста". 1,2, З 

серп. 14.30 Фільм — дітям. “Канікули 
біля моря". 17.00 — 19.00 Програма ТБ 
Росії. 19.00 Час. Культура. Цивілізація.
19.40 "Вертикаль". Прем єра доку
ментального фільму "Алесь Гарун*’. 
20.00 “На київській хвилі", інформа
ційний випуск. 20.10 Вечірня казка. 
20.30 Т.ЄлНЛс- Уімблдонський турнір.

лпи сурдоперекладом/.
21.40 На сесії Верховної Ради СРСР. 
22.25 Розповідь про неспокій”. М. 
Куліш. 23.25 Фільм-вистава “Хазяїн”.

. • о ЦТ О програма)
6.30 Ранок.

х. 9.00 Прем’єра художнього теле
фільму Даллас . 2 серія.

9.о0 Дитяча година. З уроком ні
мецької мови.
нал 10 50 “СибіР на екрані”. Кіножур- 

11 • 10 Дитячий музичний клуб. 
і2:ооЖтфільм- 
12-15 Актуальний репортаж.
12.30 Всесоюзне свято народного 

танцю. Частина 1.
14.15 Телемікст. 
15.00 ТСН.
15.15 Музична скарбниця. Ф.Шо

пен. Балади 2,3,4. Виконує Е. Джапа- 
Рідзе. "

15.55 Мультфільм.
16.15 Прем’єра документального 

телефільму “Драматургія успіху”.
_ 16.45 ‘Два серця, два крила, два 

побратими . Концерт.
17.45 Актуальний репортаж.
18.00 Наш сад.
18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
18.45 Протистояння. З циклу Еко

номіка і екологія”.
.19.35 Телекомпанія “Уорлдвіжн 

ентерпрайзес" /США/ представляє 
мультфільм “Флінстоуни".

20.05 “На вулицях Сан-Франціс- 
ко". Прем’єра художнього телефіль
му.

21.00 ЧАС.
21.40 Прем’єра художнього теле

фільму “.
22.30 Актуальне інтерв’ю.
22.45 Сходини.
0.00 ТСН.
0.20 "Анатолій Солов’яненко на 

сцені і поза сценою”.Фільм-концерт.
1.05 “На вулицях Сан-Франціско". 

Прем єра художнього телефільму.

И З липня
• УТ (І програма)

7.30 Ранкова мозаїка.
9.00 Виступає ансамбль бального 

танцю “Джерельце”.
9.30 Телефільм “До вас, сучасники 

мої".
10.30 Художній фільм для дітей 

“Без сім’ї”. 1 і 2 серії.
16.00 Новини.
16.10 Для дітей. “Сонячне коло".
16.40 Мультфільми.
17.10 Документальні телефільми.
17.45 День за днем" (Кіровоград).
18.00 На третій сесії Верховної 

Ради УРСР.
19.00 Актуальна камера.
19.30 На третій сесії Верховної 

Ради УРСР.
20.45 На добраніч, діти.
21.00 На третій сесії Верховної 

Ради УРСР.

• УТ (2 програма)
• ЦТ (2 програма)

8.00 Гімнастика.
3.20 “На березі Зеленчука".
8.50 Світ грошей Адама Сміта.
9.25 Мультфільм.
9.30 “Старицький злом”. Докумєн- 

' тальний телефільм.
10.20 “Сьогодні і завтра". Ху

дожній телефільм. 1 серія.
11.30 — 13.30 Програма ТБ Росії.
13.30 Мультфільм “Чарівник 

Смарагдового міста". 4, 5, 6 серії.
14.30 Фільм — дітям “Про кота..." 
17.00 — 19.00 Програма ТБ Росії. 
19.00Теніс. Уімблдонський турнір. 
20.00 “На київській хвилі .

інформаційний випуск.
20.15 Вечірня казка.
20.30 Фільм-концерт “Ой любовь, 

любовь”.
20.50 Маленький концерт.
21.00 ЧАС. /З сурдоперекладом/.
21.40 П. Панч “ На калиновім 

мості". До 100-річчя з дня 
народження письменника.

22.55 Вечірній вісник.
23.25 Міжнародні змагання з 

кікбоксингу.

