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Абонент 093 просить радницею. Робити вмпо ма 

йдні не писати, оскільки >кс пСе. то мусить вмі 
Ііпнл ПИШІ1 їй ДЯМ1Ж*вона вийшла заміж.

&знайомств 1

Житель Кіровограда ЗО 
років, зріст 177 см, стрункий. 

Одружений не’був. Спиртно

го не вживаю і не палю. 
Освіта середня. За характе
ром спокійний. З мстою ство

рення сім’ї бажаю познайо

митися з дівчиною до 25 років.
І. 

100.Аб.

Якщо ви без шкідливих 

звичок і проживаєте в 
Кіровограді, якщо вам 35-40 

років і ваш зріст 170-175 см, 
ще й масте серйозні наміри 

щодо створення сім’ї, то я чс- 
^Рхаю на ваш лист. Подробиці 

при листуванні чи зустрічі.
Л.

Аб.101.

Женюся, якщо дівчина чи 
жінка від І 7 до 29 років пого

литься вийти за мене заміж. 

Мій зріст 175 см, а все інше в 

листуванні повідомлю до

кладно.
Володимир.

Аб. 102.

І

*

Я розлучилася з чо

ловіком, тепер сама виховую 

дворічного синочка. Я оп
тимістка і сподіваюся, що ще 

познайомлюся з
і 11 те л і ге і іти и м, п ра і іел юбн и м, 

самостійним чоловіком, який 

любить дітей і поважає жінку, 

віком 25-30 років. Мені 27 

років, зріст 158. русява. Якщо 

відбудеться у мене щаслива 

истріч, знаю, що буду хоро

шою дружиною, щирою по-
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вміти 

жінка. З надією буду чекати 

листів, тому що самотність для * 

мене нестерпна.

т.
Аб.103.

* Мені 25 років, зріст 178. 

см, русявий, освіта середня 

спеціальна, одружений не 

був. Бажаю зустрітися з 
дівчиною віком до25 років, не 

схильною до повноти, на зріст 

не вищою за мене. Освіта зна
чення не мас. Фото обов’язко

во поверну.
Володимир.

Аб. 104.

Сподіваюся зустріти 

вірного супутника життя 

віком від 37 до 45 років, на 

зріст не нижчого від мене, за 
характером спокійного, до

брозичливого, чуйного. Про 

себе: 37 років, зріст 168 см, 

приємної зовнішності, руся

ва. світлоока, українка, струн

ка, дітей немає, освіта серед

ня, чіроживаю в Кіровограді.
В.

Аб. 105.

Озвись до мене, моя до

ленько. відгукнись щирим 
словом добра; чуйна людина 4 

розвій смуток,самотності. 

Стань моєму семирічному си
ночку люблячим татком, а 

мені цірним другом на все 

життя. Мені 33 роки, середнь

ого зросту, середньої повно

ти. Характер лагідний, 

спокійний. За гороскопом Ри

ба. Маю вищу освіту. Люблю 

домашнє господарювання.
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Хочу познайомитися з чо

ловіком до 35 років, не схиль

ним до повноти, вихованим. 
Згодна на переїзд. Листи ба

жано надсилати з фото

графією.
г.

Аб. 106.

Мені 20 років, зріст 165 

см, струнка, волосся світле, 

очі голубі, на зовнішність не 
скаржуся. Народилася під 

сузір’ям Рака, характер 
спокійний, шкідливих звичок 

не маю. Була одружена, є син 

1 рік 6 міс. Бажаю познайоми

тися з молодим чоловіком 
віком до 23 років, не нижчим 

170 см. бажано з квартирою в 
Кіровограді. Хочу, щоб він 
був спокійним, вірним; до

брим. не зловживав спирт

ним. Відновім на !іист із фото.
О. 

Аб. 107.

Мені 40 років, зріст 160 

см, середньої статури, нор

мальної зовнішності. Скром

на, без шкідливих звичок, 

працелюбна, розлучена, 

дітей немає, живу з батьками 

в Олександрії. Буду рада, ко

ли на моє оголошення 
відгукнеться порядний і 

надійний чоловік до 46 років, 
який вірить у любов і сімейне 

щастя. Коли є діти, постараю

ся замінитичм матір.

Валентина

А б. 108.

Мені 21 рік. Маю серед

ню спеціальну освіту. Зріст 

169 см, волосся темне, очі 

карі, за гороекдіюм Скорпіон.
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Люди говорять, що я красива. 

Не схильна до повноти, жит

лом і матеріально забезпече
на. Вмію виконувати всю/до- 

маїїппо роботу. За характе
ром весела. Маю багато 

друзів. Була одружена. Маю 

сина 2-х років. Хочу зустріти 

чоловіка, якому не вистачає 
домашнього затишку, але 

щоб він не зловживав випив

кою, щоб був з серйозними 

намірами, віком до 30 років.

Н.

Аб. 109.
І

Мені 21 рік, зріст 155 см, 

розлучена, маю доньку 1,5 
року, живу з батьками. За фа
хом — робітниця. Познайом

люся з порядним чоловіком 

до ЗО років, який мас серйозні 

погляди на життя. В людях 

ціную вірність, доброту, 

чесність. Буду вірною дружи

ною й хорошою господинею 

тому, хто відгукнеться на мій 

лист.
Ірина.

Аб. 110.

Мені 25 років, зріст 154 
см, звичайної зовнішності, 

волосся русяве, маю середню 

спеціальну освіту, ма

теріально забезпечена, за го
роскопом Діва, бажаю 

зустріти юнака 24-30 років, 

зростом не вище 178 см, без 

шкідливих звичок, котрий хо

че створити сімейний зати

шок і мати дітей. У першу 

чергу відповім на лист із фо

то.

- Анжела.

Аб. 111.

Мені 25 років, зріст 168 

см, струнка, приємної 

зо в н і н 111 ості, л юбл ю за й м ати - 

ся домашніми справами, 

шию, в’яжу, надіюся на 

зустріч із хорошим хлопцем, 

котрий вирішив створити 

сім’ю’, спортивної статури, 

зростом не нижче 175 см, ви

хованим, впевненим у собі, 

таким, що цінує в дівчині 

вірність, порядність, доброту. 

Буду вдячна за лист із фото, 

яке обов’язково поверну.

3. 
Аб. 112.

Мені 42 роки, середнього1 

зросту, неповний, розлуче

ний, горілки не п’ю. Хотів би

познайомитися з жінкою 36-40 

років середнього зросту, не

повною. Якщо буде в неї одна 

дитина, то не зобиджу. вдача в 

мене спокійна. Маю житло.
В.

Аб. 113.

37-155-55. Була одружена, 

зовнішність звичайна, освіта 
середня спеціальна. Маю сина 

й дочку 3-х і 9-ти років. Проста, 

добра, ціную вірність, щирість, 
у взаєминах між людьми. Жи- І 

ву в однокімнатній комфорта- І 

бельпій квартирі, працелюб- ‘ 

на, матеріально забезпечена 

слабо, на персізд не згодна. 

Хотіла б «зустріти порядного 

чоловіка, котрий любить дітей, 

з добрим і чумним серцем, та

кого, що не зловживає спирт

ним, матеріально забезпече

ний чи з машиною. Мужчин 

без серйозних намірів прошу 

не писати. Листи шліть на ад

ресу: Кіровоградська обл., м. 

Олександрія, головпоштамт, 

до запитання, пред’явнику 

паспорта У1 -ОЛ № 574346.

т.
Аб. 114
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Мені 36 років, зріст 168, 

чорнявий, на розум і здоров’я 

не скаржуся, добрий, але гор

дий. ще відношуся до мужчин. 

Радий би зустріти дівчину чи 

жінку без дітей, добру, здоро

ву, котра хотіла б мати велику 

сім’ю, бажано кіровоградку. 

Пишіть на адресу: м. 

Кіровоград, головпоштамт, до 

запитання, пред’явнику пас

порта У-ОЛ № 653599.

Михайло.

Аб. 115.

Мені 39 років, зріст.І 74 см. 

сухорлявий брюнет із карими 

очима, сузір’я Телець, кварти

рою й матеріально забезпече

ний. до алкоголю байдужий, 

живу в передмісті 

Кіровограда, робітник, маю 

добре щире серце. Хочу, щоб 

відгукнулась проста, добра, 
надійна жінка звичайної 5 

зовнішності, щоб вона стала а 

мені надійним другом, | 

розділила турботи. Професія. 
освіта і матеріальне становище ;! 

І мене мало цікавлять. Легко- } 

\ важних і пустих прошу не тур- \\ 

1 бувати.

д.с.4
Аб. їм.;

Мені 35 років, зріст 166 см. 

вага 72 кг, не палю, спиртним 

не зловживаю, з колишньою І 

дружиною лишилася дочка. 

Маю приємну зовнішність, по

чуття гумору, добродушний, 

запальний, але зла не тримаю. 

В жінці ціную справедливість, 

вірність і порядність. Хай на

пише мені скромна жінка без 

дітей, котра вважає, що ма

теріальні цінності в житті не 
головне. Жінок легкої по

ведінки прошу не турбувати.

г. 
Аб. 117.

Блондинка з довгим волос

сям, 38 років, зріст 170 см, жит

лом забезпечена, бажає .для 

створення сім’ї познайомитися 

з чоловіком приблизно свого 

віку, котрий не п’є, добрий ду- ’ 

шею і вихований.

