
>»Гийй»й?.:

ВИХОДИТЬ 3 5 ГРУДНЯ 1939 РОКУ

№ 43(4176)
СУБОТА • / листопада

Цін« 40 неп. (передплатою — 12 коп.|.

•'і5аМсіі& ін. »- »•
• ’ ■& ■ ' , ....... ........... ............................................................

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА. Передплатна; дШ на рік 9.60крб. ІНДЕКС - 61103

ос 
о

но-публіцистичний тижневик

, т\/гтр ООчк. крім усього, це ще і знайомства 
з музами та їх служителями.



ПРИ ВЛАДІ
На календарі було ЗО жов

тня. на годиннику - іб 20 
Словом, до закінчення прий- 
ому передплати на цент- 
оальні й республіканські ви
дання залишилося майже 
півтори доби, коли я з пачкою 
вже заповнених квитанцій 
прийшла в 22-ге поштове 
відділення Кіровограда /Бу 
динок Рад/. Ви знаєте, щов 
кінці жовтня на пошті завжди 
черги людей, котрі турбоїу 
про свої газети и журнали 
відкладають до останнього, д 
тут — нікого. От добре, ду. 
маю. Але жінка за столиком 
категорично відмовилася 
прийняти в мене квитанції Я 
спробувала нагадати, що ще 
мовляв, строки не вийшли 
що. може, якщо вона заванта
жена. то хтось інший прийме 
а якщо геть ніхто не може, то 
чи можу прийти завтра? я 
зовсім не глуха, але вона на 
мене почала кричати. Що й0- 
на тут начальник і їй краще 
знати, що можна, а що ні. щ0 
завтра теж ніяких передплат 
і взагалі, спеціально для мене 
написала й виклала папірця 
“Приема нет". А знаєте чому? 
Тому що Любов Павлівна 
Чернега /так називалася 
криклива пані/ “фізично не 
може". Певно, у цієї началь 
ниці є теж своє керівництво і 
я звертаюся до нього з сер
дечним проханням: не мучте 
цю нещасну жінку, звільніть її 
від непосильної праці. Мож
на по статті. Хай людина 
відкриє приватне агенство по 
передплаті, прийматиме 
клієнтів, коли захоче й попра 
вить свій фізйчний стан.

І.КУЗШ.ЦОВА.

на громада претендує і 
\ Ву'пЯГкХра-- 

±ЮЧСИР6ОР безпідставні.

заявку на надання 
приміщення для
здійснення культових об
рядів, тож чутки, які 
хтось постійно розпускає

реєстровано громаду ук
раїнської автокефальної 

і церкви у 
місті Кіровограді. Грома
да налічує 62 чоловіки.
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свободу слова? 
"і повністю ре 
незалежну 

девіз

тоді говорити про 
Чи зможемо МИ тод 
алізувати гасло 
МОКРАТІ/ІЧНУ 
даних зборів

Маяковськии

України 
людьми 

< “од

що державності 
користь відчуття і 
домом простору 

і до Владивостока"
тут . погано, то в інше 

втечемо. Виступили вчитель,

вважає, 
не на 
своїм 
Вільнюса 
мовляв, 
місце 
фермер, лікар, режисер, священик, 
бібліотекар... журналісти за трибуну 
не йшли. Хоча одному з 
моєму доброму знайомому, 
шлося б що сказати масам.

Щодо “безрідних космополітів . 
зокрема.

Але
рах. 
дорікнув, 
вердженню 
своєю 
любов.

тризуб, в од- 
краю сцени — жов- 
прапрр, в іншому — 
С_т4л. за яким не 

вся президія /члени 
оргкомітету зборів/, партер і ложі 
заповнені — в такій обстановці 
минулої суботи в театрі імені Кро- 
пивницького вчителі, лікарі, 
налісти, краєзнавці області 
свій форум. З вітальними 
до присутніх звернулися 
облради В.Желіба, його : 
В.Смаглюк, мер 
В.Мухін. “ 
ли наговоритися. а 
опівдні ведуча 
викладач педінституту, 
гала ораторів 
список бажаючих 
рочувався дуже

Зменшилося 
публіки в залі 
перед третьою 
побільшало — 
спеціально "на Чорновола”. Канди
дата в Президенти України і його 
дружину зустрічали й ----------- -----
вставанням, а козаки 
посилено махали прапорами 
же голова Львівської 
ди віднедавна ще й 
України. Разом із 
на найвищий пост ’ 
раїнській державі 
дружно потяглося 
“справжня інтелігенція.

а завісі 
йому 

то-блакитний 
маленький 
вміщується

“За 
Україну

жур- 
почали 

словами 
голова 

заступник 
Кіровограда 

Перші виступаючі ще мог- 
вже десь 

зборів С.Барабаш. 
просто бла- 

бути стислими.
висловитися < 

повільно, 
після . перерви 
— наполовину, 

дня 
люди

бо 
ско-

й 
А 

знову 
йшли

І.

них. 
знай-

колега виступив у кулуа- 
На повному серйозі ,він 

що я не посприяла ут- 
суверенітету України 

останньою статтею... про 
Де там знайшлося місце

сама 
один 
“едо- 

Мабуть. 
помилковим, 
зустрічалися 

“підкидають 
і погані сили". В 
давні Ці емісари

з заходу, а 
чи ПІВДНЯ.

і кам- 
антиук- 

в

ПІДМІТИВ І 

ва ветшают. как і 
висновок поета У 
у багатьох виступах 
терміни "емісари . 
ідейки", "підземні і-- 
часи не такі давні 
-підступно прони 

панія". стала така 
раїнська". Колись

/не 
це 

що

о*',и

сама
“втручалися

і-
проводжали 
з бенуару 

ад- 
обласної Ра- 
гетьман всея 
претендентом 

у новій ук- 
до дверей 
півзалу, а 

, що залиши
лася" /характеристика ведучої/ 
продовжувала обговорення перепек 
тив чергового світлого майбутнього 
вперемішку з аналізом причин 
відсутності просвітку в сьогоденні. 

Можливо, хтось для атмосфери 
Форуму знайде поштивіші 
/наприклад. "уперше 
років" і т.д./. але для 
же все. що звучало 
було вже досить добре відоме з 
газет, радіо, телебачення і 
засідань громадсько-політичного 
клубу “Перевесло". Г.Клочек. 
ва Товариства української 
імені Т.Г.Шевченка “Просвіта": 
генетично 
європейською державою 
викладач педінституту: 
здійснити політичний 
лишньою компартією, 
гляд. нинішня 
законнонароджене 
і тому 
шли до 
керувати 
Думаю, 
тільки національна' ідея 
депутат облради: "Пора ре- 
спублікам-сестрам вибиратися з 
сім’ї єдиної на люди. доді. може, 
в цих сестер і женихи появляться 
/сміх, оплески в залі/. Нам 
жуть, що бути без Росії —- 
зостатися без нафти. А чого 
Росія повинна нас утримувати 
купувати таким ...... *
Треба вести 
за світовими 
ко, музейний 
величківки. застеріг від- ототожнен
ня , гітлерівських фашистів і воїнів 
Радянської 
Ю.Сергеев, 
організації
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оцінки 

за багато 
мене май- 

з трибуни.

голо- 
мови 
“Ми

запрограмовані бути 
"; І.Бублик, 
Нам треба 

суд над ко- 
На мій по- 

демократія — не- 
дитя компартії, 

демократи прий- 
вони неспроможні 

процесами, 
нас може 

; В.Репало. 
Пора 

і вибиратися 
люди. „тоді, 
женихи 
в залі/.

там, де 
влади.
протікаючими 

що врятувати

ка- 
це 
це 

йнас 
чином дружбу? 

розрахунки з усіма 
цінами". Д.Проскучен- 
працівник з Добро-

для політики, спитаєте? А ось де: 
герой вміщеної в “Молодому ко
мунарі" за 26 жовтня 
"Хазяйка Мідної гори" 
стя цікавитися книгою 
шкатулка" П.Бажова, 
відомо, був не 
менником. жив 
й у часи імперії, 
чином пропагую... 
ба!

В такому разі 
ром музучилища І 
вариші по нещастю, 
на згаданих зборах, 
у партійну 
виконував і 
вами “Іуда" 
Після -цього 
в 
же 
ри.

ц.р. історії 
мав неща- 
“Малахітова 

Котрий. як 
пись- 

і ще 
я таким 
що тре-

внутрішні 
кола.

з

армії як загарбників, 
голова Світловодської 

республіканської партії.

українським і 
на Уралі. • та 

Отже.
не те

директо-.

справи" закордонні 
а сьогодні. як 

трибуни форуму. 
Сол женіцин і

Говорухін. Солженіцин. 
мати українка. л— ~ї**
росіянином".

з чоловіком, 
тому сміявся 
котрі записали

ДОВКОЛА
Можливість ядерно 

го удару по Україні! 
Як стверджує ряд 
вітчизняних газет, .це 
питання обговорювали 
не генерали НАТО, а 
демократ Б.Єльцин із 
своїми військовими. 
Подібна інформація бу
ла і в англійській 
пресі: стверджується,
що у Вашінгтоні обго
ворювалась можливість 
створення протиракет
ної оборони Росії за 
допомогою США. Кого 
ж так бояться у 
Москві? України 'і Ка
захстану. Поки що 
представники російської 
влади не виступали з 
офіційним спростуван
ням.

• ххх

наші 
агресивні 
пролунало 
письменник 
кінорежисер 
“у котрого І 
захотів бути 
бре знайома 
років два 
сільрадівцями, 
напівгрека-напівмолдованина, 
раїнцем "як усіх". ~ 
пець захопився 
клором, історією 
не глузує над 
у документах, 
жець чи 
фахівець з 
але * 
хтось 
ренітету 
факт — 
диною. 
інтелігентному.

але він 
А я до

ко три й 
над 

його, 
ук- 

Гепер цей хло- 
українським фоль- 

козацтва і вже 
неточним

Хто він — 
відступник? 
проблем п’ятої 
на черговому 

утвердженн я 
використати 

з цією 
Безкорисливо.

і МИ з
Ю.Любовичем ’ то- 

Він ’ розповів 
як
за

твори
“Алілуйя" в

потрапив 
те. що 
зі сло 
назвах, 

з літературою 
дивіться, 

ці видатні 
в тому, 

директора музучилища скубли старі 
сили, а ------
нові. Я 
не за 
авторів, 
Хтось 
ска, 
Але 
моїм редактором? Чи можна буде

немилість 
музичні

мусив
руках доводити: 
весь світ грає
Різниця тільки

ось 
тво- 
що

якщо
для 

захоче 
познайомлю

мене в даному разі — 
люблю твори мистецтва 

національну приналежність 
а за художню вартісність. 

вважає інакше — будь ла- 
хай висловлює свою думку, 
що коли такий пан стане

і 
записом 

звитя-
Я не 
графи, 

форумі 
су ве- 
такий 

) лю- 
. По

Н.ДАНИЛЕНКО.
На знімку: у виконанні хору під 

керівництвом Ю.Люиовича звучить гімн 
“Ще не вмерла Україна”. Зал слухав його 
стоячи.

Фото О. ГРИ БА.

ХАИ МИР БОЖИИ ЗАПАНУЄ • • •
У добрій згоді з миром зійшлися в 

Київському Будинку вчителя представники 
різних віросповідань, конфесій, деномінацій 
та релігійних громад, що діють на терені 
України. 
України 
академік 
відзначив 
віддати і 
рисливий 
раїнського 
ми вільні 
душі, тож 
ставитися 
меншого 
й ні в

Верховної Ради 
у Президенти України 

Рафаїлович Юхновський 
що нині потрібно 

віруючим за безко- 
духовний розвій ук- 

Нині з Божої . ласки 
хто чорнив наші світлі 
час. щоб приязно по

до одного, обняти най- 
з-посеред нас і нікому 

не дорікати. Справедливий 
показує: нині ми маємо
вийти із тісноти розбрату 

недуг.
закликав уб- 
взаємоповаги, 
доброчесності 

не шко- 
прийти 

побудови

Член Президії 
кандидат 

Ігор 
той факт.

подяку 
внесок

народу, 
від тих.

настав
один 

брата 
чому 

Творець наш 
добру нагоду 
Г назавжди позбутися духовних

Академік І.Р.Юхновський 
ратися в шати любові та 
бо то — істинний знак 
всіх віруючих, що мають нагоду, 
дуючи праці й смирення. таки 
до міжконфесійного миру та 
гармонійного духовного устрою на Україні.

І. Р. Юхновський закликав’ і 
спільну заяву учасників зустрічі, 
ній перш за все зазначити: 
кроком на шляху порозуміння має стати 
створення такої . громадської організації як 
Українська релігійна Рада. Адже досвід 
цивілізованих країн світу свідчить: така

всім 
У

прийняти 
. щоб у 
важливим 

має

форма спілкування віруючих не 
окремим віросповідуванням чи 
затамовувати або й просто 
інтереси інших.
новський спостерігав 
в Нью-Йорку, де 
показала українським 
взаємодопомоги віруючих, 
найскладніші релігійні 
вісімнадцятимільйонного

дозволяє 
конфесіям 
відкидати 

Подібне академік 
нещодавно, 

місцева Рада 
гостям 

котрі 
проблеми 

міста, а 
третина населення України, 

цивілізовано і миролюбно, 
безперечно.

наполегливо

І.Р.Юх- 
скажімо.

Церков 
взірець 

навіть 
і свого 

влас-

ди України.
— міністр 

може

мусить з'явитися нова посада 
віросповідань. Його призначен- 
відбуватися лише 
релігійної Ради, 
відбулася 

делегацій.

не,
Це. 
вирішують 

Такий досвід, 
згодиться й нам. адже ми 

намагаємося стати нанині
шлях добропорядного поступу до подаль
шого 
кого
зустрічі й вирішили негайно утворити ор
ганізаційний комітет Української релігійної 
Ради. Це рішення стало одним із пунктів 
заяви.
повна 
про державну незалежність України, 
голошеного 24 серпня 1991

У заяві категорично й 
говориться про те, 
у справах релігій 
України діяв у антидемократичних умовах 
і фактично стримував розвиток релігійного 
життя _ __ 7 ____
мусить бути розпущений з ініціативи Вер
ховної Ради України. У Кабінеті Міністрів, 
знову

духовного удосконалення. Вибір та- 
шляху підтримали всі учасники

В якій, крім того, висловлюється 
й беззастережна підтримка Акту 

про-
року. 
недвозначно 

що теперішній комітет 
при Кабінеті Міністрів

на Україні, а тому той комітет

ж таки з ініціативи Верховної Ра-

Охоронна поліція 
Естонії знешкодила 
групу найманих убивць, 
яка • “на замовлення" 
знищувала людей. Заа
рештовано понад 20 
бандитів, котрі “працю
вали" 
редній 
Вилучено 
кількість 
зброї та 
дин никовим 
ханізмом.

х х

в .Криму. Се-
Азії і Москві.

велику 
саморобної 

зміни го- 
ме-

ня
Української 

Зустріч 
жених . ....................
Архієпископ Львівської Метрополії Мар'ян 
Яворський (Римо-Католицька Церква Ук
раїни); Генеральний Вікаріус і доктор кан- 
цлер Львівської Метрополії Іван Дацько 
(Українська Греко-Католицька Церква)- Калі 
всіх мусульман Криму Кебір Джамі Саїд 
Джаліл Ефенді; Архієпископ Володимир 
г?я1!.1ЮК|і УКратНСЬКа Автокефальна Право^ 
славна Церква); Головний Равін Укоаїни 
"„ “і'г""“ у«;:?™"

іолова Дніпропетровської гоомали 
Е;мУ:рдко'рі^нгангелічно‘лютеракської 

нинКХ₽рДаїнськоГП ЗУСТРІЧІ ВИСТУПИВ миря- 
кола Чевельча ПРавос^вної Церкви Ми-

Оргкомітет Української 
пропонує свої контактні 
Києві; 293-13-11; 290-85-84-

за згодою

за участю повнова- 
які очолювали:

х 
Вва жається.

похоронна 
року 

в Ново- 
Ховали Пу- 
представника 

злочинних 
Він був 

поранений 
ОМОНу при 
бандитської

найпишніша 
процесія 
відбулася 
сибірську, 
накова 
однієї 
груп

із 
міста, 

смертельно 
бійцями 
розгоні 
сходки.

що

XXX
На адресу депутата 

Ульяновської обласної : 
міської 
К. Біберсова 
посилка із _____
Відправника депутат не 
знав-, 
пішов 
ливо,

і 
Рад 

прийшла 
Москви.

тому відразу 
у міліцію: мож- 
бомбу прислали. 

Спеціалісти 
режністю 
силку і

релігійної Ради 
телефони 
550-06-58.

то 
Нею зможе

з обе- 
відкрили ПО- 

побачили.. 
пачку брошур від мо
сковського мдра ~ ~ 
пова. •" 
тримати 
ми, і зараз 
путатом 
усе місто.

І в
А 

во- 
ско- 

неупереджено хотів 
Україні.

щодо постійної адреси оргкомітету 
*а ®_значиться пізніше. Нею ЗМП'
ристатися 
би

кожен. ХТО 
миру Божого на

В. МУЗИКА,
прес-секретар оргкомітету УрР.

Т.По-
Міліція не стала 

язик за зуба- 
над де* 

посміюється



СТАТУТ
ЗАМІСТЬ ДРАМИ

спілки МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
КІРОВОГРАДЩИНИ /СМОК/

Статут, прийнятий на 1 Установчій конференції Спілки 
молодіжних організацій Кіровоградщини.

І. ЗАГАЛЬНІ 
ПОЛОЖЕННЯ 
Спілка

•організація, 
бро в і л ь н ій 
об’єднує
незалежно 
соціального 
віросповідання.

Спілка діє 
Кіровоградської 
на основі 
ту та

громадська 
яка на до- 

основі 
молодих людей 

в і д ї X
стану і

ЛУБОК Репліка
а в тих. 

горлі, 
так ви 

кому
В С ’ 7

на кашкетах?
коли я висловила 

подібні думки про репертуар театру 
на сторінках газети, кропивничани зі 
мною не погодились. образились: і 
навіть погрожували до суду подати. 
Подавай чи не подавай, але хіба 
ж безперечно талановитому, заслуже
ному актору УРСР І 
приємніше смішити глядача, 
на сцені в шаплику, і граючи 
дуже майстерно, роль дядька 
ніж. скажімо, спробувати себе 
Полуботка, як це ’зробив його 
занківчанин Ф.Стригун?

Таке
ничани 
глядача 
зрозуміти, 
раїнки

кому воно 
з’явився ще 

оце хочете 
у наш час 

стрічках й па-,

ви було гірко, 
мов кістка у 
один аргумент: 
відроджувати? І 
потрібні ці дівки
рубки з квітами 

Минулого разу.

і почався у наших кропив- 
новий сезон. напередодні

нього сповіщали афіші, заклика- 
кіровоградців на прем’єру “Як 
діди парубкували". Вже ім’я 

п’єси викликало насторо- 
— чи стане прем’єра подією 

чи буде 
словом у творчості театру? 

В.Каніаець. автор української 
у найглухіші роки то- 
коли нищилось усе живе 

і мистецтві взагалі, за 
одержав Державну 

премію.
небезпідставні, 

гля- 
найп- 

па- 
ста-

ржавної молодіжної 
політики;

— створення умов 
для участі молоді у 
вирішенні власних про
блем. в тому числі шля
хом підтримки і розвит
ку молодіжного
підприємництва.

В інтересах 
на 

поваги і 
волі 

готова 
з 

ганізаціями 
програми та 
яких не 
ституції України та меті 
Спілки.

Спілка 
символіку.

II. ЧЛЕНСТВО 
в спілці 

Спілка формується

основі індивідуального і 
колективного членства.

1. Індивідуальним 
членом Спілки може бу
ти молода людина віком 
від 14 до ЗО років, яка 
визнає і виконує Статут 
Спілки.

Згідно 
члена 
рішенням 
ганізації 
членства 
розширені.

Прийом у 
.Спілки г* . 
індивідуальному 
’■•з основі ----- -

вступника, 
прийом

Ось 
ничан 
про 
ючи 
наші
автора 
женість 
у культурному житті міста, 
це новим ( 
Адже 
ленініани, 
талітаризму, 
у літературі 
роман "Ульянови" 
Шевченківську /?/ 

були 
продемонстрували 

лубок з 
— дівка й 

але

І. Кравцову 
сидячи 

хоч 
Савки, 

в > ролі 
колега

із за$ 
Спілки і 

первинної 
вікові 
можуть

В 
Спілки, 
взаємної 
та доброї 
Спілка 
взаємодії

членів 
основі 

поглядів 
і наша 

ДО 
ор-

межах 
облает і

Стату- 
рішень, 

) діяльність 
Конституцією 

чинним за-

В

даного 
власних 

будує свою 
з

та
згідно 
України, 
конодавством.

МЕТА І ЗАВДАННЯ:
— сприяння 

алізації молодої 
забезпечення 
соціального 
раження 
організації

— участь у форму
ванні та реалізації

саморе- 
людини, 

її 
захисту, ви- 

інтересів членів

усіма
рухами, 

діяльність 
суперечать Кон- на 

яви
про
приймати збори або "ви
борний орган первинної 

а також ви- 
орган тери- 
ор гані за ції.

і

має свою

, члени 
гТроводиться в 

порядку 
письмової за- 

Рішення 
можуть

організації, 
борний 
торіальної

(Закінчення на 4-й стор.)

І сумніви 
Кропивничани 
дачам український 
ростішим сюжетом 
рубок лі юлять один одного, 
росвітські батьки не пускають дівчину 

а потім 
виїжджати 

не здається 
батькам різну ’чортівню.