• ЦТ (1 програма)
6.30 Ранок.
9.00 Прем’єра художнього 

лефільму “Даллас". З серія.
9.50 Сходини.
11.05 Ари з опер.
11.50 Мультфільм.
12.00 ТСН.
12.15 Актуальний репортаж.
12.30 “У будинку на Самотьоці". 

Фільм-вистава.
15.00 ТСН.
15.15 "Світ захоплених”.
15.30 На балу у Попелюшки.
16.35 “ На землі цій вічній ". Доку

ментальний телефільм.
17.05 Мультфільм.
17.25 Фільм — дітям."Бронзовий 

птах". 1 серія.
18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
18.45 С. Рахманінов. Симфонічна 

фантазія.
19.00 Телекомпанія “Уорлдвіжн 

ентерпрайзес" /США/ представляє 
мультфільм "Сім’я Джетстонів".

19.25 “Дорога в рай". Прем’єра ху
дожнього телефільму “Даллас". З 
серія.

22.30 “Російська душа". Л. 
Рюміна.

23.30 Телескоп.
0.30 ТСН.
0.50 1. Стравінський. “Весна свя

щенна”. Симфонічна сюїта.
1.30 “Дорога в рай”. Прем’єра ху

дожнього телефільму.

те-

t 1

■ 4ЛИПНЯ
• УТ (1 програма)

7.30 Ранкова мозаїка.
9.00 Звучать твори А. Веделя.
9.30 В. Винниченко. “Розплата”. 

Вистава.
1 1 .50 Все про кіно.
16.00 Новини.
15.10 Для дітей. “Веселка”.
16.40 фільм-концерті 16.40 Фільм-концерт “Гори 

відлунюють нам".
17.05 Художня панорама. Одеські 

художники Прокопенко та 
Стрельников.

17.45 Співає Г.Солонична.
’Ч,?8 На третій сесії Верховної

Ради УРСР. к
19.00 Актуальна камера.

гт третій сесії ВерховноїРади УРСР. н
20.45 На добраніч, діти.

г» третій сесії Верховної
Ради УРСР.

• УТ (11 програма)
• ЦТ (11 програма)

8.00 Гімнастика.
8.20 Майстри сцени. О. Гоголєва.
9.15 Ритмічна гімнастика.
9.45 “Пісні кохання”. Фільм-кон

церт.
10.15 Документальний фільм.
10.25 ‘Сьогодні і завтра”. Ху

дожній телефільм. 2 серія.
пР.0ГРама ТБ Росії.

13.30 Мультфільм "Чарівник 
Смарагдового міста”. 7, 8 серії?

!гос?іл-ЬМ\Г Дітям. “Заводій”
-35 Теніс. Уімблдонський турнір.

16.35 Вірменські наспіви". 
пплГ Програма ТБ Росії.

плпл У’МблДОНСЬКИЙ турнір.
20.00 _ На київській хвилі . 

Інформаційний випуск.
20.15 Вечірня казка.
о? пп цлг4 № світового ринку, 

ж- С- /3 сурдоперекладом/.
21.40 Молодіжна студія “ГАРТ”. У 

перерві — новини.
ЦТ (1 програма)

6.30 Ранок.
9.00 Прем’єра художнього те

лефільму Даллзс". 4 серія.
9.50 Дитяча година. З уроком 

англійської мови.
12 00 Т&ІЧ В П'кайзеР /скрипка/.
12-15 За зведеннями МВС.
12.30 Всесоюзне свято народного 

танцю. Частина 2.
18-20 Екологічні новини.
14.15 Телемікст.
15.00 ТСН.
15-15 “Світ захоплених", 
і« лл “V йдемо шукати".
'І. Хто є хто”. Документальний телефільм.
16.50 “1991 — рік Моцарта". 

Квінтет ля мажор.
1,7-?5 Фільм — дітям."Бронзовий 

птах". 2 серія. н
ТСН- Міжнародний випуск.

10 7П І?' А° 16 1 СТаРШІ-
4Л лс Концерт циганської музики.
19.45 Телекомпанія “Уорлдвіжн 

ентерпрайзес” /СІІІА/ представляє 
американські хроніки.

20.10 ‘‘Маленький будиночок у 
лефіл'ьм Прем’єра художнього те- 
лефиіьму.чАс

21.40 Прем’єра художнього те
лефільму “Даллас^. 4 серія.