Аб.
Д.

118.
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АСТАЛИ.

СТРУНКІШИ 
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Відчуваєте. "МК" по
легшав. — немає дванад
цяти полос, до яких ви 
звикли, шановні читачі. — 
лишилося вісім. А взагалі, 
сьогодні багато чого не
ма... І доводиться звикати 
до нових реалій: 
лібералізації цін, моно
полізму виробників, за
силля спекулянтів, поми
нок уряду, необгрунтова
них обіцянок депутатів.

Звичайно, ви можете 
виставити рахунок ре
дакції: планували 52 номе
ри на рік і в кожному 12 
полос — дайте.

А ми у відповідь: тоді 
ви платили карбованці, те
пер вони копійками стали і 
т.д. Коротше, тупиковий 
діалог у тому стилі, який 
часто бачимо по те
левізору. коли збираються 
керівники високих рангів. 
Отож, щоб зайве не гово
рити. приводжу конкретні 
факти.

Лише за декілька ос
танніх місяців вартість па
перу зросла у 8 разів, елек- 
тро- і теплоенергії — 8-10, 
послуг друкарні — в 11. Те 
ж можна сказати про 
оренду приміщень і всього 
іншого. Подібні цифри ко
ментарів не потребують.

І все таки редакція на
магатиметься дотримати
ся взятих зобов’язань. Ми 
не будемо брати доплату з 
передплатників. "МК" по
ки що виходитиме на вось
ми полосах: обмаль навіть 
такого дорогого паперу: 
його притримують у Росії. 
Як ви знаєте, у нас. на Ук
раїні. теж дещо притриму
ють.

Результат — дово
диться затягувати пояси 
багатьом донедавна бага
тим колективам. Про се- 
редньостатистичного ук
раїнця страшно й говори
ти. Але давайте будемо оп
тимістами. Бо хіба ми схуд
ли? Ні, стали стрункішими. 
І єдине, що не покидає, на
певно. усіх нас — надія на 
краще майбутнє. Така за
вжди юна і така стара — їй 
ось уже понад сімдесят 
чотири роки.

М.ШВОРАК.

ЩАСЛИВОЇ СЛУЖБИ ВАМ, ХЛОПЧИКИ!
Т.І.Галаган приїхала з 

міста Фастова Київської об
ласті* на присягу сина. 
Вісімнадцятирічний Олек
сандр закінчив Одеську мо- 
рехідку. а тепер служитиме 
в Кіровограді. Минулої суб
оти сержанти, офіцери, стар
шини. прапорщики, солдати 
•приймали присягу на 
вірність українському наро
ду. Серед них і юний Олек
сандр Галаган. Відбувалася 
ця урочиста подія "на ва
лах". місці, дорогому серцю 
кожного кіровоградця, ад
же звідси, якщо повертати
ся до історичних джерел, і 
пішло наше місто, що нині 
все виростає і обростає про
блемами.

відкритий лист 
ДО “БАТЬКІВ" МІСТА І

Шановні керівники області та міста! 
До вас звертаються гуртківці об

ласного Палацу піонерів та школярів. 
Останнім часом нас дуже турбує пи
тання про подальше існування нашого 
закладу. Ширяться чутки, що ви пла
нуєте передати нове приміщення Па
лацу, у будуванні та обладнанні якого 
ми разом з педколективом та 
адміністрацією доклали багато зусиль, 
кіоернетико-технічному коледжу.

Уже декілька років ми з не
терпінням чекаємо початку занять в 
нових світлих залах та кабінетах. Старе

приміщення Палацу практично непри- 
стосоване до сучасних потреб двох ти
сяч гуртківців. які проводять у ньому 
весь свій вільний час. до того ж воно 
знаходиться зараз /аварійному стані.

З новим Палацом, який стане 
справжнім центром розвитку творчої- 
особистості кожної дитини, ми 
пов’язуємо багато'надій. Невже ж їм 
так і не судилося здійснитись? Невже 
в умовах ринку нікого більше нетурбує 
майбутнє своїх дітей?

Ми благаємо вас не бути байдужи- 
ми. не робити необдуманих кроків!

УВАГА!
ТЕРМІНОВО!!! В НОМЕР!!!

За найостаннішими да
ними згідно з рішенням 
Урядової комісії по опера
тивному вирішенню питань, 
пов’язаних із введенням в 
обіг купонів багаторазового 
використання, мінімальний 
рівень видачі купонів у січні
— 300 крб., максимальний
— 600 крб.

Громадяни, які згідно з 
Законом УРСР "Про статус і 
соціальний захист грома-

при-

Наш кор.

Бердичеві двое І ро- 
Польщі запропону-

КОНВЕРТОВАНІ 
ЕРИТРОЦИТИ
Народ борсається в лихо

манці. не знаючи, куди скину
ти відживаючі карбованці й 
де добути хоч жменьку ку
понів. Тут може допомогти 
Кіровоградська станція пере
ливання крові. За літр зданої 
крові донор тепер одержува
тиме 150 купонів. Можливо, 
хочтаким чином полегшиться 
стан хворих, котрі, буває, і 
вмирають, не дочекавшися 
потрібної групи крові...

Наш

ЩЕ ЗА 
ПАНА НЕ 

ЖИЛИ
Без палива на зиму, 

подраними городами, 
рівнем виробництва 90- 
літньої давності сидів рад
госп "Червоноозерський" 
Долинського району. Сидів 
до з, натугою прийнятого 
•рішення про роздержавлен
ня. Як діятиме господарство, 
ставши "приватизованим", 
мало кому ясно. Одні бояться 
бути запроданими
іноземцям; інші не хотять 
наймитувати в багатого одно
сельця, що похваляється за
купити піврадгоспу; є навіть 
острах, що можуть “запроси
ти свого" нащадки поміщика, 
котрому колись належали ці 
землі й були відібрані відомо 
ким і коли.

Втім, не варто в такий 
урочистий час говорити про 
проблеми' Ще встигнемо. 
Краще дослухаємося до слів 
присяги: “Я /прізвище, ім’я, 
по батькові/, вступаю на 
військову службу і урочисто 
клянусь народу України за
вжди бути вірним і відданим 
йому..." В той день, коли 
приймалася присяга, погода 
Ьидалася крутою. Вітер 
жбурляв пригорщі снігу в об
личчя воїнів, у музикантів 
міського духового оркестру 
мерзли пальці, та незважаю
чи на це, оркестр не фальши
вив, .супроводжуючи марш 
військовослужбовців. За
стигли вартові біля вічного 
вогню .і звивалися на вітрі

дян, що постраждали не більше як 900 купонів на 
внаслідок Чорнобильської місяць без урахування вип- 
катастрофи" належать до І, 
II, III категорій, незалежно 
від місця роботи або прожи
вання, ... забезпечуються 
купонами на зарплату, 
пенсію, а також всі види гро
шових компенсацій, виплат, 
доплат, передбачених за
значеним Законом у повно
му обсязі по загальній сумі 
всіх грошових доходів, але

два прапори: державний 
червоно-синій і
національний синьо-жовтий. 
З прийняттям присяги 
привітав 
військовослужбовців 
міський голова В,Г.Мухін. 
Його звернення було на ди
во коротким і щирим. Звер
нулася до солдатів і мати 
Олександра Галагана, поба
жавши їм бути гідними сина
ми свого народу. А мати 
іншого новобранця 
Г.Ф.Літус зізналася, що вона 
дуже рада, що в такий важ
кий час син служитиме на 
мирній українській землі. 
Хоч не приховувала Галина 
Федорівна тривоги від того. 

не більше як 900 купонів на 

лат на непрацюючих членів 
сім’ї, які здійснюються на 
загальних підставах.

Діти, що постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, забезпечують; 
ся купонами на виплати і 
компенсації, передбачені 
цим Законом, в повному об
сязі без урахування виплат.

що зараз відбувається з 
армією.

Б.В.Ромадін роз
повідав. що служать тут пе
реважно українці і росіяни, 
але є й інші національності. 
Присягають майже всі. До 
речі, напередодні, у п’ятни
цю. присягали інші 
•військовослужбовці. Коман
дир одного із підрозділів 
В. І.Бурмасов. якого 
офіцерська доля поносила 
по світу, сам росіянин з Ура
лу, висловився приблизно 
так: ні його самого, ні його 
підлеглих не турбують чвари 
політиків. Він солдат і знає, 
що солдатська честь і сол
датський обов’язок — захи-

ОБЛАСТІ
Ми звертаємося до вас. наших 

батьків, з проханням допомогти
В.Шелест. Я.Панченко. ВЛаран 

та і......
Палацу піонерів та 

/усього 340

інші гуртківці 
школярів 
підписів/.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми поділяємо три
вогу авторів листа і сііодіїїасмося. іш 
обласні та міські органи паро тої ос віти 
пояснять свою позицію з даної о пита
II я. ----

які здійснюються на загаль
них підставах.

Враховуючи вищепода
ну інформацію, зробіть не
обхідні корективи у надру; 
кованій на 3-ій сторінці 
інструкції та взятому зазда
легідь інтерв’ю з А.К.Сте- 
панчуком.

ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРОБЛЕМ.

ЦИХ 
знімках наш фо
токор Василь 
Г Р М Б 
з а ф іксу в а в 
к і л ь* к а 
м и т т є в ос т е й 
прийняття 
сяги. 
Сценарій, 
був такий, 
очевидно, 
інших місцях 
результати

там 
як і. 