врешті добивається
Важко зрозуміти акторів, 

ючи в своєму репертуарі 
на Гончарівці", вибрали для прем’єри 
таку п’єсу. Аякже. пропонуємо 
національне відродження! Тільки, на 
мою думку. тим, для кого те 
відродження небайдуже, після еиста-

на вечорниці, 
парубок має 
парубок

годи і

кропив-

і 
з
і

заміж, бо 
села. Але 
підстроює 

веселі при
свою 
які. ма- 

“Сватання

що або 
кіровоградського

і нездатним^ 
драму Л.Ук- 
їм щось за-

враження. 
вважають 
примітивним 

наприклад.
“Бояриня", або 

важає вибратися за рамки лубка, або 
ні режисер, ні актори 
цього робити. Є 
національні традиції? Є. 
ба7- На жаль, 
що?) більше не

не бажають 
п’єси про 
Що ще тре- 

кропивничанам (поки 
треба нічого...

С.ОРЕЛ

НАША ГАЗЕТА
МОЖЕ 

НАЗИВАТИСЯ:

"МОЛОДЬ ДО МОЛОДІ" /С.Більченко. с. Торг
овиця Новоархангельського району/.

"НАДВЕЧІР’Я”. “НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА", "МИ І 
МОЛОДЬ", "СУЧАСНИК". “РІЗНОБАРВ’Я", "ХВИЛЯ 
ПОКОЛІНЬ", "КІРОВОГРАДСЬКІ НОВИНИ", "ВІСТІ 
ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНИ". "ПОКОЛІННЯ ВИБИРАЄ”, 
"ШАНС", "СМОУ" /Спілка молодіжних організацій Ук
раїни/. "ІНТЕРПУЛ ЬС". “СПІВДРУЖНІСТЬ". "УКРАЇНА" 
/І.Балакіна, с. Могильне Гайворонського району/.

"ДЗВІН". "ЮНІСТЬ КІРОВОГРАДЩИНИ".

"ВІСНИК", "ПЕРЕВЕСЛО", “ДРУГ", "МОЛОДІЖНИЙ 
СВІТ". "ДЖЕРЕЛО", "РАМПА КІРОВОГРАДЩИНИ". 
"ГОЛОС КІРОВОГРАДЩИНИ". "НОВИНИ
КІРОВОГРАДЩИНИ". "МОЛОДІСТЬ
КІРОВОГРАДЩИНИ", "ПРОМІНЬ", "ГАРТ". "ХВИЛЯ". 
"ЖИТТЯ КІРОВОГРАДЩИНИ". “ЖИТТЯ НАШЕ МО
ЛОДЕ". "НЕЗАЛЕЖНІСТЬ"'. "ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ВІСНИК", "ВІСНИК КІРОВОГРАДЩИНИ". "УКРАЇНКА". 
"СВІТОГЛЯД”, "МОЛОДІЖНА ГАЗЕТА” /А.Пузир, смт. 
Новгородка/.

“ О БЕРІ Г\ а" Ж Е Н Я ’’ /В.Постолатій. м. Кіровоград/.

Після різноманітних 
зустрічей на

Кір/шоградіцині ІГячеслав 
Чорновій завітав до жур
налістів. Прес-конфе
ренція тривала десь з 
годину. Коротко пере
повідаємо зміст розмови 
кандидата в Президенти 
України В.Чорновола з 
представниками засобів 
масової інформації об
ласті.

БАГАТОТИРАЖКА 
"ЧЕРВОНА ЗІРКА": На 
іаводі "Червона зірка" 
мусуються думки. що 
ви заявили про не
потрібність пенсій, а як 
нихід вбачаєте 
будівництво будинків 
для престарілих.
Наскільки правдоподібна 
ця ’’птиця"?

Ця "птиця" літає 
на Кіровоградщині, інша 

на Полтавщині. В 
мене таке враження, 
що перед моїм 

^приїздом якась бригада 
боїиирює ці чутки. Сто
совно питання — це 
абсурд. Адже би 
иіаєте, що на Вер
ховній Раді, коли обго
ворювалося дане питан
ня. я наполягав на як
найшвидшому прийнятті 
Закону про пенсії...

"КІРОВОГРАДСЬКА 
ПРАВДА": Який саме
механізм був би залу
ченням демократичних і 
високоінтелекгуальних 
людей до керівництва 
духовним. економічним 
життям?

— Шукати треба лю 
дей. Найкраще — залу
чати п рек рас них
спеціалістів. не дивля
чись на їхню партійну 
приналежність. Прогре
сивно мислячих, звичай
но. Шукати треба кад
ри. виховувати, посилати 
вчитися за кордон. 
Відразу видно, хто на 
що здатний.

"ДІАЛОГ": Якою ба*- 
чите роль профспілок у 
суверенній Україні?

г- Треба їх роздер- 
жавйти. розвивати зако
нодавчу ініціативу. Голо
вним їхнім завданням 
повинен стати
і оціальний захист. Може 
бути декілька
Ь;.і)фсі!ІЛОК

“ДІАЛОГ*": 
Профспілки повинні бути 
опозицією владі, чи ні?

— Де опозицією, де 
— ні. Профспілки по
винні реально дивитися 
на речі.

"ДІАЛОГ": Уявімо та
кий пейзаж: ви — Пре
зидент, Л.Кравчук — 
віце президент чи на
впаки. Чи можливий та
кий морально-політичний 
консенсус?

— Мені здається, 
тут є певна не
сумісність. Я б у таку 
пару не пішов.

“МОЛОДИИ КОМУ
НАР": Що цінне й ко
рисне для своєї роботи 
ви узяли б у Л.Крав
чука?

* — 3 чого? З ма
нери? Він дуже сприт
ний політик, уміє зглад
жувати гострі кути, уміс 
десь там приспати, уми
ротворити розбурханість. 
Це великий досвід апа
ратної - роботи. Що тор
кається його програми: 
ніхто з претендентів не 
публікував їх. Я кби 
опублікували — вони 
були б дуже схожі. 
Різниця тільки в часі. 
Тому що моїй програмі 
ЗО років і я своїх по
глядів не міняв ніколи.

"СІЛЬСЬКИЙ КООПЕ
РАТОР": Що ви
обіцяєте селянинові на 
випадок. коли станете 
Президентом?

— Ми всі ро-’ 
зуміємо, що колгоспнО- 
радгоспна форма госпо 
дарювання не привела 
нас до добра. Але руй 
нувати ссе одним ма
хом — це однаково, 
як її створювали. Треба 
йти поступово до роз
державлення. до мно
жинних форм власності 
на селі, треба прийняти 
Закон про приватну 
власність на землю.

"МОЛОДИЙ КОМУ
НАР": Якби ви стали
Президентом. щоб ви 
зробили, аби виїзд /ту
ристичний/ за кордон 
став цивілізованим? І чи 
захочуть за нашу чи 
теперішню, чи майбутню 
валюту нас приймати за 
кордоном?

— На майбутню, як- раїнської державності не би перевагу господарни- 
що зробимо її конвер1 лише через ’ радіо, те- ку. інша ідейність мене 
товану. а її треба вво’ лепередачі, пресу. їдуть не цікавить: І взаіалі: 
дити негайно і розумно, посланці. Нам, жур- питання з губернатора* 
захочуть. Тоді не треба налістам; певно. треба ми чи намісниками 
чергч усе" піде як по бути гострішими. Мені спірне. Я ’за те. щоб 
маслу. здається те.>, що і вам: їх обирали люди.

"Я поглядів не міняв
"ЧЕРВОНА ЗІРКА": 

Яка реакція Москви і 
центру /епідцентру 
Росії/ на наше прагнен
ня до справжньої са
мостійності, враховуючи 
національні питання?

— Усе. Що можна 
добитися шляхом пере 
говорів, треба так і ро
бити. хоч мені здається, 
що вони якось зневаж- 
ливо ставляться до нас.
мовляв, там партократич- 
на Україна. Думаю, 
прийдуть нові сили, які 
будуть на рівні розмов
ляти з ними.

"МОЛОДИЙ КОМУ
НАР": Вам не здається,
що центр і Росія аж 
ніяк не зацікавлені у 
самостійності України,
про що 
інформації 
рам ТСН,

Йде 
пропаганда

свідчать 
з телепрог- 
"Вести"?

планомірна 
проти ук-

ніколи"
нас не хочуть випускати 
з обіймів.

"КІРОВОГРАДСЬКА 
ПРАВДА": Яка ваша
думка про малі села: 
чи є смисл їх 
відновити?

Я не бачу не
перспективних сіл. 
Навіть більше — я 
зберіг би навіть малень
кий хутірець. Така втра
та, що його не стало. 
І духовна, не лише 
економічна... Максималь
но треба вкладати кош-
ти в село.

"МОЛОДИЙ КОМУ
НАР": Уявіть, що ви
стали Президентом. В 
областях ви призначите 
уповноваженими людей 
близьких духом і 
ідеями? Чи є кандидат 
уже на нашу область?

— Я на область
кандидатів
У першу

не підбирав, 
.чергу віддав

“МОЛОДИЙ
єНАР": У нас 

на гаряча 
Придністров’я, 
горнеться 
фактично 
нас. Яке 

КОМУ- 
ще од- 
точка: 

яке 
Росії, 

воно

наче 
але 

біля
до 
ж 
ваше ставлен-

ня до цього формуван
ня?

> — До мене надхо
дять з лівобережжя 
Дністра прохання про 
захист: там же прожи
ває десь 400. тисяч ук
раїнців. Територіально 
все робилося раніше 
штучно. Дуже важке 
там становище. Наш 
уряд до цієї проблеми 
безвідповідально поста
вився. Варто більше 
уваги приділяти цій 
проблемі, а ми промов
чали. Я би почав з го
строї .ноти до Молдови 
з приводу українського 
населення. щоб узяти 
його під захист. Тери 

торіа'льно не варто 
нічого чіпати.

“ДІАЛОГ": Ваша дум
ка про ядерну зброю'7 
Чи не краще їй віддати 
Росії? І друге запитан
ня: уявімо вас Прези
дентом. Кого ви бачите 
прем'єром і ваше став
лення до Пилипчука і 
Фокіна.

— Про ядерну 
зброю: це не лише
одні ядерні боєголовки. 
це\ — шахти, висока 
технологія, досвідчені 
інженери... Чому ми 
ма^мо все це
віддавати? Робили все 
це разом. Це нелогічно.
коли одна держава 
віддає все іншій. Пома
леньку будемо демонту
вати... Нам воно не 
шкодить.

Фокін — це не Ма- 
сол, він чоловік 
здібний, але все-таки 
занадто вихований отою 
командно-адміністративн 
ою системою. 'Щодо 
Пилипчука — він занад
то затятий на своєму, 
це стосується еко
номічних реформ, абсо
лютна переконаність не
завжди корисна.

"ЧЕРВОНА ЗІРКА": 
Скільки було витрачено 
коштів на чорнобильські 
новобудови. де зразу 
ж. в тій місцевості, бу
дувалися нові села?

— Цифри не 
пам’ятаю, але знаю — 
багато.

Взагалі, стосовно 
відродження .сіл, так це 
не лише є вч моїй про
грамі. а й на практиці 
ми вже маємо певні 
результати. Коли ми по
везли в нас, на 
Львівщині, Л. Кравчука 
до одного фермера, 
який раніше був орен
датором. а зараз ми 
йому дали в довічне 
користування землю. 
Л.Кравчук запитав: якщо 
доведеться до колгоспу 
веріатись. що він би 

“робив7 Той і сказав: 
дістав би кулемет і 
н'д* трілювався. Це. зви
чайні1 жарт.

Записан Ю. ЯРОВИЙ.
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ІЦ

(Закінчення. Початок на
3-й стор.)

2. Індивідуально 
членство у Спілці при
пиняється:

2.1. У зв'язку з до- 
  ЯКИЙ

У 
ганізації не обраний до 
складу виборних органів, 
або не звернувся до 
первинного осередку чи 
відповідного 
проханн 
строки 
Спілці.

2.2.
жанням 
після того, 
проінформував 
орган-, де він перебував 
на обліку.

2.3. 
рішенням 
осередку або виборного 
органу, де член Спілки 
перебував на обліку, за 
порушення Статуту 
Спілки.

3.
нам 
молодіжна 
створена 
членській 
базі, яка 
Статут і 
У влади, 
діяльність 
перечать Статуту Спілки 
і будуються на 
говірній основі.

Питання про прийом 
колективного члена в 
Спілку вирішується ви
борним територіальним 
органом.

4.
ство г

4.1.
лективного 
вихід із <

4.2. У 
припиненням 
колективного

За рішенням ви- 
органу

сягненням 
обмежу^ 
Спілці. Г"

віку, 
членство 

якщо член

органу з 
ям продовжити 
перебування у

За власним 
члена 

як

ба- 
Спілки 

письмово 
про це

Згідно з 
первинного

Колективним чле
Спілки може бути 

організація, 
на будь-якій 

і матеріальній 
має власний 
зареєстрована 

відповідному органі 
та 

су-

і

Статут 
якої не

ДО-

Колективне член- 
припиняється:
. За рішенням ко- 

і члена про 
Спілки.

зв’язку з
існування 

члена.
4.3. 

щого виборного 
Спілки.

5.
го територіального 
ну Спілки 
членства.
можуть- 
координаційної 
Спілки.

6. Облік 
Спілки ведеться 
винному осередку, а та
кож у відповідному те
риторіальному органі.

Рішення виборно- 
орга- 

стосовно 
члени Спілки 

апелювати до 
ради

членів 
в пер-

Ш. ПРАВА 
ТА

ОБОВ’ЯЗКИ 
ЧЛЕНІВ 
спілки

7. Індивідуальний 
■член Спілки і

7.1. На 
соціальних і 
прав з боку Спілки.

7.2. На

має право: 
захист 

трудових

підтримку 
суспільно-корисних 
ініціатив

7.3.
обраним 
Спілки.

7.4.
інформацію 
діяльність 
Спілки, відповіді 

.воду своїх звернень 
’зауважень.

7.5. - 
зборах, 
борних 
при обговоренні питання 
про його діяльність.

Брати участь у 
інших громадсь- 

політичних ор- 
об 'єднай ь. 

діяльність яких 
суперечить Статуту

і пропозицій. 
Обирати і бути 
до всіх органів

Отримувати 
п ро 

організацій 
з при- 

та

Брати участь 
засіданнях 
органів

У 
ви- 

Спілки

7.6. 
роботі 
ких. 
ганізацій. 
рухів, 
не 
Спілки’

8. Колективний член 
має право:

8.1. На основі 
ного Статуту 
статус своєї 
її додаткову 
завдання.

8.2. Вільно 
складу Спілки

влас- 
визначати 

організації, 
мету

вийти 
ЗГІДНО

та

ЗІ
3

КОМЄрційНоі 
сп°нсор(в 

І І Г1 і.. і 1 < А . .

•<

Порядок 
ре н н я.

і- виконавчі 
їх функції і 

формують 
вирішують 
питання

СПІЛКИ молодіжних організацій кіровоградьцини

рішенням свого вищого 
органу.

9. Член 
бов’язаний 
авторитет - 
сприяти ■ 
статутних 
вдан ь.

Спілки 30- 
дбати про 

"організації, 
вирішенню її 
цілей та за- 

фінансово 
підтримувати організацію.

9.1. Колективні члени 
зобов'язані виконувати 
взяті на себе обов’язки, 
фінансувати 
програми, 
підтримують 
алізації яких 
руть участь, 
інформувати коорди
наційну раду про свою 
діяльність згідно з 
ладеним договором.

ті 
які

і

цільові 
вони 

ре-в
вони бе-

та.

IV. ПРИНЦИПИ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
ПОБУДОВИ ТА 

ВНУТРІСПІЛКОВОГО 
ПИТАННЯ 
спілки

10. Спілку складають 
первинні районні, міські 
організації. колективні 
члени Спілки та їх 
структурні підрозділи.

11. Первинні осеред- 
можуть створюватиськи

установчими зборами не 
менше •*ї“' ~ — ~~
членів Спілки 
роботи, 
живання 
значимих 
членів

12. 
ган ізації 
вирішують питання 
структури, 
форм 
періодичності 
проведення зборів.

Самостійно розпоряд
жаються та 
відповідальність 
фінансову діяльність.

Ведуть виробничу та 
господарську діяльність 
з метою виконання 
програмно-статутних за
вдань згідно з діючим 
законодавством.

13. Внутріспілкова 
робота Спілки базується 
на таких 
принципах:

13 1 
інтересів 
повага 
гідності

13.2. 
кусії. 
гласність

13.3. 
органів 
вверх 
вання 
ганізацій та вищестоя
щих виборних органів.

Розмежування 
•;:ї вищих, 

вико- 
та контрольних 
Спілки.

Періодична 
усіх 

перед

ніж з трьох 
за місцем 

навчання. про- 
та соціально 

інтересів 
організацій.

Первинні ор- 
самостійно 

своєї 
змісту і 

роботи, 
і порядку

несуть
за свою

іншими організаціями й 
органами:

— інтереси 
гарантуються 
відстоювати 
зицію, мати 
ставників 
оформлятись у 
виборних органів.

меншості 
правом 

свою по- 
своїх пред- 

I організаційно 
складі 
вести 

діяльність, яка не су
перечить Статуту Спілки, 
організаційно самовизна
чатись аж до
відокремлення з правом 
власника на частину 
майна Спілки згідно з 
визначеним Статутом по
рядком.

Статуту Спілки.
16.2. Вирішення пи

тання про назву Спілки.
* " ~ Визначення

повноважень 
координаційної ради та 
контрольної комісії
Спілки, порядок ЇХ Об
рання та затвердження.

16.4. Вирішення пи
тання про припинення 
діяльності Спілки.

17. Конференція, а в 
період між конфе
ренціями координаційна 
рада. обирає голову, 
який підзвітний коорди
наційній ’ раді Спілки.

16.3. 
функцій та

ської І 
Діяльності. _
інших добровільних 
рерахувань від Гром^ 
дян. підприємств, 
ганізацій. державних 
ганів.

27. Організації Спілки
всіх рівнів можуть 9е. 
сти господарську
діяльність. створювати 
підприємства, видавницт
ва. редакції молодіжних 
газет та журналів, уСта. 
нови, господарські ор
ганізації тощо, вести 
зовнішньо-економічну ко
мерційну діяльність з 
метою виконання про- 
грамно-статутних завдань 
Порядок їхнього ство
рення. Діяльності 
ліквідації та реорганізації 
визначаються г?: ‘ 
діючими виборними 
ганами ~ 
діючим

28.

форми ° Р;
діяльності 
лки пра- 

участі в 
по/іовини 
Рішення 

більшістю 
засіданні 

"’-Т7 більшістю членів 
Відповідного органу, які 
брали участь у голосу
ванні.

22. 
підрозділи 
міських С7 
колективних 
Спілки С.- 
чають 
представницькі 
рольні 
гани. ї 
вноваження, 
свій бюджет, 
інші життєдіяльності з дотри
манням Статутних вимог.

“ і забезпечен- 
діяльності 

контрольні

і н ші • . •ганізаційної . 
органів С п і 
ВОМІрНІ при 
роботі більше 
ЇХ членів, 
приймаються 
присутніх на 
або б:"-- ’

ня 
борні 
гани 
нові

Структурні 
• - і р а'й о н н и х. 

організацій та 
---••х членів

самостійно визна- 
свою побудову, 

конт
ор- 

і по-

23. Для 
своєї

і 
на 
У

ви- 
ор- 

договірній ос- 
------ і 3 

трудовим законодавством 
формують свій виконав- 

агіарат.
VI.

ВЛАСНІСТЬ 
кошти 

спілки
У загальній влас- 

Спілки знаходяться 
споруди, 
обладнан- 

ко шти. 
папери та 

необхідне

відповідності

носи
примі ще н н я. 
підприємства.

грошові 
цінні 
майно.

основних

Пріоритет
і членів Спілки, 
до їх особистої 

та думки.
Свобода дис- 

критики, поглядів, 
у роботі.

Виборність усіх 
Спілки знизу 

шляхом делегу- 
представників ор

та

13.4. і 
компетенції 
представницьких, 
навчих 
органів

1*3.5. 
звітність 
Спілки 
організаціями 
інформування 
щих органів.

13.6. " 
рішень 
ганів 
якщо ці рішення 
перечать Статуту Спілки 
і ухвалені ними 
жах компетенції, 
їх наділили 
організації.

13.7. Перерахування 
знизу вверх частини 
коштів для забезпечення 
діяльності вищестоящого 
органу.

13.8. Колегіальність в 
прийнятті рішень пред
ставницькими органами і 
єдиноначальність та пер
сональна відповідальність 
у роботі виконавчих ор
ганів Спілки.

13.9. Повага прав 
більшості і меншості.

— інтереси більшості 
забезпечуються 
вом приймати рішення і 
діяти від імені всієї ор 
ганізації. представляти 
Спілку в стосунках з

органів 
СВОЇМИ 

та 
вищестоя-

Обов’язковість 
вищестоящих ор- 

для нижчестоящих. 
не су-

в ме- 
якою 

нижчестоящі

її пра

КЕРІВНІ 
ОРГАНИ 

СПІЛКИ І 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЇХ 
діяльності
14. • Вищим 

Спілки є 
В період 
ренція ми 
Спілки організовує . і на
правляє координаційна 
рада та її виборний ор
ган. Контрольні функції 
здійснює контрольна 
комісія. Порядок її 
ворення, права 
обов’язки визначає 
ференція.

Конференція 
скликається не 
одного разу на 3 роки. 
Рішення про скликання 
конференції, .строки про
ведення. норму пред
ставництва та порядок 
обрання делегатів прий
має координаційна рада 
Спілки. Конференція 
правомірна при участі в 
ній більше половини об
раних делегатів. Рішення 
приймається більшістю 
присутніх на засіданні 
конференції.

15. Позачергові кон
ференції Спілки можуть 
скликатись:

15.1. За рішенням 
координаційної ради 
Спілки.

15.2. На вимогу кон
трольної —

15.3. 
ганізацій 
об’єднують 
складі не менше однієї 
четвертої частини членів 
Спілки, або однієї чет
вертої частини районних, 
міських організацій та 
колективних членів.