22.30 За зведеннями МВС.
22.45 Музичний факт.
23.45 Прем’єра науково-попу

лярного телефільму "Метаморфози 
живопису . 2 серія.

0.15 ТСН.
?‘лси,ЯОлН Жуан”. Фільм-вистава.
з.и5 Маленький будиночок у 

преріях . Прем’єра художнього те-

■ 5ЛИПНЯ
• УТ (Іпрограма)

7.30 Ранкова мозаїка.
9.00 Музичний фільм "Через усі 

відстані”.
9.50 Художній фільм 

“Інтервенція".
11.30 ‘‘Надвечір’я". Передача для 

людей старшого віку.
16.00 Новини.
16.10 “Повернення до джерел". В.

Ї6.55 — 17.15 “День за днем”.
17.15 3 концертів фестивалю “Дні 

і фірми грамзапису "Мелодия" на Лу- 
: ганщині .

18.00 На третій сесії Верховної 
; Ради УРСР.

19.00 Актуальна камера.
20.00 На третій сесії Верховної 

Ради УРСР.
20.45 На добраніч, діти!
21.00 На третій сесії Верховної 

Ради УРСР.
• УТ (II програма) 
■ ЦТ (11 програма)

8.00 Гімнастика.
8.20 "Образ”. Передача для 

старшокласників.
9.25 “Жива планета”. Докумен

тальний телефільм. 5 серія.
10.25 “Сьогодні і завтра". Ху

дожній телефільм. З серія.
11.30 — 13.30 Програма ТБ Росії.
13.30 Мультфільм "Чарівник 

Смарагдового міста". 9, 10 серії.
14.10 Фільм — дітям. “Голубий 

патруль”.
15.15 И. Гайдн. Симфонія 89.
17.00 — 19.00 Програма ТБ Росії.
19.00 Теніс. Уімблдонський турнір.
20.00 "На київській хвилі ’.

Інформаційний випуск.
20.15 Вечірня казка.
20.30Теніс. Уімблдонський турнір.
21.00 Час. /з сурдоперекладом/
21.40 На сесії Верховної Ради 

СРСР.
22.25 Вечірній вісник.
22.55 “Пломінь". Клуб української 

пісні.
• ЦТ (І програма)

6.30 Ранок.
9.00 С. Прокоф’єв. Симфонія 6.
10.30 Мультфільм.
10.40 Прем’єра документального 

телефільму “Армія і... сільське госпо
дарство".

11.15 ...До 16 і старші,.
12.00 ТСН.
12.15 "Маппет-шоу”. Телефільм- 

концерт. З і 4 серії.
13.05 "Лебедєв”. Документальний 

фільм.
15.00 ТСН.
15.15 “Якщо вам після...".
16.00 Виступ хору хлопчиків і чо

ловічого хору московського училища 
ім. Свєшникова.

16.40 Розповіді про художників. 
К. Васильєв.

17.15 Мультфільм.
17.25 Фільм — дітям. “Бронзовий 

птах”. З серія. «
18.30 ТСН- Міжнародний випуск.
18.45 П. І. Чайковський. “Слов’ян

ський марш”.
18.55 Фотокомкурс “Земля — наш 

спільний дім”.
19.00 Телекомпанія "Уорлдвіжн 

ентерпрайзес /США/
ПРЕДСТАВЛЯЄ "Почнемо з нуля".

19.30 “Корабель закоханих". 
ПрегГе^а^худож нього телефільму.

21.40 Прем’єра художнього те
лефільму “Даллас . 5 серія.

22.30 Актуальний репортаж.
22.45 “ВІД” представляє: "Поле

чудес", "Музобоз”, "Діло", "Шоу- 
біржа", “Ельдорадо", МТВ. У перерві 
— 0.45 ТСН. і

2.10 “Корабель закоханих”. 1 
Прем’єра художнього телефільму.

