
Виюдить з 5 груди« 1939 року.

газета ської обласної комсомольської організації

звертаємо 
вашу увагу:

♦ Хто дивився, хто— 
ні, а Верховна Рада 
республіки продовжу
вала свою роботу весь 
цей час. На 4 стор. на
водимо розмову, щ® 
відбулася в нашій ре
дакції з участю народ
них депутатів УРСР 
В. Панченка 
В. Шишкіна.

♦ Земля обітуванна. 
Еге ж, для багатьох ці 
слова несуть цілком 
конкретний зміст? А що 
ми взагалі знаємо про 
державу Ізраїль? (5 
стор.).

♦ У «Вітрилах» цьо
го разу пожива не лише 
для старшокласників 
(лірика, гумор на лек
ціях, соціологічне опи
тування тощо). Супер- 
хіт дня — «Стінгазета 
в газеті» назустріч об
ласному зльоту, який 
пройде 23—25 липня. А 
що це конкретно — 6— 
7 стор.

♦ Реклама, оголо
шення — 10 стор.

1 телебачення!я
АІ і І

Відеоінформація 
«Погляду», кросворд, 
головоломка, продов
ження детективу — ко
ротше, 12 стор. не для 
1ІМГП ■ «ЧІЛ



Наш кор.

Святкуємо

Війська Донського і тер- 
ського козацтва офіці-

Л Атаманське правлін
ня Союзу козаків області

прапором
не-

:й»Й¥й:;«йї%

річницю
Дню незалежності України 

було присвячено урочистий ве
чір, що відбувся 13 липня у 
Кіровоградському міському бу
динку культури імені Компа
нійця. Представники громадсь
кості, народні депутати, які 
брали в ньому участь, відзна
чали історичну значущість, ва
гомість цієї дати для україн
ського народу.

А у вівторок, 16 липня, тися
чі кіровоградців стали учасни
ками великого концерту на 
площі Кірова. Перед ними ви
ступили заслужений ансамбль 
танцю України «Ятрань», тан
цювальний колектив «Колос» і 
дитячий ансамбль «Струмок», 
заслужена хорова капела Пала
цу культури «Жовтень» та ест
радний ансамбль «Дзеркала» 
будинку культури та спорту 
імені Калініна.

НЕВЕЛИКУ об’яву про 
тинг, присвячений річ

ниці з дня проголошення 
незалежності України, я 
прочитала напередодні. 16 
липня був чудовий літній 
вечір. О 18-й годині біля 
пам’ятника Т. Г. Шевченку 
зібралося кілька сот чоло
вік. Прийшли молоді і літ
ні, з діточками і з букетами 
квітів. Люди були святково 
вдягнені. Було покладено 
квіти. Перед присутніми ви
ступили народні депутати 
України, співав пісень бард 
А. Фоменко.

десь біля 
І, ви- 
свого

й на 
поряд з 

«прапором 
збір під-

сумно хи- 
Свідками 

ви- 
прапор? 

синє

вильной 
Сволочь 

же

619 молодих спеціалістів підготував нинішнього року Кіровоградський Інсти< 
тут сільськогосподарського машинобудування обласного центру для народного 
господарства, 12 — для інших країн. Усього дипломованими спеціалістам* ниніш
нього року стали 427 випускників денних, 71 — вечірнього та 133 — заочного 
факультетів. "40 випускників..-отримали дипломи з відзнакою.

На фото: уважно слухають студенти кол.ег, які захищають дипломні робо
ти; дипломи випускникам вручає ректор Інституту професор Д. О. КОНДРАТЕЦ

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

Глибоко у душу запала 
промова народного депута
та України Лариси Скорик. 
Ця чорноока жінка відкри
ла для багатьох присутніх 
досі не відомі нам сторінки 
історії Украйни. Лариса Ско
рик розповіла, що націона
льна ворожнеча на Україні 
завжди була спровокована 
імперським центром, народ 
України — це не тільки ук
раїнці, але й євреї, росія
ни, білоруси та інші, і во
ни мають жити у злагоді на 
українській землі. Але зем
ля наша понівечена, забруд
нена.

Короткою, але змістовною 
була промова народного 
депутата України, нашого 
земляка В. Шишкіна... Люди 
слухали з увагою. Все бу
ло б гаразд, якби не при
крий випадок. Коли за ба
жанням присутніх на мітингу 
хотіли встановити біля па
м’ятника Кобзарю синьо- 
жовтий прапор, кудись та
ємниче зникла... лопата. 
Потім трапилась сутичка за 
самий прапор. Нарешті, йо
го було встановлено. Свя
щеник благословив його й 
окропив свяченою водою. 
До речі — місцева влада

Неза-

Нена
не до

ФОТО

В. ГРИБА.

заборонила встановлювати 
синьо-жовтий прапор. (Наче 3 національним ~ 
не під таким прапором Гб- у Кіровограді »иишло 
лова Верховної Ради Украї- просто. Як 
ни М. Л. Кравчук, поздоров
ляв Україну з днем 
лежності!).

і що той прапор?!, 
че тріска у оці. Чому 
вподоби синє небо — жов
те поле, переплетені три
зубцем літери В, О, Л, Я (В
— Володимир, що хрестив 
Київську Русь, О — Ольга
— хнягиняс що таємно прий
няла християнство, Л — 
Любов — що є основа всьо
го життя, Я — князь Яро
слав Мудрий — сузір’я на
ших великих князів). До ре
чі, такий же прапор пропо
нується встановити 
міськвиконкомі 
червоно-синім 
Кагановича». Іде 
писів.

Пізно ввечері, 
опівночі, я, як завжди, 
вела на прогулянку 
песика. Сквер Шевченка не» 
подалік од мого дому. От я 
й вирішила зайти подивити
ся на прапор. Та що це? 
Прапора нема! Я« і не бу
ло. На його місці 
гаються троянди, 
чого вони були? Хто 
рвав з корінням 
Кому не до вподоби 
небо і стигла пшениця, -— 
одвічний символ України? 
Це, зрозуміло, риторичні 
питання.

Н. АНОШКІНА, 
росіянка.

конком на своєму засіданні 
дозволив мітинг, але забо
ронив піднімати прапор, по
силаючись на те, що він 
незареєстрований (постано
ва про реєстрацію символів 
прийнята кілька років тому]. 
Члени Руху В. Загацький та 
О. Геращенко, 16 липня, 
зранку, в центрі міста зби
рали підписи на підтримку 
синьо-жовтого прапора. Не
відомі особи жорстоко по
били Олександра Геращенка 
і зникли.

Після мітингу було вирі
шено залишити біля прапо
ра кілька чоловік на ніч, 
щоб сторожували. Десь о 
22.30 до скверу під'їхали 
машини, повні міліції, був 
там о керуючий справами 
міськвиконкому П. Руденко. 
Члени Руху В. Бондар, 
Ю. Матко, В. Погрібний сіали 
біля прапора. їх попросили 
водійти. Вони відмовились, 
Годі двоє у плямистій формі 
скрутили їм по черзі руки, 
завели до машини, супро
воджуючи ці дії словами ти
пу: «Что, бандера, 
Украины захотел! 
ты такаяі» Прапор тут 
було зірвано.

У Ленінському РВВС скла
ли протокол і затриманих 
відпустили. Справу розгля
нуто в першій інстанції Ле
нінського народного суду і 
відкладено для вияснення 
обставин до 23 липня.

С. ОРЕЛ.

* СИМВОЛІКА У ШКОЛІ
У Олександрії відбувся мітинг, присвяч»«.^ 

шіи річниці прийняття Декларації пооп^ "ер' 
суверенітет України. На мітннгч Державнийдепутат України Л. Скорик, ^епитатГ’*"« наР°Дни* 
міської Рад. " »тати обласної та

Того дня в Олександрію були
ставники демократичних організаційР°^ені "Ред- 
Світловодська, Кіровограда. ЦІМ 3 Кременчука, 

На території середньоїТ. Г. Шевченку булоДур<;чи^ОХ* 1 бІ?я стели 
прапор. Згоду на це дав диреоті» начіояапьний 
лей, член ПДВУ. директор школи г. Моги-

А На днях у пові 
однієї з ШНІЛ Челябінсь 
в купі металічної стру 
ки діти знайшли... 
денну дівчинку З неоо 
заною пуповиною. за п 
^домленням аГеНтсТЕ-а 
«у рал-акцепт», особа м 
тері викинутої дИТНи 
була встановлена 
сить оперативно. ВонаА’ 
оіоліотекар, одна виховус 
двох дітей. На третю, ви 
рішила, її мізерної 33* 
плати не вистачить... и 
Дівчинка, однак, сла, 

ва Богу, жива, знаходить | 
ся в лікарні. А безпутна І 
матуся тим часом чека* І 
суду в КПЗ.

А Через чотири ДН| 
після того, ЯК 24-ріЧНИЙ 
Другокурсник Алмь-Атин. 
ського архітектурно-бу. 
діьельного інституту гр;' 
мадянйн Ефіопи пройшов 
У Міській студентські 
поліклініці профілактич. 
ний огляд, лікарі заби 
тривогу; В крові ІН03Є 
ного студента знайдений 
вірус імунодефіциту лю 
дини. Діагноз підтвердь 
ли спеціалісти всесоюз
ного центру по проф(лак- 
тиці і ооротьОї зі СИіЦом. 
Дізнавшись про це, ефіоп 
щез. Оголошено ЙОГО 
всесоюзний розшук.

ально оголосило про те, 
що не має ніякого відно
шення до зарахування в 
почесні козаки енс-пре- 
м’сра кра.ни М. Рижнова 
і генерала Б. Громом, 
Надзвичайний з’їзд коза
чих атаман їв і представ- 
ників гірських народнос
тей півдня Роси, янин 
прийняв це рішення, за
лишив без уваги Думну 
ряду національно-демо- 
кратичних рухів Північ-^ 
ного Кавказу. Не взяли 
участі в з'їзді також І 
терські козаки. Зате 
ГІрохладненсьна козача 
оищина Ста вроцо ліпко
го краю виорала коза
ком ьориса Єльцина. На 
його ім’я виписане по
свідчення № 313.

подали 
вступу до 

не є комсо- 
.Якщо буде 

далі, замполіти мо- 
залишитися без ро-

А У Ташкентському ви- 
що му танковому команл-Я 
ному УЧИЛИЩІ імені II. ГИ. Ж 
оалка склалась незвичай
на ситуація. Справа ото 
му, що 4« процентів абі
турієнтів, котрі -------
рапорти для 
училища, 
мольцямн. 
так і 
жуть 
ооти.

Колишній глава но- 
нерівниц- 

НДР звер- 

А 
му НіСТИЧНОГО 
тва колишньої 
ну вся з проханням 
надання йому візи
тривале перебування в 
Чілі, де живуть його 
дочна і внуки. Однак- 
Аонеккеру було ВІДМОВ 
лено. Я кой Чілі дала зго- 
ДУ, то цілком можливо. 
ЩО колишній німецький 
.Керівник був би заареш
тований і виданий влас
тям ФРН. Договору Про 
видачу злочинців 
Чілі і Німеччиною поки 
Що немає, але налагод 
Жуються дружні стосун
ки. Заради лонеккера ч*' 
-пінські власті навряд 
чи їх псували.

Ліни
з*ет*

А У Совєтсьну Каліні* 
градсьної області на пр* 
садибній ділянці воД* 
річного порту троє 
лярів підірвались на 
«і» встановленій господ»* 
Рем проти незваних 
„ и- Саморобна міна ОГ 
ла аиготовлена з „ 
^‘^ної труби, набитої 
Е2*Ом’ * поставлена 

А’лянки під 
шмоп В : результаті т 

Лярів» один - 13 
ГИМ^ ‘ двоє — 17-ти, _ 
*мУли. Самозваний 

нер» затриманий.

А В Гавані обнар^> 
Результати олмГ 

Ромадської думнн 
л^мТ.°АУ перспектив 
пі^!1ЧНОГо * економія* 
розвитку Куби. Згідно 
них’ ТіпЬКН °«ин 3 

10 тисяч жи 
ВИСЛОВИВСЯ 

т в країніХл2^1иної системи 
м І- 20 тисяч к 

ринковій економіці.

(За матеріалами 
ріодичної преси).



Чомусь СКІЛЬКИ не говорю ЗІ СВОЇМИ 
наиомими про Ус.тинівку і цей район, 

часто чую що селище із відсталих .в об- 
асті. Навіть дещо гіршими словами нази

вають справді цей непоказовий півден- 
Нии. район Кіровоградщини, куди курсує 
Декілька автобусів.

Устинівка — велике село з декількома 
Двоповерховими і чотириповерховим ад
міністративним будинками. Коли зберете
ся туди у відрядження, ночувати знайде
те де — € готель О.т раджу харчі з со- 

ою взяти: є, правда, оди е-є дине кафе, 
зле настільки бридке, бідне і нещасне, 
Що харчуватися не варто. Можуть і салат 
3 мухами підсунути, супом без хліба на
годувати. Взагалі найкраще в таких 
'Ладках пройтися тихими вулицями 
правління колгоспу 
-працівникам готукггі

ви- 
ДО 

ім. Куйбишева. Своїм 
гь в господарстві смач- .

но й сито, вас вгостять, довше настрій хо
роший збережеться.

^ак от, про «куйбишевців». До правлін
ня прийшов якраз на наряд. У гарячу- 
прегарячу пору — в розпал жнив. Голо- 

„ ва Віктор Миколайович Никитенко без 
' захоплення запросив на засідання.

Ні, Віктор Миколайович не з тих, хто по 
столу грюкає кулаками. Стиль роботи в 
нього, як декому може думатися, різкий. 
Мені спочатку теж в голові засіло —над
то багато суворості. Особливо в тоні і 
'не в дуже приємних порівняннях. Але ті, 
на адресу яки^ вони звучали, певно, за
слуговували критики.

Важко голові правління. Зрозуміти йо
то можна. П’ять років тому прийняв кол- 

/ госп не те що відстаючим, а з шістьма 
мільйонами боргу. Доїли тоді молока десь 
більше двох кілограмів від корови. Те
пер доять по одинадцять. З боргами роз
раховується успішно: господарство сьо
годні рентабельне з мільйонними прибут
ками. Недавно одне з гірших, сьогодні 
воно в числі лідерів. Два минулі роки 
■продавали понадпланове зерно за... ва
люту. Не одну тисячу заробили. Хоч ско
ристатися нею сповна не змогли, як, при
міром, сусіди — радгосп «Устинівський» 
та колгосп ім. Кірова.

— В «Устинівському» директор — чи «не 
х найрозумніший чоловік, — роздумував 

В. ’М. Никитенко. — Усе передбачив. Ми 
ж ту валюту заробили і вена мізерно 
осіла в нас на рахунку в карбованцях, 
але не в комерційній пропорції, 
намагатимемося повернути, є ж 
менти.

Певно, не лише повертатимуть 
за два роки, а й у цьому щось додадуть. 
Види на врожай хоч і не минулорічні, та 

4 непогані...
Вишневою «Нивою» вирулили в поле. 

Ритмічно гуркотіли комбайни. Зрання до 
сутінок колесять вони золоті лани, 
хороше. Встигнути б лише вчасно зібра
ти. Враз загальмували.

_ От шибеники, позалишали.
же — «і зернини, а оно, — це вже в по
лі показує, — смуги непокошені. Верта
тиму. Ображатимуться, однак вертатиму. 
Це зерно. Хліб.

Тепер 
Доку-

валюту

Зерно

Казаз

Жнива для хліборобів — це щось особ
ливе. Є й інша напружена пора, але свя
тішої нема. Бачили б, як стомлюються 
комбайнери, водії. В посадці зустріли ком
байнера Анатолія Тараненка. Одні очі 
жваво блищать.

— Біжіть, оно зерно в машину висипає 
мій помічник.

Побігли. Поки діставав фотоапарат, 
зерно в кузові вантажівки опинилося. 
Комбайнер Володимир Корніченко бачив, 
що до нього бігли, виглянув: чого, мов
ляв, треба. Отоді й сфотографував (див. 
фото). •

У посадці бувалий хлібороб Іван Івано
вич Ігнатенко повідав, що раніше при 
МТС набагато краще технічного обслуго
вувалися комбайни. Хоча він свій «Єнісей» 
як лялечку доглядає, 
ться з технікою мов 
не дай бог підведе, а

Віктор Михайлович 
раль-ну воду. В «Куйбишеві» 
на колгосп) існує традиція — кожного дня 
жниварям з погріба возять 
воду і навіть пиво, яке без проблем бе
руть на Криворізькому пивзаводі, куди 
дають свій пивний ячмінь.

Поїхали на тік. Його завідуюча Любов 
Михайлівна Гончаренко бідкалася, що ус-

береже. Всі стараю- 
дітьми обходитися— 
хліб же в полі, хліб, 
дав хлопцям міне- 

(так кажуть

мінеральну

тин'вські діти, особливо старшокласники, 
пороз’їжджалися по таборах, нема допо
моги.

— Так хіба з *них помічники? — вставляю 
я слівце.

— Аякже! — Це вже агресивно до ме
не. — Щоліта дітлашня в нас працює, а 
оце без них, як без рук. Добре, що де
хто навідувався, ми вже беремо їх.