16. ДО ВИНЯТКОВОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ КОНФЕ 
РЕНЦІЇ СПІЛКИ НАЛЕ
ЖИТЬ:

16.1. Прийняття про
грамних документів та

органом 
конференція.' 
між конфе- 

дія льність

ут- 
та 

кон-

Спіл ки 
менше

комісії Спілки.
На вимогу ор- 

Спілки, що 
у своєму 

менше 
частини ’ 

або однієї

ЧЕТВЕРТА СТОРІН КА

Конференція, 
період 
ре н цією 
комісія,

між конфе- 
контрольна 

обирає 
контрольної 
Спілки. який 
контрольній І

18. Члени 
наційної ради 
жуть бути 
членами 
комісії та

19. У 
конференціями Спілки та 
рішенням координаційної 
ради може . проводитись 
референдум Спілки.

Проведення 
думу також 
відбуватись на 
контрольної 
Спілки чи- організацій, 
що об’єднують у своєму 
складі не менше однієї 
четвертої частини усіх 
членів Спілки, або 
чверті районних, міських 
організацій та колектив
них членів.

Порядок проведення 
референдуму визначає 
координаційна рада 
Спілки.

20. Вищим органом 
районних. міських пер
винних організацій. ко
лективних членів Спілки 
та їх структурних 
підрозділів є конфе
ренції, збори, які пра
вомірні за участю в 
них більше половини 
членів організації та де
легатів.

Рішення 
кання 
зборів 
відповідний 
орган.

Конференції 
них. міських 
та колективних 
Спілки проводяться 
менше одного 
З роки.

Засідання 
наційної 4>ади проводять 
не 
на 
зидії 
Ди 
разу

21.

голову 
комісії 

підзвітний 
комісії.

коорди- 
не мо- 

обраними 
контрол ьної 
навпаки.
період між

референ- 
може 

вимогу 
комісії

не

про скли 
конференції та 

приймає 
виборний

район 
організацій 

членів 
не 

разу на

коорди
менше двох 
рік. засідання 

координаційної 
не

на

разів 
пре 

ра 
менше одного 
кваргал

Засідання ч и
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постійно 
/-% . ор-Спілки згідно з 
законодавством ' 
Члени Спілки 

сплачують членські вне
ски із суми заробітку, 
стипендії *-----

28.1.

н я. 
акції, 
інше 
для матеріального забез
печення діяльності
Спілки, реалізації її ме
ти та завдань. /Крім 
власності колективних 
членів Спілки/.

Право власника щодо 
спільної власності
Спілки, яка сформована 
на обласному рівні, 
ють міські, 
первинні і 
колективні 
реалізують 
розпоряджатися 
спільною власністю 
конференції або 
складі і—;
ради Спілки.

Право власника щодо 
спільної 
Спілки, яка 
на міському, 
рівні. мають 
районні 
ганізації. 
ни міського 
ного рівня. 
ганізації визначають 
ган. я кий 
жається 
власністю.

При виході колектив
них членів із складу 
Спілки пайова частина 
власності визначається 
У з г о д ж у в а л ь н о ю 
комісіє ю, яка ство
рюється Відповідними 

.представницькими 
нами. На основі 
зицій комісії 
мається спільне і 
представницьких <

неможливості 
угоди пред- 
орган звзр- 
органи юс-

районні 
організації 

члени.
своє

ма
та 

і 
які 

право

на 
в 

координаційної

власності 
сформована 

районному 
міські

первинні 
колективні

та і 
Ці

У разі 
досягнення 
ставницький 

в

та
ор- 

чле- 
район- 

ор- 
ор- 

розпоряд- 
спільною

і орга- 
пропо- 
п рий- 

рішення 
органів.

тається 
ти ції.

25. У разі 
ня діяльності 
2Равонаступни^к7ми 
спільної власності, сфор
мованої на обласному 
Р'вні. є коле 
індивідуальні 
Спілки в особі

припинен- 
Спілки

обласному 
колективні іа 

члени 
•х пред-

Ки/НЯ конФ®ренції
При 

кількох 
вони V ІЧ Л
відповідну угоду 
спільної власності 
використання.

20. Кошти Спілки і 
'Рган.зацій формують! 
К'шяпЄ"пЬКИХ вне<-кін.

ЇДЯТЬ Від господар-

наявності 
правонаступників 

складають 
Щодо 
та її

її 
ся 
надходять

тощо.
Щомісячні 

членські . внески сплачу
ються з усіх видів за
робітку або стипендії з 
суми: до 300 крб, — 
0.5 процента, понад 300 
крб. —. 1 процент. Чле
ни Спілки .— учні та 
студенти, які не отри
мують стипендії, сплачу
ють внески в ---- •
10 копійок.

Члени Спілки, що не 
отримують заробітну 
плату — перебувають у 
декретній відпустці чи у 
відпустці ““ 
дитиною, 
інших 
жуть 
сплати членських внесків 
первинної 

28.2.
членами 
порядок 
ти членських

VII
ЗАКЛЮЧНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 
29.

не нн я 
Спілки 
ренція. 
падках. 
в и я 
невідповідності Статуту 
Спілки Законодавству "Та 
необхідності термінового 
внесення змін та до
повнень у зв'язку з 

нових зако- 
актів зі згоди 

комісії- на 
консенсусу пред- 

районних.
та. колективних 

Спілки коорди- 
раді надається 

внесення не-/ 
змін та допов-

розмірі

по догляду 
а також 

випадках — 
звільнитися

за 
в 

мо- 
від

і

організації.
Колективними 
визначається 
розмір спла- 

внесків:

Зміни та допов- 
до Статуту 

вносить конфе- 
У виключних ви- 
зокрема в разі 

н н я 
Статуту

в л е

змін
У 

прийняттям 
нодавчих 
конт рольної 
основі 
ста в н и к і в 
міських 
членів 
надійній 
право 
обхідних 
нень до Статуту Спілки.

Право роз'яснен- 
трактування по- 
Статуту Спілки

30. 
ня та 
ложень 
має координаційна рада 
Спілки. а з 
відповідності її 
рішень. Статуту 
трольна

31.

питань 
власних 

— кон-
Спілки.

о

комісія
НІ таб-кваріира 

Спілки знаходиться в м. 
Кіровограді.

VIII.
ПРИПИНЕННЯ 
діяльності 

спілки
32. 

діяльності 
бути здійснене рішенням 
конференції 
організації 
на основі 
а також 
визначених 
вом.

Майно 
кошти р _ _
або ліквідованої Спілки 
використовуються ЗГІДНО 
з Статутом або за 
рішенням конференції 
Спілки

П рипинення
Спілки може

шляхом ре; 
або ліквідації 
референдуму- 
у випадках.

законодавці

та фінансові 
реорг анізовано^ 

ліквідованої

м °л 9 Д и Й КОМУНА Р”
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свою думку.

ПАгГКЬ

і

Сміятися? 
до сміху.

той 
другий.

ТОГО.1 
дав скаргу.

з 
таннями не
до нас

сказав: 
чорта-дідька 

коли * 
Але. 
Ніззя!

СУД ,.и молчи .

тому. коли 
піднімається 
що КПРС

д вести
про законність

були 
Доти, 

проти 
Тоді їм 
те.ІСТОРІЯ моїх

„СТРОГАЧІВ
Нарешті, у 

руках 
карточка 

яким я 
26 серпня ц.р. А 
записані три мої 
догани.

мене в 
Облікова 

члена КПРС’’,. 
перестав бути 

в ній 
суворі

Про них. про 
никнення і піде

їх ви
мова.

Одразу зазначу- що 
ідеї комуністичної партії, тт -------- ІУ наміри

викликали в
її гасла, 
ніколи не . ................
мене, а в партії я був 
з 1963 . року. ніяких 
сумнівів. І нині не 
ликають. Написані 
правильно.

вик- 
вони

Якщо взяти — - Tj ДО 
часи 
вживання 

було/ що 
всі і 

слово 
звучить 
чи що. Що- 
Т поведінки 

тут така 
.с обох.

ува- 
пе-ги. що в 

реслідувань за 
спиртного не 
"перехиляли" 
скрізь, то 
тематично" 
натурально, 
до “негідної 
в сім’ї", то 
заковирка: “Вас
тебе і твою дружину, 
—- сказав мені тодішній

“міроприємства 
равив своєю рукою.

“сис- 
не-

секретар райкому, 
треоа однаково на

як 
. У

А от 
проводились 
головне. які 
робили, у 
час нічого, 
і супротиву, 
кало. Як 
ток рати 
негідниками в 
що діяли 
негідними методами. І 
суті своїй, були вони 
чесними, і відданими 
народу людьми, 
сама партійна 
їх поставила 
умови, що повільно, 
неухильно 
роджувались. 
такими, якими 
ли.

Ці 
життя 

люди 
мене 
крім 

не 
правило.

вони 
І

І це я 
відштовхуючись 
“строгачів".

¥ ¥

Чи коли вів бюро, 
якому мене "били" 

фейлетон в районній 
■'ті "З вашою куль-

на 
за 
газеті 
турою!"

ном 
чи 
він

- Ви цим 
принесли 

шкоду? — 
мене.

фейлето- 
ко.ристь 
запитав

ідеї 
' і.

Це 
весь 

осуду 
викли- 

пар- 
бул и 

СМИСЛІ; 
вони 

По 
І і

проте 
Система 
в такі 

але 
пере

ставали 
вони бу-

покажу. 
від своїх

¥

Перший 
ня 1967 , ,
“За систематичну 
ку і негідну поведінку 
в сім’ї. Постанова Олек- 
сандрівського РК

від 
року

ЗО трав- 
гласив: 
пияти-

КПУ".

— Газета орган
райкому партії, 
підвівся редактор, який 
до цього сумлінно ра 
хував мух на стелі. . 
І якщо вона виступила, 
то це думка і райкому.

Другий набурмосився: 
газета — орган райко
му. і якщо газета ви
ступила, то це й думка 
раЙКОМу, — нппппиипга 
він до

повернувся 
який по- 

І більше ви 
такими пи- 
звертайтесь!

Мені було

мене "запах , 
одразу стає 
секретарю парткому, 
той викликає мене 
"килим", 
ково .ррзпочи^ 
ми: * ~~
ми 
жодної і 
Здається, 
повторі 
ледь не 
якого тобі 
ще треба, 
йде?!" л' 
сказав.
ло.

ві доми м 
і 

викликає мене ( на 
Бесіду обон яз- 
— .... .^2 слова* 

"Щодо роботи. ТО 
не маємо ДО вас 

претензії, але...
. на двадцятому 

цієї фрази я 
"То 

ідька 
робота 

ясно. не 
Ніззя бу-

що вони 
тор-ка-ні. 
гавкнуть

гадають те. чим. 
займались _ під 
Кримської війни в 
столітті.

не-до- 
поки не 

свого 
при- 
вони 
час 

19-му

X;

А ПІЛЬГИ 
ІВАНКА-ШУГАЯ

сьо- 
пи- 

забо- 
то я 
сама 

У 
дрібницях дотримувалась 
того закону? Як давно 
---------в М.Лєрмонтов, 

вами
— все

І 
годні 
тання. ронена незаконно, 
вас запитаю: а
вона хоча б

сказав
"пред 
правда

Тож 
мову г . 
доводиться. 
відродження 
якої були 
то справді (

коння проти 
проти правди, 
шої свободи, 
зрештою, життя.

Пішов 
прийшов 
підловив мене, 
ж ------------
тут 
в 
жінка, 
за два кілометри 
переджувала. 
ДНЯ Я 
весняні 
нічого 
Секретар,, 
"винюхав”.
них 
випадків 
за. Та 
ладцю 
пертиза. 
на ‘
партії і 
мо в 
вирок з 
стським

парторг,

На тому 
клятому “запасі". Але 

слід зауважити, що 
парткомі працювала 
-- яка “запах" 1“/ло

сьогодні 
не 
А 

Системи, в 
такі вожді, 
буде кричу- 

беззаконня. безза- 
народу. 

проти на- 
нашого.

Такий портрет “авто- 
першого "строгача". 

Другим “автором" був 
1 - й МК КПУ
м.Кіровограда.

Сталось так, 
змушений був 
сім’ю. Згодом став 
ти з іншою 
Незабаром 
надійшов лист, 
були й такі слова: 
він має право 
по К ’ 
піднятою 
партквитком

що я 
покинути 
“З жи- 

жінкою. 
в 
в

чула 
по- 

того 
перші 
вона 

сказала, 
парткому 
нормаль- 

людей для таких 
існує експерти- 

навіщо можнов- 
якась там 

коли він 
ходу кинути:

’ і з роботи"! Пря- 
коридорі 

якимось 
задоволенням.

’ А 
їй

і
' підніс 

квіти, 
мені не 

же 
в 

для ... А справжню при
чину “строгачів" я узнав 
зовсім недавно, весною 
^ього року. При зустрічі 
з тим колишнім
справжнім “хазяїном" 
району, пооып «а
пенсії.
що ви 
мною

■ МК 
якому 

"Яке 
ходити 

з 
з 

кишені?"

екс- 
може 

“Змає
Кіровограду

) головою і 
в на

“За
який давно

Я запитав: 
знущались наді 

шість років?"

ВИНІС 
сади-Певно, що

— відповідаю.
що ко-

Довелось писати до
повідну. Назвавши голо
вну пг.......... ............
я далі 
я живу 
жінкою. яка 
питанні до 
має претензій", 
хопив слова 
іншою жінкою" 
партій но-державною 
кою начертав: "Як

наказу- 
без- 

карати 
— .дру- 
ж пер-

вати. Але 
партійна, ми 
не можемо".

Слова 
шого: “Чого „ти поперся 
на бюро?! 1/1— 
2-й. Якби 
тобі б 
сали".

ге.

вона 
її 

І 
того

ристь.

вами
Тоді сідайте, 

все ясно.
з

Його ж вів 
я вів. то 

нічого не запи-

і
все. 
роки, 
власкором
зети. Бачу, 
виключать.

почали 
що і 
коли

Ось так. Карають не 
вину чи проступок, 

відповідно ----- j за
за
а _ _ _ 
партійності 
строєм. за 
некрасиві очі.

ДО 
на

красив! — ЧУГ

Доречно згадати, що 
цей 2-й був у—v'"s
“оригінальною 
Один із 
ті часи 
“Я з 
війни 
Він і 
ний. 
знаю, 
тоді, 
зараз 
немає 
приклад, 
перекласти якийсь 
Переклав. приніс, 
це за "захіл"? —/ 
питує. “ 
російською і 
роприятйе", 
раїнською
Може, — ’ 

якісь 
"захід".

і

узагалі 
людиною, 

журналістів у 
мене запитав: 

вашим другим до 
в школі вчився, 
зараз такий 

як тоді був?" 
яким він

— кажу. —а 
він дурень, 
сумніву . І

2-й дав

був 
що 
то 

навів 
мені

текст.
. ..г.....  .“Що
"захід"? —/ за- 

"Та. — пояснюю, 
мовою "ме- 

а / у к- 
"захід", 

каже.
мероприятия 

а партійні
І

згадувати 
могли, за ті 

і я працював 
обласної га- 
ще з партії

— Можна. — 
я ва-банк. — :
запитання члену 
прокурору району?

Задавайте.

пішов 
задати 

бюро

про-
за-

— Я. товаришу 
курор. — кажу. - 
був статтю за розголо
шення псевдоніму, а от 
санкцію точно пам’ятаю 
— шість місяців позбав
лення волі.

Прокурор підтвердив, 
й ще не встиг . до- 

як 
рай- 

нього 
газету.

2-й
тумкати в чому річ, 
справжній “хазяїн 
ону /про 
пізніше/ вхопив

члени
‘‘Мар-

— Товариші 
бюро! Тут підпис 
ко ■ Лісняк". Які можуть 
бути претензії до . ко? 
муніста ,у 
взагалі ...
сутній редактор райгазе-

Куманського! І 
на бюро при-

ти. Хай він і скаже

іричину розлучення, 
її писав так: “Нині 

з
в 

мене
1-й

“живу

іншою 
цьому 

не 
ви- 

3 
і 

ру- 
ко- 

муніст може порушувати 
--------- про сім’ю і 

виразилося в 
з іншою 

оозторгнення 
ослівно 

склали : 
"строгача".

від мене.

закон г , 
шлюб, що 
с п Гв ж ит т і 
жінкою до 
шлі 
рядки' 
другого 
слова _ _ 
спроби вияснити суть. А 
ще — “------ ---
і брат".

ікою до р< 
юбу?” Де ---- І > ЦІ 

зміст
Ні 
ні

"друг, товариш

МК 
коли 

розлучення і 
шлюб з
дружиною, 

цусь легким 
За корот- 

я так і зро- 
■з” за- 

п о

Правда. обмежились 
“строгачем".

Я аж ніяк не зби
раюсь обілювати себе 
чи знімати з себе ви
ну. Що було, того з 
біографії не викреслиш. 
Пишу ці замітки лише 
для того. щоб роз
повісти про тих. хто і 
як нами керував. хто 
не визнавав ніяких за-’ 
конів. а карав-милував 
за "партійними 
ми".

Він довго думав, а 
відповів: “Бо у

що на думці було. 
- й казали, а що 

те й робили", 
запитання: 

він 
цього 
було”.

ТОДІ 
вас 
те ви 
казали.
На повторне
“А хіба це погано?" 
відповів: 
робити не

“Тоді 
можна

“стро- 
непра-

норма-

що всі 
вважаю
і несправедли- 
' в чому

Так 
гачі" я
БИЛЬНИМИ 
вими по формі, в чому 
й розписуюсь — Ана
толій КУБАНСЬКИЙ.

В па ртко місії
мені сказали. . що 
я візьму 
укладу 
нинішньою 
то "відбув 
переляком . 
КИИ Срок 5. .
бив... Але "строгача 
писали “брати 
партії".

І.' нарешті. третій 
“строгач". За час робо
ти в багатотиражці за
воду "Червона зірка" 
Коли хтось, було, почує

І ще. Щоб 
думали. що я 
числом розумний, приве
ду запис з свого що
денника від 11 березня 
1974 р. 
тання про 
ще як __  ...
ставлено руба і, 
остаточно. Г 
і ’Л. 
двоє вирішують 
комуніста, тільки

не по- 
заднім

з

"Сьогодні пи- 
ро моє станови- 
члена КПРС по 

думаю. 
Вирішують К. 

Як страшно — 
— ’ долю 

двоє".

Примітка: Я свідомо не 
назвав жодного прізвища. 
Винні все-таки не конкретні 
особи, а Система, яку. прав
да. ми самі й створили.

А.К

“брати
Різні вони були, 

наші керманичі. Один 
— відвертий . хамлюїа, 
другий — інтелігентний 
цинік, третій — п’яниця 
і бабник, четвертий — 
такий хапуга, яких світ 
не бачив. Та головний 
їхній гандж був у тому.

Від РЕДАКЦІЇ. Ма
теріал. який ви щойно про
читали, видрукуваний без 
купюр чи редакційних пра
вок. Ми свідомо утримуємося 
від якихось коментарів і про
понуємо вам, шановні чи
тачі, висловитися з цього 
приводу.

ПоШрВДЙйінформагівтастш. "ЄвроВ-
’’ДЛЯ................. зети.....“Комсомольський гарт" Валерій СРСР. І тільки тепер стала відома
БУДУТЬ?

Пам’ятаєте брехтівську матінку ,Ку_ 
раж, яку війна зробила з жебрачки 
багачкою. Схоже. її досвід нині ви
користовують досить успі'шно ра
дянські туристи в охопленій вогнем 
Югославії. На місцевих "чорних рин
ках". як -і досі, непогано йдуть за 
валюту різноманітні металеві вироби. 
Горілка, консерви. І не 
рідна червона ікра служить 
ому населенню всього лише 
живка для рибалки. Хоча, 
з таким товаром особливо 
багатієш. Інша справа — мати 
бою парочку "нічних фей", 
з кожною коштує 100 
динарів/. Але найкраще, 
біцепси грають не згірш, 
лоне чи Шварцнеггера, 
міцні руки тут не скупляться, 
хто полюбляє романтику і

біда, що 
тутешнь- 
як... на- 

звичайно, 
не роз- 

з со- 
рандеву 

црвен /1000 
коли ваші 

як у Стал- 
за мозолясті 

, , -А тим.
полюбляє романтику і хоче на 

власній шкурі перевірити "в’єтнамський 
--------радимо вступити 

ополчення, солдат 
1000

синдром , 
ватського 
римує 
щомісячно.

німецьких

до хор- 
якого от- 

марок

А
ВОЛОДИМИР-ХРЕСТИТЕЛЬ

БЕЗ РОБОТИ...
Фотокореспондент чернігівської га-

Інютін. знімки якого неодноразово 
відзначались на радянських 
міжнародних конкурсах. побажав 
п’ятім десятку літ звершити над со
бою обряд хрещення. А духовною 
■■---- матір'ю- стала мешканка

міста Генк-Фріда Де-

та 
на

їх подальша доля:

його
бельгійського ...............
рев'янко. дочка українського емігранта, 
відома у нас. своєю б"2-?д/л,:л,л 
діяльністю.

благодійною

Спеціальна 
комісія, 
військові, 
історики, 
офіцерів, 
НКВС ц

До 
криміналісти, 

журналісти, 
виявила на 

НкВС ще й останки 
радянських громадян.

радянсько-польська 
складу якої входили 

антропологи, 
окрім польських 

місці злочину 
чотирьох тисяч

ІКС" ЇЖІИ""’
складено гігантський кросворд 
того вимагають правила 
відправлено на адресу 
зважаючи ‘---------
привели 
товність" 
у телеефірі

... і. як 
"Поля чудес", 
ведучого. Не- 

на канікулярний час, знавці 
себе у повну “бойову го- 
і можуть “висадити десант" 

’"і п'ятниці.