Г натюк. 
j
іі

I

енте

к

■ 6липня
• УТ (І програма)

7.30 “На хвилі дружби”. Грає “ВІ- 
вальді-оркестр". (Кіровоград на Рес
публіканське ТБ) 8.05 Ритмічна гімна
стика. 8.25 Музичний фільм “Свята”. 
9.05 Новини. 9.20 Д. Ґолдмен. “Лев 
узимку". Вистава. 12.05 Художній 
фільм для дітей "Не болить голова у 
дятла". 13.20 Новини. 13.35 Прем’єра 
науково-популярного фільму з субтит
рами "Дев’ять років з екстрасенсом ”. 
Фільм першій. 14.50 Для дітей. "Бал на 
сцені”. Міжнародний конкурс бальних 
танців. 15.50 Документальний теле
фільм "Біль мій, біль земний". 16.20 
Концерт хору Українського телебаче
ння і радіо. Г6.50 Кінофільм “Пастка”. 
17.00 Доброго вам здоров’я". "Альма 
матер . До 150-річчя Київського ме
дичного інституту. 17.45 До 50-річчя 
початку Великої Вітчизняної війни. 
Художній фільм “Війна". 4 серія. 19.00 
Актуальна камера. 19.30 “Золоті во
рота". 20.10 Музичні зустрічі. 20.50 На 
добраніч, діти! 21.00 ‘Майстри гумо
ру”. Конкурс самодіяльних гуморис
тів. 22.20 Вечірній вісник. 22.50 Ху- 
Йожній фільм ‘ Купальська ніч". 23.50 

ічний телезал. Концерт ансамблю 
“Смерічка".

• УТ (II програма)
• ЦТ (II програма)

8.00 І імнастика. 8.15 Пори року. 
Липень. 9.00 Російська мова. 9.30 Ві
деоканал “Співдружність". 12.00 Про
грама ТБ Росії. Відеоканал “Плюс оди
надцять". 14.00 Економічне агенство. 
15л)0 Волейбол. Першість світової лі
ги. Чоловіки. Збірна СРСР — збірна 
Республіки Корея. 16.00 Спорт для 
всіх. 16.15 Прем’єра документального 
фільму "Жива вола”. 17.00 — 19.00 
Програма ТБ Росії. 19.00 Теніс. Уім
блдонський турнір. 20.00 “На київ
ській хвилі", інформаційний випуск. 
20.15 Вечірня казка. 20.30 “Двоє і 
дощ”. Музична вистава. 21.00 Час. /з 
сурдоперекладом/. 21.40 Музичний 
фільм “Карпатські акварелі". 22.15 Ки
ївська панорама. 23.15 — 1-20 Про
грама ТБ Росії.

• ЦТ (І програма)
6.30 Рано вранці. Виступає ан- ЛПІІ^ПІ “ЛЛпі1АЧПГ,М6.30 Ра___ г_

самбль “Мансуде”.
7.00 Мультфільми.
7.30 Ритмічна гімнастика.
8.00 Ранкова розважальна програ

ма. 8.30 ТСН. 8.45 Наш сад.
9.15 Прем’єра документального 

телефільму “Вітрила надій”.
9.45 Фільми режисера Б. Шам

шиева. “Білий пароплав".
11.25 Ранкова зоря.
12.25 3 золотого фонду ЦТ. О. М. 

Островський. "Не від миру сього". 
Фільм-вистава.

15 00 ТС^Д3 моден” пропонує...
15.15 Прем’єра художньо- 

публіцистичного фільму “Сорокові ... 
роковіФільм 2.

16.20 Телекомпания “Уорлдвіжн 
ентерпрайзес" /США/ представляє. У 
світі казок і пригод “Час Хана- 
Барбара".

17.20 Хвилини поезії.
17.35 Прем’єра мультфільму 

“Бджола Майя". 5 серія.
18.00 Міжнародна панорама.
18.45 Сходина до Парнасу.
19.05 Телекомпанія “Уорлдвіжн 

ентерпрайзес" /США/ представляє. 
Прем’єра художнього телефільму 
“Людина з Атлантиди".

21.00 Час.
21.40 Телекомпанія “Уорлдвіжн 

ентерпрайзес” /США/ представляє. 
Прем’єра художнього фільму “Час 
убивати ’.

22.30 Аншлаг. Аншлаг.
0.00 Теніс. Уімблдонський турнір.
1.00 ТСН.
1.20 Прем’єра художнього фільму 

“Людина з Атлантиди”.