в 
, а 

такі: 
на 'вірність Ук
раїні присягли 
90 відсотків 
офіцерів, всі 
прапорщики і 45 
процентів сол
датів. Серед них 
— і Алла КО- 
Л EC НИК О В А, 
котра на фото 
вгорі.

щати ту землю, хліб якої їси. 
турботу якої відчуваєш.

А мені пригадалася дав
ня розмова з командиром 
одного з кіровоградських 
підрозділів Ю.О.Вороновим 
відразу після повернення 
Юрія Олександровича з Ба
ку після подій чорного січня.. 
Ю.О.Воронов висловився 
тоді про те. що на Україні, і 
зокрема у Кіровограді, став
лення доармії відзначається 
і шагіою, і повагою. Нехай 
так буде і надалі: слова “на
род* і армія єдині" — то не 
просто гасло, а правда нашо
го життя. Щасливої служби 
вам. хлопчики! Пам'ятайте 
про солдатську честь.

В.ФЕДОРОВА..

ДОВКОЛА]
11 резидент Російської 

Федерації повідомив. що за 
останні три роки золотий 
запас країни скоротився з 2 
тисяч 300 тонн до 230 тонн.

Обі і ія ють застрай к у ва - 
ти московські пожежники, 
якщо їм не підвищать зарп
лату у вісім (!) разів. При 
цьому пожежники
обіцяють виїжджати утому 
випадку, якщо горітимуть 
квартири і дитячі заклади. 
Все інше*— гори синім по
лум’ям.

* * *
У Сінгапурі заборони

ли жувальну гумку. Пояс
нюється це тим, що 
підлітки смітять обгортка
ми. Винахідливі
сінганурці.які вигадали на
городжувати призами во
до. іарі в автобусних квитків, 
цього разу нічого не приду
мали. як заборонити жува
ти гумку. Підлітки непоко
яться. що тепер і цукерки 
заборонять. А ну комусь 
взду мається смітити фанти
ками.

ма. ія н
валі місцевій дамі продати 
їм за вільноконвертовану 
валют) власну дитину. Да
ма, природно відмовилась, 
повідомивши про ноноспе- 
чений вид комерції неза
лежну пресу. Однак 
польські туристи
поспішили всіх заспокоїти: 
штя вони хотіли купити не 

з метою подальшої спеку
ляції, а для того, щоб його 
усиновити. Просто вони 
вирішили, що в Союзі за до
лари можна купити все. що 
завгодно.

*

46-річного офіцера за
пасу Олега Косенка обра
зив виступ по Центрально
му телебаченню Віктора 
Алксніса. Знаменитий пол
ковії и к, людина, яка 
відкрито називає себе яст
рубом, пройшовся стосовно 
репутації Леоніда Кравчу
ка. З точки зору Алксніса 
Президент України с 
скоріше їїредставником 
місцевої бюрократії, ніж 
українського народу, і до
бивається незалежності .ти
ше для того, щоб легально 
їздити в гості до канцлера 
Коля. Сам Косенко голосу
вав за Чорно вола, але як 
представник народу 
вирішив, що слова полков
ника образливі і викликав 
його на дуель. Алксніс віл 

І поединка ухилився.

* * *

Оголошений “Самарсь
кою газетою” ще влітку 
конкурс — провалився. 
Для перемоги в ньому треба 
оуло передбачити макси
мальну вартість кілограма 
ковбаси і одної гуски перед 
Новим роком. Учасників 
виста чало, але навіть 
наіїсміливінп далеко не 
тягнули до дійсності. В Са
марі зараз просять до 250 

і крб. за ковбасу і стільки ж 
і за гуску.



Суцільйа купонізація 
па Україні почалася 
майже півтора року тому. З то

го часу захист споживчого 
ринку у поєднанні з наростаю
чими процесами розірвання 
налагоджених зв’язків призвів 
пас до того, то можемо бачити 
тепер. Тому нові купоно-кар- 
бовапці, названі уже пе
рехідними грошима на період 
до введення національної ва
люти сприйняли на себе ще 
один шквал*обурення, знерво
ваних порожніми полицями з 
одного боку, і астрономічними 
цінами - здрутого, людей. Про 
те. чому Україна з нового року

ЧАС РОЗПЛАТИ НА
ступнула “в ринок” уже гово
рять і пишуть настільки бага
то. що повторюватись не хо
четься. До чого це призвело, 
теж уже ясно. Та й'Я.М.Крав
чук. виступаючи минулого 
тижня по Українському теле
баченню, підтвердив, що нам 
‘‘до ринку” — ще не час. Хоча 
б до весни було.протриматись.

Поїзд рушив... Життєвий 
рівень Упав. Куноно-карбо- 
ванці вказали російському ко
лезі на двері. Правда, двосот- 
нева кількість купонів 
/обіцяють аж три сотні!/ проти 
тисячних зарплат \ сусідній 
державі поки що змушує іноді 

тільки помилуватись на бажа
не пальтечко чи чобітки — не 
по купонах...

Наша розмова із заступни
ком голови обласної комісії но 
оперативному вирішенню пи
тань, пов'язаних із введенням 
в обіг купонів багаторазового 
використання А.К.Степанчу- 
ком торкнулась не тільки пи
тань введення кулонів.а й иер- 
спектив надалі: Анатолій 
Кузьмович очолює в облви
конкомі відділ
міжрегіональних відносин і 
координації розвитку торгівлі.

КОР.: Анатолію Кузьмо
вичу. 200 купонів — це ж так 

' На час аихолу газети /матеріали >оту- | 
і вались заздалегідь/ певні пункти: 

інструкції можуть зазнати змін /Урядова | 
і комісія но купонах Систематично вносить ■■ І 
) необхідні ;поправки/; Тому слідкуйте за-Д 
і повідомленнями засобів масово? | 
І Інформанії. Але. ду маомо. про цей-доку- а 
і мент треба знати, він допоможе вам 
І розібратись у нинішній Ситуації з новими 

купонами. Хоч. як заявив наш Президент, 
цілком можливо, що з лютого їх кількість 
у наших гаманцях відчутно зросте — як-

/ що Росія не забезпечить нас рублями. І Іо- 
I живемо •••■ побачимо... І
і ;

мало? Що сьогодні на них ку
пиш?

А.С.: Ну чому 200? Це 
мінімальний рівень, а дехто й 
більше одержує — до 400. До 
того ж такі норми тільки на 
січен ь — з лютого 
співвідношення буде — 300 
— 600 /в розрахунку на 
місяць/. А для шахтарів на 
підземних роботах, мета
лургів та гірників встановле
но максимально граничний 
розмір — 800 купонів. Ну і. 
згідно з рішенням Урядової 
комісії, систематично розгля
датиметься питання про гра-

СТА В...
ничні розміри видачі купонів, 
виходячи з індексу цін.

КОР.: А як бути з дітьми? 
На них теж видаються купо
ни?

А.С.: ТАк. По 200 купонів 
на кожну дитину /з лютого 
відповідно — 300/ за рахунок 
заробітної плати матері /як
що-вона не працює — бать
ка/. До того ж домогоспо
дарка теж має право на 
мінімальний рівень купонів 
за рахунок заробітної плати 
чоловіка /при пред’явленні 
відповідних документів, що 
свідчать про її непрацезай* 
нятість/.

КОР.: Як у нас нині в об
ласті з купонами? Чи не буває 
якихось непередбачених си
туацій?

А.С.: Зараз ніби уже все 
владналось. Спочатку були 
проблеми із купонами 
дрібної вартості: дуже мало 
дали карбованцевих. І як за
вжди. коли вводиться щось 
нове — купа проблем: хтось 
не зрозумів до кінця, десь не 
спрацювали так як треба, і як 
результат — небажані ситу
ації.

КОР.: Ви не тільки член 
комісії по купонах, ви перш за 
все — начальник відділу, що 
координує розвиток торгівлі в 
області і за її межами. Що нас 
чекає далі? Коли можна 
сподіватись на обіцяне зверху 
накопичення товарів, яке 
дасть змогу трохи забути про 
дефіцит? -

А.С.: Не хочу нічого- 
обіцяти. Сьогодні настільки 
складне становище в еко
номіці. а значить — і в 
торгівлі, що передбачити 
щось дуже важко. От у нас в 
області, наприклад. У 1990 
році ми виробляли в себе 
тільки 24 проценти не
обхідних промислових то
варів. 76 — завозили. Із про-

довольчими справа трохи 
краща, здається, процентів 
на сімдесят себе забезпечу
вали. Це. повторюю. 90-ий 
рік. У минулому, більш ніж 
впевнений, що ситуація ще 
гірша — цифр поки що не 
зйаю, але реальність не пере
дбачає поліпшення. Які то
варні достатки ‘готує нам 
нинішній рік — точно, мабуть, 
ніхто не знає. В усякому разі 
договорів із суміжниками 
наші підприємства уклали 
процентів на 50. Будемо про
водити товарообмінні опе
рації.

КОР.: Чим у цій ситуації 
допоможуть нам візитні карто
чки, про які уже згадувала об
ласна преса?

А.С.: Це теж вимушений 
захід. Візитна картка дасть 
змогу отоварюватись на те
риторії нашої області тільки її 
жителям. Не секрет, що в 
сусідніх областях із продо
вольством. наприклад, гірше, 
ніж у нас. Тому аби не прова
дити торгівлю по. паспортах 
/із ними багато клопоту/ вво
дяться візитки. Будемо 
сподіватись, що вони теж 
якоюсь мірою сприятимуть 
накопиченню товарів.