У ЦЬОМУ СЕЗОНІ 
СПІВАЄМО ПРО РОБІНЗОНА

Прилучався . до 
українській церкві

журналіст в 
куди був

віри 
, , . , Генка,
люб'язно запрошений панею Фрідоіо. 
Мер міста цього, помітивши 
гостя “божу іскру’1. запропонував 
йому зал для персональної виставки.

Біля так званого 
яким вели мучеників 
лено монумент —■ 
женого на кошти

Чорного Шляху, 
постав- 
споруд-

в творах

у табір, 
розп’яття. 
КДБ.

ШОУМЕН, ПІДНІМІТЬ
РУКАВИЧКУ!

Криворізька газета “Червоний 
гірник" повідомила про новоз’явленого 
Робінзона. Об’їжджаючи поле, агроном 
приміського радгоспу ------
на велику купу 
— замаскований

звернув увагу 
глини, а під нею 
вхід до --------------

КДБ ЖЕРТВУЄ ЖЕРТВАМ
Польська преса з болем коментує 

обнародувані нещодавно результати 
розкопок поблизу Харкова. де 
віднайдено останки жертв НКВС — 
майже чотири тисячі 
офіцерів. . які вважалися 
безвісти. В 1939 році і

НКВС - 
польських 
пропалими.

, після нападу 
фашистської Німеччини на Польщу, до 
Війська Польського були призвані 
офіцери запасу. Основу їх становила 
культурна еліта . — науковці, інженери, 
актори, літератори. В бойових діях 
вони ніякої участі не брали, а після 
відступу у східні регіони Польщі, які 
захопили радянські війська, були взяті 
в полон і інтерновані на територію

В інтерв'ю ’ щотижневику "Семья" 
/N9 25, 1991/ популярний ведучий те- 
левікторини “Поле чудес" Владислав 
Листєв. відповідаючи на запитання, 
чому ж до цьго часу у випробуванні 
не брали участі знавці клубу “Що? 
Де? Коли?", відповів приблизно 
майже ЄГ22‘.___ ".
губити свій авторитет, мудрі 
й дівчата на телевікторину 
дес не прийдуть.

___  так: 
впевнений, що побоюючись за- 

, і хлопці 
Поле чу-

У таборі ерудитів 
обурення. До цього 
телепередачу Листєва , 
школярів. Але тепер образились 
на жарт Протягом двох

піднялася хвиля 
часу тут вважали 

розминкою для 
не 

годин було

“МОЛОДИЙ КОМУНАР” 2 ЛИСТОПАДА 1991 РОКУ

замасковании_ вхід до підземного 
схрону. Прибулий наряд міліції виявив 
там 38-річного чоловіка. Ось уже два 
роки його вважали пропалим безвісти 
причому пішов ”
яких причин, 
легендарного 
ворізький 
добувати 
необхідні 
Там же 
радіоприймач, 
весь час

Він з дому без будь- 
На відміну г’відміну від свого 

з попередника.
Робінзон мав г 

собі одяг, взуття 
речі на міському 

знайшов і.
Відремонтувавши його, 

був у курсі останніх подій.

кри-
можливість 
і та інші 

звалищі, 
зіпсований

Охоче 
тя-буття. 
з вищою 
нічого не 
причини 
коротко:

розповідаючи про своє жит- 
речі, 
вже 

запитання про 
відповідав 

справа".

колишній механік, 
освітою /мабуть, 

значить/, на саг ■- 
своєї робінзонади 
“Це моя особиста

механік, до 
це

П’ЯТА СТОРІНКА
і •
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Сльозу утреш 

плаття,
Моя любаво ' із
Невже ти

краєчком

любав.
справді,

Для сліз 
підстав, 

Бо не 
Другої,
Ти, може,

■ лю
І
А
А
А

твоїх нема

мила,
плачеш

Над віршами, що 
сав?

Усе це ревнощі, 
годі,

я пи-

та й

існує у природі 
котру би кохав.

думаєш, лукав-

завдаю
я тебе

тобі жалю.
єдину славлю, 
тебе люблю.

що ж, на
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♦
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НАУКОВЕЦЬ З
ГАИВОРОНЩини

Серед тих. кому доводилося здійснювати перші 
кроки в новій радянській школі був і наш земляк 
педагог-психолог, академік Академії педагогічних 
наук СРСР, заслужений діяч науки України, проф
есор Григорій Силович Костюк. Народився він 
понад 90 років тому в с. Могильне Гайворон- 
ського району в сільській родині. Потяг до знань 
привів хлопця до Києва, де вчився у Колегії 
Павла Галагана. З 1919 р. почав учителювати і 
одночасноя продовжував навчання на філософсько- 
педагогічному відділі Київського інституту народної 
освіти /нині державний педагогічний інститут імені 
М.П. Драгоманова/. і

На початку двадцятих років наш земляк вик
ладав у школі математику, а у 1924 р. -'иЬго 
призначили директором Київської трудової школин 
61 ім. І. Франка. Незабаром у школі з’явились 
нові приміщення із спортивним залом, окремими 
кімнатами для природничого, фізичного і хімічного 
кабінетів, для рисувальної. палітурної. столярної, 
кравецької майстерень. Школа мала гарну 
бібліотеку, чудовий сад. оранжереї, великий город.

Ніхто з учнів трудової школи не міг сказати, 
що математика була наукою сухою і нецікавою. 
Григорій Силович проводив експериментальні уроки 
з використанням текстів. Мета — ---------------
здібностей учнів, їх реакцію, пам’яті, 
вивчав питання психології навчання і 
учнів. розвитку їхнього мислення і 
формування особистості.

Сам студент Київського 
освіти, він зібрав біля себе 
відданих дітям і школі молодих 
того, організував у школі гургожиток-інтернат для 
дітей із навколишніх сіл. Г.с. Костюк був вмілим 
організатором і засновником школи нового типу, 
яка виховувала в учнів патріотизм.

МУЖНІЙ ТОЛЯ
Пам’ятаю, 

лась з 
відчинила

як вперше познайоми- 
цим хлопчиком. Двері 

бабуся.

мій учень? — питаю. 
Опираючись рученятами

- Де 
ось і він. 
підлогу, підтягуючи своє маленьке, 
дорляве тільце назустріч виповз 
чик років 9-ти. Він намагався 
щось відповісти, але йому було 
важко говорити. Біль 
серце, 
кинулась веселою. 
"Так 
Довго 
диого 
пачі, 
Учень 
Наступного дня 
ку з водою та 
дути скільки є 
а потім з кожним 
час для розвитку нирок 
мови. Через 6 місяців 
вимовляти слова, чистішою 
мова, тому- що вправи

Та 
об 
ху-

хлоп- 
мені 

дуже 
I мос 
і при- 
питаю:

говорити. Біль пронизав 
але перемагаючи себе я 

посміхаючись г 
Це ти і є Толя Дегтярьов?" 
не могла отямитися після пер- 

уроку. Додому прийшла в роз- 
так було.
виявився

шкода цієї дитини, 
здібним і слухняним, 
принесла йому баноч- 

трубочку 
сили до 

днем 
та

Толя
стала

він виконував

і наказала 
5 хвилин, 

збільшувала 
артикуляції 

почав 
‘його

ретельно і старанно. Згодом почали 
ми з ним виконувати різні фізичні 
вправи.

Усно Толя розв’язував задачі, гар- 
читав. вивчав вірші, а от писати 
міг, бо не слухались руки. Почала 

ним пробувати писати, не виходить.- 
у Толіка руки. рветься 

він мені вірить. А я йому: 
"Он Маресьєв без ніг літав, а Осг- 
ровський, втративши зір писав, а один 
чоловік без 
бами, а в 
ти будеш 
як я 
Його 
сів і 
було

допо- 
ду- 
за- 
ма-

но
не
з
Тремтять у Толіка руки, 
папір, та він мені вірить. А 

Маресьєв без ніг літав.

ніг, без рук 
тебе і руки, 

писати". Тільки 
захворіла, потрапила до лікарні, 

це так вразило, що він негайно 
почав мені листа писати. Яке 

моє здивування, коли мати Толі 
принесла цього листа до лікарні, 
хворі читаючи, плакали. Я й досі 
зберігаю цього листа. Толя вірив мені 
і ця віра допомогла' йому, він став 
писати і читати. У вихідні і свяіа 
учні відвідували Толю. Зараз Толя хо
дить, опираючись на милицю, грається.

писав зу- 
і ноги є. 

навчився.

відпочиває на свіжому повітрі, 
магає старенькій бабусі та матері, 
же уважний до братика. А ще 
хоплюється українською вишивкою, 
лює. Цього року нас доля знову зве
ла. тепер він навчається в 9-В класі, 
але виявив бажання вивчати українську 
мову. І знову я йду 
буду з ним вивчати 
Перші уроки показали, 
навчиться розмовляти 
раїнською. Всі 
вчається тільки

на допомогу, 
рідну мову, 

що він швидко 
і писати ук-

8 років Толя на- 
на "5".

вчителька
Є.ГОЛЕНЦОВА, 

початкових класів 
СІ±І 32.

м. Кіровоград.

Від редакції: У нас є адреса Толі Деїтярь- 
ова. Можливо, хтось із вас. шановні читачі, 
захоче написати йому, попросити поради, 
підтримати — пишіть.
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те і вірші. 
І досягнув 
Якби — із

не ти,
А плакали 
інші...

би я мети, 
ревнощів!

над ними

"ЯКБИ Я БУВ
ПРЕЗИДЕНТОМ 

УКРАЇНИ"
Соціум Соціум Соціум

к у минулому випуску “Вітрил” па цю тему 
розмірковували старшокласники з Устинівського райо
ну. Сьогодні своїми думками діляться учні 11-го класу 
Новомиргородської СШн 3.

“Э створила б 
мати найману армію, 
мову в повсякденне

виявлення
Старанно 

виховання 
здібностей,

інституту народної 
таких же здібних, 

педагогів. Крім

г

Тест

ПРО твоє

.5

44

тих чи

ГИДУЄМО,

Підлітки часто ставлять собі 
питання: "Що таке "я" в цьому 
свігі?" Тобі цікаво знати про 
це7 Тоді дай відповідь на за 
Г11ЛГ.ЧННЯ*

БОКАЛ НА 
ЛАНЦЮГУ 
хто проходив сміхом викликає в душі

Розповіді

земляка запросили на вик- 
Київського педагогічного 

пізніше 
діяльност 

за 
на 

мис 
....... ..... _г _ __ г... пси 

вийшов друком підручник Г.С 
який перевидавався чотири

У 1930 р. нашого 
ладацьку роботу до 
інституту. Спочатку працював 
завідуючим кафедрою. Крім 
серйозно 
глиблювався 
вчання 
лення і 
хології.
Костюма 
рази.

Одночасно вчений завідував відділом психології 
Українського науково-дослідного інституту педагогіки. 

• З 1945 р. і майже до останніх днів свого 
жиця, тобто тридцять сім років. Григорій Силовим 
працював в Інституті загальної та педагогічної пси 
хології Академії педагогічних наук СРСР /Київ/. 
З них — 28 років директором, а з 1973 р.
— завідуючим лабораторією психологічного розвит 
ку мислення школярів. За великий вклад у роз
виток педагогічної науки у 1967 р. він був об 
раний дійсним членом /академіком/ АПН СРСР. 
а трьома роками пізніше удостоївся почесного 
звання заслуженого ^іяч^ науки республіці

Майже все життя він прожив у Києві, 
завжди пам’ятав рідне Могильне. Не раз приїздив 
сюди під час відпусток, підтримував зв’язки із 
земляками, цікавився їхнім життям. Пишався він 
не тільки своїми численними вихованцями, але і 
сином Платоном. який став видатним фізіологом, 
“ероєм Соціалістичної Праці, академіком Нині він 

директор Інституту фізіології ім. 0.0. Бого 
мольця АН України.

Київського 
викладачем.

Крім педагогічної д, 
займався науковими дослідженнями, 

у наболілі проблеми психології 
і виховання учнів, розвитку їхнього 

здібностей, питання теорії та історії 
У 1939 р. Г'“----- ---------- —
“Психологія",

про "зірок
сучасної естради

МОЛОДОМУ
КОМУНАРІ
весь 1992 рік!

В. Єандул, 
краєзнавець.

вті х у к і ровоградськF
^власному центрі

фа мата м -тінейд жера м сьогодн і 
з успіхом гастролювала група

— --------------------------------------- -—-
3. Чи зможеш ти розмовляти 

з іншою людиною про свої 
інтимні переживання?

4. Чи реагуєш ти одразу, як; 
що помічаєш хоча б незначні 
ознаки нетактовного ставлення 
до тебе?

5. Чи стає тобі не по собі, 
коли інші добиваються успіху в 
тій області, в якій би хотілося 
мати успіх й тобі?

п Чи подобається тобі бра 
за щось важке, щоб по- 

що й ти здатен спра- 
з нелегким завданням*

Чи міг би ти віддатися

6.
тися 
казати, 
витися

7.
цілком виконанню чогось вик/іюч-

розписаний 
інших справ?

• 10. Чи подобається тобі пе
реставляти меблі в своїй кімнаті 
чи квартирі?

11. Чи любиш ти виконувати 
одну і *У ж справу кожен раз 
по новому?

12. Чи подобається тобі до 
золяги тому, хто, на твою дум 
ку. занадто про себе думає;

13. Чи подобається тобі по 
катувати, що твої вчителі, батьки 
або людина, яка користується ав 
торите том. неправі, помиляються -.

ІШ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ті! П2 5 5 .5 5 О О

"Якби я була президентом, то 
незалежну Україну, треба г-™ 
більше вводити українську 
спілкування".

"Навела б порядок у 
українські гроші. Хотіла о 
і виїзд в іншу країну".

"Треба навести порядок 
всі продукти, все, що неоі 
вого. радісного життя людини".

"Я думаю, що зробила б усе 
щення життя людини. ввела б 
гроші".

“Аби я була президентом. я 
так. щоб у магазинах 'були продукти, оді 
усі необхідні речі. Щоб у кожній школі бу 
відеомагнітофони. і с с
книгами. -----—

країні, ввела б 
зробити вільний

свої 
в’їзд

у країні, щоб були 
•вхідно для щасли-

для покра 
українські

___ ____  . б зробила 
магазинах 'були продукти, одяг, 
речі. Щоб у кожній школі були 

щоб школи були ^забезпечені 
комп’ютерами".

"Якби я була президентом, то організувала 
б національну армію. Я підтримую те. що 
вводять національні гроші. Думаю, що в нашій 
країні повинна бути своя валюта. Які конкретні 
дії треба, щоб змінити політичну обстановку 
— не знаю".

"Якби я був президентом, увів би багато- 
партійну систему на Україні. Відмінив би 
обов'язкову військову повинність, замінивши II 
на альтернативну службу або й найману армію. 
Увів би нові гроші І закон про мови"

“У першу чергу зробила б гак, 
магазині почало з'являтися більше ___ г__
Створила б спеціальну комісію, яка б "трусила 
склади із захованими товарами. А крім цьою 
я б налагодила зовнішні економічні зв'язки а 
іншими розвиненими країнами".

"Я насамперед зробила б усе необхідна 
для того. щоб Україна вийшла із Сок . 
/СРСР/. але була в союзі економіки . п 
країн. Щоб у країні були свої гроші Щоб 
Україна мала ядерну зброю на своїй території 
Треба ліквідувати АЕС. які не приносять ніяко 
користі. Шкільну програму треба змінній. Зр’1 
била б так. щоб школярі від 14 років могли 
почергово працювати на якомусь підприємстві 
і мали кошти на кишенькові потреби'.

"Перше, що зробив би — це ь!,,.д....
би позицію про збереження кордонів України, 
які існують на сьогоднішній день. ------
найману армію. Зробив би Україну 
державою. підтримував би міцні

щоб у 
товарів

державою. підтримував би 
іншими країнами".

"Поліпшити становище в 
ревести на українську 
торгівлю з іншими країнами"

м Новомиргород

країні, 
мову.

відстоюваг

Створив би 
самостійною 
зв’язки з

кШКОЛИ не 
Налагодиіи

В І (МІННИМИ 

здібностями, щоб ефективно впливати 
на оточуючих: міняти їх погляди, вчити, 
радити, керувати. В таких ситуаціях ви 
почуваєте себе чудово. Ти Перекопа- 
ний/на/. що людина не повинна зами
катися сама в собі, уникати товариства 
інших людей, триматися збоку і іумаги 
лише про себе і про свої проблеми. Ти 
маєш потребу робити щось для інших, 
керувати ними, вказувати на помилки, 
вчити їх знаходити, радість і задоволен
ня поза собою, в реальній дійснос ті. Ти 
о.нир.» м. іііа ТНУ інн л ТЇІКІІЙ і ІЄЯЛ не

Однак, слід мати на увазі, що твоя но 
зиціи може мати характер крайнощів і 
ги масні шанс перетворитися у фанати 
ка або тирана.

Ві ї ЗО до 0 очок:
На жаль, буває так. що твої докази 

не іосгатньо переконливі, хоча й вірні. 
Ти вважаєш, що твоє життя /як і житія 
інших людей/ повинне підлягати вимо
гам дисципліни, здорового смислу і чо 
рошкх правил. Гобі не нодобастьсй ви 
нонуваги що'ііебу іь ‘ черезсилу". Іно і 
ти занадто стриманий і завіяки цвом\ 
можейі не досягнути бажаного, а в лея

♦
♦ 
♦ ♦
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иаїзідупгіигя ------ -
серйозно займався науковими дослідженнями, 
глиблюнався у наболілі проблеми психології 
вчення і виховання учнів, розвитку ЇХНЬОГО 
лення і здібносіей. питання теорії та Історії пси 
холоіії. У 1939 р вийшов друком підручник І.С. 
Костюка "Психологія”, який перевидавався чоіири 
рази.

Одночасно вчений завідував відділом психології 
Українського науково дослідною інституту педагогіки 
З 1945 р. і майже до останніх днів свого 
жиря. тобто тридцять сім років. Григорій Силовим 
працював а Інституті загальної та педагогічної пси 
хології Академії педагогічних наук СРСР /Київ/ 
З них 28 років директором, а з 1973 р.
— завідуючим лабораторією психологічного розвит 
ку мислення школярів. За великий вклад у роз
виток педагогічної науки у 1967 р. він був об 
раний дійсним членом /академіком/ АПН СРСР. 
а трьома роками пізніше удостоївся почесного 
звання заслуженого ^іяч^ науки республіці

Майже все життя він прожив у Києві, але 
завжди пам’ятав рідне Могильне Не раз приїздив 
сюди під час відпусток. підтримував зв’язки із 
земляками, цікавився їхнім життям Пишався він 
не тільки своїми численними вихованцями, але і 
сином Платоном, який став видатним фізіологом. 
Героєм Соціалістичної Праці, академіком. Нині він
— директор Інституту фізіології ім О.О. Бого
мольця АН України.

В. Сан дул, 
краєзнавець.

БОКАЛ НА 
ЛАНЦЮГУ

проходив 
з 

що 
(13 
Бо 
На

Усі, хто 
повз автомат 
газованою водою, 

біля універсаму 
школа), посміхалися, 
й справді смішно,
товстелезному залізному 
ланцюгу причеплений 
скляний пивний бокал. 
Я згоден, що склянки 
крадуть. їх не вистачає, 

ланцюг разом

сміхом викликає в душі 
якесь неприємне почут
тя.

Я хотів напитися, та. 
підійшовши до автомата, 
не відважився взяти в 
руки бокала, який був 
закутий в такий страш
ний ланцюг. • Бачив, 
й інші 
підозрою 
нього і 
універсам.

м.Повомиргород

самостійною 
зв’язки з►ШКОмн ПЄ 

Налагодити

крім цьо»<» 
зв’язки 1

необхіДН” 
Із Сои .•я

гадуємо

Тест про

ПРО твоє

6 7 8 9
10

5 .5 5 0 0
5

0 О О 5 5
О

a

про 
за-

помиляються?
5 ~ “

тобі мати 
друзів?

одразу, як-
б незначні 

ставлення

собі
___  в цьому 

Тобі цікаво знати 
Тоді дай відповідь на

розмовляти розписаний 
про свої і........  ........

МОЛОДОМУ 
КОМУНАРІ
весь 1992 рік!

втіху кіровоградські 
обласному центрі

фапатам-тінеиджерам сьогоді 11 
успіхом гастролювала

Підлітки часто ставлять 
питання: “Що таке "я" 
світі?" ---------
це?
питання:

1. Чи вибрав би ти професію 
актора /актриси/ або політика?

2. Чи дратують тебе люди, 
які одягаються і ведуть себе 
екстравагантно, незвичайно?

3. Чи зможеш ти 
з іншою людиною 
інтимні переживання?

4. Чи реагуєш ти 
що помічаєш хоча 
ознаки нетактовного 
до тебе?

Чи стає тобі не по собі, 
інші добиваються успіху в 

області, в якій би хотілося 
успіх й тобі? ’
Чи подобається тобі бра- 

за щось важке, щоб по- 
що й ти здатен спра- 

з нелегким завданням?
Чи міг би ти віддатися 
виконанню чогось виключ- 

незвичайного?
Чи подобається 
і те ж коло
Чи подобається тобі мати 

упорядковане життя.

5. 
коли 
тій 
мати

6. 
тися 
казати, 
витися

7. 
цілком 
ного.

8. 
одне

коли чітко

інших справ?
° 10. Чи подобається

реставляти меблі в своїй кімнаті 
чи квартирі?

11. Чи любиш ти виконувати 
одну і ту ж справу кожен раз 
по новому?