■ 7ЛИПНЯ• УТ (І програма)
7.30 Ритмічна гімнастика. 7.50 

Здрастуй, хор! 8.20 “У неділю вранці . 
Інформаційно-музична програма. э.2и 
Новини. 9.35 Телефільм ‘‘Слово про 
Кирила та Мефодія”. 10.15 Циркова 
програма. 10.55 Прем’єра науково-по
пулярного фільму із субтитрами‘Де
вять років з екстрасенсами ’. Фільм 
другий. 12.10 Літературний театр, 
^лвилі туги моєї”. За творами Л. Ук
раїнки. 12.40 Нодини. 13.00 Для дітей 
ЧСанал ”Д”. 14.25 Село і люди. 15.15 
“Ви нам писали". Музична передача за 
листами глядачів. 16.00 Служба сол
датська. 17.00 “Кукурік і Ко". Розва
жальна передача для дітей. 18.00 Те- 
леспортарена. 18.30 Актуальна каме
ра. 19.00 Чемпіонат СРСР з футболу.
Динамо” /Київ/ — "Локомотив”. У 

перерві — 19.45 Українська біржа по
відомляє, пропонує, рекомендує. 
20.45 На Добраніч, діти! 21.00 Чемпі
онат СРСР з футболу. “Шахтар” — 
“Металург". 2 тайм. 21.50 Ретроспек
тивний показ фільмів за участю актора 
і режисера І. Миколайчука. Художній 
фільм “Анничка". 23.15 Вечірній віс
ник. 23.45 Нічний телезал. С. Проко- 
ф’єв. Ораторія “Іван Грозний”.

• УТ (II програма)
• ЦТ (II програма)

8.00 На зарядку ставай.
8.20 Мультфільми.
8.45 Виступ народного хору Та- 

лашкінської птахофабрики Смоленсь
кої області.

9.00 Кінопубліцистика союзних 
республік. Прем’єра документально
го телефільму “Діти підземелля".

9.30 Відеоканал “Співдружність ’. 
12.00 -14.00 Програма ІБ Росії. 
14.00 Світ, в якому ми живемо.

Фільми режисера М.Дохматської.
14.55 “Усе життя в танці". Народна 

артистка СРСР, хореограф Т.Устино
ва.

15.40 Репортаж про відкриття 
Спартакіади народів СРСР.

16.25 Кіннии спорт. 
17.00 - 18.45 Програма ТБ Роси.
18.45 Авторське телебачення.
19.45 Вечірня казка.
20.00 “На київській хвилі’ 

Інформаційний випуск.
20.15 Авторське телебачення. 
21.00 ЧАС. /З сурдоперекладом/.
21.40 Телебіржа інформує.
22.10 Художній телефільм “Галя

вина казок .
23.25 Документальний телефільм.
23.45 Співає В.Свирид.

• ЦТ (І програма)
8.30 Біржові новини.
8.45 Тираж “Спортлото”. 
9.00 “3 ранку раненько". 
10.00 На службі Вітчизні. 
11.00 Ранкова розважальна

програма.
11.30 “Клуб мандрівників".
13.00 Прем’єра документального 

фільму “Заданими розвідки..."
13.45 “Це ви можете .
14.30 Здоров’я. 
15.00 ТСН.
15.15 “Нове покоління вибирає” 

Клуб “Т”.
16.30 "Охоронна грамота”. “Своя 

борозна в полі .
17.05 Сільська година.
18.05 Народні казки і притчі різних 

народів.
18.10 “Уолт Діс 
19.00 Мультфі.

існей представляє”.
___  __ /ільм. Документаль

ний фільм.
19.40 Прем’єра художнього 

фільму “Голка”.
21.00 ЧАС.
21.40 Футбольний огляд.
22.25Теніс. Уімблдонський турнір.
23.45 Волейбол. Першість світової 

ліги. Чоловіки. Збірна СРСР - збірна 
Республіки Корея.

0.15 ТСН. 0.35 “Корсар". Вистава.
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НА ДОЗВІЛЛІ

ВИЗНАЧТЕ ТЕМПЕРАМЕНТ
Як відомо, залежно від типу нерве* 

вої системи у людей розрізняють чо
тири типи темпераментів:

1) САНГВІНІЧНИЙ. Сангвінік — це лю
дина жвава, рухлива, товариська, весе
ла, життєрадісна. На все реагує швид
ко, але не завжди глибоко і рідко ко
ли втрачає душевну рівновагу;

2) ХОЛЕРИЧНИЙ. Холерик — людина 
стрімка, здатна віддаватися справі з ви
нятковою пристрастю, та при цьому 
дратівлива, запальна, неврівноважена, з

різкими змінами настрою;

НОТАТКИ РЕАЛІСТА
Де що? Де нога, де голова? І тільки серце — ось во

но, тепле й слизьке — відстовбурчує кишеню штанів. А 
а другій свище вітер. На шиї — намилена шворка для 
білизни. Візьми, потягни її за кінець. Ну прошу тебе...