...В Устинівку верталися поночі. Світло 
від фар м’яко впало іна жовті голови со
няшників і відшукало біля посадки ву
зеньку польову дорогу. Подалі мерехті
ло шість пар фар.

— Усі йдуть, рівненько. Бач * як гарно 
звідсіль видно навіть вночі моїх орлів, — 
хвалив комбайнер’в голова. — Жоден з 
них не залишить поле, не завершивши 
справу. Славно трудяться.

Я взяв і вставив:
— Валюту заробляють.
Сказав і зрозумів, що з язика не те сло

во злетіло.
— Чом би й ні. Валюту теж. Якщо все 

гаразд, купимо на неї, як і «Устинівський», 
японські автомобілі, телевізори, пилосо
си. Все купимо.

Для людей валюти не шкода.
Ю. ЯРОВИЙ. 

Фото автора.
Устинівський район.

Нехай
Москва

всміхнеться,
як бувало...

Якщо я скажу про наш зраз
ковий і заслужений «Пролісок» 
— всесвітньовідомий, — я не 
занадто перебільшу. Тільки за 
останній час ансамбль побував 
у Японії, «супроводжуючи» 
М. С. Горбачова, став «Золо
тою короною Кіля», як ось но
ва поїздка. Цього разу до 
Москви. Я дізналась про неї з 
преси (нині і журналісти про 
деякі речі дізнаються саме 
так) і вирішила образитись. Ну 
по-перше, «Молодий комунар» 
мас деяке відношення до лау
реата премії Ленінського ком
сомолу ансамблю «Пролісок», 
а по-друге...

— Ти даремно на мене об
ражаєшся, — закричав у теле
фонну трубку завжди кудись 
поспішаючий Анатолій Корот
ков, коли я подзвонила напе
редодні від’їзду до Москви. 
Я тебе чекав після Кіля. Знаєш, 
який ми мали успіх у Німеч
чині!..

— Знаю. Мер розповідав. — 
Коротков любить іноді 
зуватися перед друзями, 
що ж, є чим.. Але 
успіх супроводжував 
проліщан і в Японії, і 
чині. Сподіваюсь, так 
Москві на фестивалі «Дні Рай
дуги в Радянському Союзі». 
Діти із 36 країн світу зустріну
ться нині у Москві. «Пролісок» 
поїхав на фестиваль майже у 
повному творчому складі. Ан
самбль чекає багато творчих 
зустрічей, участь у великих 
концертах. Підготована націо
нальна українська програма і 
спеціальна програма для гос
тей і учасників фестивалю... У 
Москві «Проліску» взагалі щас
тить.

— Повернуся, ти будеш пер
шою, кому розповім про фес
тиваль. Присягаюсь, — пообі
цяв Анатолій Єгорович.

— Ну-ну... Нехай вам щас
тить. Нехай Москва всміхнеть
ся, як бувало.

А ми з вами, дорогі читачі, 
почекаємо повернення улюб
леного «Проліска».

чим..

похи-
Ну 

справді, 
наших 

в Німеч- 
буде і в

В. ЛЕВОЧКО.

Наша газета в номері за 29 червня ц. р. вмістила дві 
публікації. В них піддавалося сумніву здійснення фі
нансових бажань людей, котрі придбали акції так 
званого Банку взаємодопомоги Кіровоградського від
ділення Дитячого фонду й теж так званого Супер
нику «Союз «Чорнобиль». У статті «На всякого муд
реця доволі простоти» така собі Асоціація імені 
Остапа 'Бендера не без гумору пропонувала спросту
вати всі підозри щодо акцій Дитфснду, пред’явивши 
обіцяний у них виграш 25 тис. крб. Автор замітки 
«Вхопивши в дзьоба суперакцію» С. Колесников, пред
ставник Кіровоградського «Союзу «Чорнобиль», за
певняв, -ЩО папери «Супербанку» пустили в обіг не 
морнобильські спілки, а «кооперативні шахраї.

Після виходу в світ цього номера газети до редак
ції ринули відгуки. Прибув представник Дитячого фон
ду В. М. Вернік. Найбільше його цікавило, хто ж сто
їть за Асоціацією імені О. Бендера, хоч він уже мав 
свій варіант відповіді: «Это сделал нехороший чело
век. Возможно, из тех, кого я отшил». Численні теле
фонні дзвінки майже всі містили запитання: «Що нам 

-побити далі?». Дехто сердився: «Ви нам усі хатки по- 
’ ламали, тепер гра застрягне». Дехто цікавився, як і на 

кого їм подавати в суд, оскільки гроші не надходять, 
були й листи (орфографію і стиль зберігаємо):

«Шановні товариші! До Вас звертаються люди, які 
вступили в гру «Банк взаємодопомоги». Після ваших 
публікацій, в яких, до речі, нема жодного конкретно
го фанту, ми опинилися в досить скрутному станови
щі. Після того, як спочатку в «Кіровоградській прав
ді», а потім в «Молодому комунарі» з'явились фей
летони, спрямовані непрямо проти гри, розповсюдити 
картин «Банку» стало практично неможливо. Ваші пуб
лікації налякали людей. До того, як вони з’явились, 
були ЛЮДИ, згодні взяти наші картки. Тепер вони від
новились, а з нас ваші фейлетони зробили дурнів, ми 

зостались з цими картками на руках. Куди нам тепер 
їх дівати!

Ми хотіли б знати, чому з’явились ці публікації! Ко
му це було вигідно! Чому в публікаціях нема кон
кретних фактів!

Ми хотіли б побачити цього листа опублікованим 
та прочитати відповідь редакції.

З повагою учасники Гри «Банк взаємодопомоги».

ФЕЩЕНКО, ЯЦИНА, КОЛТУН, ЧУМАК, 
СЕРДЮК, ЧОРНІЙЧУК, ГОРБ А ТЮ К та ін.

* ★ ★

Як тільки можна так ганебно писати в газету нісе
нітниці. 29 червня в «Молодому комунарі» на сьомій 
сторінці пише Колесников С., член президії «Союзу 
«Чорнобиль» України. Нащо відбивати людям одер
жувати гроші, тут ніякі не шахраї, а все робиться спра
ведливо і люди одержують великі гроші і спасибі 
тим людям, що це діло зробили і побеспокоїлися, а 
находяться різні витівки, дають до газети, щоб люди 
не робили хорошу справу, скільки уже людей на той 
Чорнобиль обдерли, та все невідомо куди йдуть гро
ші, а це завидно. Ті кур’єри їздять, возять листочки, 
роблять для людей хороше Діло, а вони паскудять і 
не дають людям одержувати гроші. Скільки якби доб
ра робили для людей як підлості. Це можливо тіль
ки в нашій країні так підло поступати з людьми, І не 
мішайте людям грати в хороше Діло. Ви т. Колесни
ков С. робіть добро і сійте між людьми, а не сійте 
вражду і озлобляєте людей.

Г. ПОТЕБЕНЬКО.
м. Олександрія.

Один дзвінок .розкрив перед нами інові г.рані ді
яльності умільців кувати г.роші. В од-ній з кіровоград
ських шкіл, повідомила наша читачка, брзли з бажаю
чих по 900 крб., сказали, що повернуть їх через З 4 
дні, а вже пройшло бозна-скільки часу, а нема й копій
ки.

За цей час Банк взаємодопомоги поміняв форму 
100-карбованцевих акцій і почав «гру» з 300 карбован
цевими, обіцяючи учасникам уже понад 75 тис. при
бутку.

По- 
газе- 
зм'с- 
сло-ва. Адже ви теж за нього шановні

Ми, друкуючи ті статті, залишили ______
казів спроможності цих кампаній з акціямиТ Нем 
же хотілося б бачити людей, котрі Б> 
обіцяні суми. В. М. Вернім стверджував, ст
дент стараннями Банку взаємодопомоги уже мас бл 
зько 70 тис. Давайте сюди того студента ми 
го напишемо, хай люди знають, що ці £Иц^

того

Статті з підозрами, що в нових фінансових іграх не 
все чисто, ми вмістили тому, що нам їх запропонува
ли і вони видалися цікавими. І ще тому, що кожна лю
дина має право друком висловити свою думку 
дібні несхвальні статті були і в інших місцевих 
тах. Сьогодні ми вмістили думки протилежного 
ту, реалізовуючи таким чином принцип свободи 

читачі, чи не так? 
й простір для до-

. ду- 
вже одержали 

, що один сту- 
-----------ІИ- 
про -ньо- 
не якась 
студента.там мильна булька. Але не бачили ми 

б'обЩянГгТбо^ н°Лої і,ншої пюдини- котра 
0 О0ЩЯ1НІ 25.600. Не бачили живцем нікого хто б ви 
грав -не те, що «великі проші», а хоч тисячуідругу Хо
ча и вони не зараховуються, оскільки повинно бути ні 
на мідяк менше, ніж обіцяно, інакше це обман До
казом можуть бути лише реальні факти, а не леген
ди и емоції. Якщо ж людина добровільно ПІдпа/ 
шись на агітацію купує ненумерований папір у надії 
перетворити його в нумеровані грошові знаки. а ь 
нема, то чи газетні фейлетони в тому винні?

б обіцяні 25.600. Не бачили живцем нікого'
ГПЛ О и Ск ТО 111 л ,, _____ •



Змагання

О

продовжуються
Атмосфера <в трудових колективах виробничого 

об'єднання «Радій», як і на багатьох інших промис
лових підприємствах обласного центру, де*до на
пружена. Життєві •протиріччя-, які породила соці
альна нестабільність, у першу чергу зачепили мо
лодих трудівників — на сьогодні чи не найбезза- 
хиснішу категорію радянського суспільства. Хоч 
саме на цьому підприємстві більшість комсомоль
ців і молоді вважають його надійною опорою і ти
лом, намагаються не піддаватися- песимістичним 
почуттям, не .підводити свої трудові колективи, які 
•стали дружною сім’єю. Молодим людям взагалі 
притаманні риси романтиків. Що це так, я пвіреко- 
нався, тільки-но пройшов прохідну об’єднання.

У комітеті комсомолу мені повідали, що в сьо
годнішній скрутний період перебудови в першу 
чергу комсомол дбає іпро захист інтересів членів 
своєї організації. Раніше про це теж не забували. 
Ось один з прикладів — МЖК.

Комсомольці підприємства стояли біля його ви
токів. Протягом п’яти років 40 емжеківців, котрі 
змагалися в 1—2—3 загонах, отримали житло. За
раз в об’єднанні працює 5-й загін МЖК.

Для організації дозвілля спілчан усієї молоді 
комітет комсомолу організовує відеотеку по се
редах і п’ятницях. Сеанси проводяться безкош
товно.

Враховуючи низьку соціальну захищеність моло
дих виробничників, іюмітетом комсомолу прийнято 
рішення про виплату одноразової матеріальної 
допомоги малозабезпеченим молодим сім’ям у 
розмірі від 50 до 100 карбованців.

Здавна на «Радії» існує добра традиція: секрета
рі багатьох виробничих підрозділів -приходять у 
комітет комсомолу не зі словами «дай», а з інши
ми, які сьогодні не так часто й почуєш — «на».
Вони пропонують впроваджувати нові -розробки у 
виробництво, приносять програми організації .від
починку. Це секретарі первинних з цеху № 22, 
13-ї і 19-ї дільниць, з економічної служби — Анд
рій Трусов, Тетяна Дулова, Олена Романюк, Ірен 
Бурменко.

На підприємстві значно зменшилась кількість по
рушень трудової дисципліни і громадського по
рядку. При цьому варто сказати, що .нині виробни
че об’єднання в цілому домагається непоганих по
казників, по планових завданнях виготовлення і ре
алізації продукції і виконання договірних поста
вок. Є їв цих успіхах, безперечно, значна робота 
комсомольців.

На виробництві серед молодіжних підрозділів 
продовжується соціалістичне змагання. Неоднора
зово перше місце серед бригад масового ~ вироб
ництва виборює комсомольсько-молодіжний колек
тив слюсаріе-збірників цеху № 3 (майстер Людми
ла Рудаченко, групкомсорг Галина Майстренко). 
КМК об’єднує 68 молодих завзятих людей. Нещо
давно слюсарі-збірники цеху № 3 Лариса Литвино
ва і Ірина Чернова, різальник по металу дільниці 
№ 12 Микола Мазур, ірадіомо'нтажниці дільниці 
№ 13 Валентина Гопак і Олена Косенко, пресу
вальник дільниці № 18 Ігор~ Гребенченко удостоєні 
почесного звання «Кращий молодий робітник». 
Прикладом працелюбності у цеху № 3 є слюсарі- 
збірники Ініна Єременко і Наталія Петрова, паку
вальниця Тетяна Максакова. Тм також присвоєно 
звання «Кращий молодий робітник». А почесне 
звання «Кращий молодий спеціаліст» одержала 
економіст відділу комплектації кооперації Світла
на Шенкевич. Світлана в нагороду отримала і ту
ристичну путівку в Югославію.

З ініціативи комітету комсомолу на підприємстві 
розроблений і введений в ДІЮ комсомольсько-мо
лодіжний наказ за підписом адміністрації і коміте
ту комсомолу, який на .правовій основі гарантує 
права комсомольським організаціям виробничих 
підрозділів у вирішенні питань умов праці, побу
ту та відпочинку.

Зусиллями комітету комсомолу і, звичайно, дя
куючи наполегливості його секретаря Сергія Да- 
видяка, чще минулого року на підприємстві бу® за
снований фонд молоді на суму 25 тис. карбован
ців. Нещодавно комітет комсомолу знову виступив 
ініціатором заснування такого фонду на наступний 
рік. Гроші використовуватимуться на організацію 
дозвілля, туристичні прдорожі та проведення 
спортивних змагань.

Комітет комсомолу знайшов спільну мову і з 
.партійною організацією. Секретар парткому об’єд
нання В. Д. Музиченко в курсі всіх молодіжних 
•справ, постійно цікавиться їхнім життям. До речі, 
про справи. Вони постійно висвітлюються на сто
рінках «Комсомольського івїсника». Адже тут ком
сомольці мають ще й свій друкований орган.

р. дайдакулов, 
громадський кореспондент «Молодого ко
мунара».

шості, ні з протилежного. 
Причина цьому — значні 
психологічні зміни, які ста
лися протягом багатомі- 
сячної роботи у Верховній 
Раді. Ну, а на побутовом> 
рівні (в готелях, буфе

тах...), за словами депута
тів, існує повне взаєморо
зуміння.

Кожного з нас сьогодні 
хвилює питання Союзу; чи 
буде він, чи вступить до 
нього Україна, як цей про
цес вступу відбуватиметь
ся. Тим паче, що наша 
республіка останнього сло
ва поки що не сказала. 
Депутати зазначили, що 
питання це залишається 
відкритим, говорити про 
перспективу договору, 
прогнозувати його підпи
сання дуже важко.

На двох останніх засі
даннях третьої сесії Вер
ховної Ради УРСР був при
сутній раніше заарештова
ний депутат Хмара. Як 
проходять судові засідан
ня, хто на них тисне, чим 
закінчиться суд? Ці питан
ня цікавили газетярів.

В. І. Шишкін сказав, що 
зараз на суд намагаються 
тиснути прихильники Хма 

ри{ які використовують де
які недопустимі методи. Це 
в будь-якому випадку за
важає розгляду справі. Тут 
варто дати суду просто- 
напросто працювати. Прог
нози? Вони недоречні. Час 
вже багато що показав 
людям, до чого можуть

У БУФЕТАХ-КОНСЕНСУС • ••
Гості — народні депутати 

УРСР

Нещодавно в редакції 
газети «Молодий комунар» 
відбулася дружня зустріч 
працівників молодїжки з 
народними депутатами 
УРСР В. Є. Панченком та 
В. І. Шишкіним.

Традиційно вона прохо
дила у формі запитань і 
відповідей. іВіктор Івано
вич повідомив, що третя 
сесія закінчує свою робо
ту і парламентарії будуть 
на канікулах. Четверта се
сія розпочне роботу в 
перших числах вересня.

Комунарівцге цікавило 
питання про обрання пре
зидента, вони просили 
зпрогнозувати ситуацію, 
назвати ймовірних канди
датів на цю посаду. Гості 
сказали, що організації, 

партії висуватимуть претен
дентів у кандидати, навіть 
будучи впевненими, що їх 
не оберуть. Робитимуть це 
для того, аби показати 
свої наміри, свою політи
ку. Певно, як зазначили 
депутати, «ліві» не висува
тимуть спільного претен
дента, розуміючи, що шан
сів на успіх він «не матиме, 
а надіятимуться, що метод 
показати себе спрацює аж 
на наступні вибори.

Багато звучало на ц*й 
зустрічі запитань про внут
рішню атмосферу в сесій
ному залі. Гості відмітили, 
що значного протистояння 
нема, не відчувається 
особливого тиску ні з бо
ку парламентської біль

призвести поспішні необ- 
думані рішення.

Недавно, перебуваючи в 
Києві М. С. Горбачов, як 
повідомили кіровоградські 
обранці до Верховної Ра
ди, зустрівся лише з __ке' 
рівниками республіки. При
чину, чому він не завітав 
до парламентаріїв, чому 
не поговорив з киянами та 
гостями столиці, як це по
любляв у минулі роки, 
варто шукати або в неба
жанні, або в неготавмості 
говорити про наболіле 
сьогодні.