КОР.: Ситуація сьогодні, 
справді, дуже складна — і в 
економіці, і в торгівлі, та й в 
людських стосунках, адже це 
все так.взаємопов’язано. Ви 
можете хоч чимось обнадіяти 
наших читачів?

А.С.: Людина завжди 
сподівається на краще. Як би 
не було важко, за чорними 
днями обов’язково прихо
дять радісні. Я теж хочу, аби 
часи руйнувань і хаосу прой
шли якнайшвидше.

Бажаємо цього і нашим 
читачам!

Інтерв'ю взяла 
О.ПИЛИПЕНКО.

ПОРЯДОК ВИДАЧІ
КУПОНІВ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

1.1. Купони багаторазового використан
ня виплачуються громадянам з розрахунку 
25 процентів від місячної суми доходів 
після їх оподаткування та інших обов’язко
вих виплат, але не більше 400 карбованців 
(починаючи з лютого — 600 — ред.).

У разі, коли належна до виплати сума 
- купонів становить менше 200 крб. (почина

ючи з лютого — 300 — ред.). громадянин, за 
бажанням, може додатково одержати купо- 

і ни в обмін на внесені гроші. При цьому за- 
: гальна сума одержаних купонів не повинна 
: перевищувати 200 крб. (з лютого — 300 — 
: РЄД.).

1.2. Працюючим пенсіонерам, громадя- 
: нам. які працюють за сумісництвом, та оди- 
: ноким працюючим матерям сума купонів до

видачі визначається по сукупності доходів у 
; розмірі, визначеному в п. 1.1. і виплачується 

за місцем основної роботи.
1.3. Особи. які займаються 

підприємницькою діяльністю, обмінюють 
готівку на купони в установах Ощадбанку на 
підставі довідок, виданих податковими 
інспекціями за місцем проживання.

1.5. Здавальникам сільгосппродуктів. 
худоби, свиней, птиці, кролів, лікарських 
рослин підприємства споживчої кооперації 
виплачують купони в сумі не більше 3000 
крб. і тільки жителям України. Різниця по
над 3000 крб. виплачується карбованцями.

Здавальникам молока у колгоспи і рад-, 
госпи виплачується 50 процентів від вар
тості зданого молока купонами, а решту 
карбованцями.

1.6. На дітей віком до 18 років, які не 
працюють і не отримують стипендії, нарахо
вується по 200 крб. (з лютого — 300.— ред.) 
на кожного за місцем роботи матері, а якщо 
мати не працює, за місцем роботи батька і 
ця сума виплачується в рахунокїх заробітку.

Опікунам, а також у випадках, коли обоє 
батьків не працюють, сума купонів на дітей 
нараховується за місцем отримання пенсії 
/допомоги/. При цьому пред’являється 
довідка /оригінал/ з ЖЕКу чи сільської/ се
лищної. районної Ради депутатів, що вони 
не працюють.

Витяг з інструкції

лищ купони виплачуються в сумі отримува
ної готівки, але не більше 200 крб. І з лютого 
— 300 — ред./.

1.15. Громадянам, які не працюють і от
римують аліменти, що надходять у без
готівковому порядку від підприємств, уста
нов. організацій, виплачуються купони у 
відповідності з п. 1.6.

Працюючим громадянам купони на 
аліменти нараховуються за місцем основної 
роботи по сукупності доходів на умовах, 
передбачених пп. 1.1. 1.6.

1.16. Сезонні працівники, фермери, 
орендатори обмінюють карбованці на купо
ни в установах банку за місцем проживання, 
виходячи із суми середньомісячного гро
шового доходу або заробітної плати на умо
вах. передбачених пп. 1.1., 1.6., 1.7.

1.17. Компенсація донорам випла
чується купонами установами охорони здо
ров’я.

1.18. Громадяни, звільнені за 
ініціативою адміністрації і справа яких про 
незаконне звільнення розглядається в суді, 
обмінюють гроші на купони у відповідності, 
з п. 1.8.

1.19. Громадяни України, які працюють 
вахтовим методом, старателі артілей, моря
ки далекого плавання, рибаки флотилій 
обмінюють гроші на купони в установах 
банків за місцем проживання на умовах.

" передбачених в пп. 1.1, 1.6, 1.7. на підставі 
довідок місцевої Ради народних депутатів.

1.20. Одноразова допомога, що ви
дається при народженні кожної дитини.

1.7. На домогосподарок купони в сумі 
200 крб. (з лютого — 300 — ред.) нарахову
ються чоловіку за місцем його роботи при 
пред’явленні трудової книжки або інших 
документів, що підтверджують факт непра- 
цезайнятості жінки і виплачуються в раху
нок заробітної плати чоловіка.

1.8. Безробітним купони виплачуються 
згідно з Законом УРСР “Про зайнятість на
селення” центрами зайнятості населення в 
розмірах, вказаних в пп. 1.1, 1.6, 1.7.

1.10. Громадянами, які знаходяться на 
повному державному утриманні у 
відповідних установах, купони виплачують
ся в розмірі отримуваної готівки, але не 
більше 200 крб. (з лютого — 300 крб.. — 
ред.).

1.11. Громадяни можуть отримувати 
грошові перекази купонами від інших гро
мадян України, підприємств, організацій, 
установ за умови, що переказ внесено купо
нами. На всіх складових частинах бланку- 
переказу штампом'або червоним олівцем

.ставиться позначка “купони”.
1.12. Демобілізовані з лав армії, а також 

громадяни, звільнені з роботи і тимчасово 
/до одного місяця/ не працюють, громадя
ни, звільнені з місць позбавлення^волі та 
тимчасово /до одного місяця/ не працю
ють. обмінюють гроші на купони на суму 200 
крб. /з лютого — 300 — ред./ на поточний 
місяць на підставі військового квитка, пас
порта, трудової книжки, довідки про 
звільнення. З ВІДМІТКОЮ в документі про 
обмін грошей на купони. ВІДПОВІДНО у 
військкоматах, на підприємствах, де раніше виплачується купонами повністю за місцем 
працював громадянин, відділах внутрішніх 
справ.

1.13. Авторам відкриттів, використаних 
винаходів, раціоналізаторських пропо
зицій. а також заохочувальні винагороди за 
винаходи, премії за сприяння ви
нахідництву і раціоналізації, винагороди за
безпечуються купонами по сукупності з 
іншими грошовими доходами за місцем ос
новної роботи на умовах, передбачених пп. 
1.1, 1.6, 1.7.

1.14. Військовослужбовцям строкової 
служби, а також курсантам військових учи-

роботи, навчання матері або в органах 
соціального забезпечення.

1.21. Затверджені компенсаційні випла
ти сім’ям з неповнолітніми дітьми з зв’язку 
з подорожчанням товарів дитячого асорти
менту виплачуються повністю купонами за 
місцем їх одержання.

1.22. Іноземним громадянам, які працю
ють на Україні та отримують заробітну плату 
в карбованцях, виплата купонів 
здійснюється на загальних умовах.

1.23. Іноземні громадяни і громадяни 
України мають право обміняти 

вільноконвертовану валюту та одержати ку
пони на обмінних пунктах за курсом, що 
встановлюється Національним банком Ук
раїни.

1.24. Щомісячні виплати одиноким не
працюючим жінкам виплачуються купонами 
за місцем отримання.

1.25. Інвалідам грошова компенсація на 
бензин виплачується повністю купонами.

1.26. Громадяни творчих професій, які 
отримують гонорари замість заробітної пла
ти обмінюють карбованці на купони в бух
галтеріях спілок, виходячи з їх середнь
омісячної суми за минулий рік на умовах, 
передбачених пп. 1.1. 1.3, 1.6, 1.7.

1.27. Обмін карбованців на купони в ус
тановах банків здійснюється для придбання 
товарів у роздрібній торгівлі для ритуально
го обряду на день погребіння в розмірі 400 
крб. (згідно з доповненням Урядової комісії 
— 800 — ред.) за пред'явленням свідоцтва 
про смерть.

Обмін карбованців на купони для при
дбання продуктів харчування особами, які 
одержали променеву хворобу або 
інвалідність у результаті робіт по ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
згідно з переліком товарів, затвердженим 
Міністерством охорони здоров’я /лист 
Мінторгу від 03.09.90 № 22/151 / провадить
ся у розмірі 400 крб. при отриманні за
робітної плати, пенсії за пред’явленням 
посвідчення про інвалідність або довідки 

' відділів охорони здоров’я виконкомів 
місцевих Рад народних депутатів.

У подальшому, з моменту отримання 
грошової допомоги на придбання продуктів 
харчування, яка передбачена поправками 
до Закону України "Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи" за 
значений обмін не провадиться, а купони 
Ьидаються за бажанням одержувача на всю 
суму грошової допомоги.
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ЗАКОН БЕЗ ДІРКИ
І все-таки ТОМ щось робив. Були 

непогані подорожі з організацією 
відпочинку в Криму, запрацювало під 
його крильцем кафе "Одеса", ремон
тувалися магнітофони, фотоапарати. 
Все це вимагало чіткого бухгалтерсь
кого контролю, обліку. Його не було.