їж, Шуро їж! Ти вже снідав? Ах, у тебе ж дружина.
А в мене дві чи вісімдесят п’ять. Розумніша жінка 
завжди переграє, менш розумна — недограє. Веснян
ки —< моя слабкість. Єдина. Більше мені нікого не тре
ба. Кохання? Це вже ближче до істини. Істина? Порож
нє слово.

Ти на мене не ображайся — я ж нічим не ліпший за 
тебе. І ні про що не думай, бо мене не надрукують, а 
мені дуже хочеться відчути себе ідіотом. Тільки не ра
дій за мене — мені можна.

Гуркоче грім, дзвенять дзвони... Напевно по телеку 
мультики починаються. Йому не подобається? Я йому 
за це віддячу. Тим більше, що ці танці не для нього, а 
для його печінки.

Облив себе бензином і підпалив? Так ось куди діва
ється пальне!

Не чую, про що ти шепочеш... Про свободу? Але віль
ним, мій мудрий друже, стати не можна. Ним можна 
тільки бути.

Бог? А йому що до цього?
Посоромитись? Я ж не звір!
І зовсім- не боляче. Біль придумав я — для задово

лення свого ненаситного честолюбства. Ось і кава підго
ріла. Але пити ніколи. Вперед — назад... Ти записався 
в кооператори?

На проспекті відкрили нову вбиральню: музика, шам
панське, дівчатка, хлопчики... Інтернаціоналісти і лікві
датори обслуговуються поза чергою, але після 
І хоча дурням там робити нічого, розумних там 
теж.

Якщо ти противний самому собі • (
лофосом або дивися в люстерко. І обов’язково Криве, 
бо нікого не побачиш.

Чому я п'яний? Та тому, що ти — тверезий.
Боже, де ж рима? Хто бачив, куди я її засунув? Ага, 

згадав, я ж її обміняв на цю шворку.
Яка чудесна блюзова погода. Треба зашити сорочку.

всіх, 
нема

Оголошення
КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ .
УЧИЛИЩЕ №8

(БАЗОВЕ ПІДПРИЄМСТВО - ОБ’ЄДНАННЯ 

«КІРОВОГРА ДОБЛА ГРОБУ Д»)

На 3-річний строк навчання приймаються без 
вступних екзаменів юнаки і дівчата з освітою 9 
класів за спеціальностями:

1. Майстер-лицювальник. 2. Муляр-монтажник, 
електрогазозварник. 3. Електрогазозварник. 4. 
Столяр (будівельний), паркетник. 5. Слюсар-сан- 
технік, газозварник. 6. Виконавець художньо- 
оформлювальних робіт. 7. Майстер сільського бу
дівництва. 8. Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРИРІЧНОГО СТРОКУ 
НАВЧАННЯ УЧНІ ДІСТАЮТЬ ОБРАНУ ПРОФЕСІЮ 

ТА СЕРЕДНЮ ОСВІТУ
На річний строк навчання приймаються без 

вступних екзаменів юнаки і дівчата з освітою 11 
класів за спеціальностями:

1. Апаратник пастеризації та охолодження мо
лока. 2. Розбірним субпродуктів, забійник тварин.

Зарахованих на навчання забезпечують гурто
житком, парадною і робочою формою, підручни
ками, триразовим харчуванням. Вони отримують 
50 процентів суми, заробленої на виробничій 
практиці.

ВИПУСКНИКЙ-ВІДМІННЙКИ МАЮТЬ ПРАВО 
ВСТУПУ Д© ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ,
також можуть бути направлені до вищих нав-

♦ > + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + +
> +
і +

+ + ■>♦♦ ♦ ♦ + ♦....... >
Ширина брів — природна, щипати не треба» можна 
зхи подовжити їх лінію олівцем до скронь.... ..... . ♦ +

♦ + +
+♦

-♦>

♦

3] ФЛЕГМАТИЧНИЙ темперамент при
таманний людині повільній, спокійній, 
незворушній;

4) МЕЛАНХОЛІЙНИЙ — характеризує 
особу вразливу, сумовиту, яка пережи
ває часом через дрібниці. Меланхолік 
замкнений, нерішучий, часом нетовари
ський.