Закон про громадянст
во. Як сказав Віктор Іва
нович, було б краще, аби 
його вже прийняли, бо 
без нього важко буде ро
зібратися з вибором пре
зидента, особливо, без 
чіткого нормативного ак
ту, де сказано, хто може 
бути громадянином УРСР. 
Претендентом на пост 
президента може стати 
той, хто отримає 100 ти
сяч підписів підтримувачів 
своєї лінії, і, звичайно, зєто 
є громадянином нашої 
республіки.

Як піде парламент, обго
ворюючи питання привати
зації, як вона здійснюва
тиметься, що дасть респуб
ліці? На ці питання теж 
відповідали депутати пар
ламенту України, наголо
шуючи на необхідності як
найшвидше прийняти ВІД: • 
повідний закон.

Володимир Євгенович 
Панченко відповів, що со
юзні закони, дію яких на

території України припи
нила Верховна Рада УРСР, 
як, наприклад, про мито.

На зустрічі торкнулися 
проблем україномовних 
шкіл. Зокрема, мова йшла 
про Знам’янку, де, серед 
п’яти, лише в одній діти 
навчаються рідною мо
вою. Такі приклади непо
одинокі. Щоб якось зара
дити цьому становищу, як 
повідомив В. Є. Панченко, 
розроблена обласна ком
плексна програма роботи 
у даному 'напрямі.

Цікава думка звучала й 
про третю- республікансь
ку комсомольську конфе
ренцію, на якій виступав 
Анатолій Матвієнко, на
родний депутат УРСР і 
яка, на його думку, і ча 
думку гостей редакції, нз 
стала кроком вперед ‘ у 
молодіжній політиці. Хоча 
більшість членів ЦК 
ЛКС/АУ (МДС) від Кірово- 
градщини думає інакше.

Важко переповісти про 
все, що звучало на зуст
річі. Тут говорилося про 
депутатів від нашої об
ласті, переказувалися їм 
побажання, йшла мова 
про національну грошову 
одиницю і тему закрито
го засідання Верховної Ра
ди УРСР. Скажемо лише, 
що народні депутати 
УРСР В. Є. Панченко і В. І. 
Шишкін радо йдуть до 
своїх виборців. Тож, друзі, 
користуйтеся їхніми кані
кулами!

Наш кор.

Наталці ЯВИЧ із
а от відпочиває - найкраще: ансамбль «Пролісок», фортепіано А6’ Вона вміе багато тл
поки що якось е... ф ртепіано, спів... Як воно буде ато що робите,иуде — один Бог 3 а

♦ото л. ЛАПІНЬ.

Гуртом за молодь узялися
28 червня цього року в Новомир- 

городській районній Раді народних 
депутатів відбулася шоста сесія 21 
скликання, де говорилося про за
гальні засади молодіжної політики 
в районі. Районна Рада народних 
депутатів відмітила, що у період пе
реходу до ринкових відносин, соці
ально-економічного напруження в 
суспільстві, одним з' найгостріших 
постає питання соціальної незахи
щеності молоді. Відсутні ефективна 
система зайнятості молоді, стиму
лювання її підприємницької діяль
ності. Низьким залишається рівень

к!миІЛ:=ми^ЛОМ' гУ^о*ит- 
нами, товарами і послугами
ТО невирішених проблем у’ вХ 
ванні, організації дозвілля И*° 
спортом. Зростає кількість " 
порушень, скоєних моло^ 
людьми, втрачаються жи^Хи -И 
єнтири. ЖИТТЄВІ орі-

2. Створити комітет у мн.*,, 
лод! в райвиконкомі Мбя
виконкому розробити і Г?тй рай-

ро.гляну,« "Р”
?Х.ЯЇ

“«»■ А~гад1Яр"а"" Р“‘»м "₽«»■ 
ТИ процеси, що .і^Уи "роаналізува- 
тіодіжному 7° “'«буввються у М0- 
відповідні струстуо^^'- С«°₽ити 
роботі 3 мої» УРН* П| ДРОЗД їли по 
ефективно .^•ААЮ' своєчасно і 
тання, зверта^чиУ’^ нвзРі"’ пи- 
найменш захХіенГ^ЛИву умгу на 

Редакції^?” верстви молоді- 
вона зірка» шир^І^0’ -вЗЄ™ ”Ч’Р' 
лодіжні аис®ітлювати мо-
гУ®ати крщ^ий^' Рйс.т|й*° пРвМ' 

Досвід їх вирішений-
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листя

ІВРИТ

кого 
івриту.
780000 слів, 
лейського і 
ших днів.

історичного словника в
Він складається з |

відомих з біб- Й 
періоду І д° ча’ І

ОБІТОВАННА» ЧИ «ТЕРРА ІНКОГНІТА»?
НО

Поступово кібуци почали 
освоєння і розвиток промис
лового сектору. Сьогодні пе
реважна більшість їх має свої 
мебльові фабрики, підприєм
ства харчової, електронної, 
пластмасової промисловості, 
виробляє сільськогосподарсь
кі машини та зрошувальні си
стеми. Однією 3 важливих га
лузей кібуцного господарст
ва є туризм.

Літні люди працюють у кі
буцах менше годин* і на лег
ких роботах. Батьки займаю-^ 
ться дітьми, починаючи з 16-ї 
години й до того моменту, 
коли діти ідуть спати. Кібуц- 
ники віддають дітям велику 
частину вільного часу, Щ° 
сприяє зміцненню сімейних 
зв’язків.

> не

■ '• ■ ■ . -ґ ■ ■ ■

*ро шш дай*

■

заядяхм. •

«МИ»

имения: /2

ЄРУСАЛИМ
Єрусалим розташований на пагорбах. 

З якого боку не підходь до міста, дово
диться підніматися вгору. Як кажуть, 
найкоротша відстань між людиною і 

гом. На кожному кроці тут знайдеш 
м’ятки світової історії.

Шлях на Голгофу, наприклад, нині 
ляє собою типову арабську вуличку, 
піднімається вгору і упирається в христи
янський храм. Самої гори Голгофи сьо
годні вже фактично не існує. На її місці 
багато різних храмів. Культури та епохи 
тут складно переплелися.

Єрусалим — білокам’яне місто. Це та
кож місто троянд, їх тут постійно квітне 
незліченна кількість. В Ізраїлі у кожного 
міста своя квітка-символ. Започаткували 
цю традицію єрусалимці, обравши троян
ду-

Ізраїль практично позбавлений при
родних багатств, бідні водні запаси. Тому 
раціональному використанню води нада
ється серйозна увага. В цьому Ізраїлю не
ма рівних. Електроніка, регулююча при
плив води, відповідні труби і крани запа
тентовані країною. Таку систему труб 
можна побачити скрізь: на полях і в са- 
дах, на плантаціях бавовни і в парках.

Саме так люди тут змогли всупереч 
відсутності води перетворити пустелю на 
квітучий сад. Уявіть собі, ще століття то
му майже вся територія Ізраїлю була 
вкрита пустелями і болотами. Тільки во
лею людини ця земля зазеленіла. Неві
домо, скільки мільйонів дерев посадже
но в Ізраїлі, але робиться це в зв’язку з 
будь-якою подією — чи то народження 
дитини, чи то вступ до школи або вузу, 
чи їх закінчення.

Яд Вашем в Єрусалимі — це музей ка
тастрофи європейського єврейства. Тут 
розташовано парк на честь християн, які 
рятували євреїв з ризиком для власного 
життя в роки фашистського геноциду. Ці 
люди запрошуються в Ізраїль за рахунок 
держави з єдиною умовою — бути при
сутніми при садінні дерева на їх честь.

тут 
Бо- 
па-

НАРОД І ЗЕМЛЯ

1800 р. до н. е. —.праотець 
Авраам залишив рідне місто 
Ур Халдейський і відправив
ся в країну, заповідану Все
вишнім йому і його нащад
кам. Потім — Земля Ізраїлю 
(Ерец-Ісраель) і народ Ізраї
лю (ам Ісраель).

1200 р. до в. е. — народ 
Ізраїлю, вийшовши з єгипет
ського полону, після 40 ро
ків поневірянь по пустелі по
вертається в Ерец-Ісраель.

яв- 
що

586 р. до н. е. — зруйну
вання Першого храму і виг
нання євреїв із країни. Поча
ток діаспори.

538—521 рр. до н. е. — 
частина євреїв повертається 
до Єрусалиму і починає бу
дівництво Другого храму.

70 р. н. е. — зруйнування 
Другого храму. Друге виг
нання єврейського інароду з 
Ерец-Ісраель.

13—18 ст. — рабини (іудей
ські священики) Європи та 
Північної Африки прибувають 
із своїми учнями в Ерец-Іс- 
раель, щоб відновити релі
гійні училища і центри ду
ховного життя єврейського 
народу.

л

1881 р. — репатріація (по
вернення на історичну бать
ківщину) сотень Йєменських 
євреїв.

ЄВРЕЙСЬКІ МУДРЕЦІ

1882 р. —і учасники руху 
«Ховевей-Ціон» з Росії, Поль
щі і Румунії приїжджають в 
Ерец-Ісраель, щоб поселити
ся на своїй землі і обробля
ти її. Перша алія (хвиля емі
грації).

1904—1914 рр. — євреї Схід
ної Європи репатріюються в 
Ерец-Ісраель, щоб відбудува
ти там національне вогнище. 
Друга алія.

Спитали рабина Моше з Пшеворська, б 
чому різниця між гріхом і доброчесніс
тю.

— Той, хто творить добру справу, ра
діє після зробленого вчинку, а грішник— 
тільки до того.

* *
Один хасид прийшов з питанням до ра- 

бина Шломо-Хаїма з Кодинова:
— Я хочу знати, як слід людині вми

рати.
— Перш ніж питати, як налеЗкить люди

ні вмирати, краще навчитись жити.
♦ *

Один божевільний вийшов на базарну 
площу Назарета і почав волати: «ЄвреїІ 
Месія прийшов!»

Усіх, хто був там, охопила паніка. По
чалася біганина, штовханина. До людей 
вийшов рабин Яаков і сказав: «Євреї, на 
жаль, Месія ще не прийшов. Подивіться 
самі — довкола плачуть діти. Після тОго, 
як прийде Месія, єврейські діти ніколи 
не будуть плакати».

1933—1935 рр. — євреї Ні
меччини, рятуючись від на
цистського геноциду, знахо
дять притулом в Ерец-Ісраель.

1936—1947 рр. — євреї ді
аспори репатріюються в Ерец- 
Ісраель, долаючи протидію 
англійців.

1948 р. — після 2000-<річної 
перерви створена і визнана 
ООН держава Ізраїль.

1948—1989 рр. — 1800000
євреїв повертаються з країн 
розсіювання.

КІБУЦИ

Кібуц — це комуна, засно
вана на спільності засобів ви
робництва і рівному розподі
лі прибутків.

Перші кібуци були органі
зовані за 40 років до утво
рення держави молодими

1881 рік. Кафе на Монмарт- 
„ рі. Бен-Ієгуда* бесідує з учи- ’ 

телем з Палестини: уперше в 
житті він розмовляє на івриті. 
Багато років потому він зга
дував, яке пережив хвилю
вання, коли «дивні звуки цієї 
мертвої, давньої, східної мо
ви змішалися з веселою му
зикою живої, чудової, багатої 
гальської мови». „
Еліезер Перельман народив

ся 1859 року в містечку Луж
ки під Полоцьком, вчився в 
єшиві (релігійному училищі), 
але був виключений за таєм
не вивчення граматики мови 

іврит. Згодом вступає до Двін- 
ської гімназії^ Потім вивчає 
медицину в Паризькому уні
верситети Бен-Ієгуда хворів 
на легені, і це змусило його 
відмовитись від кар’єри ме
дика, але не завадило пра
цювати з надзвичайною енер
гією і активністю все життя, 
яке обірвалося 1922 року.

З першої хвилини, ступив
ши на землю Палестини, Бен- 
Ієгуда розмовляє на івриті з 
кожним, кого зустрічає, і пе
реконується в тому, що його 
розуміють. Він іде далі: прий
має рішення, що мовою його 
первістка, народженого 1882 
року, буде іврит. Допитливий 
хлопчик теж посприяв розвит
ку мови. Він постійно ціка
вився назвою тієї чи іншої 
речі, викликаючи розгубле
ність домашніх. Батько тут 
же заглиблювався в Талмуд 
в пошуках підхожого позна
чення. Завдання нелегке: над
то багатьом предметам і яви
щам не можна відшукати ек
віваленти в традиційній літе
ратурі. Всупереч пророцтвам, 
юний Ітамар розвивався до
сить нормально. Пізніше він 
став відомим журналістом і 
під ім’ям Бен-Аві випустив 
1902 року книгу про Палес
тину.

1900 року досягли повноліт
тя перші групи учнів з іврит- 
ських шкіл. З’явилися сім’ї, 
де іврит став мовою спілку
вання. Діти цих родин вбира
ли іврит з колиски. Саме во
ни збунтувалися в 1913-14 ро
ках проти царювання німець
кої мови у вищому техніч
ному закладі Хайфи і змуси
ли єврейські організації на
дати пріоритет івриту. Це був 
єдиний у світовій історії при
клад, коли мова, якою прак
тично не розмовляли, знову 
стала живою.

Іврит під впливом російсь
кої мови набув близько 30 
тисяч нових слів. Викладачі 
відзначають, що російсько
мовне населення Ізраїлю ово
лодіває івритом краще і швид
ше.

Учені Ізраїльської Академії 
мови іврит працюють зараз 
над упорядкуванням гігантсь-

сіоністами з країн
Східної Європи. їхній шлях 
був важким: пустельні землі, 
які віками не оброблялися, 
нестача коштів, хвороби, на
пружена фізична праця, від
сутність сільськогосподарсь
ких навичок... Багато хто не 
витримував і перебирався до 
міста. Але ті, хто вперто про
довжував почату справу, збу
дували квітучі господарства, 
які зіграли вирішальну роль в 
утворенні і розвитку Ізраїлю.

Кібуци розкидані по всій 
території Ізраїлю. Сьогодні 
їх там понад 270. І мешкає в 
них 127000 чоловік, а це бли
зько 3% населення. Більше 
30% з них віком до 14 років. 
Всі вони загалом виробля
ють 40% сільськогосподарсь
кої і 7% промислової про
дукції.

Перші кібуцники невтомно 
працювали, живучи у відпо
відності зі своєю суворою, 
часто безкомпромісною іде
ологією. їхні діти також бага
то трудилися, щоб підвести 
солідну економічну і адміні
стративну базу під нову соці
альну структуру. Третє поко
ління розвивається в сучасно
му кібуцному суспільстві дос
татку і майже необмежених 
можливостей. Немає великої 
небезпеки в тому, що кібуц 
відходить від своїх первісних 
принципів. Саме в здатності 
до компромісу, в умінні при
стосуватись до дійсності, яка 
швидко змінюється, запору
ка дальшого розвитку кібуц- 
ного руху.

Кібуц — спілка людей, кот
рі обрали колективний образ 
життя добровільно і можуть 
в будь-який час вийти з кі
буце. Він забезпечує своїм 
членам житло, харчування, 
медичне обслуговування, ви
ховання дітей, поїздки за кор
дон. Це майже знімає з кі
буци ика турботу про завт
рашній день. Але не кожен 
здатний жити увесь часі «на 
виду», начебто в скляному 
домі, для цього потрібен 
особливий склад характеру.

Кібуци надають своїм чле
нам широкі можливості ви
бору. Кожній сім’ї дається 
загальний бюджет, і люди 
самі вирішують, на що витра
чати гроші. У кібуцника є 
свій банківський рахунок, і 
він може одержати готівку в 
касовому автоматі будь-яко
го банку.

Засновники кібуців бачили 
в комуні не тільки спосіб іс
нування, а й шлях до пере
творення галутних євреїв (виг
нанців), що жили віками в 
містах, в нормальний народ 
укорінений на своїй землі. 
Рільництво та тваринництво —- 
стрижньові напрямки кібуцно- 
го господарства. В кібуцах 
встановлені світові рекорди 
врожайності різних культур 
та надоїв молока (12500 літ
рів на рік від кожної корови 
в середньому по фермі).

Це Зріз думок і пережи- 
вань нинішніх репатр.а 
колишніх громадян СРСР. на 
літра їх різна: від захвату . 
вихвалянь до ностальг.чно. 
розпуки. Нижче ми подаємо 
уривки з листів, ЯКІ, на наш 
погляд, передають реальним 
стан справ середньої сім і 
олім (репатріантів).

* * *
Здрастуйте, дорогі хаве- 

рим*.
У нас усе добре. Боря пра

цює біля холодильників, а я 
в хірургічному відділенні. 
Звичайно, це не робота, як в 
Союзі, але нічого, людина до 
всього звикає. Доти вже 
справжні ізраїльтяни, їм уже 
легше.

Нарешті дочекалися бать
ків, тепер живемо всім кол
госпом. Можете собі уявити, 
але це теж нестрашно. Голов
не, щоб був мир. Зараз це 
у нас болюче питання.

Шукаємо купити квартиру, 
але теж усі спільно, немає у 
нас іншого виходу. В Ізраїлі1 
немає нічого постійного, сьо
годні працюєш, а завтра неві
домо, і ще народу навали
ло — страшно.