На все горло ТОМ заволав, коли 
його обклали 35-процентним подат
ком у 1990 році. Гроші надходили в 
держбюджет. Щоб менше їх 
віддавати, вдалися до хитрощів: поча
ли приховувати доходи. Були попе
редження, перевірки, ще перевірки і 
як результат — з’явилося рішення 
про фінансову санкцію, іншими слова
ми — оштрафували рахунок. Про це 
директор написав так: “тренери, пе
дагоги. робітники залишилися без ро
боти. Це могли зробити нормальні лю
ди?”

Якщо зробили це “ненормальні", 
то в ТОМІ швиденько порахували 
збитки і з’явилася цифра — 3 млн.300 
тис.крб., на яку Неіснуюча, бо вона не 
є зареєстрована, соціальна служба 
потерпіла збитки і могла надати насе
ленню послуг бе$ втручання держави.

Дісталося й Міністерству фінансів 
України. Бігаючи по міському й облас
ному виконкомах, буваючи у началь
ників відділів фінансування місцевого 
господарства міс'ькфінуправління 
Л.Т.Бочкової та облфінуправління 
В.А.Харченко, я познайомився з де
сятками видрукованих сторінок, де 
йшлося про порушення уведенні бух
галтерського обліку, які допускав 
ТОМ. Хоча були зауваження.' реко
мендації та вказівки і цим уп
равлінням, які не здійснювали належ
ного контролю за своєчасною здачею 
ТОМом звітів: пропонувалося вжити 
заходи щодо налагодження в цій тру-

Вірте Олегу Третьякову. "Ко
му?“ — запитаєте, бо не всі ще 
знають, що він був і є директором 

Творчого об'єднання молоді /ТОМу/ 
в Кіровограді. Тож знайте, що йому 
вірити треба, а особливо в тих випад
ках, коли говорить як скаржник. Про
мовить, що “на вас" напише в проку
ратуру. суд, Президенту — напише. 
Дещо інше, можливо, трохи краще за 
скарги, теж зробить.

От. приміром, приніс у редакцію 
копію скарги на Кіровоградський 
міськвиконком. Оригінал, як там зна
чилось, поїхав у Київ, аби Президент 
без роботи не сидів. У тій скарзі, яка 
написана плутано, йдеться про те, що 
у всі часи революційні перетворення 
були лихом, катастрофою для 
більшості дітей і підлітків. Це, як по
яснювалося Президенту, — розпад 
сім’ї, бродяжність. голод, дитяча 
смертність.

І ось на одному з комсомольських 
з'їздів В.Цибух розповідав, що в 
Кіровограді створилося незвичайне 
підприємство ТОМ. про нього згада
ли й у Кремлі, коли приймали Закон 
“Про загальні засади молодіжної 
політики". Далі — що соціальна служ
ба ТОМу є державним механізмом до 
проведення на практиці соціальної 
політики в роботі з населенням.

Лист Л.М.Кравчуку довгий, на 
двох сторінках. У ньому йдеться, що 
за досвідом до ТОМу звертаються з 
Грозного й Владивостока, інших міст 
колишнього Союзу, аби він допоміг 

• створити аналогічні служби і готував 
"соціальних працівників".
Закінчувався другий абзац словами, 
"що навіть важко уявити нормальній 
людині, що творять бюрократи в 
рідному місті”.

Читач, певно, помітив, що автор 
цих рядків з перших же слів.не є при
хильником політики О.В.Третьякова.1 довій організації бухгалтерського 
котру можна визначити фразою: “до 
своєї мети — будь-якими засобами". 
Мета, звичайно, непогана, от засоби,
Дії-

Особисто знаю Олега Вікторовича
з комсомольських часів, коли один —там. як і скрізь, повинні дотримува- 
мій добрий знайомий разом з ним по
бував тоді ще в першого секретаря ЦК 
ЛКСМУ В.Цибуха. Знайомий шкоду
вав: що не вийшов з кабінета — 
настільки нереальні замки будував 
там О.Третьяков. У 1987 році чимало 
корисного-започатковував ініціатор 
скарги. Вже за моєї пам'яті: мо
лодіжний житловий комплекс /який 
вчасно, аби не згинути, відділився/, 
підліткові’клуби /запущені нині/ і ба
гато чого іншого, в тому числі й мину
лорічна поїздка в Італію групи з семи 
чоловік, де був і я. Саме італійська 
подорож остаточно переконала, що 
за нормальним початком буває 
бездіяльний кінець нереальним заду
мам.

Створюючи все нові і нові вироб
ничі підрозділи, майже ніякої уваги не 
приділялося веденню належним чи
ном, без перебільшення скажу, май
же всієї документації. Це директора, 
який сьогодні іменується генераль
ним директором неіснуючої 
соціальної служби не хвилювало — на 
зауваження працівників фінансового 
відділу міськвиконкому рікою в різні 
місця лилися не лише скарги, а й сло
весні образи, погрози.

обліку.
Ніде жодного упередженого сло

ва не знайшов стосовно існування ТО- 
Му. Ніхто ж не проти, щоб організація 
працювала. Але є для всіх одна умова

тися діючих законів України.
Його порушував ТОМ неоднора

зово. Найсвіжіший приклад з минуло- 
То року: згідно з Законами "Про 
місцеві Ради народних депутатів в Ук
раїнській РСР та місцеве самовряду
вання". соціальна служба ТОМу мала 
б зареєструватися у міськвиконкомі, 
звичайно, маючи Статут.

Зробили ж хитро й гарно: написа
ли положення з десятками не те що 
помилок, неточностей, дурниць, а й з 
безліччю пунктів, що не відповідають 
Закону “Про підприємства в Ук
раїнській РСР", зареєстрували його в 
облвиконкомі 18 березня 1991 р. /!/ і. 
козиряючи цим. принесли згадане по- 
ложення на реєстрацію в 
міськвиконком.

Як і в багатьох інших випадках, тут 
зразу зробили зауваження, що поло
ження не Статут, вказали на десятки 
дурниць, нісенітниць. Чітко, по пунк
тах О.В.Третьякова мало хвилювали 
рекомендації міськвиконкому. Захо- 
дячи в кабінет Е.М.Татаринової. котра 
працювала над установчими докумен
тами соціальної служби, директор не 
підбирав слів: як згадувала ведучий 
спеціаліст відділу розвитку

підприємства, він сипав образами, від 
яких подих перехоплювало.

— Єдине, за чим|шкодую, що в нас 
за образу нема прилюдного суду. — 
згадувала про свою зустріч з О.Треть- 
яковим Емма Михайлівна. — Навіть 
не думала, що люди, не говорячи вже 
про керівників підприємств, можуть 
собі таке дозволити.

Соціальна служба ТОМу. 
здебільшого в установчих докумен
тах. планує свою роботу на загальних 
фразах, гаслах типу “сприяти, робити" 
і т.п. Наведу лише декілька, на мою 
думку, непотрібних висловлювань: 
"соціальна служба на основі 
солідарності і демократії сприятиме 
матеріальній і соціальній впевненості, 
рівності в умовах життя...: повинна 
враховувати відповідальність кожно
го за своє соціальне положення і за 
соціальне положення інших". Хороші 
слова, а що найголовніше — вони ак
туальні й у далекому Владивостоці...

До речі, якщо Статут з подібними 
формулюваннями не зареєструють, 
якщо міськвиконком не відмінить 
свої попередні рішення стосовно 
санкцій до ТОМу, якщо він не пере
дасть цій організації дарунково 
міської нерухомості на 3 млн.300 
тис.крб., якщо міськвиконком не ви
конає ще деякі вимоги Олега 
Вікторовича, він обіцяв з 20 січня роз
почати щеодну голодовку.

Що це так буде, значилося і в 
інших скаргах, які показали мені в уп
равлінні економічного та соціального 
розвитку Кіровоградського 
міськвиконкому, зазначивши, що всі 
спірні питання можна вирішити дуже 
просто: ТОМу варто лише порядок на
вести в бухгалтерському облікові і в 
статутних документах; бо дірок зако
ни не мають і те. що їм суперечить, 
варто виправляти.

Для-тих, хто давно знає Олега 
Вікторовича і хто з ним мав справу, не 
буде новиною, коли в ТОМ приїдуть 
ще комісії з усіх-усюд. куди лише по
трапили скарги. Де в чому погодитися 
з вимогами генерального директора 
незареєстрованої соціальної служби 
можна: наміри не такі й погані. Але ж 
варто дотримуватися законів, які це 
роблять аналогічні підприємства, тим 
паче, що це єдине, на чому наполягає 
міськвиконком.

Р.Б. Коли готувався матеріал до 
друку, в редакцію завітав О.В.Третья
ков і попросив переклад копії скарги, 
яку днів десять приніс нам написану 

•російською мовою.
— Навіщо? — запитав я із здиву

ванням.
— Треба ще в одне місце послати, 

а там бажано українською...
Почувши це, мені подумалось, що 

молодець Олег Вікторович! Він не за
лишить безробітними працівників ба
гатьох установ і організацій. Усі пра
цюватимуть. От лише що не завжди 
“на нього", а “на Закон", він про це не 
здогадується...

Ю.ЯРОВИЙ,
спецкор “Молодого комунара”.

СПЕЦМАШИНА — 
ЯКУ ВОДУ ВПАЛА...