12. Чи подобається тобі до
золяти тому. хто. на Т2?:с
ку. занадто про себе думає? ’

13. Чи подобається тобі по
казувати. що твої вчителі, батьки

, яка користується ав-
неправі, —.............
2 3 4
13

або людина, 
торитетом. і

1 :
11 12

Так 0 0 5 5
5 5 < 5
Ні 0 5 0 0
0 0 0
Від 65 до 35 очок:

склади Із захованими нщарлми А 
я б налагодила .зовнішні економічні 
іншими розвиненими країнами

насамперед троби/іа б усе 
лля тої о щоб Україна вийшла Ус'РСР/ а/іе була в . союзі економіки 
коаїн Щоб У країні були свої іриіш Щог 
країна мала “Аерву '(>рою на ;нри.ори
Тпрбл Ліквідувати А! с. ЯКІ |І(' прино; ЯІЬ тзкл 
kodhctI U йльну програму треба змінній ■
била б так щоб школярі від 14 років могли 
почіогово працюнаїи на якомусь підприємс.ві 
" мали” кошти на кишенькові погреби

“Пеоше ЩО зробив би це еідстоюваї
би позицію про збереження кордонів України, 
які існують на сьогоднішній день. Створив би 

Чппбмн би УкоаіНУ самостійноюнайману армію. Зроби« би Україну 
державою, підтримував би міцні 
іншими країнами

“Поліпшити становище в країні 
ревести на. українську мову 
торгівлю з іншими країнами

володієш відмінними 
здібностями, щоб ефективно впливати 
на оточуючих: міняти їх погляди, вчити, 
радити, керувати. В таких ситуаціях ви 
почуваєте себе чудово. Ти нсрскона- 
ний/на/, що людина не повинна зами
катися сама в собі, уникати товариства 

ТВл!?мд?УМ- ‘и,,,их -иодей. триматися збоку і думати 
лише про себе і про свої проблеми. Ти 
маєш потребу робити щось для інших, 
керувати ними, вказувати на помилки, 
вчити їх знаходити радість і задоволен
ня поза собою, в реальній дійсності. Ти 
вважаєш що тих, кого такий ідеал не 
влаштовує, не варто жаліти. Ти во
лодієш певпою силою переконання.

Однак, слід мати на увазі, що твоя но 
зиція може мати характер крайнощів і 
ги маєш шанс перетворитися у фанати 
ка або тирана.

Від ЗО до 0 очок:
На жаль, буває так, що твої докази 

недостатньо переконливі, хоча й вірні. 
Ти вважаєш, що твоє життя /як і життя 
інших людей/ повинне підлягати вимо 
гам дисципліни, здорового смислу і хо 
роіиих правил.-Тобі не подобається ви 
кону вати що-небудь “черезсил) '.'І но і» 
ти занадто стриманий і завдяки цьомх 
може /і і не досягнути бажаного, а в дея
ких ситуаціях твоя поведінка може бу ги 
неправильно витлумачена.

4

4 
4 
4 
♦ 
4 
♦ 
4 
4 
4 
4 4 
4 
♦ 
4 
♦ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 4 
4 
4 
♦ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

коленм.Кіровоград.

ЦІНА ГОЛКИ

• • •

парк

Пішли

і

В.ЛИКОВ.
Аліма

ЩО 
з 

на 
в

ХТО 
такого

Цікаво, 
нахідник 
збереження

в гараж 
куртку.

:$й
?<:■

со- 
тебе 

Лєнка

Ключ від гаража 
там якийсь чувак

як і

покурим, 
звідси. 1

люди 
дивилися 
заходили 

пити

Нещодавно 
бібліотеці для

4 fr

допомогти.
ДЛЯ тебе все

через 
залигав:

мовчиш?
Нарешті він

му.сиш влізти 
машини мою 

якої машини?

якщо, цією справою зай- 
може краще под

вій буде радий, 
машини знаходять

й-йї:

Надсилаю кам вірша, який присвятила 
пам’яті її оря Талькова.

’’БОЛИТЬ ДУША.

Телефон "ВІТРИЛ

футь
ДУДУ

коли тебе 
Дайте мені

'повинна мені 
ж знаєш, я

факультету російської філології па-
відомі пісні із кінофільму "17 

’’ . ....... “ стилі ретро.

жестоко
тьі, Судьба!

в траурном покло-

сів на уламок лавки біля 
танцмайданчика, зітхнув, дістав 
"Голдстар /звідки взявГ ІЦе 

у нього й на "Ватру" не

тебе нялась 
звонити 
адже 
рідко.

стал для

Г OT VCMOCb свят!

Фото О

І

я.

ж ви- 
способу 

збереження склянок і 
чи не можна було при
думати щось
оригінальніше?

А.КОВАЛЕНКО,
14 років.

Пишу вам тому, що болить душа. Пішов 
із житлі такий талант, зірка, яка не з'явиться 
на небосхилі естради ніколи. Не віриться.

Я належу до тих людей, для яких Ігор 
Тальков був не лише одним із хороших 
співаків, а найулюбленішим. Тепер його не
має. Я глибока сумую.

Не вірю, іи*о Ігор Тальков міг померти 
такою випадковою, нерозумною смертю.

Віктор Цой. Ігор Тальков. Чи не багато 
випадковостей?..

“ВАЖКО
ЗБ 

ОПОРИ

І. ТЕНЕН КО,
19 років.

Убит... О. как
Распорядилась,
Перо застыла 

не:
Осталось много недописанных сти 

хов.
I редет тоска в печальном пере-

звоне
Сердец. в которых жив Игорь 

Тальков.
Он посвящал свои нам песни 
Хотел, чтоо стали мыслящими 
При жизни был он человеком 

сти.
А после смерти 

святым.
Как гимн. была для всех 

“Россия" —
Готов был душу' Родине отдать.
А как мечтал страну видеть сча

стливой.
Которая 

встать!
силах

ЛІТЕРАТУРНА ХВИЛИНКА

РЕПГОП І 
“ГАУДЕАМУС” В 

СТИЛІ 
СОЦРЕАЛІЗМУ

Актовий зал педінституту переповнений, коли 
проходять змагання клубу веселих та ви
нахідливих. Того разу героями дня були команди 
факультетів російської та української філології, 
фізичною виховання.

На презентації іміджу команди кращими були 
студенти-українці. Капітан' Володимир Мельниченко 
зумів створити добре враження про свою ко
манду. Майбутні словесники показали цілісну про
граму — з’їзд мафії". Насмішили глядачів
‘піонерки", Олена Коверга та Олена Курінна, 
гангстери" Василь Черкас та Віктор Капітанчук, 
лідер мафії" Сергій Другаль, "гість з’їзду Ху

сейн Артур Мартиненко.
’Студенти ....... —

родіювали е 
миттєвостей весни". танцювали в иСіНи.
Ірина Гайворонська була неперевершена. співаючи 
пісню ’А я інститутка..."

Багато гумору було в музичному конкурсі. 
Українці демонстрували стиль “гоп”: студгоп, рок- 
гоп, репгоп. росіяни — стиль “диско’. Майбутні 
фізруки "виставили" хор. який співав пародійний 

Гаудеамус у стилі соціалістичного реалізму. Хо
ром керував боксер у рукавицях.

- Живу картину ‘ Бурлаки на Волзі” демонст
рували юнаки з факультету фізичного виховання 
/тягли дитячу автомашину “Волга"/.

Я 
хоч 
своїм 
якусь р А .• 
Ходжу В Г 1ї 
між дівчатами 
В класі є д- 
до мене 
але з 
ворити 
написати 
закінчувала 
лася з хлопцем 
нашу школу. С 
рік.

Він почав приходити до ме
не. Ми з ним потоваришували 
і я його навіть покохала. Але 
це все було недовго. Він почав 
приходити з своїм товаришем. 
Потім почав мене вмовляти, 
щоб я вступила з ним в ста
тевий акт. але я відмовилась і 
з цього все почалося. Пішли 
по школі плітки. І майже всі 
відвернулися від мене. Це було 
дуже тяжко, але я терпіла. З 
тим хлопцем я посварилася. І 
коли я почала зустрічатися з 
хлопцем, який мені допоміг пе
ребороти себе, витримати всі ці 
наклепи, то Сашко почав знову 
приставати. Говорив, що він ме-. 
не кохає, що все те було по
милкою. Але я- не вірю, і з 
Ігорем не збираюся розлучатися. 
Але ось весною його заберуть 
служити в армію, як я буду 
без нього? Без опори... Адже 
так важко >кити, ------ --с-
ніхто не розуміє, 

якусь пораду.

вирішила написати, 
би з кимось 

нещастям і < 
пораду, як

Мені 16 років, живу я 
.... і 11 клас. г~

‘••_1 майже 
декілька 

ставляться 
ними я не 
відверто. І 

листа.
8 клас, 

м який ходив 
був старший

___ щоб 
поділитися 

одержати хоч 
бути далі.

я в селі, 
але друзів 

! не маю. 
дівчат, які 

непогано, 
можу пого- 

от вирішила 
Коли я 

познайоми- 
У на

цигарковому диму дискотеки я 
знайшла його на темному боці 
"О колишнє кафе переробляли 

Сидів він біля стіни на купі 
схиливши голову на коліна. 

-■•= погляд був каламут- 
овиз “кайф", ч 
_. ..и звідси, тре-

У 
ледве 
залу, де 
в бар. ( 
ДОЩОК, і 
Вій відкрив очі, і 
ним. Він явно ловив 1

— Привіт. Макс. пішли 
ба поговорити.

-- Сідай, тут кльово.
— Тобі краще піти 

шукають фараони.
Ми вийшли і пішли 

до стадіону. Максим
Ну що там?
Пов’язали Льоху, знайшли 
бабки і ще щось. До 

приїзжали. два рази.лому. І 
мусора 
бачила.

Він 
літнього 
цигарки 
вчора у 
вистачало/.

— Що ви натворили? Невже знов 
кудись • влипли? Чого ти

Макс мовчки палив.
обізвався:

— Ти
— Ти 

зроблю.
— Ти 

забрати з з

— Пам’ятаєш. минулої неділі 
катались на машині. Я тобі сказав, 
що взяв п в брата.

- Ну!
— ‘ У мене немає брата.
— Значить ти вкрав машину 

залишив там куртку? І де ж вона?
— В гаражі, біля пустого будинку, 

ти була на тій хаті. Ключ від гаража 
у мене є. але 
поселився.

— Але 
міліція, то, 

господарю.
вкрадені

Машина йому вже не потрібна, 
розповім.
Його ніхто не зачіпав, він за

гинув сам. Ми були поряд. могли 
врятувати, але не зробили цього. Він 
викликав лише почуття огиди... Він 
торгував соломою. багато хлопців і 
дівчат посадив на ' голку, холоднокров
но вбивав майже дитячі життя, на
живався на цьому...

Ось таке оповідання надіслав нам Володя 
/на жаль, ні прізвища, ні адреси він не вка
зав/. Оповідання дещо відредаговане, пере
кладене па українську мову.

Надсилайте нам свої твори! Діліться з ро
весниками -польотом свого духу, фантазії, 
творчості!

ЗНАЙ ДЮМА І ЩЕРБАКОВА
В

„.... юнацтва 
імені Бойченка було про- »г-|л„л чудес”, у 

школярі 
----- ко

до 
та- 
як 

-------- ---------- Дю
Нові пригоди Аліси"

“Вам і не

ведено “Поле 
якому • грали ___
кібернетико-технічного 
леджу. Ключем 
відгадки стали знання 
ких відомих творів. 
“Граф Монте-Крісто" 
ма, ‘Нс?: 
Буличова. “Вам і 
снилося" Щербакова

Добрий настрій, азарт, 
бажання грати допомогли 
нам створити атмосферу 
дійсно захоплюючого шоу.

Тут було все? Удачі 
і невдачі, сюрпризи, при
зи і. нарешті. — пере- 
можгці, Антон Шуль 
гаїнии.

За свої знання ’ він 
одержав цікаву кни’-у 
збірник зарубіжних детек 
тивів.

С. Ж У/К КЛЕПКО.
ст. бібліотекар облає 

ної бібліотеки імені Бои 
ченка.

м.Кірової рад.
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Такий ось лист.
Можна було б 

посміятись, іронічно мах 
■кути рукою — знайшла, 
мовляв, проблему. Мож
на було 6. якби не 
знаги. що в такому віці 
подібні проблеми сприй
маються як трагедія. 
Адже коли тобі 15 /чи 
16. чи • 17/. так хочеть
ся бути гарною. Із 
пишним волоссям. чу
десною шкірою, і* зви
чайно. стрункими нога
ми. Щоб оглядались на 
вулицях перехожі /із 
захопленням!/, та й 
хлопді-однокласники зро
зуміли. нарешті, що не 
обов'язково відшукувати 
симпатичних дівчат на 
танцювальних майданчи
ках чи вечірніх вулицях. 
Однокласниці теж не 
гірші. особливо, якщо 
поглянути на них не як 
на зарозумілих вискочок 
чи занудливих
відмінниць. а як на 
гарних вродливих ровес
ниць.

Хлопці, відкрийте очі. 
А ми спробуємо допо-

ним 
рух 
гімнастику, 
м’язи достатньо, 
головніше. р' ~ 
зміцніють — 
ПОДІЛ ------------
них
У ня. 
ся.

і тоді кожен 
перетворюється 

Коли
“ ;. а ___
рівномірно 

перероз- 
навантажень 

поставить 
правильніше 

форма їх

ваш 
в 

ж 
най-

------- на 
кістки ніг 
положен 

виправить-

Ось чому —- як це 
не дивно на перший 
погляд — майже всі 
вправи для ніг є 
універсальними. Повні 
ноги стають стрункими, 
худі — повніють. Впра
ви підтягують розтягнуті 
і розслабляють вкоро
чені м'язи, тому, маючи 
•велике терпіння, і напо
легливість. можна навіть 
зменшити невелику кри
визну. Крім гімнастики, 
дуже корисні для ніг 
ходьба, плавання, лижі, 
ковзани, ігри з м'ячем, 
особливо баскетбол.

Виконувати впр 
треба спочатку по 
разів кожну, потім 
стугюво довести до 
15 разів. Дихання 
час гімнастики не 
тримуйте — 
вільно. Не і 
робіть вправи 
і спокійно . — 
сил юс ться 
м’язи.

ави
3-5 
по-
10- 
під 
за

дихайте 
поспішайте, 

і повільне» 
так 

вплив
по 
на

тягніть ноги, підніміть їх над 
ПІДЛОГОЮ і зробіть 16 ПрХЖ- 
них рухів угору-вниз. 2 рази.

2. Ляжте,_руки в боки, 
зігніть ноги в колінах і опу
скайте наліво, направо. По 
10-12 разів у кожен бік.

3. Положення те ж. ноги 
витягнуті. Повільно, з напру
женням, по черзі’тягпіть нос
ки па себе, від себе, потім на
впаки. ЗО разів.

4. Ляжте на спину, руки 
вад головою, прямі ноги 
пружними рухами повільно 
піднімайте до кута 45° і так же 
опускайте у висхідне поло
ження. 8-10 разів.

5. Ляжте на живіт, руки 
витягніть вздовж тулуба. 
Підніміть тулуб і голову, а 
ноги притисніть до підлоги, 
прогніться всипні і поясі. 10- 
12 разів.

6. Ходьба по кімнаті 35- 
40 секунд, прискорена — 35 
секунд, біг — 35 секунд.

10. Ходьба, потім біг па 
носках. 1 хвилина.

3-Й КОМПЛЕКС 
/СКОРОЧЕНИЙ — 
ДЛЯ ТИХ. КОМУ 

ніколи/

1. Станьте, ноги разом, 
енергійно згинайте і розги
найте коліна. 20-25 разів.

2. Ноги разом, руки на 
поясі. Високо підніміть ногу, 
зігнуту в коліні, відведіть її 
вбік і поверніть у висхідне 
положення. По 10 разів — 
кожною ногою.

3. Станьте па коліна, ру
ки на поясі. Повільно на
хиліться вперед, торкніться 
лобом колін, потім так же 
повільно поверніться у 
висхідне положення. 20 
разів.

4. Станьте прямо. ру ки на 
поясі, по черзі піднімайте пе
ред собою випрямлену ногу. 
По 16 разів кожною ногою.

3. Ляжте на спину, руки 
пал головою. Ноні нідніміїь 
вгору і зробіть кругові рухи 
стопами вліво і вправо.

4. іііг па місті, повільний, 
середній, швидкий. 1 хвили
на.

Якщо ноги прямі, 
дуже повні чи, навпаки, 
худі. крім названих 
вправ корисні ще и 
такі:
ЯКЩО НОГИ ПОВНІ:

Станьте перед
СТІН О'Ю , долонями
впріться у стіну і 
піднімайте вбік випрям
лену ногу не відтягуючи 
носка. Повторіть по 2и 
разів кожною ногою. 
Виконуйте не менше 2 
разів на день.

ЯКЩО НОГИ ХУДІ:

Поставте ноги разом
1 присідайте на носках
2 рази в день по 20 
разів.

Станьте, ноги разом, 
руки на поясі. робіть 
на носках пружні рухи 
по 100 разів • 2 рази 
на день.

3. Сядьте, витягніть ноги 
і швидко, різко повертайте 
ступні носками назовні, на
пружу ючи мускули ніг.

Якщо ноги викрив
лені формою X. радимо 

.побільше їздити на ве 
лосипеді. плавати бра
сом. кататись на лижах, 
стрибати, бігати. Корисна 
й така вправа: сідати" 
по-східному. схрестивши 
ноги. і повільно 
підніматись без допомо
ги рук.

Хочемо дати. ще 
кілька порад по догля
ду за ногами. Адже 
вони “працюють" цілий 
день: коли ми ходимо, 
стоїмо. ..займаємось спра
вами. їм теж потрібен 
відпочинок і
зміцнювальна гімнастика.

Наприклад, така:

Лежачи чи сидячи, на
пружте м'язи ніг, підігніть 
пальні, потім розігніть їх і и 
розслабте м'язи.

Підніміться на пальцях 
ніг, побудьте в такому поло
женні, потім станьте на всю 
ступі по.

‘‘Я пишу цього листа у великому розпачі, прошу вас. 
допоможіть. Дивлюсь на своїх ровесниць, на їх чудові 
стрункі цоги, до яких так пасує коротенька спідничка. — 
і ледь не плачу з горя. Я не можу її одягти, я му іпу носити 
довгу спідницю, аби прикрити нею свої ноги.

Ні, я діє можу сказати, що вони в мене зовсім 
нікудишні, але ж не такі гарні, як в інших дівчат. Що мені 
робити? Що робити? Якби ви знали, як хочеться одягти 
симпатичну мініспідничку. пройтися містом... Але...

Допоможіть! Допоможіть мені і таким як я! А як не 
допоможете, то хоч порадьте, куди звернутись. Бо не 
знаю вже. що зроблю з собою...

Олена
м.Олександрія.”

і тим 
мають 

Голо- 
ду-

могти Олені 
дівчатам. як і 
подібні проблеми, 
вне — не падати д, 
хом і бути впевненою 
завжди і скрізь, що ' ти 
— найкраща і наиврод 
ливіша. Ну і рооиіи. 
звичайно, для цього все 
можливе.

Займатись 
кожен день, 
два рази 
ввечері, 
бо» оніж.

необхідно 
бажано 

вранці і 
Краще всього 
на килимку.

<Отже...

Пропонуємо вам 
кілька комплексів. з 
яких можете вибрати 
найбільш підхожий для 
себе.

ДО УВАГИ ТИХ. 
ХТО ХОЧЕ МАТИ 

ГАРНІ НОГИ

1-ИЙ КОМПЛЕКС

Деякі дівчата схильні 
перебільшувати свої не
доліки. але інколи ноги 
й справді бувають не
красивими. викривлени
ми. Найчастіше. це є 
наслідком перенесеного 
в дитинстві рахіту або 
просто неуважності й 
недосвідченості бать./.-, 
насильно 
раніше, і 
вили 
Дівчаткам 
чикам — 
нього 
сталь ------- ... __
повітря. ' вітамінів, а най
головніше. активно зай
маються спортом — ба
гато бігають, стрибають, 
плавають — можна не 
хвилюватись: ноги, як і
вся фігура. будуть 
стрункими, гарними, до
вгими.

1. Ляжте на спину, руки 
на поясі, зігніть ногу в коліні, 
розітніть вгору, щоб була аб
солютно прямою, знову 
зігніть, опустіть. По 20 разів 
лівою і правою ногою.

ості й 
батьків: 

садили дитя, 
ніж треба, ста

на ніжки.
_і /та й хлоп 
теж/, які з ран- 
віку мали вдо- 
сонця. свіжого • -----а

активно 
спортом —

2. Станьте прямо, ноги 
разом. Нахиліться, не згина
ючи колін і постарайтесь ру
ками обхопити
гоміл ковостоп II і суглоби. 
Випряміться, 20 разів.

3. Сядьте, упріться рука
ми в'підлогу за спиною, 
підніміть вгору пряму ногу, 
відведіть убік, знову вгору, і 
у висхідне положення. По 10 
разів однією ногою, потім — 
іншою.

Коли ж цього немає, 
треба братись за діло. 
Навіть в дорослому віці 
можна багато виправити, 
якщо багато рухатись, 
займатись •спортом і 
щодня /підкреслюємо, 
щодня/ виконувати
спеціальні вправи.

4. Сядьте, зігніть ноги в 
колінах і підтягніть до гру
дей. Ляжте на спину і знову 
ся іьте. 25-30 разів.

Великого дива, зви
чайно, не станеться, але 
позитивні зміни обов’яз
ково будуть. Для тих, 
хто до наших порад 
поставиться серйозно, 
хочемо наголосити: 
нятг'я розраховані 
довгі місяці. 
ки. Повинна 
звичку' і 
обхідністю 
вжди — 
ДИГЄ ЧИ 
матись

5. Поставте ногу на 
стілець, руки па потилицю. 
Згинайте і розгинайте ногу в 
коліні, потім змініть її на 
іншу. По 20 разів кожною но
гою.

навіть 
ввійти 

стати 
манера 

стоїте ви. 
ходите — 

рівно, ніби 
витягуватись вгору 
росли Спочатку це..

• чайно. ДУ*е 
але ;

за- 
на 

ро- 
в 

не- 
за- 
си- 

три- 
аж

_ • ЗВИ- 
втомливь 

стає зшг<

6. Станьте прямо, ноги 
разом. Підніміться на носки і 
опустіться па п'ятки не мен
ше ЗО разів.