Вміщуємо малюнок художник» X. Бід- 
струпа, який так і називається «Чотири 
темпераменти». Спробуйте визначити, 
де зображено флегматика, холерика, 
меланхоліка і сангвініка.

о

З неї вистрибують медосмажені жаби.
Хлопчику, смикни, будь ласка, за шворочку, я тобі 

цукерку дам. Згоден? От молодець! Вже піонер? Так я 
думав. Тобі поставлять пам’ятник. Ну — давай!..

О. ПЕРЛЮК.
й

О. ДЬЯКОВА.

— скористайся дих-

МАКІЯЖ
Розміщення на обличчі декоративної космети

ки нинішнього літа мас тані особливості: увійшла 
в моду губна помада оранжевого кольору, обо
в’язково з перламутром. Таного ж відтінку слід 
накладати й тіні на повіки, але за однієї умови: 
подібного кольору мас бути ще хоча б одна де 
таль вашого туалету. Поряд з цими модними ли
шаються для помади червоний, рожево-фіолето
вий кольори, при яких доцільно вживати бірюзові 
тіні. Унинайте рожевих барв на повіках, а надто 
веселки на очах, коли застосовуються два й біль
ше кольорів. Це дуже ризикований метод, мало 
йому вдасться зберегти тут почуття міри.

Рум’яна — рожеві, сухі, а ще ліпше — полу 
ничного нольору. Туш на віях — сіра або фіоле 
това. Розповсюджена чорна старить лице. Щоб 
пом’якшити надто інтенсивну чорноту, додайте в 
чорну туш сипної пудри.

Г‘ 
трохи подовжити ....... . .............. ___________

Дуже гарний вигляд мас шкіра, покрита перла
мутровою пудрою тілесного нольору, навіть удень. 
Використовуйте в жарку погоду сухі барвними й 
такі, що не мають інтенсивного запаху.

м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71.

15.30
17.30
19.30
21.30

«Підрозділ «Дельта 2». Бойовик. 
«Концерт з того світу». Фільм жахів 
«Околиця міста». Бойовик. 
«Механік». Бойовик.

«Людина з гір». Фантастика. 
«Смертельна зброя 2». Бойовик 
«Сканери». Фантастика..
«Зло, що творять люди*. Бойовик. 
«Поїздка в Америку». Комедія.

«Б. Лі, Шаолгмь, кунг-фу». Бойовик. 
«Підрозділ «Дельта». Бойовик. 
«Загублений скарб Сельви». Пригоди. 
«Канікули о Америці», Комедія.
«Міст через ущелину Касандри» Бойовик

«Побажання смерті 1». Бойовик. 
«9,5 тижнів». Еротика.

СУБОТА, 6 ЛИПНЯ 
Мультфільми.
«Шаолінь викликає на поєдинок нінзя».

«Цар звірів». Казка. 
«Смертельна зброя 1». Бойовик. 
«Щелепи». Фільм жахів.
«Побажання смерті 2». Бойовик. 
«Ох, ця вже наука», Комедія.

НЕДІЛЯ, 7 ЛИПНЯ 
Мультфільми.
«Повернення 18 бронзових бійців», Бойо-

НЕДІЛЯ, 30 ЧЕРВНЯ
10,00 Мультфільми,
11.30 «Б. Лі наносить удар з могили». Бойовик
13.30 «Приречена жертва». Бойовик.
15.30 «Ескалібур». Пригоди.
17.30 «Життєва сила». Фантастика.
19.30 «Стрільба по живих мішенях». Бойовик.
21.30 «Як стати мужчиною». Комедія.

ПОНЕДІЛОК, 1 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 ‘ ................
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30 «Години відвідування хворих». Детектив.

вівторок, 2 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Гра зі смертю». Бойовик.
13.30 ‘ ‘ “
15.30
17.30
19.30
21.30 «Лихоманка літньої ночі». Комедія.