розіНа
Ленінградської і

вулиць
Сакко-Ван-

цетті стоїть криниця, викопа-
на ще до Великої Вітчизняної 
війни. Запас води у ній вели
кий, зруб із бетонних обручів, 
глибина — 28 метрів. У роки 
війни біля криниці стояв вар
товий. до неї тяглась постійна 
черга за водою, про смак якої 
було далеко відомо. До речі, і 
для консервування, і для за
солювання городини ми бра
ли тільки її. Користувались 
нею і заводи "Гідросила та

ІРПІ" 1‘ і

•Але >■ Ь уже СТІЛЬКИ років 
криниця не ремонтується, 
кришка не закривається і 
якісь недобрі люди накидали 
туди всяких нечистот. Тому 
ми й перестали брати воду 
звідтіля і років п’ять криниця 
так і стояла, всіма забута.

Сумнозвісною весною 
гризнув Чорнобиль і притока 
Дніпра Прип’ять ввібрала в 
свої води чималий 
радіоактивний бруд. А п’ємо 
ж ми дніпровську водичку... 
Та й наші очисні, що уже кот
рий рік на ладан дихають, не 
дають ніяких гарантій.

Тут і згадали про добре 
відому криницю, котра на ви
падок чого могла б стати “ре
зервним джерелом водопо
стачання". Та й нині люди із 
задоволенням брали б із неї 
воду. Але... Потрібен ремонт.

Ми спочатку вирішили 
зробити його власними сила
ми, навіть по 10 карбованців із 
жителів навколишніх бу
динків зібрали. Однак води 
дуже багато, та й глибина 
відчутна. Вирішили зверну
тись у відповідні інстанції, там 
в усякому разі повинні допо
могти. І ось з лютого минуло
го року почалось наше 
ходіння. Спочатку — са
непідемстанції.

...... "За результатами 
досліджень сумарний вміст 
радіонуклідів не леревиїцус 
норми.

Головний лікар V
К і ро вог раде ь к ої об. і ас 11 ої 

санепідемстанції 
Ю.Г.ЛИСЕНКО",

За цей аналіз ми платили
12 березня 1992
“За даними лабораторного 

дослідження проб воли на 
якість вона не відповідає вимо
гам для господарсько, 
питтсвих потреб. Повторне ла
бораторне дослідження мож
ливе після проведення Очист
ки з хлоруванням криниці.

Головний державний 
санітарний лікар 

Кіровоградської 
міськсапепідсмстаїщії 

Є.В.ВЛАСОВ’’,
Після одержання цих 

відповідей звертались- ми і 
військкомат, і штаб цивільної 
оборони: звідтіля взагалі 
ніяк ої реакції. Були у 
міськвиконкомі. Кіровському 
райвиконкомі, кінцевий пункт ль 
- ДЕУ /здається, дорожньо- Чг 
експлуатаційне управління/. 
На початку квітня Микола Ле
онідович Саблюченко /на той 
час він виконував обов’язки 
начальника/ пообіцяв — 
приїдемо, зробимо, якщо бу
де заявка від Кіровського 
райвиконкому. Пішли, офор
мили заявку на очищення й 
ремонт криниці, дізнались — 
вона надійшла. Але з'ясува
лось. що необхідна для цього 
машина зламана, вона 
імпортна і немає потрібної за
пчастини. Замовили її на .за
воді "Гідросила”. ми знайшли 
навіть того токаря, який цим 
займався. Попросили, аби 
швидше зробив, бо час іде. а 
ніякого результату.

Нарешті, начебто все є — 
необхідна деталь, спеціальна 
машина, оформлена заявка, а 
•ремонтники все не їдуть. Под
звонили через деякий час в 
диспетчерську і нас "пораду
вали" — деталь знову по
летіла. тому аби не морочи
тись з спецмашиною. її пере
робили на звичайну — "для 
господарських потреб”. І ко
му яке діло,, що вона така — 
єдина в області (була?) і купу
валась за кордоном, значить 
за валюту. Кого тепер опуска
ти в криницю, аби вичистити 
її?.. Чи краще пити іржаво- 
смердючу рідину із труб, аніж 
джерельну воду?..

Хотіли найняти людей із 
села, однак наші доходи не 
дозволяють: майже всі. хто 
живе поруч — пенсіонери. На 

. кого надіятись тепер?

25 лютого 1991 р. Проба 
ноли /із криниці/.

Мі її В ҐЖАМА-ИДО

Л.МАКАРОВА. П.ТАРАН.
Е.ВЕРНИДУГ). 

М.ІВАНОВ, 
Г.БЕЗЗУБОВА.

Л. ОСИПОВА 
м.Кірокогра.і.

Читачі, звичайно, помітили, що останнім 
часом поліграфічна виразність нашого тиж
невика /насамперед текстів/ залишає.бажа- 
ти кращого. Пов’язане це з переходом газе
ти на комп’ютерну верстку. Сама по собі ця 
технологія значно прогресивніша від зви
чайної лінотипної і має величезні потенційні 
можливості. Але річ у тім, що обласна дру
карня, в якій друкується “Молодий кому
нар", поки що не в змозі використати ці 
можливості навіть наполовину: немає до
статнього досвіду роботи, відсутнє 
потрібне програмне забезпечення. За умо
ви монополії на друкарські потужності ми 
вимушені миритися з подібним станом ре
чей.

Недоліком комп’ютерної верстки, на
приклад. є те, що верстається не.вся газетна 
полоса одночасно, а кожен матеріал окре
мо — потім всі вони монтуються в одне ціле 
і читач бачить їх на конкретній сторінці газе
ти. Якщо на сторінках йде один великий 
матеріал, то він теж поділяється на три-чо- 
тири менших частини, які потім склеюються 
в одну. Саме цейтехнологічний момент став 
причиною кількох грубих помилок, які мали 
місце 46 /8-ма сторінка/ та 47 /п'ята 
сторінка/, коли були переплутані місця роз
ташування частин тексту. На своє виправ
дання, як випусковий газети, я можу сказа
ти тільки те, що саме в цих двох номерах ми 
вперше зіткнулися з необхідністю ділити на

частини текст, який складається не з однієї, 
а з кількох колонок. Зараз ситуація ретель.- 
но проаналізованаі зроблені відповідні тех
нологічні висновки, що дає можливість 
сподіватися на відсутність подібних поми
лок у майбутньому.

Ми щиро вдячні читачу Косенко, який 
!яка/ прислав до редакції критичного листа 
зі вказуванням на ці помилки. 
Сподіваємося, що-детально рояснили їх 
причину. Що ж до моєї особистої неуваж
ності як випускового, то я цілком згоден з 
доріканнями шановного /-ої/ Косенко, лист 
якого/-ої/ приводжу нижче, зберігаючи усі 
описки та граматичні помилки:

"У в. редактор!
Вы читаєте то что пинаете, ес

ли нет то прочтите и слово ".мали
новый перенос корн и не разрывает
ся а переносятся "малино-вый" а не 
малин-овый".

УЙ8Й8Й

Р І С ув. /полнись/”,нос слів У™ "° "‘-■"Равильнийліере- 
недосконалогА ИХ текстах теж с результатом 
««Х?Х™Храм',ого 

переносу Лноппп14110 нс,,равильі|ий варіант

3 повагою Юрій ЛЕОНОВ, 
випусковий "МК".

молодий КОМУНАР"



Ж Ж Ж

... І раптом тихо стало на землі: 
“Люблю” зірвалось молоденьким пло

дом.*
На яблунях нечутно догорів 
Старої ночі темно-синій подив. 
Шукали губи губ гарячий цвіт, 
Серця зійшлися, не питавши броду...
Сварився срібним пальцем місяць-дід. 
Бо... нам нема й сімнадцяти від роду.

М и кола г> удл ямський.

г

НОШІ ОВД 
СКРИНЬКА
Цього разу у нашій по

штовій скриньці лист від 
двох дівчат з міста Боб- 
ринця. Обоє вони Оксани, 
мають по 16 років, вчаться 
в 10-му класі. Хочуть мати 
більше друзів, захоплення 
мають найрізноманітніші. 
Бажають, щоб їх майбутні 
друзі вкладали в листи 
свої фотографії. Адреси 
дівчат такі: 317220. м. Боб- 
ринець, вул. Шевченка. 

‘ 139. Сахно Оксані, а Жури
ло Оксана живе по вул. Лу- 
начарського. 132.

“Мені 15 років. Люблю 
в’язати, читати й слухати 
музику. Збираю календа
рики. У мене дуже мало 
друзів, а я хочу мати їх ба- 
(ато". — пише нам Кущова 
Людмила. Її адреса: 
317537, Кіровоградська 
обл., Новоархангельський 
р-н. с.Кальниболот, вул. 
Магара. 94.

З’зАВЛЕ?К 3 . ! ОЗОВУ -ПОТРІБНІ
У пресі вже не раз*йшла мова про те. що наша 

обласна організація товариства охорони пам’ят 
ників історії та культури проводить секретну ро
боту по. реставрації пам'ятника Павлику Морозо
ву. Я направив лист про це в республіканську 
організацію товариства. У листопаді в Кіровограді 
працювала комісія товариства. Голова цієї комісії 
І.О.Чеботаєв. доводячи мою неправоту, показав 
папку з "виправдальними документами’’ — лис
том і платним дорученням управління культури 
облвиконкому. У великій папці з ретельно 
підшитими документами тільки ці папери були не 
підшиті. У книзі реєстрації вони не зафіксовані. 
Ніякої резолюції на листі немає, але як мені стало 
відомо, біля 5 тисяч карбованців обласна ор
ганізація перерахувала на рахунок Кіровського 
райвиконкому. Що ж це за лист?^Виявляється, 
завідуючий управлінням культури облвиконкому 
М.І.Сиченко рекомендує обласній організації то
вариства з раніше одержаних товариством коштів

ГРОШІ. іншим?
/?/ перерахувати названу суму КЇровському рай
виконкому. а р^йкомунгосп, в свою чергу, викори
стає її на реставрацію пам’ятника Павлику Моро
зову. Лист датовано 14 квітня 1991 р.. 
реєстраційний номер 43.