2-ИЙ КОМПЛЕКС' 
/УСКЛАДНЕНИЙ/

на
1. Ляжте на спину, руки 

поясі, з напруженням ви-

Сидячи, з'єднайте коліна 
/стопи при цьому на підлозі, 
на ширині плечей/, напру
жуючи м’язи ніг. Потім розс
лабте.

Побігайте дрібними кро
ками по кімнаті на пальцях.

Пальця\иі лівої ноги 
підніміть з підлоги олівець 
чи носову хусточку, потри
майте кілька секунд, потім 
випустіть. Те ж саме пальця
ми іншої ноги.

Носки і п'ятки разом. 
Підніміться на пальцях і 
повільно опустіться на п'ят
ки. х

ходьба — 40 секунд, ходьба 
па носках — 35 секунд, ходь
ба на п’ятках — 35 секунд, 
ходьба на всій стопі — 40 се
кунд.

7. Станьте лицем до 
стіни, ноги на ширині пле
чей, підніміть руки вгору, 
упріться долонями в стіну, 
прогніться в спині і повер
тайте тулуб вліво, вправо. 12 
разів у кожен бік.

8. Самомасаж. Зігніть но
ги. Погладжуйте, розтирай
те. поплескуйте і знову по
гладжуйте стегна, потім по
кладіть стопу лівої ноги на 
коліно правої і зробіть масаж 
гомілки. Змініть положення 
ніг.

9. Станьте, ноги разом, 
руки на поясі. Розведіть ноги 
на ширину плечей, перестав
ляючи то п’ятки, то носки, 
ковзаючи стопами по 
підлозі. 20 разів вліво і'20 — 
вправо.

Щовечора мийте но
ги і розтирайте їх 
щіткою. Потім. витріть 
насухо, змажте кремом 
і зробіть масаж, пальців 
ніг. стоп, і гомілки.

4-Й КОМПЛЕКС

Корисний для ніг і 
черевного пресу, тому 
особливо рекомендуємо 
повним.

1. Ляжте па спину, руки 
витягніть вздовж тулуба. 
Підніміть випрямлені ноги 
високо над підлогою і 
•‘пишіть" у повітрі двома но
гами 1,2,3, 4. 5,6, 7, 8,9, 10. 
Потім навпаки з І Одо 1. Кому 
важко •‘писати" двома нога
ми, можна почати однією. 
Слідкуйте, щоб носки їх були 
відтягнутими.

2. Станьте лицем до 
спинки стільця на відстані 
кроку від неї. Підніміть ліву 
ногу перед собою і 
торкніться носком ноги цієї 
спинки. По 10 разів кожною 
ногою.

Тонкі ноги стануть 
красивішими, якщо бага
то ходити. їздити на 
велосипеді, робити впра
ви. які _ імітують цю 
їзду. Зайві -кілограми 
можна скинути. якщо 
стрибати через скакалку, 
ходити позмінно на но
сках і ------ ■
чайно.
на

на, п’ятах і, зви- 
бігати, кататись 

лижах і ковзанах.

КРИВІ НОГИ: 
які нагадують букву 

О, виправити 
складніше, але й тут 
багато можна досягти, 
якщо вперто займатися 
фігурним катанням на 

ковзанах, лижами, 
гімнастикою, плаванням.

Корисні /крім вказа
них/ і такі вправи:

І. Станьте па коліна, роз
ведіть носки і сядьте на п'ят
ки чи на підлогу між ними.

2. Поставте ноги на ти
ри п у плечей і присідайте, 
з'едну ючи коліна.

Всі ці вправи повто 
рюйте по декілька 
разів.

Корисно ходити бо
соніж по траві і піску, 
вдома — по килиму. 
Зимою приймайте ванни 
для -ніг позмінно із 
теплої і холодної води, 
влітку ходіть берегом 
річки, бродіть по коліна 
У воді.

Якщо шкіра на п’ят 
ках стала твердою., що
дня робіть теплу ван
ночку -для стоп (протя
гом 10-15 хвилин), до
давши у воду солі. 
Після ванночки потріть 
п’ятки пемзою і ввітріть 
у шкіру трохи крему.

Крем краще втирати 
обома руками, масажую; 
чи при цьому ‘СТОПИ ніде 
від пальців вниз, щоо1 
покращити кровообіг. 
Такий масаж /2-3 хви
лини/ робіть щовечора, 
особливо якщо ви цілий 
день провели на ногах.

Для втомлених ніг 
можна також пореко
мендувати "гімнастику у 
повітрі". Вона знімає 
втому, покращує крово
обіг, сприяє зникненню 
набряків.

Гімнастика викону
ється лежачи, у швид
кому темпі, з піднятими 
вертикально ногами, ру
ки обхоплюють стегна. 
У цій позі треба роз
слабити литки, а потім 
згинати і витягувати 
стопи, примушуючи пра
цювати суглоби щиколот.

Махаючи піднятими 
ноіами, старайтесь, щоб 
коліна залишились неру
хомими. Змахи спочатку 
повільні, поступово вони 
прискорюються. Спробуй
те аплодувати ногами.

Ще одна просту 
вправа: сядьте на
стілець і кілька хвилин 
катайте босими ногами 
порожню пляшку.

Одним словом, хочете 
мати гарні ноги, працюйте і 
ногами, й головою.
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н
кувала
Індію. Виявилось, 
бителів 
у нашій
Є й 
ники 
країни, 
від читачів листи, 
вони просять 
розповідати про 
акторів індійського

аша газета 
неодноразово 

матеріали 
що 

індійського 
області 

талановиті 
мистецтва 
Редакція одержує 

в яких 
більше 

Індію 
кіно.

вже 
дру- 
про 
лю- 

кіно
немало, 

прихиль- 
цієї

"Насамперед 
в и щ н і с т ь". 
фільмі Мітхун 
Дресирувальника:
СТРУНКИЙ — одне -СЛОВО, 
фактурний актор.

час

видо- 
цьо му 

костюмі
кіно
жи,

високий.

Під 
фільму 
налісти

зйомок 
радянські жур

нали змогу взяти

Ти
вже

чи

знімаєшся в 
14 років, ска- 
задоволений

роботою? 
Так. звичайно.

своєю

цілком
що роблю на екрані, 
іншому разі.

даЖЖЖда

Т Мій Ї:

да

я
задоволений тим.

В 
мабуть, про-

да

точки зору 
глядача. Ми 
все цінуємо у 
довищність.

— А кого

індійського
перш за 
фільмі ви-

бак...
— Так.

ських акторів
— Прізвищ.

назвати не

із радян-
ти ».знаєш?

лю тварин, 
не вдома 
/Радянська

не став би цим

це твій
рад янсь ко-

Чи ви- 
роботи

на жаль, 
можу. Але 

деяких впізнаю в облич-

па подарувала 
двадцятого пса

— Розкажи

я дуже люб- 
Собак у ме- 
дев’ятнадцять 

знімальна гру- 
Мітхуну 

— дога/, 
про свою

родину.

ЧАКРА БОРТ'

акторів
демо 
відповідальність 
джувати. що

- — кращий серед них. 
Але, безумовно, він — 
справжній майстер.

Багато прихильниць 
Чакраборті цікавляться, чи 
він сам співає? В прин
ципі не секрет. що 
індійські актори, за ду- 

малим винятком, 
співають: із

і співаків, 
брати

Не бу- 
себена 

й
Чакраборті 

серед

ствер-

цікавляться 
листування 

. одному із 
газети ми 
адреси.

Сьогодні знайомство з 
актором Мітхуном Чакра
борті. Він став для ра- 

глядача найу- 
актором 

Ріші Капура /сина 
Капура/. 

незабаром
нашої

адресами
з ними, 

номерів нашої 
вже друкували

дянського 
люблен ішим 
після 
Раджа

ж е
самі не

.чудово

Мітхуна 
тую за 
кіноекрана":

Мітхуне. чи ти пи- 
У 

чи 
має

інтерв'ю.
"Новинами

шаєшся тим. що ти 
нас такий популярний, 
це для 
ніякого

матися.

- У скількох фільмах 
знявся?

Ого’ Не пам’ятаю, 
щось близько 150.

"’За законами 
джунглів" 
перший 
індійський фільм., 
никають під час 
якісь проблеми?

— На щастя, 
проблем не 
задовол ений 
всім.

Успіх
досить

тебе не 
значення?

Звичайно ж.
за кордоном 
приємна річ, 

мене

ні.

про-
важливіше

ніяких 
виникає. Я 
абсолютно

Мене оточують сер
дечні люди. Г 
но розуміємо 
ного.

Ми прекрас-
) одне од-

Хотілося б
До

знати
радян-

пам’ятаю їх 
фільмів. які бачив 
кінофестивалях.

— У яких країнах,
крім СРСР. ти був?

— Я об’їхав
країн Азії. окрім 
був у Англії.

— Мітхуне. які 
ти знаєш?

— Англійську, 
бенгальську, 
російську — 
додає вже г 
— "чуть-чуть".

— У -тебе с* хобі?
— Дуже люблю фут- 

коли вчився вбол. Ще 
коледжі 
команді.

із 
на

багато
того,

мови

рідну 
хінді та 

сміється і 
по-російськи.

грав у його

в

два сини: 
шість/ і 
півтора/.
минулому 

Балі.

цим 
професійні 
фільмах 

співає, але

справляються
У

не— У мене
Мімо /йому
Рімо /йому 
Дружина ' —
актриса Йогіта

Мітхун Чакраборті бли
скуче виконував завдання, 
які ставили перед

Вражала його
працю- 

без пе- 
поті чола.

ним

невеличкі пере- 
зйомками і зно-

режисери, 
працездатність 
вав він 
ребільшення. в
Відпочинку практично не 
було — 
рви між
ву дубль за дублем. Для 
нього кіно 
серйозно, це 
та. І ще -
чудово танцює, 
студентські 
кращим 
себе в 
бачили

в
був

У 
Ми

співаки. 
Мітхун 
недавно

писав платівку, 
виконав пісні 
індійських 
Вийшло

за-
якійна 

відомих 
композиторів,

непогано. Мітхун 
— надзвичайно чарівна 
людина. безпосередня, 
відверта і щира. Він за
войовує прихильність 
своєю простотою.

гумору та 
"зірки"

тям
почут- 

рідкісною 
дитячою 

життя.
для
цікавістю до
Мітхун — емоційний, ро
мантичний. З веселого і 
трохи бешкетливного лег 
ко
і

може стати - замріяним 
навіть сумним.

там
стрічка

чули, і 
багато

танцювати?’
Звичайно!на ек- 

об ла сті

це дуже 
його робо- 

Чакраборті 
Уже

роки він 
танцюристом 

кіноінституті.
чимало танцюючих

знову
ранах
з'явиться нова

Добірку підготував
Л. САВИЦЬКИЙ.

НА ЗНІМКУ: МІТХУН 
ЧАКРАБОРТІ.

Репродукція О.ГРИБ А.

І ось те для
бути популярним у своїй 
країні і займати 
стабільне становище.

твоє ставлення 
ського кіно.

— Радянське к іно
мені здається занадто 
проблемним. Звичайно. вдома

к

&
СО

Кров 
знову 
ник поставили 

же трусы...” Було 
це сказав якийсь 
чув, коли сам був 
поруч стояв дебелий, 
мадянин”. якому 
Можливо, я тоді 
пін: немає сенсу 
чувати йому зараз, 
опохмілений МОЗОК І 
пояснень. На жаль, 
внутрішньо готові до 
вин. І коли вони 
емоційний стан просто 
елементарною вихованістю 
бог нагрубити людині 
віком.

А сказати було що...
Мій дід Роман Харитонович 

барський був до війни не останнім 
чоботарем у місті, його вироби но
сили 
вгий 
36 
ЯК [ 
з 
загинув /або як у той 
"пропав безвісти”/ у 
"котлі”.

Відплакала. відгорювала своє 
буся... Але треба було якось 
раду двом синам, з якими 
нулася з 
на Уральському заводі, 
щла після війни заміж 
лодого.
запасу. 
Юхим 
залишився ---------
всіх рідних і близьких_ знищили фа
шисти.

ДіД 
люків, 
бросердим. 
відбиток на 
за все він 
"про 
що 
кого 
людина і

Тільки 
помотало 
двічі 
рази 
смерті 
колкіе. 
затримувався 
шпиталях

коли не та в но 
Как это намят- 

Кому? Это 
дивно, якби 

я 
а то 
“гро- 

сорок.

закипіла 
почув: 

євреям?
б пе „ 
підліток /таке 
школярем/, 

пихатий 
далеко за 
спасував, полумав- 
будь-що розтлума- 

все одно його 
не сприйме моїх 

ми не завжди 
подібних обста- 

трапля ються. 
гальмується 
— не 

старшій
дай

за

Лю-

кількох
/після смерті/

в навколишніх 
час. У серпні 

років пішов 
він воював 

офіційного

селах
41-го 

на фронт, 
не знаю.

повідомлення 
час

Кавказькому

ще до- 
у віці 
Ким і 
Тільки 

відомо: 
писали

ба- 
Але треба було якось дати 

синам, з якими повер- 
евакуації. де працювала 

Тому і вий- 
війни заміж за немо- 

але ще бравого сержанта 
Поєднала їх однакова доля. 
Вульфович Кононович теж 

самотнім, його сім ю,

ма- 
до-

Юхим був для нас..
не завжди відкритим і

Життя , наклало суворий 
його характер. Більше 
не
І.
на

все
> війну", 

побачив 
стільки, 
витримати 

і пізніше 
йсУґо по 

виходив із 
був поранений 

носив ■ у с. 
Сподіваюсь.

Юхим
і ординарцем

і

любив розповідати 
вважаю, 

своєму 
скільки 

не може, 
я дізнався, 

трьох 
оточення, 

“1 — ДО <
собі кілька 

зрозуміло: 
Вульфович 

при ш

саме тому, 
шляху та- 
нормальна

що 
фронтах, 

чотири 
самої 

ос- 
не 

у 
штабі

“МОЛОДИЙ КОМУНАР”

не служив. З 
бесід, а потім 
нагородних документів 
ясно: тримав дід у < 
"трьохлінійку”, і ПТР, і 
відкриту вогневу позицію 
і в болотах по горло сидів, і 
марш-кидки і танкові десанти 
для -нього 
вою, а медалі 
європейських < 
тами наказів 
найдорожчими 
вважав медаль 
ден 
сволота зрізала у нього на вулиці 
з піджака за рік до смерті.

Низку подібних прикладів можна 
було б продовжити — їх доволі 
в місцевому фактичному матеріалі. 
Але дехто з моїх знайомих, чиї 
батьки полягли на фронтах Великої клад 
Вітчизняної, вважають, що доводити 
участь євреїв у війні — це метати 
бісер перед антисемітами. Однак я 
насмілюся відстоювати іншу позицію: 
попри все 'необхідно йти шляхом 
просвіти і популяризації інформації 
з цих питань. її 
року на пленумі 
тифашис тського 
сформулював Ілля 
зобов'язані 
євреї 
вихваляння, 
спільної 
знищити

Десятиріччя відвертого державно- 
антисемітизму не минули марно, 

жаль, як тоді, так і дотепер 
від часу знаходяться крикливці 

що 
воювали, а відсиджувалися 

Ташкенті /за різними варіантами 
"ховалися в Алма-Аті" і т. п./. 

Так. до Ташкенту було евакуйовано 
чималу кількість євреїв, але не тре
ба забувати про те. що переважно 
це

невеликих
з 

стало мені 
своїх руках і 

снаряди на 
підвозив, 

пі» • ГНІ 
і танкові десанти • ’.їй 

звичайною ратною сира 
визволення трьох 

столиць — результа- 
про наступ. Правда 
для себе дід Юхим

> "За відвагу" та ор- 
Червоної Зірки. Останній якась

в боях/ Ще зро-лишились
зумілішим буде таке формулювання: 
всього у 
брало участь більше як 
євреїв. 200 тисяч з них 
на

Великій Вітчизняній війні 
півмільйона 
залишились

полях 
Хто не 
вулиця.

за

битв.
знає, що в 
названа ім’ям

Героя Радянського Союзу 
Фісановича! Легендарний на 

коман- 
г-вардійської 

вик- 
писав 

досконало володів 
чому переконалася 

яка приймала в

Кіровограді
нашого

галі рідко згадують 
єврейське походження, 
тиви такого страху міцно 
лися в їхній підсвідомості, 
тільки 
всім 
праведникам- рятівникам, 
здається, є й інша 
боювання нової хвилі 
І недарма. Після 
ганами. правопорядку 
пам’ятника 
ресня час 
скидає з 
втоптує в

Певна річ. у нас є багато нор
мальних • людей, котрі розуміють, 
що антисемітизм — неймовірна 
дурість, що це результат накладен-

вони своє 
Певно, мо- 

такого страху міцно вкорени 
в їхній підсвідомості. Так. не 

українськими прізвищами, а 
життям вони завдячують своїм 

Але.
причина: по- 
антисемітизму. 

нерозкритого ор- 
оскверніння 

в ніч з 26 на 27 ве- 
від часу чиясь зла рука 
його постамента квіти і 
землю.

є
земляка
Ізраїля
Північному флоті підводник,
дир Червонопрапорної
лодки, Ізраїль Фісанович був 
лючно інтелігентною людиною, 
музику і вірші.
англійською, у 
королева Англії, 
себе воїнівморяків.

Подвиг сина білоруського народу
Миколи Гастелло увійшов в історію ’ ня низької культури, рабського жит- 
під його ім’ям 

мужності і 
шостий день 

такий самий

/позицію/ще 1943 
Єврейського Ан 
комітету 
Еренбург: 

розповісти про 
воюють на фронті.

а в інтересах 
справи — чим 
фашизм".

СРСР 
‘‘...ми 

те. як 
Не для 

нашої 
скоріше

го 
На 
час 
і проголошують чутки про те. 
євреї не 
в

старі, жінки 
Чоловіки, як 

фронті. І воювали, як 
но, для панів невігласів, 
погано, 
ший 
16-й 
які 
війні.
Радянського Союзу

Факти — 
свідчить про 
за кількістю 

брали участь 
і 5-й за

і діти.
годиться, були на 

це не див- 
зовсім не- 

вперта річ. Пер
те. що євреї — 

народ із тих. 
у Вітчизняній 

кількістю Героїв 
/52 з них за-

як яскравий при- 
героїзму. Та вже 

війни услід за 
подвиг здійснив 

єврей Ісаак Прей- 
Ісаак Іржак. Ілля 
Левицький. Борис 

всього 13 льотчиків-

на 
ним 
сий України — 
сайзен. а також 
Катунін, Зіновій 
Соломонік 
<вреїв.

Серед жінок-Героїв є і дочка 
єврейського, народу — льотчиця 
Поліна Гельман.

18 воїнів-євреїв стали* кавалерами 
найвищої солдатської нагороди 
орденів Слави трьох ступенів.

■ Бабин Яр — незагоєна рана 
раїни. На місяць пізніше така 
трагедія почалася і 
Кіровоградові, де в страшному про
титанковому рові під час окупації 
регулярно діяла гітлерівська фабрика 
смерті. ~ 
євреї 
вимагала 
облави 
криваву 
всі страчені тут 
а третина 
думаємо біля 
тих, хто 
рідне місто, 
красити його 
своєю

Ті 
крізь 
своїх 
не прийшли на відкриття цього мо
нумента пом'янути загиблих. І вза-

тя і політики тоталітаризму. Ці лю
ди своєю діяльністю намагаються 
знищити такі дикі явища, як ан
тисемітизм або неприязнь до інших 
національностей.

Але... поки 
національних 
інерцією і 1 
реєстрацій 
жаючи на і 
пояснювати, 
приїжджають, 
виїжджають 
продовжуємо

вирішення 
йде 

черга до відділу 
не зменшується, 
всі перепони. Не 

що коли в 
вона багатіє, а 

із неї — бідніє.
бідніти...

серйозне 
питань за 

віз та 
незва- 
треба 

країну 
коли 

Ми,

Ук- 
ж 

ПІД

Р.Л ЮБАРСЬКИЙ

Перші часи 
виконували те. 

окупаційна
і доноси 
справу.

дисципліновані 
що від них 

влада. Потім 
довершили цю 

Повторюю, майже 
- це старі, жінки, 

діти. Про них ми 
цього пам’ятника, про 

залишив нам у 
про тих. хто 

зараз своїм 
працею, 
ж одиниці. які

Рів Смерті, які втратили всіх 
близьких, але вижили, чомусь

спадщину 
міг при- 
талантом.

’пройшли

ПІСЛЯМОВА
Народе мій, розвіяний віками,
В часи твоїх мо.іитв скорботний спів 
Ніколи в душах гніву не будив.
По всіх усюдах ти залишив Храми. 
Усім державам дарував синів.
Народе мій. між іншими рабами
Ти в Книзі бачив джерело порад.
Ти власним розумом і власними руками 
Життя і.волю здобував, віками
Ішов вперед, а повернувсь назад... 
Народе мій, єство твоє не згине: 
Сльоза крізь посміх, поруч жарті біль... 
Хай процвітає ненька-У країна.
Але мій батько давній — Ізраїль!*

* Ізраїль — в значенні єврейський на
род.

• 1 ЛИСТОПАДА 1991 РОКУ @ ДЕВ'ЯТА СТОРІНКА



Реклама Оголошення Реклама

Шановні кіровоградці!
кваліфіковані кулінари, трол. N5N5 2. 6 до зу-
вокально-інструментальн пинки ,. вул.
ий ансамбль^ Лісопаркова Телефон

Наша адреса: вул. для довідок- 27 02 21 (з 
Лісопаркова, піонерський 12.00 до і о.ии).
табір "Червоні вітрила". ЛАСКАВО ЗАПРО- 

Іхати авт. № 114. ШУЄМО!