У нас повні магазини, але 
ми собі не можемо дозволи
ти купити що-небудь зайве, 
тільки необхідне, через те, 
що складаємо копійки, щоб 
до чогось дійти. Потім буде
мо собі все дозволяти. Як 
нам не важко, але ми жод
ної хвилини не шкодуємо, 
що поїхали. Певна .річ, мамі 
з татом важче, тут треба бу
ти або піонером, або пенсіо
нером. Тут, хлопці, все жит
тя — суцільні проблеми, але 
— такі, що можна вирішити.

10.01.91.

*Еліезер Бен-Ієгуда (Еліе- 
зер Перельман) — вчений, 
педагог, перший відновлювач 
і проповідник мови іврит.

Здрастуйте, дорогі.
Одержали від вас листа, 

довгожданого. Звичайно, ду
же сумно читати про стано
вище в Союзі. Такого ще не 
було... Та що вам писати, рід
ні, і тут нелегко. Ми, слава 
Богу, непогано влаштовані, 
порівняно з іншими, але теж 
ниємо. Ці борги, котрі взяли 
на квартиру, давлять на го
лову. але звикнемо. Всі жи
вуть у боргах, треба звик
нути.

У нас усе по-старому. Боря 
і тато працюють, я вчуся і на 
вихідні чергую. У мене висо
ка стипендія.

Все-таки є перевага, що ми 
живемо разом. Мама готує, 
пере, прибирає, дивиться за 
дітьми. Дай Бог, щоб усі бу
ли здорові — викрутимося. 
Живемо надією.

На вихідні приїжджала По
ліна. Вона поки що не пра
цює. Взагалі велике безро
біття, люди хотять їхати на
зад.

Діти вже призвичаїлися так 
що навіть удома розмовля
ють на івриті. Багато хто, при
їхавши сюди, сваряться, не 
ладять між собою. Все на 
нервах. Піднятись у цій коаї- 
ні дуже важко, бюрократія 
ХИгКо ЛЄ’ВСоЮЗ’₽°6^ 
Нічого, І я розумію тих, хто 
Ч>а^™АН‘ розраховУ»они на

•••Пишу все, як е> не .
- "Р"” 

зям. Адже нових нем«Мт£сих' 
як^рих. Тільки тут цеХ'

------------- - 21.05.91.

іиі*ХаВерим - друзіі томри_
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Валерій ГЕРЛСИМЧУК

«Язык — это и есть народ, 
язык умрет — народ умрет», 

Еог. Евтушенко.

БІЛОРУСІЇ
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ЯКОЮ Я БАЧУ УКРАЇНУ ЧЕРЕЗ 10 РОКІВ СОЦІУМ

На пероні самі лиш сніжинки 
зустрічали під ранок мене. 
Дуже хворий, я їхав до жінки, 
котра камені жовчні жене. 
Лікарі вже махнули руною, 
я зробився весь жовтий, як віск. 
Я вже, наче той лист, плив рікою.

. І вона завернула у Мінськ.

...В чудеса ще не вірив тоді я. 
їх не густо сьогодні — чудес! 
Та з'явилась маленька надія, 
І від того я ніби воскрес. 
Мовби враз погасила свічу ти, 
що чекала вже там... на краю... 
І мені так схотілось почути, 
Білорусіє, мову твоюі 
Мову ІКоласа й Янки Купали, 
мову Бикова й Янки Бриля!
...Та лишались позаду квартали 
(учорашні родючі поля), 
гомоніли проспекти за мною, 

що носили гучні Імена...
А о висках відбивалось луною: 
не вона! Не вона. Не вона... 
Тільки вітер підвищував голос.

та що юних сніжинок лякав. 
І журливо дививсь Якуб Колас 
вслід мені і своїм землякам.
Я ж ішов і не знав, що робити, 
та уже не шукав нових стріч.
...А тоді була болем розбита 
і надіями склеена ніч.
Ох, завдав я тій жінці мороки... 
Але ж вигнала камінь таки.
З того часу минуло два роки, 
а можливо, і зо два віки.
Менше скаржуся вже на печінку — 
помогли полнни-спориші.
...Тільки де я знайду тепер жінку, 
що зняла б мені камінь ,з душі!

► 
к

. «Мені 16 років, — написала до редакції на- 
ійа читачка Інна (свої координати вона не наз
веш), — а лажу я 80 кілограмів. У школі наді 
мною сміються, глузують. А я нічого не можу 
зробити. Заважає мені схуднути моя нетерп
лячість і відсутність сили волі. Фізкультурою 
займатись не люблю. Надрукуйте, будь ласка, 
якусь дісту, яка б мені швидко допомогла, або 
підкажіть, які для цього ліки треба пити».

Шановно ІнноІ Починати треба не з ліків, і 
навіть <не з будь-якої дієти. Починати треба з 

власного бажання стати такою, як ти хочеш. І 
допомогти тобі в цьому може, в першу чергу, 
саме фізкультура. Про нетерплячість і відсут

ність сили волі доведеться забути.
Ти ж, мабуть, хочеш подобатись хлопцям? 

Значить, треба буде попрацювати над собою. 
Від цього, повір, виграєш і ти, і твоє здоров'я.

Отож, ти хочеш схуднути? Тоді прислухайся 
до порад керівника московського Центру оз
доровлення В. І. Воробйова, який, поряд з ін
шими, займається і цією проблемою. Одна з

основ його методики «прихована» гімнасти
ка. Розрахована вона на 6 хвилин, але роби
ти її треба кожну годину. Це дуже просто — 

адже вправи можна виконувати лежачи, си
дячи, стоячи, під час ходьби, на робочому міс
ці, за кухонним столом — де завгодно. Уже 
через три дні ти помітиш, як підтягнись твої 
м язи. Але ці перші три дні — найважчі: кож
ну годину треба буде змушувати себе братись 
за вправи. Сама ж писала, що трохи лінива... 
Спочатку буде важко, та потім * ти повинна 
«втягтись», і справа піде краще.

Скільки займатись цією гімнастикою? Наскі
льки вистачить сили волі. Спробуй робити її 
все життя...

Думаємо, ці поради згодяться не тільки Ін- 
ні, а й усім, кого хвилює подібна проблема.

1. Ступні ніг повністю торкаються землі. 
Підніміть ц опустіть п'ятки — 40 разів.
2. Підніміть і опустіть носки — 40 разів.
3. Напружте І розслабте м’язи сідниць — 40 

разів.

4. Повільно втягуйте етінку живота — при ви
диху, при вдиханні — повертайте у 
положення — 15 разів.

5. Сядьте прямо, зсувайте лопатки до хреб
та *— 40 разів. Слідкуйте, аби плечі не руха
лись!

6. Розведіть руки о різні боки на рівні пле
чей. Стискайте і розтискайте кулаки — 40 ра
зів.

7. ‘ Повороти голови на 90° — вліво, потім 
вправо — 40 разів.

8. Витягування підборіддя вперед — 40 ра
зів.

Якщо ці поради вам мало допомогли, не
зважаючи на титанічні старання, можете звер
нутись безпосередньо у московський Центр 
оздоровлення. Його адреса: 103031, Москва, 
вул. Петровка, 23. У цьому Центрі допомага
ють схуднути і заочно.

Було б у вас тільки бажання...
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На це запитання відповідають старшокласники м. Ком- 
паніївки.

«Майбутня Україна, я вважаю, буде хоч не передова, 
але й не остання».

«Я вважаю, що через 10 років України не буде. Буде 
кінець світу. На Україні найбільше атомних станцій, ще 
побудують дві—три, вибухнуть вони і все. Грунти вже 
виснажені, їсти не буде що. І це все .приведе до кін
ця світу».

«Україну через 10 років я собі уявляю квітучим са
дом. А може й скоріше це буде. Повинно бути щастя 
коли-небудь у житті».

«Я думаю через 10 років на Україні люди будуть жи
ти в єдиному Союзі, але не так, як зараз. Вони не 
страйкуватимуть, не будуть висувати свої протести про
ти різних країн. Я хочу бачити Україну через 10 років 
такою, якою мріє бачити її кожна людина».

«Квітучою, красивою, без високих цін. В оновлено
му Союзі без всяких рухів та ін< Щоб вона була єди
ною, незалежною від інших». Наташа.

«Україна через 10 років не зміниться» (2 відповіді).
«Більш розвинута економічно. Можливо, буде й рин

кова економіка, більш розвинута культура».
«Якщо Україна буде в складі Союзу, то вона не змо

же досягти такого рівня, при якому все буде. Я думаю, 
що через 10 років на Україні буде ще гірше, ніж за
раз».

«Через 10 років все поліпшиться» (2 відповіді).
«Через 10 років на Україні залишиться дуже мала 

кількість населення. До цього ведуть постійні аварії на 
електростанціях. Нема чого їсти, пити, у що одягнутись. 
Які ж зміни можуть відбутись? Аж ніякі».

10

Вважаю, що Україна буде повністю самостійною рес
публікою, яка вирішуватиме політичні, економічні пи
тання самостійно, незалежно від будь-якої влади в Со
юзі».

«Україна буде за межею бідності».
«Хочу, щоб Україна не виходила з Союзу, але у то

му випадку, щоб була самостійною. Щоб нами не ко
мандували, щоб нас ніхто не доїв».

«Я думаю, якщо перебудова буде ще тривати
років, то Україна, яка, можливо, залишиться в складі 
Союзу, врешті решт перетвориться в країну «развитого 
социализма».

«Через 10 років країна буде або в розквіті сил, або 
в занепаді. Через перебудову ми далеко не зайдем».

«Через 10 років я думаю, що Україна повністю ста
не незалежною в економічному плані, тобто: свій ка
пітал, валюта, промисловість і с/г не будуть залежати 
від країни (це вже почало здійснюватись). Ми підніме
мось до рівня Сінгапуру, Гонконгу і т. п.».

«Через 10 років хочу бачить Україну щасливою, але 
не такою «щасливою» як зараз».

«Наша Україна через 10 років зовсім зміниться. Усе 
буде дешеве. В магазинах буде усе. Поліпшиться еко
логія. І я думаю не вийде за цей час із Союзу».

«З моєї точки зору Україна через 10 років буде та
кою, яка була 20 р. назад».

«Через 10 років на Україні залишиться дуже маЛо на
селення, тому що радіація дуже впливає на організм 
людей. Багато з них хворіють тяжкими хворобами, най
більше невиліковними. Також зараз мало товарів, їжі, 
все дороге і багато людей може померти».

матерії. Тому у н 
приклад, у квітів

Називають тільки їх
♦

Учень: — Вірш О.
«Я помню чудное __________
Передо мной родилась ты».

* * *
На уроці початкової військової підготовки 

вчитель запитує у старшокласників: м. Кіровоград,

— Рослини і тварини належать до живої 
матерії. Тому у них багато спільного. На
приклад, у квітів с тичинки. Тані ж самі 
тичинки мають І коти, собаки, ховрашки. “------------- _.-------. вусами

* *
С. Пушкіна: 
мгновенье.

— Яка зброя відзначається найбільшою 
влучністю попадання?

— Рогатка, — без заминки відповів один 
Із учнів.

* * *
Спочатку люди були мавпами. Потім їм 

набридло рачкувати і вони повставали із 
землі.

* * *
— В українській мові основні частини

речі присудок і... підметка.
★ * Є

— Дуже тяжко жилось кріпакам на Ук-

раїні. Кожного дня вони змушені були про
кидатись о 7-й ранку, бо робота у пана по
чиналась о 6-й.

* * *
— Кожен народ називається так, яку наз

ву мас І його країна. Наприклад, жителів 
Франції звуть французами, Греції — грека
ми, Габона — ...гібонами.

Зібрав А. ВОЙНИЙ, 
учитель СШ № 15.

ЗЛІЇ 
нових ІДЕЙ

nvk В ПРОПАГАНД 
цЕ ПОШУК І

ЧПІТ - иЕ ЗАХ0ПЛ себТу важХ 

МОЖЛИВІСТЬ ПРк°^ДЙсТнИих СПРАВАХ. 

АЛЕ Цікавих СЕКРЕТ ТАЄмниия.

3<несподіванка 1 ГРА.
J ЯК ПРАВИЛЬНО 
розкласти вогнище? о

*4

У поході треба знати 
кулінарні правила, адже 
їжу допедоться готувати 
на погнищі. ТОЖ НЕ ЗА- 

БУДЬТЕ: І



РОЗКЛАСТИ ВОГНИЩЕ?

: ІІІііЙїА

ЗЛІТЗАПРОШЕННЯ НА
(поради дилетанта бажаючим відзначитися на зльоті)

ЗЛЬОТІ

відмовитись 
глянути на 
Від чого ж

Музика Р. ЧЕНБОРИСОВА 

Вірші І. СИДОРОВА.

Що можна взяти 
з собою із досвіду 

піонерської організації

Від чого нам треба 
відмовитись

й ЯК ПРАВИЛЬНО

Непогано буде, якщо 
ваші дії будуть дружні, 
енергійні і, по можливос
ті, синхронні. По принци

пу: якщо кричати, то скан
дуючи; якщо співати, то 
хором; якщо ляпати в 
долоні, то всі як один і

— творчість й Ініціативу, які були в різних ці
кавих справах піонерів, поки вонй не перетвори
лись у масові рухи І акції;

— милосердя І турботу про оточуючих, які 
найповніше відображались ■ тимурівських спра
вах, поки вони не стали заходами для звітів;

— турботу про старших і молодших;

■= колективну творчу ДІЯЛЬНІСТЬ.

Не буде зайвим прихо
пити з собою різнома
нітний реквізит: прапо
ри, транспаранти, гірлян
ди, ляпавки, вертушки, 
бризкалки. Це, можливо, 
сприятиме вашому само
вираженню.

И светлые песни Г рига 
Переполняют их. 
Люди идут по свету. 
Слова их порою грубы.
— Пожалуйста... извините... - 
С усмешкой они говорят. 
Но грустную нежность песни 
Ласкают сухие губы, 
И самые лучшие книги 
Они в рюкзаках хранят. 
Выверен старый компас, 
Получены карты и сроки, 
Выштопан на штормовке 
Лавины предательский след. 
Счастлив, кому знакомо 
Щемящее чувство дороги. 
Ветер рвет горизонты 
И раздувает рассвет.

До того, як приїдете 
на зліт, потурбуйтесь про 
свій імідж. Нехай він бу-

Прнйшов час; оглянувшись назад, 
від того, що не дозволяє по-новому 
справи організації,- на місце кожного, 
нам треба відмовитись:

— від підстригання всіх під одну гребінку. Ор
ганізація повинна бути для кожного, а не лише 
для всіх. Не масовість, не мільйонні цифри учас
ників заходів, а радість кожного від участі в спра
вах повинна бути головним результатом роботи 
всіх членів організації;

— від диктату дорослих. Необхідно покінчити з 
тим, коли дорослий завжди правий, а дитина ні 
за що не відповідає;

— від одноманітності.поглядів і думок. Немож
ливо жити, коли всі мислять однаково. Це може 
перетворити дітей в роботів* які скандують одна
кові лозунги;

— від ябедництва в різних формах, у тому числі 
і «розборах> друзів на різних зборах, радах і т. п.;

— від лицемірства, коли кажуть одне, а думають 
інше, від хвороби обговорення пікантних проблем, 
від сірості і міщанства.

Люди идут по свету... 
Им вроде немного надо — 
Была бы прочна'палатка, 
Да был бы не скучен путь! 
Но с дымом сливается песня, 
Ребята отводят взгляды, 
И шепчет во сне бродяга 
Кому-то: «Не позабудь!» 
Они в городах не блещут 
Манерой аристократов, 
Но в чутких высоких залах, 
Где шум суеты затих, 
Страдают в бродячих душах 
Бетховенские сонаты

Вибираючи місце для в< 
іти на табір. У походах мо>

Ъ «КРИНИЦ» 
стані один від одного, пог 
гадуе цямрину. С--------
на, звичайно, рівномірно горять по всій довжині. Jh

2. «ШАЛАШИК» або «КОНУС». Поліна кладуть а вугілля під кутом до 
центру. При цьому вони частково спираються один на одне. При такій 
конструкції вогнища дрова догорають в основному в своїй верхній части
ні, але приї цьому полум’я виходить потужним, жарким і концентрованим. 
Цей тип вогнища вигідний, коли треба закип’ятити воду або швидко при
готувати щось в одному відрі, каструлі, чайнику. Якщо ж треба почепити 
на вогонь не одну посудину, а кілька, тоді «шалашик» не підходить.

3. «ЗОРЯНИЙ». Поліна складають на купу вугілля з кількох боків по раді
усу від центру. Горіння проходить переважно в центрі, по мірі згорання 
дров їх підсовують ближче до центру.

4. «ТАЙГОВИЙ». Він використовується, коли необхідно приготувати їжу в 
дощову погоду. У вогнище, що добре розгорілось, вкладають »товсте по
ліно, на нього кладуть інші дрова. Складені під кутом, вони сприяють 
швидкому стіканню води і не встигають змокнути.