Але ні М.І.Сиченко, ні його секретар такого 
листа не відправляли, у книзі вихідних документів 
він не зафіксований. Цей факт, на жаль, не 
зацікавив голову комісії.

Мені здається, що треба було б зібрати пленум 
організації і дати оцінку таким діям керівників, 
зокрема. Є.М.Чабаненко. Слід би звернути увагу 
й на те. що майже всі гроші. їцо направляються на 
реєстрацію пам’яток історії та культури, товарист
во витрачає на ремонт не зареєстрованих як 
пам’ятки історії та культури об’єктів.

В.ВОЗЛ ЮБЛ ЕНИЙ, 
пенсіонер, член УТОПІК. 

м.Кіровоград.

КОМУ. Фото

Світлана Б. 
м.Новомиргород.

Ваша публікація "Бан
ка з "халявою" вимусила 
мене написати листа.

;т>с;л '

КУДИ подіти 
ЛЮБОВ?

. • ІІ ..х ІІ
У моєму житті сталася значна подія — я закохалася. Не 

можна сказати, що Вперше, я вже пережила першу любов. 
З болем, із стражданням, із сльозами. Але й з радістю, із 
романтичним піднесенням, з душевним трепетом. Можли
во. те почуття було напівдитячим, наївним, принаймні, за
раз воно таким здається. А це, нове — то зовсім інше. От 
тільки...

Познайомились ми у моєї подруги на вечірці. Він опи
нився там випадково. Ну. звичайно, танцювали разом. 
Здається, ніхто так просто, бережно й ненав'язливо не 
обіймав,мене в танці, ніхто не вів таких тактовних і цікавих 
розмов. Коли він посміхається, то ніби засвічується все 
обличчя...

Він проводжав мене додому. Ми домовились 
зустрітись наступного дня. І він не прийшов... Чи то ми 
розминулись, чи просто передумав... Не знаю. Але не можу 
забути нашу зустріч. Я постійно думаю про нього, вдивля
юся в кожного зустрічного хлопця /а раптом зустріну? — 
наше містечко-райцентр невелике/, щовечора молю Бога, 
щоб він мені приснився.

Одразу після Нового року я йшла до своєї однокласниці 
повз районну лікарню. Недалеко зупинився автобус і з 
нього вискочив і забіг в одне з віділень хлопець. То був його 
брат. Моє серце шаленно закалатало. Мабуть, з ним щось, 
якась операція чи травма... І раптом йому потрібна допомо
га! Ніби у сйі я зайшла в коридор, зупинила якусь медсестру 
— хворого з прізвищем мого коханого не виявилось...

Знаю, що весною йому треба буде йти в армію. Я б 
чекала його, але чи йому це потрібно? І куди мені дітися з 
своєю любов'ю? Мені здається, ми могли б бути такі щас
ливі...

Резонанс

А НАМ
ПОДОБАЄТЬСЯ

Я живу в місті Ново- 
миргороді і дуже часто 
відвідую дискотеку, про 

яку ви пишете. У нас дис
котека дуже хороша і всім 
подобається. А хто вам ви
нен. що ви всю дискотеку 

слідкували за якимось 
Сашком, який не знай

шов" халяви"? І ви з цього 
робите висновки, що дис
котека погана! Зарубіжна 
естрада звучить нечасто, 
але її всі люблять.

Погано тільки, що дис
котеку стали відвідувати 
учні 6-8 кл.. багато з них 
грошей ще не заробляють, 
а дискотека з 31 грудня 
коштує 3 крб.

Дещо можна й 

змінити, але все це зале
жить від дирекції. Треба, 
щоб не приходили п’яні. 
Міліція хоча й чергує на 

дискотеці, але порядку 
мало.



біля

“ЯТРАНІ

Адміністрація Кіровоградського 
тролейбусного управління прово
дить набір на курси підготовки 
водіїв тролейбусів 3-го класу на 
учбово-курсовому комбінаті “Об- 
.іжиткомунуправління”.

Форма навчання денна. Строк 
6 місяців.

Початок занять в мірі комплек-

навчання

т\ ваьня групи.

СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“М. ГРОМОВИЙ і К°”

пропонує
жителям міста та області різні види страхування.

ДИ І ЯЧЕ СІ РАХУВАННЯ — по закінченні договірних строків 
виплачується 100 процентів суми страхування та премії від 5 до 
100 відсотків суми в залежності від терміну страхчвання.

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

/

1-й рік — 8%,
2-й рік — ю%.
3-й рік — Н%. '
4-й рік - із%.
5-й та наступні роки 15%.
СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ — у випадку 

смерті застрахованого його малолітнім дітям виплачуться пенсія 
в розмірі середньомісячної заробітної плати.

СТРАХУВАННЯ МАЙНА — здійснюється за ринковими цінами. 
Якщо ваше майно не постраждало протягом визначеного строку, 
передбачається виплата преміальних.

СТРАХУВАННЯ АВТОГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
— перед третьою особою, яка постраждала через необережність 
застрахованого водія.

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

СТРАХУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО РИЗИКУ — дає можливість 
впевненіше дивитися V майбутнє.

СТРАХУВАННЯ УЧАСНИКІВ ЗМАГАНЬ на час їх проведення.
компенех є 

призна-

V

СТРАХУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 
вартість міного вантажу. якщо він не прийде до місця 
чення.

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ трудових 
типів.

СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ НА 
ДОК ЗАКРИТТЯ дає можливість не боятися ринку і закриття 
вашої фірми. Ми вам допоможемо.

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 
виплата компенсації

КОРИСТУЙТЕСЯ
Громовий і к-\

МИ — гарантія
іі.

Наша адреса: м.
Телефон: 59-68-38.

після втрати роботи.
ПОСЛУГАМИ СТРАХОВОЇ

вашого успіху і впевненості

колек -

ВИІ 1,\ -

КОМПАНІЇ “М.

V

У

у чні забезпечуються египендієк) 

розмірі 280 крб.

За довідками звертатися у відділ
кадрів управління.

ІХати тролейбусами №№ 3, 5, 
7. І до зупинки “Обллікарня . 
Тролейбусами 2. 4, 8 до зу
пинки “Кіногеа.р "Ятрань”.

ТАЄМНИЦЯ ЗАГИБЕЛІ 
ТАЛЬКОВА!

Самому' проаналізувати його записи, дійти до 
погрібного висновку ВАМ ДОПОМОЖЕ книга співака та 
поета “МОНОЛОГ”. Ви взнаєте, чому Ігор Тальков 
відчував наближення своєї смерті.

У брошурі “Монолог” ви довідаєтеся про філософські та 
етичні погляди талановитого співака, дізнаєтеся про зво
ротній бік вітчизняної шоу-індустрії.

Прочитайте “Монолог” за один карбованець 50 коп. 
сьогодні і не платіть за це сто карбованців завтра!

Придбати брошуру І. Талькова ви зможете в кіосках 
“Союздруку”, у фірмі “Погляд", редакції “МК”.

Загублений с т у д є 11 тс ь- 
кий квиток № І 188200. ви
даний КВЛУЦА на ім’я 
Павла Івановича
С X ІД ІП1 її І) К О ГО. вважати 
недійсним.

Члени української асоціації “Відродження” на
родної медицини проводять лікування без медика
ментів. Вам допоможуть зняти любовний заговір за 
юіюмогою екстрасенсорики, вилікувати остеохон

дроз. сколіоз та нині хвороби, використовуючи ме- 
; толи мануальної терапії та білої магії.

Писати на адресу: 257000. м. Черкаси а/с 390.
--------------------------------- ~--------------------------------------------------

У
СПРАВАХ

ОБ’ЯВ

НУЙТЕ
ШШ

М

Загубленим учнівський квиток № 9X8. вида
ний Кіровоградським машинобудівним 
технікумом на ім’я Олександра Олександровича 

•ТЕРСКОВА. вважати недійсним.

Загублений студентський квиток № 4(13/88, 
вилан ий К іровогралським педагогічним 
інститутом на ім’я Оксани Іванівни СКОІ’ИК. вва
жати не. іійспим.

Загублений студентський квиток N1* 481/87. 
виданіїй К ірокотрадеькнм недагогічним 
інститутом на ім’я Олександра Володимировича 
ПОЛІЩУКА, вважати недійсним.

800 КРБ. — І БІЛЬШЕ
Кіровоградському тролейбусному управлінню

потрібні на постійну роботу:

водії тролейбусів — за
робітна плата 600-800 крб.;

електромонтер по ремонту 
та обслуговуванню обладнан
ня _ заробітна плата 500-600 
крб. і

слюсар по ремонту авто
мобілів — заробітна плата 300- 
500 крб.;

муляр — заробітна плата 
300-600 крб.;

маляр — заробітна плата 
300-500 крб.;

електрогазозварник — за
робітна плата 300-500 крб.;

майстер служби енергогос
подарства — заробітна плата 
585 крб.;

заступник начальника уп
равління- — заробітна плата 
840 крб.;

Робітники управління мають 
право на безкоштовний про
їзд у міськелектротранспорті.