ВИ ХОЧЕТЕ

Адреса: м.
вул.Луначарського. 
вхід в арку біля : 
Щоденно з 9-ї до 
години. 
довідок: \ 
оту та і г, 
08-48.

— охорона _______
підприємств, закладів.

— перевезення ван
тажів під охороною.

— оформлення доку
ментів на виготовлення 
печаток та штампів.

страхування авто-

Якщо у вас виникла 
проблема де
відсвяткувати весілля — 
оздоровчий центр "Чер
воні вітрила” чекає на 
вас. До ваших послуг 
просторий зал, кухня.

______ _ ____ 7___ що 
виїжджають у Польщу.

страхування 
здійснюється за ВКВ. а 
також за радянські кар; 
бованці. в залежності 
від місця перетинання 
кордону.

послуг:
Адреса: .Кіровоград. 

<ого. лб-а.
загсу.

.. > 18-ї
Телефони для 

24-24-10. у суб- 
неділю - 55-

МАТИ ЖИТЛО,
ВИСОКІ ЗАРОБІТКИ, 

МОЖЛИВІСТЬ 
ВІДПОЧИВАТИ НА БЕРЕЗІ 

ЧОРНОГО МОРЯ?!

ТОДІ
звертайтесь 

Кіровоградського 
чого об’єднання 
сівалках “Червона 
якому 
на

д-о 
виробни- 

п о 
зірка", 

терміново потрібні 
постійну роботу: 

слюсарі- 
інструментальники.

— наладчики верстатів 
з ЧПУ, агрегатного та 
електрозварювального об
ладнання,

— електрозварювальни- 
ки Ш-1У розрядів,

— токарі,
— штампувальники.
— слюсарі механоскла- 

роз-

динках для. малосімейних.
Заробітна плата 600- 

700 карбованців у 
місяць.

Особам, 
звільнилися в 
після служби 
Радянської Армії 
цювали 
заводі, 
нагорода
карбованців.

Об’єднання 
відпочинку 
Чорного 
ДОШКІЛЬНІ 
ючи.м 
вчання 
лення
інститути.

в 
та 

до призову 
виплачується 

сумуна-

ЯКІ 
запас 
лавах 

і пра
на 

ви- 
200

дальних робіт Ш-1У 
рядів.

— заливальники

має 
на 

моря, 
заклади,

продовжити 
дається 

у технікуми

мета
лу.

— формувальники 
шинної формовки.

З формувальниками 
ладаються 
отримання

договори 
житла в

ма-
Адреса: 

вул.
Відділ

ук- 
на 

бу-

бази 
березі 
дитячі 
бажа- 

на-
направ- 

та

м. Кіровоград. 
Медведева, І. 
кадрів заводу.

Телефони: 27-84-43, 
27-00-65.

СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«М. ГРОМОВИЙ І к°»

ПРОПОНУЄ
жителям міста та області різні види страхування.

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

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

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

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

СТРАХУВАННЯ МАЙНА — здійснюється за ринковими 
’нами Якщо ваше майно не-постраждало протягом визначе-

Лада , Москвич , телевізори 
"Електрон",

лисиці. Ду солідарності журналістів. 
1 карбованець. 
Міжнародної 
редакції 
за адресою: 
начарського.

а також хутряні вироби з лисиці, 
карякуля, нутрії. холодильники, 
пральні машини, мінітрактори, інші 
автомобілі

БУДУТЬ ВАШІ!
якщо ви придбаєте лотереї Фон-

. Ціна —
Придбати * білети

лотереї, ви можете в 
газети "Молодий комунар

м. Кіровоград, вул. Лу-.

МП Правопорядок 
надає наступні види 
на об'єктів, мобілів, автобусів. щ

Усім, хто цікавиться 
історією України. її ду
ховними 
прагне 
своїх 
мові, 
такі

щ 
ь 
'Е
2

ЦІННОСТЯМИ, 
краще навчити 

дітей українській 
рекомендуємо 

книги: 
Михайло

КИЙ. "Про старі 
на Україні", 
історія /для 
початку/.

Михайло ГРУШЕВСЬ- 
"Ілюстративна

ГРУШЕВСЬ- 
часи 

Коротка 
першого

КИЙ.
історія України”.

Ч ~ ~ “
УНІВЕРСАЛИ, 
ги

И
кни-

О Т И Р 
/З 

В.ВИННИЧЕНКА

і нації"/. 
ПОЛУБОТОК. “Ук- 
гетьман".
ЧУБАЧ. “Алфавітні 
/комплект кольоро- 

листівок/. '
ГРИНЬКО. "Ук- 

азбука". Комплект 
: листівок.

Із приводу придбання цієї 
та іншої української 
літератури звертайтеся до 
обласної, міських і районних 
організацій Товариства книго
любів України.

“Відродження 
Павло 

раїнський 
Ганна 

усмішки” 
вих і_____

Варвара 
раїнська 
кольорових

Контактний телефон в м. 
Кіровограді: 24-48-44.

-о

Загублений квиток № 87479.
виданий Кіровоградським вищим 
льотним училищем цивільної авіації 
на ім'я Андрія Олександровича 
БОЙЧЕНКА, вважати недійсним.

Загублений студентський
N° 86030322.
К і ровоградським 
сільськогосподарського 
вання на ім’я Олега
БАЛАНА. вважати

квиток 
виданий 

інститутом 
машинобуду- 

Анатолійовича
недійсним.

у справах об’яв телефонуйте-

22-04-84 і 22-47-22

дає

ного строку, передбачається виплата преміальних.
СТРАХУВАННЯ АВТОГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІ

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

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

СТРАХУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО РИЗИКУ 
можливість впевненіше дивитися у майбутнє

СТРАХУВАННЯ УЧАСНИКІВ СПОРТИВНИХ ЗМА
ГАНЬ на час їх проведення.

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

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ трудових 
колективів.
випадок злкрит%ДПРИЄМСТВ 1 організацій на
ВИПАДОК ЗАКРИТТЯ дає можливість не боятися ринку і 
закриття вашої фірми. Ми вам допоможемо.

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 
тується виплата компенсації після втрати роботи [7Ґ\ Г» іпг Л п . --   
НІЇ«М. ГРОМОВИЙ і к°».

— гаран- 

ПОСЛУГАМИ СТРАХОВОЇ КОМПА

МИ — гарантія вашого успіху і впевненості у завтоа ш-
ньому ДНІ.

Наша адреса: м. Кіровоград, вул. Попова, 20, кооп 5 
Телефон: 59-68-38. . Р
їхати: автобусами №№ 101, 106, 112, 119, 134- 
тролейбусами №№ 4, 8 до зупинки вул. Попова.
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■ 4 ЛИСТОПАДА ;
УТ (1 ПРОГРАМА)

16.00 УТН. 16.10 "Зустріч у Тра- 
лялінських”. Вистава Тер
нопільського обласного театру ляль
ок. 16.50 Документальні фільми. 17.40 
Телефільм "Доля художника Тараса 
Шевченка". 18.15 музичний фільм 
“Де Черемоша хвилі плинуть’’. 19.00 
УГН. 19.30 "Хто ми..." Громадсько- 
політичний відеотижневик. Частина 1. 
20.45 На добраніч, діти! 21.00 Фільм- 
концерт “Фантазія". 21.20 “Хто ми..." 
Частина 2.22 20Україна — Німеччина. 
Дні »економіки України в ГІейпцігу. 
23.05 Все про кіно. 0.20 УГН.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
6.30 Ранок. 9.05 Прем'єра худож

нього телефільму "Мати". Фільм 1. 
11.20 Мультфільми. 12.00 ТСН. 12.10 
Казки і притчі народів різних країн. 
12.15 Футбольний огляд. 12.45 Дитяча 
година. З уроком німецької мови.
13.45 Виступ лауреата теле 
радіоконкурсу "Голоси Росії". 13.55 
Блокнот. 14.00 Ділова людина. 15.00 
ТСН. /З сурдоперекладом/. 15.10 Це 
було. було. 15.30 “Мелодія на два го
лоси". Художній телефільм. 1 серія. 
16.40 Планета ЮНЕСКО. 17.40 Світ за
хоплених. 17.55 Ринок: час вибору. 
18.30 ТСН. Міжнародний випуск.
18.45 Прем'єра художнього те
лефільму “Мати". Фільм 1. 21.00 
Інформаційна програма. 21.40 Роман
си С.Рахманінова співає П.Лісіціан 
21.55 Авторське телебачення. 23.40 
ТСН. 23.55 Чемпіонат Європи з 
більярду. 0.25 Бесіди з єпископом 
В.Родзянком. 0.50 Прем'єра худож
нього телефільму "Мати". Фільм 1.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.15 Прем'єра на
уково-популярного фільму "Кучеря
вий пелікан та інші". 9.05 Світ грошей 
Адама Сміта. 9.35 Італійська мова. 9.45 
Російська мова. 10.15 Мультфільм. 
10.25 Бесіди про російську культуру. 
11.00 “За тих. хто в дорозі". Докумен
тальний фільм. 11.30 Телевізійна, 
інформаційна комерційна програма. 
12.00 "І побачив я звіра". Програма 
для дітей. 13.00 "Дім Бернарди Аль
би". Художній телефільм. 14.30 "Мат- 
рьошки Нижегородські”. Докумен
тальний телефільм. 15.00 Концерт ка
мерної музики. 15.40 Віче. 17.10 Ре
клама. 17.15 “Осінь на Байкалі". Му
зичний телефільм. 17.30 Музичний те
леабонемент. 18.00 Клуб 
мандрівників. /З сурдоперекладом/. 
19.00 "...14 не прервется связь вре
мен". 19.10 Грані. Художньо- 
публіцистична програма. 19.55 Рекла
ма. 20.00 Вісті. 20.20 Вечірня казка. 
20.35 "П’яте колесо". Художньо- 
публіцистична програма. 22.20 Те- 
лебіржа інформуй 22.50 Реклама. 
23.00 Вісті. 23.20 Ми — українці. Ест 
радний концерт

вівторок середа четвер п’ятниця субота неділя
■ 5 ЛИСТОПАДА

УТ (1 ПРОГРАМА)
7.30 Відеоблок "Ранкова мо

заїка". 8.45 УТН. 9.00.Все про кіно. 
10.15 Доброго вам здоров’я. Плану
вання сім’ї. 11.00 УТН. 16.00 УТН. 
16.10 Для дітей. "Веселка". 16.40 Кон
курсні фільми Першого Всеук
раїнського кінофестивалю. 17.30 Му
зичний фільм "Повернення в леген
ду". 18.00 На четвертій сесії Верхов 
ної Ради України. 19.00 УТН. 19.30 
Студія "1 грудня". 20.45 На добраніч, 
діти! 21.00 На четвертій сесії Верхов
ної Ради України. 22.00 Вечірній 
вісник. 22.30 На четвертій сесії Вер
ховної Ради України. 23.30 УТН. 23.45 
На четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

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

нього телефільму "Мати". Фільм 2. 
11.15 У дні шкільних канікул. 12.00 
ТСН. 12.15 "Геть огіркового короля". 
Телевистава. 13.40 Біржові новини. 
13.55 Дитячий музичний клуб. 14.10 
Блокнот. 14.15 Телемікст 15.00 ТСН. 
/З сурдоперекладом/. 15.15 “Пік’ю- 
00 та інші...". Документально- 
публіцистичний фільм. 16.15 "Мелодія 
на два Голоси". Художній телефільм. 
2 серія. 17.30 ...До 16 і старші. 18.30 
Презентація художнього телефільму 
"Машенька". 18.30 ТЮН. 
Міжнародний випуск. 18.45 Прем'єра 
художнього телефільму "Мати". 
Фільм 2. 21.00 Інформаційна програ
ма. 21.40 "Зірки світової оперної сце
ни". 22.40 "Сімейна хроніка давніх 
знайомих". Прем’єра телефільму 
"Альоша". 1 і 2 серії. У перерві — 22.35 
Біржові новини і ТСН. 0.25 Бесіди з 
єпископом В.Родзянком. 1.25 
Прем’єра художнього телефільму 
“Мати". Фільм 2.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.20 Сторінки 
провінційної педагогіки. “Дедуров- 
ка”. Докуменгаль ний телефільм. 8.40. 
Французька мова. 1 рік навчання. 9.10 
Французька мова. 2 рік навчання. 9.40 
"Озернися. Росіє”. 10.40 Прем’єра до
кументального телефільму “Як писати 
опери". 11.00 "Інше мистецтво". На 
ьиставці в Будинку художника. 11.30 
Дім на Чистих Прудах. Центр Р.Бико
ва. "Вовченя серед людей". Художній 
фільм. 13.00 "Трава зелена". Ху
дожній телефільм. 1 серія. 14.05 
Ритмічна гімнастика. 14.35 "Таємниці 
Празького архіву". 17.00 Авторські 
програми Т.Шах-Азізової. 17.45 Шко
ла менеджерів. 18.15 Виступ ансамб
лю "Орнамент". 19.00 Парламентсь
кий вісник Росії. 19.15 Київська пано
рама. 19.45 Реклама. 19.55 Реклама. 
20.00 Вісті. 20.20 Вечірня казка. 20.35 
Спеціальний комерційний вісник. 
20.45 Візитна картка. 21.30хМузичний 
телеярмарок. 22.40 Телефільм. 23.00 
Вісті. 23.20 Теніс. Кубок Кремля.

І

■ 6 ЛИСТОПАДА
УТ (І ПРОГРАМА)

7.30 фідебблок “Ранкова мо 
заїка". 8.45 УТН. 9.00 Художній фільм 
"Жорстокий батько". 10.25 УТН. 10.35 
"Вдивляючись у завтра". Теленарис. 
16.00УТН. 16.10 Джерельце. Переда- , 
ча 4. 16.55 На допомогу школі. 
О.П.Довженко. "Зачарована Десна". 
17.25 Фільм-концерт “Благослови, ду 
ше моя". 18.00 На четвертій сесії Вер 
ховної Ради України. 19.00 УТН. 19.30 
На четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 : 
На четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 22.00 Вечірній вісник. 22.30 На 
четвертій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 23.30 УТН. 23.45.На четвертій 
сесії Верховної Ради України.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
6.30 Ранок. 9.00 У дні шкільних 

канікул. Художній фільм “Спільний 
собака". 9.55 Мультфільм. 10.15 
"Сімейна хроніка давніх знайомих". 
Прем’єра телефільму "Альоша". 1 і 2 
серії. 12.00ТСН. 12.15...До 16і старші.
14.10 Блокнот. 14.15 Телемікст. 15.00 
ТСН. /З сурдоперекладом/. 15.15 
Третій вік. "Сьогодні і тоді...". 16.50 
Мультфільми. 17.25 Дитяча година. З 
уроком англійської мови. 18.30 ТСН. 
Міжнародний випуск. 18.45 Світ за 
хоплених. 19.00Футбол. Кубок УЕФА 
1/16 фіналу. "Динамо" /Москва/ — 
"Канн" /Франція/. 21.00 
Інформаційна програма. 21.40 Ширше 
коло. 23.40 ТСН. 23.55 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/16 фіналу. “Аек" /Греція/ — 
"Спартак" /Москва/. 2 тайм. 0.45 "Со
баче с ерце". Художній телефільм.

• 2 серії.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.15 "Школа без 
номера . ” Документальний те- 

і лефільм. 8.35 Німецька мова. 1 рік на 
вчання. 9.05 Німецька мова. 2 рік на
вчання. 9.35 Школа менеджерів. 10.05 

І "Любви старинные туманы”. Поезія 
) М.Цвєтасвої. 11.00 ВІД за ВІД. 11.30 

"Інше мистецтво". На виставці у Бу- 
і динку художника. 12.00 "Правда ми 
і будемо завжди?" Лялькова вистава. 
> 13.00 “Трава зелена” Художній те

лефільм. 2 серія. 14.05 "Діагноз". До- 
1 кументальний телефільм. 15.00 Му

зичний телеабонемент. 17.00 Світ, в 
‘ якому ми живемо. Фільми режисера 

В.І ладишева. 17.40 Ази кар’єри.
1 Спецвипуск. 18.40 Київська панорама.

19.10 Незабутні. Сторінки життя і 
творчості М.Нагнибіди. 20.00 Кубок 
Європейських чемпіонів. "Брондбю" 
/Данія/ — "Динамо" /Київ/. 21.45 Ре-

■ клама. 21.50 Концерт з творів М.Леон- 
товича. 22.45 Українська біржа

. повідомляє, пропонує, рекомендує. 
) 23.00 Вісті. 23.20 Теніс. Кубок Кремля.

0.05 Г < «радна програма.
, І . . . . . .. .

1 і
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■ 7 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)

7.30 Відеоблок "Ранкова 
заїка" 8.45 УТН. 9.00 "Співучі голоси
України". Виступає Державний заслу
жений академічний український на
родний хор імені Г.Верьовки/ 10.30 
Художній фільм “Циганка Аза". 12.00 
УІ Н. 12.10 Кукурік і К°. 13.10 Докумен
тальні фільми. 13.45 Мультфільм.
14.50 "Меланхолійний вальс". 
Відеофільм-вистава. 15.40 "Альфа і 
омега". Науково-пізнавальна програ
ма. 16.25 Музичний глобус. 17.30 
Кіноконцерт "Сторінки улюблених 
фільмів". 18.30 "Доля". Теленарис. 
19.00 УТН. 19.30 Студія "1 грудня". 
20.45 На добраніч. діти!‘21.00 Висту
пає тріо "Либідь". 21.25 Прем’єра до
кументального телефільму "Щасли
ва”. 21.45 Прем’єра художнього те
лефільму “Гріх". 1 серія. 23.00 УТН.
23.15 Художній телефільм "Гріх". 2 
серія.

ЦІ (І ПРОГРАМА)
8.00 Прем'єра документального 

фільму "Анастасія". 8.10 "Ці старі 
добрі пісні...". 9.00 “Пережите". 
Фільм 1. 9.15 Мультфільми. 10.00 
Інформаційний випуск. 10.10 "Пере
жите". Фільм 2. 10.25 Історія і люди. 
“Хроніка часів Французької рево
люції” 11.25 Мультфільм. 11.35 "Со 
три случайные черты". Поетична ком
позиція. 12.00 "Пережите". Фільм 3.
12.15 У дні шкільних канікул. Ху
дожній фільм "Невловимі месники". 
13.30 Мультфільм. 13.45 “Пережите". 
Фільм 4. 14.00 Хокейний турнір 
"Мільйон на льоду". Кубок “Аліси". У 
перерві — Інформаційний випуск. 
17.00 “Пережите". Фільм 5. 17.25 
Інформаційний випуск. 17.35 Концерт 
артистів балету. 18.00 Мультфільми. 
18.20 Циркова програма. 19.20 "Пере
жите". Фільм 6. 19.35 "Ми із джазу". 
Художній фільм. 21.00 Інформаційна 
прої рама. 21.40 “Пережите". Фільм 7. 
22.10 “Віват. Санкт-Пегербурі ”. 23.40 
ТСН. 23.55 Футбольний огляд. 0.25 
“Ми із джазу”. Художній фільм.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 Гімнастика. 8.20 Мультфільм.
8.50 Прем’єра документального те
лефільму "Дерев.’яні чоловічки ху
дожника Жигальцева". 9.10 Концерт 
Державного академічного
російського народного хору 
ім.М.Пятницького. 10.00 Декрет про 
землю. Благодійний марафон. 14.00 
Л.Українка. “Бояриня". Вистава. 15.20 
Фільм-концерт “За байраком бай
рак". 16.00 "Треба жити ризикуючи". 
Художній фільм. 17.35 Телефільм 
“Володимир Роянов та його полонян . 
ки". 18.00 Парламентський вісник

. Росії. 18.15 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 фіналу. "Торпедо" /Москва/ — 
"Сигма" /Оломоуц/. 19.45 Особиста 
думка. 20.00 Вісті. 20.20 Прем’єра до
кументального телефільму "Друга 
російська революція". 1 серія. 21.15 
“П’яте колесо". Художньо- 
публіцистична програма. 22.55 Рекла
ма. 23.00 Вісті. 23.20 Теніс. Кубок 
Кремля. 0.20 Естрадна програма.

■ 10 ЛИСТОПАДА
УТ (І ПРОГРАМА)

7.30 Ритмічна гімнастика 7.50 
Пісні В. Шаповаленка. 8.20 "У неділю 
вранці". Інформаційно-музична про
грама. 9.20 УТН. 9.35 3 2
Міжнародного фестивалю ,ук 
раїнської музики. 10.30 Художній 
фільм "Операція "14" та інші пригоди 
Шурика". 12.00 УТН. 12.10 "Як у нас на

8.45 
9.00 
про

■ »ЛИСТОПАДА
УТ <1 ПРОГРАМА)

7.30 Ранкова мозаїка. 8.45 УТН. 
9.00 "На хвилі дружби". Концерт ар
тистів Нижегородського театру опери 
та балету ім.О.Пушкіна. 10.05 "Соната 
№ 25" Документальний телефільм. 
10.30 Музичний фільм. "Весілля сой 

,ок”. 11.45 "Сповідь". Тарас Петринен- 
ко. 12.50 УТН. 13.00 "Дитячий телете
атр". "Смачного, тигре". 13.50 "Живе 
слово". Незалежність суверенної Ук
раїни. 14.35 "Мазлтов". Щастя вам! 
Концерт дитячих єврейських колек- 
іивів. 15.05 Вперше на екрані УТ ху
дожній фільм із субтитрами "Смерть 
манекенниці". 16.25 Документальний 
фільм "Благословенні кольори". 16.45 
І. Нечуй-Левицький "Кайдашева 
сім’я". Вистава. 19.00УТН. 19.30Театр 
і час. Чи легко бути директором. 20.30 
Реклама. 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 "Біла сюїта" на музику ГІ.Чайков- 
ського. 21.45. Віче. 23.15 УТН.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
8.00 Мультфільми. 8.30 ТСН. 