5. «ТРИ КОЛОДИ». Цей тип вогнища використовують для підігрівання, 
приготування їжі, для підтримки вогню під час ночівлі. Таке вогнище скла
дається з трьох великих кодод довжиною 2—2,5 метра. Для такого вогнища 
потрібні час і їсили, але зате воно дає багато тепла і горить, не потребую
чи нових дров, кілька годин підряд, а якщо колоди досить товсті, то й всю 
ніч.

Наприклад, кепочка чи 
метелик, капелюшок чи 
беретик, козирок чи ков
пак, косиночка чи гал
стук, жилетка чи балахон
чик і т. д. Не забудьте 
про грим, перуки, мас
ки, найможливіші прикра
си. Коротше, ви повинні 
мати такий вигляд, щоб 
мимо вас просто так, 
пройти було неможливо.

Приїхавши на зліт, не 
ведіть себе занадто тихо. 
Бажано, щоб від вашої 
делегації якщо не зав
жди, то періодично доли
нав шум, можливо, не 
голосніший артилерійсь
кої канонади, але й не 
тихіший звука реактивно
го літака. З цією) метою 
допускається верещати, 
пищати, стукати по бара
бану, дути в горн, тупати 
ногами. Тільки не пере
борщіть!

«Друкмаш», секретар Володимир Петльований; 
Квант», директор Олександр Костенко.

а) симпатичний;
б) крутий;
в) карколомний;
г) балдьожно-облом- 

ний (або навпаки, в смис
лі обломно-балдьожний), 
ну й в такому ж дусі...

Непогано, якщо який- 
небудь фірменний знак 
буде відрізняти члена 
вашої делегації від іншої.

подяку спонсорам: комітету комсомолу БО 
малому підприємству

Штаб зльоту висловлює глибоку 
іноваційнін фірмі «Ефект», директор Геннадій Тупчіснио;

* »

МАЙБУТНЄ НАШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ^ 
ЯК МИ ЙОГО УЯВЛЯЄМО ).

(ДАВАЙТЕ ОБГОВОРИМО)

ЗЛІТ - V
можливість прояв спрдвлх
М» ЦІКАВИХ . КО и тАемниця

З Несподіванка і гра-

І ОСТАННЄ. НЕ ЖДІТЬ, ЩО ВАС 
ХТОСЬ БУДЕ РОЗВАЖАТИ. ГОЛОВНА 
ДІЙОВА ОСОБА - ЦЕ ВИ. ! ЦИМ УСЕ

йЖї#•ЖИяЖЖі'вйя

ЦІКАВІ ПРИЗИ 
ОДЕРЖАТЬ:

Найперший учасник 
зльоту.

Найвищий учасник 
зльоту.

Найменший учасник 
зльоту.

Той, хто матиме 
найбільше веснянок, 

ь Найзасмагл і ш и й 
учасник зльоту.

Найрудіший учас
ник зльоту.

Володарка найдов
шої коси.

Той, хто матиме 
єдине і неповторне 
ім’я на весь табір.

Той, хто має найдов
ше прізвище.

Найголубоокі ший 
(кароокіший, чорно- 
окіший).

Найвеселіший.
II т. д., і т. д.
Будьте неповторні!

. у. поході треба знати
' кулінарні правила, адже 

їжу доведеться готувати ] 
на вогнищі, ТОЖ НЕ ЗА- 

БУДЬТЕ: !
— якщо звірили каїш/у 

і забули /7 посолити, то 
сіль требо розвести в ки° 
п’ятку і алихи розчин » ▼
кашу при помішуванні;

— щоб не пересолити У 
кашу, беріть ^;іль з роз- 
рахунку 1 чайну ложку на V 
кухоль крупи;

— картоплю соліть піс- 
ля закипання води;

— щоб зекономити час 
для приготування каш 
вранці, крупи (крім ман- 
ної) замочують звечора. 
Можна замочить разом
з водою і сухофрукти, А 
вийде дуже смачно;

— щоб вермишель І І
лапша не злипались, їх 
варять суворо дотриму- а і 
ючись певного часу (від- І
повідно 8—10 і 15—18 І І 
хвилин) і промивають хо- І 
лодною водою; і 1

— молочна пшоняна І 
каша не буде мати гірко- І 
го присмаку, якщо про- І 
мите пшоно залити ки- а і 
п’ятком, довести до КИ- І
піння на сильному вогні а і 
і воду злити. Після ЦЬОГО І
варіть кашу в молоці;

-г горох, боби, квасо- "Ф- І 
лю солять після того, як 
вони розваряться. ■

врахуйте напрям вітру. Дим не повинен 
використовува/ги різні ТИПИ вогнищ.

. Два поліна, кладуть на вугілля паралельно на Деякій від- 
д*:?““, ?к них — ще два і т. д. Така конструкція на-
Вона забеь,.^чу< хороший доступ повітря до вогню; полі-

Cmfrtiiп.л.а uJfJ4iß ииЫЛ. еТСеЛГеУ, ТП^ХНІ!ЩМІв,^тЩ]€Н/ПІ^ ГЛОС

Вирішивши брати участь у зльоті, треба пам’ята
ти, що НЕ МОЖНА:

— спізнюватись на домовлене місце зустрічі;
— претендувати на чужий спальний мішок або ков

дру, які хтось ніс удень, а ви свої не брали, бо «важ
ко тягнуть»;

— повертати позичений казанок чи тарілку немити
ми;

— займатися гімнастикою якраз тоді, коли прийшов 
час збирати хмиз для вогнища;

—1 обтяжувати інших турботами про свій костюм: 
«Я тут не сяду, у мене світлі брюки»; скаржитися на 
погане самопочуття, спрагу, віддишку; капризувати з 
кожного приводу;

— вимагати зупинки всієї групи, щоб самому по
милуватися краєвидом, озером чи для того, щоб зі
брати ягоди. Тільки керівник походу чи провідник 
призначає час зупинки, відпочинку.



«МИ ПРОСТО ЙШЛИ, У НАС НЕМА .
ЛИ спливали в пам’яті, ко-

Іньога “УльтУР°лотічний похід и Всесвіт-теплохо^Тма^лВрйб3^оаїНИ9йКИЙ відбУ,вся яа 
ня ц. (р. иаршал Рибалко» 3 28 червня по 9 лип-

І
’та яг-т-л?г-а бралося понад триста делегатів
ви для плідно?* сЛвоРено найсприятливіші умо- 
ТУРИ льса^ Це «ЗУ«0®!1- працівники куль-

раїнй а тай<^Г0<^Пра,?ТИЛН0 3 усіх областей Ул- 
уХ 3 ф₽анДп> Китаю, Польщі та 1н.
дальшо-Лп™?3^3 є^ина іДея ~ небайдужість до по- 
яащоналйі, Шр»^'еИ»яР°6Л“НЯ ПР"Р“И

му 22ЇотВС^2їВС€{:®1‘ГЯВІ Собор у КиєвІ біля хРа- 
і^як бТ™ ЯЖ’ СТІНа якої СТОЯТЬ ВЖЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ 

’ Свят2П°Г^Л5^В^іаНО’ дЬжАУться пришестя Христа, 
пош.^об^&т цей культурологічний

ХпаяТГ1’ ДаВаЙТЄ б’Удемо ДУ^ат? що Собо?
- рацює і вдень, і вночі. У нас є творча програ-

Говорить

СОБОР
Віктор ЧАБАНЕНКО, професор Запорізького 

університету.
іНе чути на нашій козацькій землі вже й україн

ської мови. На славній Хортиці ще не заховані всі 
священні кістки предків, які боронили цю землю 
від басурманів і віддали життя в тяжкій боротьбі. 
А вклонитись їх пам’яті зібралось нас сьогодні за
надто ьщло. І нам соромно і боляче за наше ке
рівництво, яке змогло організувати лише міліцію, 
але сподіваємось, що прийде час, коли нас буде 
незрівнянно більше.

У нас у місті існує січовий колегіум та недільна 
школа, але ми не маємо ні приміщення, ні підруч
ників для навчання, тільки велике бажання педаго
гів розвивати духовність, починаючи з дитячого ві
ку. Ми повинні виховувати всебічно освічених лю
дей.

І. ПУГРІН, голова козацького Братства. Із болю
чим серцем я прийшов сюди від козацького дуба, 
у якого всихають віти, а він стоїть і вмирає. Я ди
вився на дуб і гірко плакав. Але я вірю, що наше 
козацтво відродиться, щоб показати всьому світу, 
що через волю ми маємо землю і свободу.

Людмила ТРУХМАНОВА, голова Республікан
ського комітету солдатських матерів (м. Запоріж
жя).

Наш комітет теж активно співпрацює з Духов
ною республікою. У нас багато спільних планів. 
Призначення жінки — народити, виростити і за
хистити своїх дітей, бо поки живуть матері — до
ти живуть їх сини. Головне, ЩО МИ хочемо, — це 
щоб не втягували політики наших дітей в нечисті 
ігри у Грузії, Азербайджані. Щоб наші діти не 
вмирали на чужих землях. А тому матері повинні 
об’єднатися в захист своїх дітей. А в січні наступ
ного року плануємо разом з УДР провести Кон
грес матері і дитини.

А. ПОТОПАЛЬСЬКИИ, провідник оздоровчо- 
медичного центру УДР.

Негайно потрібно рятувати генофонд України. 
Війни, голод вибили національну гідність і реф
лекс самозахисту. Непередбаченими темпами йде 
руйнація віками набутої імунологічної опірності 
організму до збудників хвороб і неконтрольоване 
розмноження останніх.

Атмосфера над Вітчизною забруднена, гумус 
рідних земель спаплюжено, отруєно води рік, озер 
та морів. Це вимагає надзвичайних зусиль для реа
німації Природи. Програма «Великдень» передба
чає план комплексного очищення всіх брудних сто
ків підприємств та господарств Республіки. Для 
цього винахідниками та ученими УДР розроблені 
проекти очисних споруд («СОТ»). Для масштабно
го здійснення плану, названого «Воскресіння Дніп
ра» необхідна допомога Уряду, Верховної Ради, 
усіх громадських рухів, усіх шкіл та господарств 
України. '

Перший експеримент плану «Воскресіння Дніп
ра» буде проведений в Канівському районі біля 
Національної Святині.

Говорить Месьє РОЖЕ. «Я приїхав із Франції із 
міста Сане, яке знаходиться за 120 км. від Пари
жа Працюю священиком. У нашому місті 5 цер
ков і один монастир кармелітів, який уже діє біль
ше як 300 років.

У районі Сане живе більше як 100 сімей вихід
ців з України. Кілька років тому я почав вивчати 
українську мову. Я хочу сказати вам, що я маю 
українське коріння. Мій тато — вихідець з Укра- 
ЇНЯ планую читати проповіді українською мовою, 
а тому моє перебуваня на теплоході є доброю шко- 
лою для дальшого вивчення моєї другої рідної мо
ви Хочу сказати щире дякую усім, хто спілкуєть- 
СЯМеиеН°дуже зацікавила українська Духовна Рес- 
пубЙка тІйЧманна мета. Я думаю, що ця мета 
цікавить увесь цивілізований світ.

УКРАЇНСЬКА ЛУХфйИА РЕСПУБЛІКА

Шевченкова каплиця у Витичі.

Урочистості на о. Хортиця.

На козацьких могилах.
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ма «Великдень», і ми готові взяти на себе макси
мальний тягар планування і здійснення Програми 
Національного Відродження. Проте всяка програма 
буде мертвонародженою, якщо народ не відчує себе 
Єдиним Серцем, Єдиною Сім’єю».

Українська Духовна Республіка вважає, що пора 
для рішучого воскресіння духовного життя Народів 
Землі настала. Спроби уникнути апокаліптичної ка
тастрофи, користуючись мілітарними методами, дер- 
жавно-політичнимц ритуалами та процедурами марні.

(З ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВІДРОДЖЕННЯ «ВЕЛИКДЕНЬ»).

«УДР готова до співробітництва на засадах Любові 
й Братерства з людьми всіх Націй, Племен, Рас, ві
руючих усіх віросповідань, прихильниками всіх гу
маністичних світоглядів та спрямувань.

■Наша емблема — Мати з Дитям у Колі Сонця на 
глі Зоряного Неба—є творчого основою всіх дій та 
стратегії прийдешнього».

Продовженням роботи Собору стало освячення 
«Шевченкової Каплиці», яка збудована силами УДР 
за проектом Т. Г. Шевченка у прадавньому князів

ві-

на

ському городищі Витич на одній з високих круч над 
Дніпром. Тут буде побудовано великий культуроло
гічний центр УДР, де працюватиме Ліцей, гімназія, 
Вільна Академія Григорія Сковороди, де науковці 
будуть співпрацювати з ученими різних напрямків, 
планується збудувати оздоровчий центр народної 
медицини із розгалуженою сіткою дитячих лікарень, 
профілакторіїв, санаторних зон. Одна з таких ліка
рень (для дітей Чорнобильської зони) уже будується 
в м. Києві.

Біля Каплиці зібралась велика кількість населен
ня з навколишніх сіл, які зворушено слухали провід
ника УДР Олеся Бердника:

«На цьому місці праруські князі зібрали велику 
■раду й прийняли побратимську ухвалу довіку не 
піднімати меча брат на брата. Життя склалося так, 
що не пощастило здійснити цей заповіт, ріки й моря 
крові пролилися на нашій землі. Але сучасники кос
мічної доби почули веління предків — здійснити 
славний заповіт миру і єдності».

Наступною подією в ході роботи Собору стало від
відання колишньої козацької столиці Трахтемирова, 
де відбулось освячення кобзарською піснею майбут-

Зустріч Із громадськістю м. Черкас.

гостя Собору.

° Бердник із сином Богданом.



ЗЕРНА НЕПРАВДИ ЗА СОБОЮ»
нїх споруд УДР та висаджено виведений Академією 
Наук повий сорт калини «Кодаківська», який, на 
відміну від всіх інших, солодкий.

Маршрут далі проліг від Чернечої гори в Каневі, 
де вшанувавши пам’ять Кобзаря, учасники походу 
відвідали Чигирин та Суботів, які пов’язані з Діяль
ністю Богдана Хмельницького.

З 1775 року, коли імперським наказом Катерини 
знищено Січ, твердиню Свободи і незалежності, крі
пацька ніч спустилась на землю. Як важко було на
шим прадідам і матерям дивитись у майбутнє! І 
тільки кобзарі ходили по селах і ярмарках та співа
ли пісні, насичені мукою, не знаючи, чи долетить до 
нащадків їхня пісня. І коли над Дніпром знову лунає 
кобзарська пісня «Ой полети, галко,

Ой полети чорна...»,
радіє і Дніпро, і земля наша.

Наступні дні учасники Собору перебували на 
маршруті Черкаси—Дніпропетровськ— Запоріжжя.

На теплоході відбувались наради, симпозіуми, 
• пресконференції для журналістів. Готувались робо

чі документи. Урочисто відкрився кінофестиваль ук
раїнських фільмів. А на березі проводились зустрі

ч

Другий Всесвітній Собор

Кобзарська група «Рось*;
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Пам’ятний знак на місці майбутніх будов УДР.

Кандидат педагогічних наук Василь Хитрук еисаджу« налину 
на священній землі Трахтемирова.

чі учасників Собору з представниками громадськос
ті, робітниками.

Завершився Собор на священному острові Хорти
ця. Відбулись урочистості за участю делегатів та 
гостей Собору, твбрчиіх колективів козацького регіо
ну. Оприлюднено і схвалено «.Ухвалу другого Все
світнього Собору Духовної України».

СОБОР ДУХОВНОЇ УКРАЇНИ
ЗАКЛИКАЄ сприяти реалізації Декларації Неза

лежності повною мірою, готуючи можливості для 
створення власної армії і прикордонних військ, пош
ти, валюти, патентної служби, безпеки.

СТВЕРДЖУЄ необхідність внести до Конституції 
Республіки статтю про передачу всієї повноти влади 
громадам всіх ієрархічних рівнів.

СХВАЛЮЄ примат першості культури і духовнос
ті в житті людства.

ВИСУВАЄ перед свідомістю нації такі завдання:
— воскресіння Дніпра, оголошення значних історич

них регіонів заповідниками;
— очищення грунтів та вод;

Зустріч Із громадськістю м. Дніпропетровська.

Гість із Франції пан Роже.

— створення і введення в дію програми повного 
оздоровлення і зцілення нації;

— радикальна реформа школи.ЗАКЛИКАЄ всі сили на визначення спільної ду
ховної стратегії в ДХІ столітті.ПРОПОНУЄ скликати форум Матері і Дитини 7 
сЬіня 1992 року в м. Києві з ідеєю припинення всіх 

воєн на планеті.

Після розпеченого літнього дня, коли сонце і вся 
природа насичена максимумом життєдайної енергії, 
на Хортицю спустилась фантастична Купальська 
Ніч. Фольклорний колектив «Світлиця» з Білої 
Церкви показав для всіх учасників свята чудове дій
ство купальських ритуалів. До самого ранку над 
Дніпром водились хороводи, чути'було сміх, котила
ся дзвінка дівоча пісня:

«Купало, Купало,
Чи ти з неба впало,
Чи з землі взялося».

Пісня .ця несла Мир і Радість усім істотам і сві
там. Олександр БОСИЙ.

На згадку^ про дні Собору читачам «Моло
дого комунара» молода китайська поетеса 
і художниця Мао Мао (ім’я це значить «хочу 
бути завжди маленькою») подарувала кілька 
своїх поезій російською мовою і написала 
«Я люблю ваш народ б хочу щоб серце і 
душа його були здоровими!».