СЕРЕДА, З ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Меч з небес». Бойовик.
13.30 «Повернення Одіссея». Пригоди.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

«Нам яні джунглі». Бойовик.
«Воїни Бронкса 1990 року». Фантастика. 
«Жорсткий білет на Гавайї». Бойовик. 
«Посланець смерті». Бойовик.

ЧЕТВЕР, 4 ЛИПНЯ 
Мультфільми.
«Б. Лі — король кунг-фу». Бойовик. 
«Внутрішній простір». Фантастика. 
«Кулак люті». Бойовик.
«Нашестя пришельців». Фантастика.
«Ти — це я». Комедія.

«10 хвилин до півночі». Детектив, 
П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛИПНЯ

Мультфільми. 
«Супердіеминка». Казка.
«Шлях дракона». Бойовик. 
«Мисливці за роботами». Фантастика.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30 «Рекрути». Комедія.
19.30

* 21.30

10.00
11.30 

Бойовик.
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30 

вик.
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

«Молодой коммунара — ин
формационно • публицистиче
ский еженедельник. Учреди
тель — Кировоградский обком 
ЛКСМУ |МДС).

На украинском языке.

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

а -і ,
пальних закладів професійно-технічної освіти, де 
навчаються на повному державному утриманні.

ЧАС НАВЧАННЯ В УЧИЛИЩІ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ 
ДО ТРУДОВОГО СТАЖУ.

Училище має новозбудований комплекс: добре 
обладнані кабінети, лабораторії, навчально-ви
робничі майстерні, актовий і спортивний зали, 
їдальню, спортивні та літні містечка, молодіжне 
кафе, зал атлетичної гімнастики, боротьби дзю
до.

В училищі працюють гуртки художньої самоді
яльності, технічної творчості, спортивні секції.

г.

ЮНАКИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ УЧИЛИЩА
ДІСТАЮТЬ ВІДСТРОЧКУ ВІД ПРИЗОВУ до 1

ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ

Вступаючі до училища здають особисто, або і 
присилають заяву із вказанням обраної професії, З 
автобіографію, характеристику, свідоцтво про 
народження та свідоцтво про освіту (9 класів), де- л 
відку з місця проживай* та про склад сім’ї, ме-! 
дмчну довідку (форма № 086-у), 8 фотокарток. 
розміром 3X4 см,

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З И ВЕРЕСНЯ РОКУ. ?
Адреса училища: 316028, м. Кіровоград, вул. 

Волкова, 15. їхати тролебйусами Н9№ 3/ 5 до зу
пинки «Обласна лікарня», №№ 4, 8 до зупинки - 
«СОТУ № 8», автобусами №№ 106, 107 до зупия-І 
ки «Проспект Маршала Конєва».

Телефон: 55-15-42. і
Дирекції».

І

Від 10000 
до 50000 

карбованців
можете виграти ви, якщо придбаєте найновіші/ 
оригінальну систему гри в «Спортпрогноз». СмС^ 
тема розроблена на основі комп’ютерної програ
ми «ШИК-ВМ» — з мінімальним ^використанням* 
6-варіантних карток |8 штук) і максимальною віс 
рогідністю виграшу — 96,8%.

Для придбання системи вам слід поштовим пс< 
реказом відправити 3 карбованці за адресою:: 
316050, М. КІРОВОГРАД, ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ 
УКРСОЦБАНКУ, Р/Р 000609648, РЕДАКЦІЯ ТИЖ
НЕВИКА «КІРОВОГРАДСЬКІ НОВИНИ».

Потім квитанцію про поштовий переказ та чис
тий конверт із вашою домашньою адресою від
правте до редакції: 316050, м. Кіровоград, вул. 
К. Маркса, 38. Через тиждень ви матимете супер
систему, яка дасть вам шанс розбагатіти.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

Телефони: редактора — 22-54-26; відповідального сек
ретаря — 22-27-65; секторів: економіки та екології — 
22-04-84; культури і моралі — 22-29-92; комсомольського 
життя та політики — 22-04-84; учнівської та студент
ської молоді — 22-59-82; соціальних проблем — 24-66-79; 
робітничої молоді і спорту — 24-64-21; фотолабораторії 
— 24-94-94; коректорської — 23-61-83; оголошень —• 
22-59-82; бухгалтерії — 22-47-22.
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