Тхеквондо. Кубок "Самсуні”. 
Прем’єра телефільму "Спогади
"Коров’ячий марш". 10.00 Додаток до 
"Кінопанорами". Всесоюзний фесги 
валь телефільмів. 10.30 У дні шкільних 
канікул. “На балу у Попелюшки". 11.30 
Фільми режиґера С.Колосова. 
“Пам’ятай ім’я своє". 13.10 Зустріч з 
Ларисою Трухіною. 13.40 У дні 
шкільних канікул. Художній фільм 
"Нові пригоди невловимих". 15.00 
ТСН /з сурдогіерекладом/. 15.15 
Прем’єра документального фільму 
"Чи буде комунізм?". 16.30 Пісня-91. 
18.00 Мультфільм. 18.05 "Балада про 
кохання". Кіноконцерт. 18.35 Хвилини 
поезії. 18.45 Прем’єра художнього те
лефільму "Машенька".- 20.00 ВІД 
представляє: “Поле чудес". 21.00 
Інформаційна програма. 21.40 ВІД 
представляє. У перерві 
"З життя 
фільм

ЦТ
УТ

8.00 Гімнастика. 8.15 Мультфільм. 
8.35 Театри світу в Німеччині. 9.05 
Прем’єра документального те
лефільму "В афішах не значиться". 
9.50 "І рай. гармонь". 11.00 Грані. Ху
до ж ньо-публіцистична програма. 
12.00 "К 2" представляє. 12.45 Запро
шує Центральний будинок 
архітектора. Сатирична програма 
"Кохінор”. 14.00 Музичний фільм "Ніч 
у маю". 15.00 і.Карпенко-Карий. "Мар
тин Ьоруля”. Вистава Чернігівського 
українського музично-драматичного 
театру ім.Т.Г.Шевченка. 16.55 Майст
ри гумору. О.Вишня. 17.35 Фільм 
Ю.Поднієкса “Ми". Частина 1. 18.30 
“Червоні та білі”. 19.00 "Чортове коле 
со". Концерт рок-групи "Авіа". 19.55 
Реклама. 20.00 Вісті. 20.20 Вечірня 
казка. 20.35 Музичний фільм “Дума". 
21.15 Художній фільм “Пси". 22.55 Ре-' 
клама. 23.00 Вісті. 23.20 Теніс. Кубок 
Кремля. 0.20 М.Жванецький. Вибра
не.

ТСН. 1.10
відпочиваючих". Художній

(2 ПРОГРАМА)
(2 ПРОГРАМА)

■ 9 ЛИСТОПАДА
УТ (І ПРОГРАМА)

7.30 Ритмічна гімнастика. 7.50 
Фільм-опера "Лючія ді Ламмермур". 
9.15 Документальний фільм "Пол- І 
ювання". 9.35 УТН. 9.50 Мультфільм. 
10.50 П. Загребельний. “Роксолана". 
Вистава Донецького українського му
зичного драматичного театру ім. Ар
тема. 14.05 УТН. 14.15 Доброго вам 
здоров’я. Сучасні можливості ней
рохірургії. 14.45 Мультфільми. 15.00 | Україні Вистава Черкаського ук 
Круглий Стіл. Фонд "Обдарованим ..... .....
дітям". 16.30 "Михайло Грушевсь- 
кий". Про міжнародну конференцію, І люди. 15.15 Ви нам писали. 16.00 
присвячену 125-річчю з дня народ Служба солдатська. 17.00 Телеспорта 
ження видатного історика та громад- реНа. 17.40 Національний хіт-парад. 
ського діяча. 17.10 Говоримо ук- ^уЗИчне телешоу. 19.00 УГН. 19.30 
раїнською. 17.30 Художній фільм "Ли- 1 
мерівна". За п’єсою II. Мирного. 19.00 
УТН. 19.30 Художній фільм "Гори 
димлять". 1 серія. 20.50 На добраніч, 
діти! 21.00 Музичний фільм "Мого 
батька лісні". 21.10 Реклама. 2 1.30 Мо-

! лодіжна студія "Гарт".-У перерві — 
І 22 ЗО Вечірній вісник. 0.00 УТН.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
6.30 Мультфільм. 7.00 Ритмічна 

гімнастика. 7.30 Суботній ранок 
ділової людини. 8.30 ТСН. 8.45 Пара
лельні світи. 9.30 Ранкова розважаль
на програма. 10.00 "Бурда Моден" 
пропонує. 10.30 "Гонг". 11.30 "Здо
ров’я". 12.00 У світі іварин. 12.45 У дні 
шкільних канікул. Вперше на екрані. 
Художн.й фільм "Корона російської 
імперії, або знову невловимі". 1 і 2 
серії 15.00 ТСН. /З^сурдоперекла- 
дом/. 15.15 Кіносерпантин. 16.45 Еко
логічні новини. 17 00 Танці під народ
ну музику. Ансамбль “Хейке-одорі". і 
17.20 "Чуден град Москов". Фільм 3. 
17.50 Виступає дипломант теле- 
радіоконкурсу "Голоси Росії" Р. Сул 
гангарєєва. 18.05 1 Московський 
міжнародний турнір з ашихара-кара- 
те. 19.05 Прем’єра мультфільму 
"Бджола Майя". 19 серія. 19.30 
Прем’єра короткометражного худож 
ньою телефільму "Важелі". 20.00 
"Щасливий випадок". Телевікторина. 
21.00 Інформаційна програма. 21.40 
Вперше на екрані. Художній фільм 
"Десять негренят" 1 і 2 серії. 23.50 
ТСН.. 0.05 Авторалі “Крим-91”. 0.35 
"П’ять плюс”. :

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)

8.00 І імнастика. 8.20 Скарби Пско
ва. 9.00 У чеканні сонця. 9.30 Фільм 
для дітей "Зооконференція". 10.00 
Джаз тайм. 11.00 Відеоканал "Плюсі 
одинадцять”. 13.2и Музична колекція. ! 
13.40 “АНІ” — життя після смерті". І 
14.00 Теніс. Кубок Кремля. 15.45 Дім І 
на Чистих Прудах. Центр Р. Бикова.
17.10 Фестиваль клоунів. Передача 1.
17.55 Документальний телефільм.
18.55 Парламентський вісник Росії.
19.10 Познер і Донах’ю. Щотижнева 
програма із США 20.00 Вісті. 20.20 | 
Вечірня казка. 20.35 Спеціальний ко
мерційний вісник. 20.45 Музичний 
фільм “Посмішки Нечипоріики". 22.00 
Кримінальний канал. 22.55 Реклама. 
23.00 Вісіі. 23.20 І еніс. Кубок Кремля 
0.20 Росмузімпорт.

раїнського музично-драматичного те
атру ім. Т.Г. Шевченка. 14.30 Село і

"Надвечір’я". Передача для людей 
старшого віку. 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 Українська біржа повідомляє. 
пропонує, рекомендує. 21.25 Ху
дожній телефільм "Гори димлять". 2 

І серія. 22.35 Реклама. 22.55 Вечірній 
вісник. 23.25 "У колі друзів". 0.10 У ГН.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
8.00 Ритмічна гімнастика. 8.30 

ТСН. 8.45 Тираж “Спортлото". 9.00 
"Наш сад". 9.15 "З ранку раненько".’ 
10.00 “На службі Вітчизні". 10.ЗО "Ран
кова зоря". 11.30 "Зигзаг удачі". Те- 
левікторина. 12.30 Клуб мандрівників. 
13.30 Сільська година. 14.15 Людина і 
закон. 15.00 ТСН. 15.15 "Екологічний 
бумеранг". Спецвипуск "Джамборі- 
91”. 16.15 Бальні танці. "Суперкубок 
світу-91". 17.20 Казки і притчі народів 
різних країн. 17.25 Міжнародна пано
рама. 18.10 "Уолт Дісней представ 
ляє..." 19.00 Недільний кінозал. 19.20 
Вперше на екрані. Художній фільм 
“Холодне літо п’ятдесят третього". 
21.00 Інформаційна програма. 21.40 
Концерт, присвячений Дню міліції. В 
перерві -- 23.15 Футбольний огляд і 
ТСН.

УТ
ЦТ

8.00 І
"Навіщо Самарі монастир?" 
Відеофільм. 9.20 “До нової землі". 
Документальний фільм. 10.00-Музика 
нашої молодості. 10.45 "Дубль-В”. 
Інформаційно-розважальна програ
ма. 11.15 "Невідома Росія”. "Таруські 
сторінки". 12.15 Фільм-балет "Спо
мин". 13.20 “Відсвіти". Чи бути Акз- 
демії мистецтв. 13.40 Святе і вічне. 
14.35 Концерт артистів балету. 15.45 
Спеціальний комерційний вісник. 
16.00 Паралелі. 16.30 Фестиваль кло
унів. Передача 2. 17.00 Ж. Сіменон. 
"Сім хрестиків у записнику". Телеви
става. 18.45 "Когда зажигаются звёз
ды...” На фестивалі акторської пісні 
ім. А. Миронова. 19.55 Реклама. 20.00 
Вісті. 20.20 Вечірня казка. 20.35 “Дру
га російська революція". Докумен
тальний телефільм. І серія. 21.30 Те- 
лебтржа інформує 22.00 Музичний 
фільм "Кобзо моя". 23.00 Вісті. 23.20 
Іеніс Кубок Кремля.

(2 ПРОГРАМА)
(2 ПРОГРАМА)

На зарядку ставай. 8.20 
> Самарі

If *
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ОТ*
додому.

чому

тітка
вище,

вночі.
Думав, 

хотів

скажіть, 
маєте:

страва 
кухні:

біржу
на 30- 

ак ції

У 
не може 

звертається

ану-но
щось ти

дихну. Лише 
ви його три- 
лівій?

такий весь

Мрія про 
по-радянськи: 
лотім підносі 
подають.

Принада сільських 
доріг: спілкування
пасажирів з автобу
сом проходить в- не- 
вимощеній розмові.

Екзотична 
української 
ковбаса.

скачуть вище

дихни на
наче

Цього в раю не
має: в нас спільна
роздягальня 
інфляція.

Бачу — дві 
що то два 
між ними

Молитва — вимо
га лінивих нечистих 
душ: "Боже, мій'”

Якщо 
хижаків 
нено. 
значить, 
дять комуністи.

ФРАЗИ

КРОСВОРД

У31

УГОРСЬКІ ЖАРТИ
Автоінспектор, засумнівавшись 

тверезості водія, котрий 
вилізти з автомобіля, 
до нього:

— Друже, 
лакмусовий папірець, 
п’яний.

до кліток 
вхід заборо- 
це
що

Країна на марші: 
багато затоптаних. 
;це більше — 
відстаючих.

Досягнення: хто
був нічим, той став 
"нищим".

Обов'язково 
у якій руці 

в правій чи

Приїхав мотоцикліст 
Дружина запитує:

— Чоловіче, 
синцях?
— Та їхав 

фари навпроти, 
мотоциклісти і

проїхати. А то був фургон...
* * 4-

Зупиняє автоінспектор авто
мобіль і дає водієві грошову ви 
нагороду за вправну їзду. Так як 
грошей було баїатенько. цікавиться:

— • На що ви їх. шановний, 
витратите?

— Та піду вчитися на права, 
і заплачу.

__ о

Жінка штурхає чоловіка-водія і 
шипить:

— Мовчи, дурню. а то ще 
заставить платити штраф за вик
радений нами автомобіль.

Н.БУДАЧИК.
Угорська Республіка.

Анатолій ВИСОЦЬКИЙ

СКАЧУТЬ
через сльози.
Любка:

А.ПАСТЕРНАК

жреців у 
Римі.

шовкбва ткани-* 
гладенькою бли 

лицьовою сі о 
3. Подорожую 

4.Бог ро- 
у фінікійській 

5. Довгий 
і верхній одяг 

6. Вид 
Тварина ро 

баранячих 8 
виріб, 
народ- 

10. Трия- 
убір 

11.

1. Колегія 
стародавньому 
Щільна 
на з 
скучою 
ропою,
чий дервіш, 
дючості > 
міфології, 
розкішний 
українців, 
єнотів. 7. 
дини 
Кондитерський 
9. 
ний 
русний 
римського 
Смола.
вується 
обрядах 
ного 
Місто 
Аерозоль 
рідинною 
фазою, 
вічнозелена 
рослина. 15. 
фізик, один 
положників 
теорії, 
долі 
л я н. 
імператор, 
пізнього 
Богиня 
римській 
Донауковий 
у розвитку 
Місто-держава у межах 

Спортивне 
на 
22.

Таджицький
співак, 

головний 
папи.
використо- 
релігійних . 
ароматич- 

12.
13.

яка
при
для 

куріння, 
в

16.
У

17.

Іспанії.
з крапельно- 

дисперсною 
14. Кущ. 

дводольна 
Німецький 
з осново- 
квантової 

Уособлення 
древніх рим- 

Римський 
представник 

стоїцизму.
квітів 

міфології.
напрямок 
хімії. 20.

Риму. 21. 
змагання 
мобілях.

Ж

• •->

з;

? Іо ж

18.
У •

19.

авто-
Са н-

О 7* а, 4“ 
xW-Mx:

о

дй
.... :ОЕ

:>

гастрономі
каже

Ціни
наче Сергій Бубка.

виріб 
оголошення 

інквізиції 24. 
футбольна 
25. Зла 
Російський 
("Т рійка"), 

ваги. 28.
покрива- 

мусуль- 
29.

ТЄХНІчниЙ 

Урочисте 
вироку 
Італійська 
команда. 
жінка. 26. 
живописець 
27. Міра 
Легке жіноче 
ло в деяких 
манських країнах. 
Веруня точка перетину 
відвісної лінії з небес
ною сферою. ЗО. Ук
раїнський радянський 
письменник. публіцист. 
31. Морська риба. 32. 
Урочиста клятва право
славних монахів. 
Одна з
буддійських
34. Чотиригранний 
стовп, що завершується 
скульптурною головою.
35. Річка на Ііолтав-

33.
назв 

монахів.

філософ-
37. 

співак,

Дзррбдйджан- 
ський письменник- 
просвітиі ель. 
матеріаліст 
Фракійський
який приборкував і пле
сом сили природи. 38. 
Французький письмен- 
ник-гуманіст. 39.
Італійський філософ-пан- 
теїст. 
Римі, 
кової 
міфології. 41. Чоловічий 
головний убір у му
сульман. 42. Природне 
водоймище. 43. Пред
мет. здатний охороняти 
його володаря. 44. Бо
жество слов’янської 
міфології. 45. Посеред
ник між богом і 
людьми.

Кросворд склала 
М.СЬОМІНА.

поет
40. 
зорі

спалений у 
Богиня ран- 

у римській

ПРОКЛЯТТЯ ЗБУВАЮТЬСЯ 
через вісім років збулося прокляття. 
Хомигу прокляла сусідка, коли 
її грушу. “Щоб тебе трясця 

вона тоді.

Аж
Сержа
шував 
вигукнула

• Тепер, виступаючи в рок-групі “Не 
він- на 
пасниці.

естраді щовечора трясеться.

ПОЛТЕРГЕЙСТ 
проклять, які невідомо 

й; на голову громадянина • Лошакова 
Ж' приходить додому пізно ввечері 
Ж чинають літати, в намаганні його і 

? домашнього вжитку: тарілки. 
Ж друшляк

Потім двері в кімнату самі
^4 і..Йому доводиться ночувати

Після і 
голову

яким 
він обтру- 

трясла!” —

всі
як

вдома". 
у про-

сипляться 
коли він 

по-

звідки
Б.У.,

“під мухою".
вцілити, предмети 

каструлі. качалка.

по собі зачиня
В коридорі

Кіровоіра і. вуд. Полтавська, 71
НЕДІЛЯ, З ЛИСТОПАДА
“Сім’я 7.
“Вогняна 
“Космічна 
“Вогняні і 
“Мамба". 
“Тренер і

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30 ‘‘Це сталося

ПОНЕДІЛОК,
10.00 Мультфільми.
11.30 ‘‘Лють і
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

Мультфільми. 
Бойовик.

Фантастика. 
Бойовик.

Джоунс
міць”.
лють

птахи” 
Детектив.

і Х’юч”. Бойовик.
в Лос-Анджелесі". Комедія.

4 ЛИСТОПАДА
у закритті”. Бойовії к. 

Вторгнення із Марса . Фантастика. 
Гіганти”. Жахи. ..
Уроджений воивця . Бойовик. 
Демонстрування сиди”. Детектив. 
Омен 1 : Містика.

ПРО що 
ГОВОРЯТЬ 
ІНІЦІАЛИ?

Існують різіні способи 
визначення характеру. Про 
характер людини говорять 
і її ініціали. Якщо вірити 
дослідженням на цю те- 

то букви означають:
— сила і влада;
— здатність до ве

ликих почуттів;
В — непостійність, 

відсутність системності;
- таємничність;
— товариськість, 
притягувати людей;

уміння 
т и с ь .

вміння
Е

мобілізува 
життєстійкість:

Є — пошук 
логічної рівноваги; 

невпевненість;
схильність 

сумнівів, матеріальні 
нощі, незадоволення;

І — вразливість, 
пруга;

К — і
нервозність 
ненні:

Л — 
логіка, 
нахідливість.

М — працелюбність і 
педантичність;

Н — велика енергія 
творчі амбіції;
*О — велика

емоційність, таємниче 
лювання;

П — скромність, 
танція. але й одинокість;

Р — постійна напруга, 
сильна емоційність;

С — часті депресії, 
пригніченість, нервовість:

Т — безкінечні пошу 
ки, гонитва за ідеалом;

У — зляканість, 
інтуїція, нервовий розлад;

Ф — ніжність, вміння 
пристосуватись.

X — сексуальні 
блеци, непостійність 
чуттів;

Ц — схильність 
зовнішніх проявів
внутрішніх переживань;

Ч — вірність;
Ш — ревнощі, безком

промісність;
Щ — здатність до по

мсти. . розвинуті
інтелектуальні здібності;

Ю — відсутність сис
темності, більші амбіції;

Я — інтелігентність, 
творчі здібності.

психо-

ДО 

ТРУД-

на

великі запити і 
> в їх досяг-

дріб’язковість, 
велика ви-

і

ВГВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА 
ю.оо “ ......
11.30
13.30
15.30 

Бойовик.
17.30
19.30

годи.
21.30

Мультфільми.
“Річка смерті”. Бойовик.
“Дельта-5”. Фантастика.
“Загін фантастичного призначення”.

“Бродяга”. Детектив. м
“Чергові пригоди Теннеса Бака . При-

“Омен-2”. Містика.

4
4 
♦. 
4' 
4<:>
4
4
44
4
4
4
4
4

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30 

медія.
21.30

СЕРЕДА. 6 ЛИСТОПАДА. 
“Астр и ге у Британії” 
“Смертельна реакція’ 
“ВЄЛИКІіЙ 
“Ті. хто 
“Зоряний 
“Медовий

Мультфільми. 
Бойовик, 

кайф”. Бойовик.
дарують безсмертя”. Жахи, 
кристал”. Фантастика.
місяць з привидами". К

“Омен-3”. Містика.

10.00
11.30
13.30
15.30
І 7.30
19.30 

медія.
21.30

7 ЛИСТОПАДАЧЕТВЕР, ____
Мультфільми.
“Ніндзя на полях смерті’ 
“ Се к рет забутім л с г е 11 11Г. 
“Кактус-Джек”. Комедія. 
“Демоїіи-2". Жахи.
“Гонки "Гарматне ядро".

“Чаклун". Бойовик.

Бойовик.
Фант.ісіика.

І серія. Ко

t

4

П’
10.00
11.30
13.30
15.30
1 7.30 

вик.
19.30 

медія.
21.30

ЯТНИЦЯ. 8 ЛИСТОПАДА
“Бембі”. Мультфільми.
“Ліон”. Бойовик.
“Метрополіє 2000”. Фантастика. 
“Ілюзія вбивства”. Бойовик.
“Джексон за кличкою "Мотор". Боно

“Гонки ’’Гарматне ядро”. 2 серія. Кп-

"Внутрішнє розслідування”. Детектив,

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА
* леш Гордон”. Мультфільми.

. .індзя-8”. Бойовик*. 
"Підрозділ "Дельта-1 
"Космічна катає і 
“Музей воскових 
“Любов чи і 
“Дік Трейсі".

НЕДІЛЯ
10.00 “Бетмеїґ
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00 “фл
11.30 “пі
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

Бойовик, 
трофа". Фантастика, 
х фігур”. Жахи, 

гроші". Комедія.
Детектив.

10 ЛИСТОПАДА
Мультфільми.

“Арена”. Фаїп^стика.
“Підрозділ ”Делі>та-2”. Бойовик. 
“Джон-хорошу н”. Бойовик.
“Потойбічні ’історії”. Жахи. 
“Незабутня пора’. Комедія.
“Пташечка дротах”. Бойовик.

4
4
4
4
X
г
4

4
4
4
4

м.Кіроиоі ра і

КІНОРЕПЕРТЖР

КІНОТЕАТР
З 4 листопада 

серійний художній 
Виробництво студії
довження кінофільму

про- 
по-

ДО

І

“КОМСОМОЛЕЦЬ” 
де монстр} сться новий 

фільм “Віват гардемарини”.
“Мосфілі.м”. Це — про- 
“Гардемарини — вперед”.

КІНОТЕАТР
.3 4 но

“Поліцейський 
ролі відомий
Мерфі. Початок 
16.30. 18.30,
пригодницькі 
сеансів: 10.20.

"Ва-банк"-2
ток сеансів: І

“ЯТРАПЬ”
10 , листопада у великому залі: 

із Бсвсрлі Хіллз”. В головній 
американський кіноактор Е.тді 

сеансів: 10.30, 12.30. 14.30.
20.30. У малому залі: польські 
кінокомедії “Ва-банк". Початок 

. 14.20. 18.20.
! або “Удар у відповідь”. Поча- 
12.20, 16.20. 20.20.

Наступний номер "МК" 
вийде 16 листопада ц.р.

; Засновники— координаційна
І рада СМОК і трудовий 1
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