-і п

Весной
Везде и всюду 
Записана трогательная эпоха 
Юной девушки.

* * *
Равнина вырастила весну.
Народные песни глубокой старины 
Вращаются у края уха.
Если открыть одну створку души, 
То это будет мой маленький флаг. 
Он расскажет моей маме
Обо всех моих сердечных тайнах.

* * *
У каждого человека всег^р есть
Такие же сезоны, как у меня, ч

' Открыты самые красивые прекрасные цветы, 
Все это горячие глаза девочки...



Реклама ІІІДОВІДКИ •а Оголошення ф
МІНЯЄМО ПЕВНЯК!

Кооператив «Я НА» продає у поряд
ку обміну переоплатою автозаправни
ки на базі «УРАЛ-375 АЦ-5,5» (не- 
експлуатовані) на автомобілі марки 
«КАМАЗ».

Звертатися по телефону в м. Кіро
вограді 27-31-26.

КІНОРЕПЕРТЖР
м. КІРОВОГРАД
Кінотеатр «Ятрань» запрошує кіровоградців і гос

тей міста подивитися я а йб лискучі ший фільм Голлівуда 
всіх часів «Віднесені віггром» (у трьох серіях), який де
монструватиметься у великому залі з 23 липня на се
ансах: 11.50, 16.10, 20.20. А в малому залі любителі 
гострих відчуттів можуть переглянути нову амери-

стрічку «Фенікс-воїн, або Війна 
панську пригодницьку стрі у л 17 30 14 30 16 30амазонок». Початок сеансів: 40.30, 12.30, 14.40, 16.30, 
18.30, 20.30. # . *

стрічі з героями стрічки чекають вас з 22по 24 липня 
у червоному залі кінотеатру .на сеансах: 10.20, 12.20, 
14.20; 16.20, 18.20, 20.20.

Із 20 по 22 липня у зеленому залі <на вас чекає зу
стріч з героями радянської СФІчки ™Р<пЄКТ Фв”' 
Сеанси: 10.10; 12.10, 14.10, '16.10, 18.10, 20.10.

Олександрійське 
середнє професійно- 
технічне училище 
№13 виробничого 
об’єднання 
«Олександрія- 
вугілля»

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
Автослюсар, термін навчання 3 роки.
Електрослюсар черговий та по 

промобладнання, термін навчання З
Електрослюсар підземний, термін
ня 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, термін

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

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

термін навчання ’З рік; доплата 63 крб.

ремонту 
роки, 
навчай-

3 роки, 
роки.

І ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

термін

навчай-

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;

допле-

роки, 
термін

термін

де слід .казати виробничу спеціальність.
Початок занять 1 вересня.
до ЗАЯВИ ДОДАСТЬСЯ:
1. Документ про освіту. 2. Свідоцтво про 

народження. 3. 4 фотокартки (3X4 см). 4. Ха
рактеристику. 5. Довідку про и*е™енпн"м ,.

Училище проводить набір юнаків, демобі
лізованих з лав Радянської Армії, до груп.з

по спеціальностях:

Олександрійське середнє професійно-технічне училище № 13 ВО «Олександріявугілля

Загублений штамп, виданий госпрозрахунковою 
дільницею малої механізації тресту «Кіровоград- 
буд», прямокутної форми з написом «Відділення 
покрівельних і спеціальних робіт ГДММ, трест «Кі- 
ровоградбуд», вважати недійсним.

ПРНИЧИХ ПРОФЕСІЙ ДЛЯ РОБОТИ В ОБ’ЄДНАННІ!♦ * *

лізованих з лав Радянсько. Армії, до груп із ,, 
скороченим терміном навчання по спещаль- й 
ностях: гірничий робітник-машиніст підземних і 
установок, гірничий робітник по ремонту пр- и 
ничих виробок, електрослюсар підземний. І 
Стипендія 129 крб. Початок занять в м.ру 
комплектування груп. |

Адреса училища: 317900, м. ОлексанДріяД 
пл. Кірова, № 10. ДИРЕКЩЯ. |

І '

ОГОЛОШУЄ

НАБІР СЛУХАЧІВ НА КУРСИ ПО ПІДГОТОВЦІ

Набір -проводиться за такими спеціальностями:

1. -Гірничий робітник очисного вибою — строк на
вчання 5 місяців, стипендія 185 крб. Заробітна -плата 
після закінчення 600—700 крб,

2. Прохідник — отрок навчання 5 місяців, стипендія 
185 крб.. з/ллата 600—700 крб.

3. Кріпильник — строк навчання 5 місяців стипен
дія 185 крб.; з/плата — 500—600 крб.

4. Електрослюсар підземний — строк навчання 5 
місяців, стипендія 185 крб., з/плата — 500—600 крб.

5. Машиніст електровоза підземний — строк на
вчання 5 місяців, стипендія 185 крб., з/плата — 500— 
600 крб.

6. Гірничий робітник-машиніст підземних установок— 
строк навчання 5 місяців, стипендія 185 крб, з/тт-лата 
— 450—500 крб.

7. Машиніст брикетних пресів — строк кавчання 5 
місяц'в, стипендія 156 крб., з/плата — 550—800 крб.

Вік слухачів — до 40 років. Початок занять в міру 
комплектації груп. Заяви для в ступу подаються на 
ім’я директора.

НАБІР УЧНІВ НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
НА 1991—1992 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
Електрослюсар черговий з ремонту лромобладнан- 

ня — строк навча'ніня1 3 роки.
Електрослюсар підземіний — строк навчання 3,5 ро

ки.
Токар — строк навчання 3 роки.
На базі 11 класів на 1991—1992 навчальний рік:
Машиніст електровоза підземний — строк навчання 

1,5 роки.
Машиніст електровоза вугільного розрізу — строк 

‘навчання 1 рік.
Електрослюсар черговий та з ремонту 

нання — строк навчання 1 рік.
Токар — строк навчання 1 рік.
Автослюсар.
Початок занять 1 вересня 1991 року.
До заяви додаються:
1. Документ про освіту. 2. Свідоцтво 

ження. 3. Шість фотокарток (3X4 см). 4. 
тика. 5. Довідка про щеплення.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек
сандрія, пл. Кірова, 18. СПТУ N9 13.

Адміністрація.

ПОТРІБНІ

АКЦІОНЕРНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ 
ОБ’ЄДНАННЮ «ІНГУЛ»

промоблад-

про народ- 
Характерис-

До заяви додаються такі документи: атестат про ос
віту, свідоцтво про ’народження, фотокартки 3X4 — 
6 штук, медична довідка.

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ:
ТЕСЛЯ-СТОЛЯР;
ЛИЦЮВАЛЬНИКИ (МАЛЯР-ШТУКАТУР); 
АВТОКРАНІВНИК.
ОПЛАТА ВІДРЯДНА — 450 КРБ. І ВИЩЕ.
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР — ОКЛАД 480 КРБ.
ЕЛЕКТРИК 5—6 РОЗРЯДУ — ЗАРПЛАТА 450 

КРБ.

АДРЕСА: 316050, м. КІРОВОГРАД, ВУЛ. ОСТ-
РОВСЬКОГО, 2, КОРП. 2. АБО «ІНГУЛ». ТЕЛЕФОН: 
22-54-67.

АДМІНІСТРАЦІЯ. t
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Кіровоградське середнє профтехучилище № 2 імені Героя Радянського Союзу А. С. Єгорова
ОГОЛОШУЄ 

набір учнів на 1991 —1992 навчальний рік
за такими спеціальностями:-

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ
із здобуттям середньої освіти 

(строк навчання 3 роки):
1. Муляр-монтажним із монтажу сталевих та

ЗаЛІЗОбеТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, рі,«.~"А’.П™иии 
(юнаки).

2. Столяр будівельний, тесля,
(юнаки).

3. Майстер облицювальних робіт
дівчата). (

4. Облицювал ьник-плиточник,
(юнаки, дівчата).

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

машин (юнаки).
8. Машиніст бульдозера, скрепера (юнаки).
9. Кухар (юнаки, дівчата).

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ 
(строк навчання — 1 рік):

1. Муляр (юнаки).

електрозварник 

паркетник 

(юнаки і 
мозаїчний

1992 навчальний рік
2. Тесля (юнаки).

3. Облицювальник^плиточнин (юнаки, дів
чата).

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ 
(строк навчання — 1 рін): 

Муляр-монтажник із монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій, електрозварник 
(юнаки).
\ Училище надає потребуючим місце для 
проживання в гуртожитну.

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.

ТУРПОЇЗДКИ ДО ТУРЕЧЧИНИ 
ТА ФІНЛЯНДІЇ!

Мале підприємство «Профтурсервіс» організовує %
туристичні поїздки до таких напкраїн: <

ТУРЕЧЧИНА. Маршрут поїздки: Кіровоград-Оде-$ 
їзд - поїздом.ДНЯ Болгарія) - Стамбул (3 дні). Про- > 
оахРв^ИвС^б5„ї°ТиЄ=ЛІ=(2 ЗІР°ЧНИ> У Двомісних номе- Є * 
данок). Стамбулі’ наДається разове харчування (сні- С

ТУРЕЧЧИНА- M^nninv + 6-5_7° Доларів США. >
саТ-Р СтаХл П0,ЗДНИ= НІРов^Рад - Оде- 5

Проїзд — пароплав «Юність». 5
Проживання і харчування на пароплаві «Юність» € 
Виїзд із м. Одеси 26 вересня 1991 р. і
Оплата: 300 крб. + 80 долалів СШАФІНЛЯНДІЯ. Маршрут поїздки: Кіровоград — Оде- 1 

са “ „Ленінград - Хельсінкі (2 дні) Р Д °А >
Проїзд — поїздом. н ' 5

Х'"“'ни1 ■ В •'>»-<"> у «»• і
5„я"а,.п:'Ї5"гк:и7. і

залежить від кількості днів перебуваннякарбованцях S 
граді за бажанням туристів (від зоо лп. члп М’ Н’ 2Поїздка до Туреччини організується з 20°°7ч гіп’пмя - 
з наступним відправленням одна група серпнЯ <

Поїздка' до Фінляндії _ 3 20 вересня пМІСЯЦЬ’ 5 
Перелік документів: 4 фотокартки 4v4* >

кордонний паспорт), 2 анкети на виїзл СМ ^на за- < 
радянський паспорт, зан. паспорт. А Д нап- кра,ни> S 
Федерації, каб. 7^Телефон:* 2^Є65а.39?СТІВ’ 4’ РаДЗ $

Дорогі друзі!
Ви закінчуєте школу, стоїте «нв по

розі самостійного життя. Кожен із вас 
вирішує, ким бути, жсу професію обра
ти, щоб <не помилитись. Адже обрати 
(професію — це обрати долю, свгй жит
тєвий шлях. Тому родимо вам «подумати 
про професію будівельника.

її по праву вважають найдревнішою 
і мирною. Нові квартири, школи, дит
садки, зад од сійсі корпуси, мости та1 до
роги, гідростанції та аеродроми — все 
це зведене будівельниками. Романтич
на, хоч іноді і нелегка доля цих людей.

їх недарма називають творцями і <пер- 
шолрсходцями.

В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ СПТУ Не 7 
еи зможете іиабути необхідні професій
ні навички та уміння, навчитеся прогре
сивним бригадним формам і методам 
організації 'Праці, прийдете на міські і 
Нільські будівельні майданчики грамот- 
фіими, вмілими спеціалістами.

Як свідчить статистика, випускники 
СПТУ № 7 в більшості працюють висо
копродуктивно і творчо, часто стають 
переможцями в 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

рії і майстерні, спортивний зал, гурто
житок, їдальїня. Учні 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“і неповної середньої 
школи з Зчрічиим строком навчання з 
таких професій:

муляр-монтажник рталевих та з/б 
конструкцій,

електрозварник ручного зварювання, 
штук атур-мул яр, 
штукатур-лицювальник-плиточник,

МОСТОВИМИ
• плиточник

столяр будівельний,

ш«°"» >. лр.Ф.сі-
машиніст по керуванню 

«кранами,
штукатур - лицювальник 

(строк навчання 1 рік),
•<вв»Гяис»ТтХТ.^мнГ^\і Св^;о₽’; 

направленням підприсмста). 4 ’
Заяви подаються « приймальну комі- 

иЮ00КОЖНОГ° АНЯ’ НвАІгіі- 3 8.(^0

Наша адреса: м. Олексам »„і.
Нагорне, 104, СПТУ №ГїГ аНАр,я- “У"- 

Телефони: 2-83-13, 2-83-17.

с
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* ЦТ (І програма)

6.30 — Ранок. 9.05 — Р. Штраус. 
«Аріадна на Нансосі». Вистава.
11.55 — Народні казки і притчі 
різних кра.н. 12.00 — ТСН. 12.15 — 
«Контакт». Економічний огляд.
12.30 — Футбольний огляд. 13.00 — 
Й.-С Бах. Сюїта № 1. 15.00-ТСН 

«Виклик». Художній те
лефільм. 16.35 — «Світ захопле
них». 16.50 — «Морський прибій». 
Естрадна програма. 17.05 — Роз
повідає І. Андроников. М. Ю. Лєр
монтов. «Пісня про купця Калаш
никова». 17 30 — Фільм - дітям. 
«Спільний собака». 18.30 — ТСН. 
Міжнародний випуск. 18.45 — «Ву
лиця Правди». 19.20 — Мульт
фільм. 19.40 — Р. Штраус. «Аріад- 
на на Нансосі». 23.10 — Прем’єра 
науково-популярного фільму «Ме
таморфози живопису». 7 серія.
23.45 — ТСН. 0.00 - «ВІД» пред
ставляє: «Музика-91». 1.30 — «Наш 
улюблений детектив. Кіноконцерт. 
2.25 — Театр одного актора.
С. Юрський. Концерт і після кон
церту.

* УТ (І програма)

16.00 — Новини. 16.10 — Для ді
тей. «Кавалери запрошують дам».
16.40 — Концерт фортепіанної му
зики. 17.20 — Телефільм «Танці на 
свіжому повітрі». 17.50 — Цирко
ва програма. 18.20 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — «Та
ланти твої, Україно». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 19.30
— Круглий стіл УТ. Асоціація 
«Україна». 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — Концерт симфонічної 
музики. 21.40 — Говоримо україн
ською. 22.00 — Все про кіно. 23.10
— Вечірній вісник. 23.40 — Ніч
ний телезал. Художній телефільм 
«Королі та капуста», і серія/

* ЦТ (II програма)
* УТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «І по
ки на землі існує кохання». Фільм- 
концерт за участю Я. Євдокимова.
8.45 — Прем’єра документального 
телефільму «Операція «Діти». 9.25
— Розминка для ерудитів. 10.10 — 
Мультфільм. 10.25 — «Прощавай, 
красуне». Художній телефільм.
11.30 — 13.30 — Програма ТБ Ро
сії. 13.30 — Короткометражні ху
дожні телефільми для дітей. 14.30
— Концерт хору балтійської му
зичної академії. 17.00 — 19.00 — 
Програма ТБ Росії. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Дніпро» — 
«Чорноморець». У перерві — 19.45 

— На київській хвилі. Інформа
ційний випуск. 20.45 — Камерний 
концерт. 21.00 — Час. (З сурдопе- 
рекладом). 21.40 — Телебіржа ін
формує. 22.10 — Постскриптум до 
першого декрету. 23.05 — Україн
ські пісні. 23.15 — Волейбол. Пер
шість світової ліги. Чоловіки. Збір
на США — збірна СРСР.

вівторок
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* ЦТ £1 програма)

6.30 — Ранок. 9.00 — Вперше на 
екрані ЦТ. Художній фільм «Лю
дина нізвідки». Ю.20 — Дитяча го
дина. З уроком французької мови.
11.20 — Концерт музичного фольк
лору Казахської РСР. 12.00—ТСН.
12.15 — «Актуальний репортаж».
12.30 — Прем’єра документального 
телефільму «Прощавайте, гори».
14.15 — Телеміст. 15.00 — ТСН.
15.15 — «Назад дороги немає». Ху
дожній телефільм. 1 серія. 16.25 — 
Світ захоплених. 16.40 — Програ
ма ТБ Єгипту. 17.10' — «А хто ча
рівник?». Мультфільм. 17.25 —
Фільм — дітям« «Малявкін і компа
нія». і серія. 18.30 — ТСН. Міжна
родний випуск. 18.45 — «Людина і 
закон». Правовий відеоканал. 19.30
— «Східний Сибір». Кіножурнал.
19.40 — Вперше на енрані ЦТ. Ху
дожній фільм «Людина нізвідки». 
21.00 — Час. 21.40 — Актуальне 
інтерв’ю. 21.55 — «Знай, що ти не 
один». Науково-популярна програ
ма з художнім фільмом «Мене 
звуть Білл». (США). Частина 1. 
23.05 — ТСН. 23.20 — «Знай, що 
ти не один». Частина 2. 0.25 —
Прем’єра документального теле
фільму «Під покривом Арарату». 
0.55 — «Михайло Муромов. Від 
пісні до пісні». 1.30 — Вперше на 
екрані ЦТ. Художній фільм «Люди
на нізвідки».

* УТ (І програма)

7.30 — Ранкова мозаїка. 9.00 — 
Все про кіно. 10.10 — Доброго вам 
здоров’я. У львівських генетиків.
10.40 — Художній фільм «Неділь
на ніч». 16.00 — Новини. 16.10 — 
Для дітей. «Веселка». 16.45 — Те
лефільм «Дрібниці життя». 17.15 — 
Для дітей. Фільм-опера «Кощій 
Безсмертний». 18.20 — Телефільм 
«Собор». 18.30 —Актуальна камера. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Київ) — «Пахтакор».
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
Музичний фільм «Ательє». 21.30 — 
«Хто ми...». Громадсько-політичний 
відеотижневик. У перерві — Ве
чірній вісник. 0.00 — Нічний те
лезал. Художній телефільм «Коро
лі та капуста». 2 серія.

* ЦТ (II програма)
* УТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Ав
торські програми Олександра Пан- 
ченка». 9.50 — Ритмічна гімнасти
ка. 10.20 — «Тільки ти». Художній 
телефільм. 11.30 — 13.35 — Програ
ма ТБ Росії. 13.35 — Фільм — ді
тям. «Аніскін і Фантомас». 1 серія.
14.40 — «Розповідає І. Індрони- 
ков». Лірика М. Ю. Лєрмонтова. 
17.00 — 19.00 — Програма ТБ Росії. 
19.00 — Футбол. Чемпіонат СРСР. 
«Спартак» (Москва) — «Шахтар». 
У перерві — 19.45 — На київській 
хвилі. Інформаційний випуск. 20.45
— Вечірня казка. 21.00 — Час. (З 
сурдоперекладом). 21.40 — У кон
цертних залах України. Концерт 
майстрів мистецтв і художніх ко
лективів республіки, присвячений 
Дню незалежності України. (Ві- 
деоповтор).

середа четвер М п’ятниця П субота
24 ЛИПНЯ

* ЦТ £1 програма)

6.30 — Ранок. 9.00 — Прем’єра 
художнього телефільму «Вихідні 
дані: смерть». 1 серія. 10.15 —
«Нове покоління вибирає». 11.30 — 
«Щедріше фруктів заморських...». 
Йокументальний фільм. 11.50 —

Іультфільм. 12.00 — ТСН. 12.15 — 
Актуальний репортаж. 12.30 —
Мультфільми. 15.00 - ТСН. 15.15 
— «Назад дороги немає». Художній 
телефільм. 2 серія. 16.25 — М. Ра
вель. Друга сюїта з балету «Даф- 
ніс І Хлоя». 16.45 — Разом з чем
піонами. 17.15 — «Сибір на екра
ні». Кіножурнал. 17.25 — Фільм — 
дітям. «Малявкін і компанія». 
2 серія. 18.30 — ТСН. Міжнарод
ний випуск. 18.45 — «Планета».
19.30 — Мультфільм. 19.45 — Пре
м’єра художнього телефільму «Ви
хідні дані: смерть». 1 серія. 21.00 
— Час. 21.40 — Актуальне інтерв’ю.
21.55 — «По той бік рампи». 22.55 
— Прем'єра науково-популярного 
фільму «Метаморфози живопису». 
8 серія. 23.30 - ТСН. 23.45 -
«П’єр Карден — 40 років у моді».
1.20 — Театр «Вернісаж».1.50 — 
Поезія. М. Цветаева. 2.35 — Пре
м’єра художнього телефільму «Ви
хідні дані: смерть». 1 серія.

* УТ (І програма)

7.30 — «Ранкова мозаїка». 9.00 
— Концерт капели бандуристів 
імені Шевченка з м. Детройта. 
(США). 10.15 — Телефільм «Бра
ти». 10.50 — Для дітей. Канал «Д».
12.20 — Телефото на згадку. В. Кри- 
щенко. 16.00 — Новини. 16.15 —
Для дітей. «До, мі, соль». 16.45 — 
«Золоті ворота», у всякого своя 
доля. Про художника Л. Могучо- 
ва. 17.20 — «День за днем». (Кіро
воград). 17.40 — Уроки духовнос
ті. Повтор квітневого випуску. (Кі
ровоград). 18.20 — Фільм-концерт 
«Дума». 19.00 — Актуальна каме
ра. 19.30 — Земле моя. Ой Дніпро, 
Дніпро... 20.15 — П. Ніщинський. 
«Вечорниці». Виконує хор та есо 
УТ і Р. 20.40 — Реклама. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — Закар
патські візерунки. 21.40 — Укра
їнська біржа повідомляє, пропо
нує, рекомендує. 21.55 — Худож
ній фільм «Добрі наміри». 23.25 — 
Вечірній вісник. 23.45 — Нічний 
телезал. Незабутні. Г. Юра.

* ЦТ (II програма)
* УТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Лю
дина прийшла за книгою». Доку
ментальний телефільм. 8.35 —
Мультфільм. 9.00 — «Ми йдемо 
шукати».9.30 — Прем’єра докумен
тального фільму «Боги, Гуру та 
інші». 9.50 — Світ грошей Адама 
Сміта. 10.25 — «Односельці». Ху
дожній телефільм. 11.30—13.25 — 
Програма ТБ Росії. 13.25 — Фільм 
— дітям. «Аніскін і Фантомас». 
2 серія. 14.30 — «Ігор Ільїнський. 
Уроки життя». Документальний те
лефільм. 17.00—19.00 — Програма 
ТБ Росії. 19.00 — Грає нвартет со
лістів Державного академічного 
^юсійського народного оркестру 
м. М. Осипова. 19.15 — «Трамвай 

з минулого літа». (Київ)і 20.00 —
На київській хвилі. Інформацій
ний випуск. 20.15 — Вечірня каз
ка. 20.30 — «Кличу на допомогу». 
Про ліквідацію чорнобильської 
аварії. 21.00 — Час. (З сурдопере
кладом). 21.40 — Колаж. 21.45 —
«Ілюзіон». Художній фільм «Люди
на з ресторану». 23.20 — «Посміш
ки Нечипорівки». Музичний фільм.

25 ЛИПНЯ
* ЦТ (І програма)

6.30 — Ранок. 9.05 — Прем’єра 
художнього телефільму «Вихідні 
дані: смерть». 2 серія. 10.10 — Ди
тяча година. 11.10 — У нас у сту
дії Антон-квартет. 11.30 — Фільм
— дітям. «Капітан». 12.00 — ТСН.
12.15 — За зведеннями МВС. 12.30
— «По той бік рампи». 14.15 —
Телеміст. 15.00 — ТСН 15.15 —
«Назад дороги немає». Художній 
телефільм. З серія. 16.25 — Світ 
захоплених. 16.40 — «Художник Фе
дір Решетников». Документальний 
фільм. 17.00' — «Дитячий музич
ний клуб». 17.45 — «...До 16 і стар
ші». 18.30 — ТСН. Міжнародний ви- 
пусн. 18.45 — Романси П. І. Чай- 
ковського співає І. Архипова. 19.10
— «Пряма розмова» 19.55 — Пре
м'єра художнього телефільму «Ви
хідні дані: смерть». 2 серія. 21.00
— Час. 21.40 — Актуальне ін
терв’ю. 21.55 — Музичне подвір’я. 
Програма ТБ Австрії. 23.25 — За 
зведеннями МВС. 23.40 — ТСН.
23.55 — «Під знаком «Пі». 1.25 — 
«За межею прибою». Документаль
ний телефільм. 2.25 — Прем’єра
художнього телефільму «Вихідні 
дані: смерть». 2 серія.

* УТ (І програма)

7.30 — «Ранкова мозаїка». 9.00
— Земле моя. 9.45 — Циганські 
наспіви. 10.40 — Відеофільм-виста- 
ва «Закут». 16.00 — Новини 16.10
— Для дітей. «Веселка». 16.40 —
Говоримо українською. 17.00 —
Фільм-концерт «Повернення ма. 
стра». 18.00 — Документальний
фільм «Поневіряння». 18.30 — Ук
раїнський віночон. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Альфа і 
Омега». Науково-пізнавальна пе
редача. 20.15 — Реклама. 20.20 — 
Естрадний нонцерт. 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — Музичний 
фільм «Карнавал». 21.30 — Моло
діжна студія «Гарт». В перерві — 
Новини. 23.45 — Нічний телезал. 
Художній фільм «Душечка».

* ЦТ (II програма)
* УТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15—Мульт
фільм. 8.25 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Пісенька для 
мами». 8.55 — «Авторські програ
ми Олександра Панченка». 9.55 — 
Ритмічна гімнастика. 10.25 — «Сніг 
у липні». Художній телефільм. 1 се
рія. 11.30 — 13.30 — Програма ТБ 
Росії. 13.30 — Концерт Великого 
симфонічного оркестру Держтеле
радіо СРСР. 14.10 — Фільм — ді
тям. «Куди вів слід динозавра». 
1 серія. 17.00—19.00 — Програма 
ТБ Росії. 19.00 — «Зустріч з Ан- 
дрониковим. Альбом Одоєвського». 
Документальний телефільм. 20.00
— На київській хвилі. Інформацій
ний випуск. 20.15 — Вечірня каз
ка. 20.30 — Ритмічна гімнастика. 
21.00 — Час. (З сурдоперекладом).
21.40 — Україна театральна. «Що 
дасть нам силу». Вистава за твора
ми І. Франка і Л. Українки. Україн
ський молодіжний театр з Нью- 
Йорка. 23.35 — Фільм-концерт
«Кобзар О. Стахів». 23.50 — Бо
ротьба дзюдо. Чемпіонат світу.

26 ЛИПНЯ
* ЦТ (І програма)

6.30 - Ранок. 9.05 — «Дорослі 
діти». Художній фільм. 10.15 —
Інновація. 10.30 — Мультфільм. 
10.50 — «Лєрмонтов». Документаль
ний телефільм. 11.15 — «Дитячий 
музичний клуб». 12.00 — ТСН. 12.15
— «...До 16 і старші». 13.00—Мап- 
пет-шоу. Ляльковий телефільм-кон- 
церт. 9 і 10 серії. (Великобританія). 
15.00 - ТСН. 15.15 - «Острів Се
рафими». Художній телефільм. 16.оО
— Світ захоплених. 16.50 — . Цирк. 
Цирк. Цирк. 17.30 — «Переможці».
18.30 — ТСН. (Міжнародний випуск.
18.45 — Мультфільм. 18.55 — Фут
бол. Чемпіонат СРСР. «Динамо» 
(Київ) — «Спартак» (Москва). 21.00
— Час. 21.40 — Актуальне інтерв’ю.
21.55 — ВІД представляє: «Поле 
чудес», «Музобоз», «Духобори», 
«Шоу-біржа», МТВ. 1.25 — «Вічна 
пісня кохання». Кіноконцерт. 2.25
— «Пригоди Шерлока Холмса і 
доктора Ватсона». Художній теле
фільм «Собака Баскервілів». 1 се
рія.

* УТ (І програма)

7.30 — «Раннова мозаїка». 8.10 — 
9.00 — Включення Кіровограда.
9.00 — Альфа і Омега. Науково- 
пізнавальна передача. 9.45 —
Фільм-концерт «Співучою силою 
камінь окрилений». 10.15 — Для
дітей. ^Художній фільм «Макар- 
слідопит». 1 серія. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — Для дітей. «Сонячне 
коло». 16.55 — Фортепіанна музи
ка. 17.25 — Документальний теле
фільм «Останній крок». 17.55 —
«Балет Ігоря Мойсеева». 19.00 —
/ дуальна намера. 19.30 — «День 
г днем». (Кіровоград). 19.45 —
«...Щоб казку зробити дійсністю». 
Агропромбанк України. (Кірово
град). 20.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Дніпро» — «Арарат». 
2-й тайм. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — Музичний фільм «За
черпни з рідного колодязя». 21.40 
— ’ Екран зарубіжного фільму. Ху
дожній фільм із субтитрами «Пан
ночки з Вільно». (Польща). 23.30 — 
Вечірній вісник. 0.00 — Нічний те
лезал. Музичний фільм «С. Я. Ле- 
мешев».

* ЦТ £11 програма)
* УТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — Му
зей на Делегатській. «Майстер з 
аулу Кубані». 8.30 — «Розповідає
і. Андроников». Лєрмонтов — ху
дожник. 9.30 — «Жива планета». 
Документальний фільм. 8 серія. 
10.25 — «Сніг у липні». Художній 
телефільм. 2 серія. 11.30—13.35 — 
Програма ТБ Росії. 13.35 — Пре
м’єра науково-популярного фільму 
«Магія чорна і біла». 14.00 —
Фільм — дітям. «Куди вів слід 
динозавра». 2 серія. 17.00 — 19.00
— Програма ТБ Росії. 19.00 — Кі- 
нопрограма «Кубинська мозаїка». 
20.00 — На київській хвилі. Інфор
маційний випуск. 20.15 — Вечірня 
казна 20.30 -=» «Місто національ
ної згоди?». (Новоросійськ). 21.00
— Час. (З сурдоперекладом). 21.40
— Боротьба дзюдо. Чемпіонат сві
ту. 22.00 — Екран українського 
кіно. Художній телефільм «Укра
дене щастя». 1 і 2 серії. 0.15 — Во

лейбол. Першість світової ліги. 
Чоловіки. Півфінал.

27 ЛИПНЯ
* ЦТ (І програма)

7.30 — Ритмічна гімнастина. 8.00 
— Раннова розважальна програма.
8.30 — ТСН. 8.45 — «Тархани сьо
годні». 9.00 — Концерт ансамблю 
російських народних інструментів 
«Фініст-балалаина». 9.55 — Мама,
тато І Яй 10.25 — Зупинись, мить. 
11.00 — Ранкова зоря. 12.00 —
«Вертикаль». Прем’єра докумен
тального телефільму «Поховання 
Пето’ не було». 12.50 — —Я і мої 
сусіди». Художній телефільм. 13.55 
— Мультфільми. 14.20 — «Княжна 
Мері та інші». 15.00 — ТСН. 15.15 
— Прем’єра документального те
лефільму «Флоту бути». Фільм 1. 
16.10 — «Спогад про пісню». 16.45
— День поезії. «Люблю Вітчизну 
я...». 17.35 — Прем’єра мультфіль-

' му «Бджола Майя». 8 серія. 18.00 — 
Міжнародна панорама. >845 — Ви
ступає лауреат телерадіоконнурсу 
«Голоси Росії» ансамбль «Келу».
18.55 — Фільми режисера Б. Шам
шиева. Вперше на екрані ЦТ. Ху
дожній фільм «Сходження на Фуд- 
зіяму». 21.00 — Час. 21.40 — КВН- 
91. Зустріч команд Єреванського 
державного медичного інституту і 
Ленінградського фінансово-еконо
мічного інституту. 23.40 — ТСН.
23.55 — «Зустріч друзів». Презен
тація благодійного фонду імені 
Льва Яшина. 2.10 — «Пригоди Шер
лока Холмса і доктора Ватсона». 
Художній телефільм «Собака Бас
кервілів». 2 серія.

* УТ (І програма)
7.30 — Танцює Д. Джабарова. 

8.00 — Ритмічна гімнастика. 8.20
— Концертний зал «Дружба». Ви
ступає державний оркестр народ
них інструментів Туркменської 
РСР. 9.00 — Мультфільм. 9.20 — 
Новини. 9.35 — Телефільм «Ладо».
9.55 — Для дітей. Художній фільм
«Макар —слідопит». 2 серія. 11.00 — 
Музичний фільм «Знову чую го
лос». 11.30 — Художня панорама. 
Виставка творів кераміки Безпал- 
ківих. 12.10 — «Синій птах». Фільм- 
вистава. 13.35 — Новини. 13.45 — 
Доброго вам здоров’я. Відповіді на 
листи телеглядачів. 14.15 — В 
об’єктиві — тварини. Документаль
ний фільм «Вовченята». 14.35 —
Театр-студія «Не журись». 15.00 
— Розповідь про неспокій. Ваплі- 
те і я. 16.05 — Музичний фільм 
«Кобзо моя». 17.05 — «Будинок з 
мезоніном». До 70-річчя будинку- 
музею А. П. Чехова в Ялті. 18.05 — 
Мультфільми. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Рок-полігон».
Випуск 8. (Кіровоград). 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00 — Музичний 
фільм «Нам рано жити спомина
ми». 21.45 — Ретроспективний по
каз фільмів за участю актора і 
режисера I. Миколайчуна. Худож
ній фільм «Вавілон XX». 23.20 — 
Вечірній вісник. 23.50 — Нічний 
телезал. Документальний фільм 
«Спокуса».

* ЦТ (II програма)
* УТ (II програма)

8.00 — Гімнастина. 8.15 — «Здо
ров’я». (З сурдоперекладом). 8.45
— Мультфільм. 8.55 — Прем’єра 
документального телефільму «Піс
лямова до фільму». 9.15 — Спорт 
для всіх. 9.30 — Відеоканал «Спів
дружність». 12.00 — 14.00 —: Про
грама ТБ Росії. 14.00 — «Микола 
Кузнецов. Сторінки подвигу». До
кументальний телефільм. 14.55 — 
Колаж. 15.00 — Волейбол. Пер
шість світової ліги. Чоловіки. Пів
фінал. 16.00 — Телепрограма «Сі
м’я». 17.00 — 19.00 — Програма ТБ 
Росії. 19.00 — Зустріч у концерт
ній студії Останкіно з генеральним

, директором АПК «Аксай» І. Аова.

20.00 — На київській хвилі. Інфор
маційний випуск. 20.15 — Вечірня 
казка. 20.30 — Вірші М. Лєрмонто
ва читає Г. Сорокін. 21.00 — Нас. 
(З сурдоперекладом). 21.40 — Ки
ївська панорама. 22.40 — Співає 
В. Удовиченко. 23.15 — Волейбол. 
Першість світової ліги. Чоловіки. 
Матч за 3 місце. 0.15 — Боротьба 
дзюдо. Чемпіонат світу.

неділя
28 ЛИПНЯ

* ЦТ (І програма)
8,00 «формула С». 8.30 — Кон

церт циганської музики. 8.45 — Ти
раж «Спортлото». 9.00 — «З ранку 
раненько». 10.00 — На службі 
Вітчизні. 11.00 — Ранкова розва
жальна програма. 11.30 — «Клуб 

мандрівників». 13.45 — Мультфільм. 
14.05 — Прем’єра документально
го телефільму «Флоту бути». Фільм
2. 15.00 — ТСН. 15.15 — Музичний 
кіоск. 15.45 — «Марафон-15». 17.00
— Сільська година. 18.00 — На
родні казни і притчі різних країн. 
18.05 — Фотоконкурс «Земля — 
наш спільний дім». 18.10 — «Уолт 
Дісней представляє». 19.00 — Між
народний фольклорний фестиваль 
♦Золоте руно». 19.20 — Вперше на 
екрані ЦТ. Художній фільм «Дама 
з папугою». 21.00 — Час. 21.40 — 
«50x50». Передача з Центрального 
стадіону ім. В. І. Леніна. 23.10 — 
Футбольний огляд. 23.40 — ТСН.
23.55 — Продовження програми 
«50x50». «Я говорю вам про: кохан
ня». Кіноконцерт.

* УТ (1 програма)
7.30 — Ритмічна гімнастика. 7.50

— Співає І. Братушин. 8.40 — «У 
неділю вранці». Інформаційно-му
зична програма. 9.40 — Новини.
9.55 — Для дітей. Художній фільм
«Макар-слідопит». З серія. 11.00 — 
Музичний фільм «Гласом моїм». 
12.00 — «Скарбниця пам’яті».
М. Зеров. 12.45 — Новини. 13.00 — 
Для дітей. «Канал «Д». 14.30 — Се
ло і люди. 15.15 — Ви нам писали. 
Музична передача за листами те
леглядачів. 16.00 — Сьогодні — 
День Військово-Морського Флоту 
СРСР. Служба морська. 17.00 — 
Для дітей. «Кукурік і Ко». 18.00 — 
«Фемтек: про вас і для вас». Ме- 
дико-освітній фільм. 18.(5 — Те- 
леспортарена. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Надвечір’я». Пе
редача для людей старшого віку.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00 — 
Концерт народної артистки СРСР 
Є. Мірошниченко. 22.00 — Україн
ська біржа повідомляє, пропонує, 
рекомендує. 22.15 — Продовження 
концерту. народної артистки СРСР 
Є. Мірошниченно. 23.10 — Вечір
ній вісник. 23.40 — Нічний телезал. 
Художній фільм «Не можу сказа
ти «прощай».

* ЦТ (П програма)
* УТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай! 8.15 — 
Мультфільми. 8.55 — Прем’єра до
кументального фільму «Ой на горі 
калина»., 9.30 — Відеоканал «Спів
дружність». 12.00 — 14.00 — Про
грама ТБ Росії. 14.00 — Волейбол. 
Першість світової ліги. Чоловіки. 
Фінал. 15.00 — «Який нам потрібен 
флот». 15.20 — «Сузір’я близню
ків». 16.20 — «Світ, в якому ми 
живемо». Фільми режисера М. Дох- 
матської. «Чужа діуша». 17.00 —
18.45 — Програма ТБ Росії. 18.45 — 
Авторське телебачення. 19.45 —
Вечірня казка. 20.00 — «На київ
ській хвилі». Інформаційний ви
пуск. 20.15 — Авторське теле
бачення. (Продовження). 21.00 — 
Час. (З сурдоперекладом). 2>.4О — 
Телебіржа інформує. 22.10 — «Не
забутні». Народний артист УРСР 
М. Яковченко. 23.15 — «Червоне 
сонце». Художній фільм. (Фран
ція — Англія).



Анатолій КУБАНСЬКИЙ
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І САЛАТ, І ОМЛЕТ
і смачну запіканку можна приготувати, якщо у вас 
в запасі є курячі яйця. Чи знаєте ви, що до складу 
яєць входять необхідні для організму людини ре
човини: жири, мінеральні солі, вуглеводи, азотні 
сполуки, вітаміни А, Д, Е, Вз, 'Ві, РР.

У продаж надходять як дієтичні, так і 'столові 
яйця. Дієтичними вважаються свіжо знесені яйця, тї( 
що надходять у реалізацію протягом 5 діб і не 
зберігались при мінусовій температурі. До столо
вих відносять такі, що її 
температурі —1, —2°С

Курячі яйця цінний 
юється організмом на 
них напрочуд смачні, 
деякі азабуті» рецепти, пропоновані 
«Журнала для хозяек» «Кулинарным 
випущеним у 1915 році.

ЯЙЦЯ У ГНІЗДІ

Відокремлюють білки від жовтків,

НА ДОЗВІЛЛІ

певний час зберігались при 
у холодильнику.
харчовий продукт — засво- 

96—=97 процентів. Страви із 
Сьогодні ми подаємо вам 

додатком до 
сборником»,
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Бідомремлюють білки від жовтків, збивають бі
лон на піну (додавши Дрібку солі). Нарізаний кру
жечками білий хліб вмочують у солоний окріп і 
злегка обсмажують з обох боків на сковорідці. 
Укладають збитий білок на хліб, роблять всередині 
заглиблення і виливають а нього жовток. Ставлять 
в помірно нагріту духовку, дають зарум’янитись. 
Готову страву прикрашають зеленню, окремо пода
ють томатний соус.

ЗАПІКАНКА ІЗ КАРТОПЛІ З БРИНЗОЮ
Відварюють десяток середніх картоплин, очи

щають, нарізають. Половину всієї кількості уклада
ють на змащене маслом деко і посипають подріб
неною бринзою (1 склянка). Зверху кладуть решт
ки картоплі і поливають 4—5 ложками олії.

Далі збивають 3 яйця з 1,5 склянкою кислого 
молока (сметани) і додають сіль за смаком. Цією 
заправкою поливають картоплю і запікають у ду
ховці до утворення рум’яної скориночки. Подають 
із гострим салатом або солінням.

ОМЛЕТ-СУФЛЕ

Розтирають добілу (як на гоголь-моголь) жовтки 
із цукром, додають на кінчику ножа лимонної кис
лоти, борошно і збиті б піну білки. Із одержаної 
маси випікають на сковороді два млинці, перекла
дають їх фруктовим пюре і пЗдають гарячими.

Для пюре відварюють фрукти в невеликій кіль
кості води, протирають їх, а потім доварюють до 
густоти в сиропі, приготовленому із 400 г цукру 
і однієї склянки води. Замість фруктового пюре 
молена взяти варення або мармелад.

Для приготування омлету потрібно — 400 г цук
ру, 6 яєць, 4 ложки борошна, ложка масла, 400 г 
фруктів або варення, 3—5 г лимонної кислоти.

КРОСВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Технічний робітник редак
ції. 8. Мінерал класу карбонатів. ТО. Один із 

героїв творів Ю. Семенова. 11. Твір К. Маркса. 
12. Штат у США. 13. Заслон, ширма. 16. М’який 
темночервонни олівець. 18. Періодичне щоденне 
друковане видання. 19. Гра з тонкими легкими 
обручами. 20. Спортивний журнал. 23. Командир 
партизанського з’єднання, що діяло на території 
Кіровоградської області в рони Великої Вітчизня
ної війни. 25. Річка в Якутській АРСР. 27. Карти
на, зображення. ЗО. Місце для публіки, журналіс
тів та гостей в парламентах. 31. Радянський кіно
режисер і драматург, автор фільмів «Карнавальна 
ніч», «Бережись автомобіля». 32. Вид транспорту. 
33. Острів в Японії. 34. Почуття прихильності до 
кого-небудь.

ПО-ВЕРТИКАЛІ: 1. Діяч міжнародного та мілій- 
ського робітничого і комуністичного руху. 2. Літ
ній табір для автотуристів з самообслуговуван
ням. 3. Італійський конструктор дирижаблів і по
лярний дослідник. 4. Великий англійський приро
додослідник. 5. Французький композитор. 6. По
ступове уповільнення музичного темпу. 9. Тип 
мистецького й літературного твору. 14. Стовпець 
друкарського набіру. 15. Перша друкована книга 
на Україні. 17. Назва книги або прізвище автора, 
надрукована дрібним шрифтом внизу кожного ар
куша. 18. Запис, накреслення. 21. Рід баяна з 
клавіатурою фортепіанного типу для правої ру
ки. 22. Радянський авіаконструктор, двічі Герой 
Соціалістичної Праці. 24. Заголовок розділу (в га
зеті, журналі). 26. Передній зал, приймання. 27. 
Розпорядник бенкету. 28. Друга літера грецького 
алфавіту.29. Набірно-друкувальна машина.

Склав М. ДОГАНМАН.

м. Кіровоград, вуя. Полтавська, 71

11.30 «Перемога». З серія. Фантастика.
13.30 ‘ “
15.30
17.30
19.30
21.30

НЕДІЛЯ, 211 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Командо». Бойовик.
13.30 «Сім чудових гладіаторів». Історичний фільм.
15.30 “ ~ ~ “

ви*.
17.30
19.30
21.30

«Вулиці в вогні». Бойовик. 
«Поліцейський і маньяк». Жахи*. 
«Клас». Комедія.
«Лікування психоаналізом». Комедія. 
«Діаманти залишаються назавжди». Бойовик.

ЧЕТВЕР, 25 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми. '
11.30 «Перемога». 4 серія. Фантастика.
13.30 «Бак Роджерс □ ХХУ столітті». Фантастика.
15.30 «Орлиний острів». Бойовик.
17.30 «Майстер бластер». Бойовик.
19.30 «Люди-коти». Жахи.
21.30

«Рімо неозброєний, але небезпечний». Бойо-

«Смерті наперекір». («Нжо-2»). Бойовик. 
«Мільйонери Брукстера». Комедія. 
«Зниклі безвісти»»!. Бойовик.

ПОНЕДІЛОК, 22 ЛИПНЯ
«Рожева пантера». Мультфільми. 
«Перемога». 1 серія. Фантастика. 
«Воїн кунг-фу». Бойовик. 
«Гремлінм». Фантастика.
«Поліцейський жетон 373». Бойовик. 
«Муха»-1. Жахи.
«Ніколи не зарікайся». Бойовик.

ВІВТОРОК, 23 ЛИПНЯ 
Мультфільми.
«Перемога». 2 серія. Фантастика. 
«Ультра-форс». Бойовик.
«Туз». Комедія. 
«Великий улов». Бойовик.
«Муха»-2. Жахи. 
«Восьминіжка». Бойовик.

СЕРЕДА, 24 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

«Живи і помри». Бойовик.
П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛИПНЯ 

Мультфільми.
«Перемога». 5 серія. Фантастика. 
«Боксер з Таїланда». Бойовик. 
«Чорна Діра». Фантастика. 
«Острів». Бойовик.
«Плоть і кров». Історичний фільм. 
«Лише для живих очей». Бойовик.

СУБОТА, 27 ЛИПНЯ
Мультфільми.
«Перемога». 6 серія. Фантастика. 
«Нічні яструби». Бойовик.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30 «Гор». Фантастика.
17.30 «Собака поліцейського». Комедія.
19.30 «Голод». Жахи.
21.30 «Живі вогні». Бойовик.

НЕДІЛЯ, 28 ЛИПНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 ““
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30 «Третього життя не буде». Бойовик.

«Уіллоу». Казка.
«Учитель». Бойовик.
«Вони живуть». Фантастика. 
«Секрет мого успіху». Комедія. 
аМоніту». Жахи.
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ки. Того недільного дня Вадим розмовляв з Чудовим
’О" телефону. Мовилося про приїзд батьків І про ку-

____

4

+
+

4

+

4

ВІД РЕДАКЦІЇ: У нашій газеті було надрукова
но першу частину повісті кіровоградського автора 
Анатолія Кубанського «Кулон з діамантом». По
дії в творі розгортались навколо бездумної любо
ві матері до сина Вадима і байдужості батька до 
його полі Син потрапив у тенета наркоманів 1, врештТрешт ст^в їхньою жертвою. Карний роз- 
шук» який в в цю справу, затримав одного з невІ- 
домої компанії Від нього нитка потяглася далі.

Сьогодні ми розпочинаємо друкувати другу час
тину повісті.

Трагедія ГамаюнІв наробила в місті неабиякого 
шелесту. Ще б пак! Заледь не миттєво перестала іс
нувати ціла сім’я.

Серед людей снували різні чутки, плітки, пересу
ди. Переважно на кшталт: «Кого ми в депутати оби
раємо?» Були й захисники: «Хочеш жити — умій 
в’юнитись».

Хто лічив — яких більше?
— Тик, ничнть... Покійним — спокій...
—А нам він тільки сниться, — хмикнув Можній. Пі- 

допригора сердито глипнув на нього з-під лоба, але 
нічого не сказав.

— Значить, ваш чудик...
— Чудов, — знову встряв Можній. Певно, йому 

сьогодні якась шпичка в одне місце влізла.
Тепер підполковник глянув на нього вже глузливо.
— Чуднк ваш крутиться, як чорт у верші. Так що 

почнемо від пічки.
— Від лавочки, — ще раз не стримався Можній.
— Від якої лавочки? — звів кудлаті брови Підо- 

пригора.
— Фільм такий є — «Пічкн-лавочки».
— Щось ти сьогодні- грайливо настроєний, — ус

міхнувся підполковник. — Але можна й від лавоч-

лон. Кулон же, за словами Чудова,/на той час був 
у нього. От питаннячко: чи був він у Чудова при 
зустрічі з Вадимом?

— Він прямо не каже, викручується, а знайти ку
лон ми так і не спромоглися...

— Як на мене, то кулон у Чудова був, — вперше 
подав голос третій в кабінеті — Григорій Ковален
ко. — Саме для цього й зустрічались вони в тій на
шився. Чудов, на мою думку, людина недалека, він 
лупі. Батьки ж от-от мали приїхати. І Вадим мету- 
не міг придумати кілька версій. А коли б Вадим там 
же почав вимагати кулон?

(Далі буде).

ОГОЛОШЕННЯ
Міняю будинок Із кухнею, підвалом, господар» 

ськими прибудовами, телефоном, ділянкою 0.15 га, 
а на відстані 100* м — ще 0,10 га у сел. Яргара 
Новського району РСР Молдова — на рівноцін
ним в мм. Ростові-на-Дону, Новочеркаську, Волго* 
донську, Кіровограді, Одесі.

Інші варіанти: у сел. Ут. не далі 20—25 км ВІД 
цих міст або 3—4 кімнатну квартиру в цих міс
тах не вище 3 поверху. Можливі варіанти.

Телефон 63-4-64 у сел. Яргара МРСР. У Кірово
граді можна взнати: пров. Спускний, 26а.

ФУТБОЛ
10 липня, у 23 турі чемпіонату СРСР серед 

команд другої йки першої зони, «Зіркая прийма. 
ла на своєму -полі аутсайдера нинішніх змагань 

харківський *Маяк». Виграли кіровоградці з 
явною перевагою: 4:1. Голи у ворота гостей заби- 
»дсдт:нпмаХно (яв,ч,)’Стан,слав

ввома> н,РО“оградсьнІ футболіс- 
Результат ишг» 2а,и5ВЄ’?5онечьмим «Хіміком», результат цього матчу— ЗЮ на користь «Зіоим» Знову найрезультативнішим був Е? Дєнисміио 
0ДВа Рнбо^оньТ °ДИН М’ЯЧ У 8орота гостій зівив

Маючи 18 очок з 46 можливих (6 вигпашів 7 

тримається на 22 сходинці турнірно?1 таблиці?

над Х’РКІГЗ- 

ЇЇ.Ж, 
ницю забитих та пропущених м'ячів їм? П/Й 
ливо відзначилися у цій гоі 
Наталка Видюкова (4 м’ячі) та *мР}Т*(З м'ячі). чі' та Анжела Власюк

У Москві, 13 липня, у матчі «вімі** » зони, місцевою «Руссю»У (яка к» 3 лідере*
го жодної зустрічі, маючи 8 очок ,ря’раяа до то; 
різницю м’ячів 32:0), був визначені8 можпивих І 
першого кола чемпіонату краї2Х ,1Лерем,0Жвцк 
команд. Ним стала кіровоградсьиа Р£?>ЖІИОЧИХ 
впевнено обіграла «русинок»^«*₽•"». яка тасмо Вас, дівчата! ₽усиНон’ 3 Рахунком 3:0. Ві-
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