Забезпечуються дитячим сад
ком.

За довідками звертатися у 
відділ кадрів управління.

їхати тролейбусами №№ 2, 
4, 8 до зупинки ^Кінотеатр 

Ятрань , тролейбусами №№ 
З, 5, 7, 1 до зупинки "Обласна 
лікарня . Тел.: 55-30-75.
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■ 27 СІЧНЯ

УТ (І ПРОГРАМА)
16.00 УТН. 16.15 Для дітей. "Со- 

нячне коло". 17.00 Альфа і омега.
17.45 Естрадні ритми. 18.00 Те
лефільм "Києве мій",. 18.30 Концерт 
заслуженого Закарпатського народ
ного хору. 19.00 "Дніпро". 
Інформпрограма. 19.30 "Хто ми...” 
Г ромадсько-політичний 
відеотижневик. 20.45 На добраніч, 
діти! 21.00 Кінозустрічі. 23.20 УТН.
23.40 Нічний телезал. Відеофільм-ви- 
става “Мистецтво подобатися 
жінкам”.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
5.00 Ранок. 7.35 Надзвичайна 

подія. 8.35 Народні мелодії. 8.50 Каз
ки і притчі народів різних країн. 8.55 
"Прелюдія”. Документальний фільм.
9.20 Програма компанії "Уорнер Бра- 
зерс” /США/. Художній телефільм 
"Наполеон і Жозефіна". Частина 1.-
10.50 Мультфільм. 11.00 Новини. /З 
сурдоперекладом/. 13.40 Телемікст.
13.55 Блокнот. 14.00 Новини. 14.20 Це 
було... було... 14.30 "Кримінальний та
лант". Художній телефільм. 1 серія.
15.45 Таланти і поклонники. 17.00 Но
вини. 17.20 Футбольний огляд. 17.55 
Справа. 18.15 Програма компанії 
"Уорнер Бразерс" /США/. Художній 
телефільм “Наполеон і Жозефіна". 
Частина 1. 19.45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.35 Авторське телебачен
ня. 21.20 Програма компанії "Уорнер 
Бразерс" /США/. Художній те
лефільм "Спалах". 23.00 Новини.
23.20 Танці, танці...

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)

7.00 Вісті. 7.20 Час ділових людей.
8.20 Італійська мова. 8.50 Дозвілля. 
9.05 Бесіди про російську культуру.
9.50 “Блаженство бігу". Відеофільм.
10.45 Московський театр "Современ
ник". Будні і свята. 12.30 Зимові мрії 
на Великій Нікітській. 13.00 Вісті. 
15.00 Дитяча година. З уроком фран
цузької мови. 16.00 Освідчення в ко
ханні. 16.15 Школа менеджерів. 16.45 
Т.ІН.КО. 17.00 Грані. Художньо- 
публіцистична програма. 17.45 Облич
чям до Росії. 18.00 Наш сад. 18.30 Те- 
лебіржа інформує. 18.55 Реклама. 
19.00 Вісті. 19.20 Свято кожен день.
19.30 Прошу слова. І.Тагі-Заде. 19.45 
Телефільм. 19.55 "Ті, що несуть 
світло". Документальний фільм. 20.55 
"П’яте колесо”. 21.55 Реклама. 22.00 
Вісті. 22.20 “П’яте колесо". Продов
ження. 23.10 Інтершанс-91. Рок-фес- 
тиваль.

■ 28 СІЧНЯ 
УТ (І ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев'ятої. 
Інформаційно-музична програма. 9.00 
Канал “Д". 10.00 Доброго вам здо
ров'я. Травматизм: причини, 
наслідки, профілактика. 10.30 Ху 
дожній фільм “Серьожа .11.45 Над
вечір’я". Передача для людей старшо
го віку. 13.00 УТН. 16.00 УТН. 16.15 
Для дітей. "Веселка”. 16.45 “День за 
днем” (Кіровоград).
“Спеціальний, персональний" 
(Кіровоград). 17.10 Телефільм “Клоун 
з осінню в серці". 18.00 На п’ятій сесії 
Верховної Ради України. 19.00 
"Дніпро". Інформаційна програма.
19.30 Студія " 1-е грудня”. 20.45 На до
браніч. діти! 21.00 На п'ятій сесії Вер
ховної Ради України. 22.30 УТН. 23.50 
На п’ятій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
5.00 Ранок. 7.35 Таланти і поклон

ники. 8.50 Футбольний огляд. 9.20 
Програма компанії “Уорнер Бразерс" 
/США/. Художній телефільм “Напо
леон і Жозефіна". Частина 2. 10.50 
Мультфільм. 11.00 Новини. /З сурдо
перекладом/. 11.20 Ритмічна 
гімнастика. 11.50 Із золотого фонду 
ЦТ. Народний артист М.Жаров. 12.55 
Б.Сметана. Увертюра до опери 
"Лібуше”. 13.05 Мультфільм. 13.20 
Біржові новини. 13.35 Вам це треба?
13.45 Торговий ряд. 14.00 Новини.
14.20 За активне довголіття: 
лікувальний масаж. 14.35 
"Кримінальний талант". Художній те
лефільм. 2 серія. 16.00 Разом з 
чемпіонами. 16.15 Дитячий музичний 
клуб. 17.00 Новини. 17.20 По той бік 
рампи. “З усмішкою". Акторська бай
ка. 17.40 "Прок" — бізнес і політика. 
18.15 Програма компанії "Уорнер Бра
зерс’’ /США/. ХуДожній телефільм 
“Наполеон і Жозефіна". Частина 2.
19.45 Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.35 Програма компанії “Уорнер Бра
зерс" /США/. Художній фільм "Був
ши там”. 23.00 Новини. 23.20*“3оря- 
ний дощ". Музично-розважальне 
шоу. 0.50 “Кримінальний талант”. Ху
дожній телефільм. 1 серія.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)

7.00 Вісті. 7.20 Французька мова, 
рік навчання. 7.50 Дозвілля. 8.05 

Французька мова..2 рік навчання. 8.35 
Дитяча година. З уроком французької 
мови. 9.35 .Лялькова вистава 
“Потішки". 10.15 “П’яте колесо". 12.00 
“ВИД" за “ВИД".’ 12.30 “С души своей 
наброски". Актор і колекціонер Л.Го- 
релік. 13.00 Вісті. 15.00 "Причина". 
/Проблеми екстрасенсорної медици
ни/. 15.30 “Простір плюс". 16.00 
"Осінь життя". 16.15 Музична програ
ма. 16.45 Т.ІН.КО. 17.00 Гірські лижі. 
Кубок світу. 17.45 Парламентський 
вісник Росії. 18.00 НЛО: неоголоше- 
ний візит. 18.30 Київська панорама. 
19.00 Вісті. 19.20 “Київ-театр" пред
ставляє. 21.40 Українські наспіви. 
22.00 Вісті. 22.20 Баскетбол. Турнір 
“Маріам-92". "Спаріак" /Луганськ/ — 
МК.І /Миколаїв/. У перерві — Рекла
ма.

1

■ 29 СІЧНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
Інформаційно-музична програма. 9.00 
Музичний фільм "Триптих . 10.10 Ху
дожній фільм "Рецепт її молодості .
11.40 Шкільний екран. 10’кл. Ук 
раїнська література. Леся Українка. 
“Лісова пісня". 12.10УТН. 12.25 "У нас 
в колективі". /Кіровоград/. 16.00 
УТН. 16.15 Для дітей. “Вулик” 16.4о 
На допомогу школі Українська 
література. Матеріал для твору 
письмової роботи про екскурсію до 
літературного музею. .17.15 
"Пам’ять". /Кіровоград/. 18.00 На 
п'ятій сесії Верховної Ради України. 
19.00 “Дніпро". Інформаційна програ
ма. 19.30 На п'ятій сесії Верховної Ра
ди України. 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 На п’ятій сесії Верховної Ради 
України. 22.30 УТН. 22.50 На п’ятій 
сесії Верховної Ради України.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
5.00 Ранок. 7.30 Дитячий музичний 

клуб. 8.15 “Я вас любил...". Вірші 
О.С.Пушкіна. 8.45 Програма компанії 
"Уорнер Бразерс" /США/. Художній 
телефільм "Наполеон і Жозефіна". 
Частина 3. 10.15 "Клоун — раз... Клоун 
— два...’’. 11.00 Новини. /З сурдопе
рекладом/. 11.20 "Як досягти успіху".
11.35 "Течія”. Документальний те
лефільм. 11.50 Зустріч з Ларисою 
Трухіною. 12.20 Паралельні світи. 
13.05 Блокнот. 13.15 Телемікст. 14.00 
Новини. 14.20 Сьогодні і тоді... 14.50 
"Посередник”. Художній телефільм. 1 
серія. 16.05 Мультфільм. 16.15 “Якось 
у старому місті". Лялькова’ вистава. 
17.00 Новини. 17.20 Грає академічний 
симфонічний оркестр Ленінградської 
філармонії під керівництвом 
Ю.Темірканова. 17.35 За законами 
ринку. 18.15 Програма компанії “Уор
нер Бразерс” /США/. Художній те
лефільм “Наполеон і Жозефіна". Час
тина 3. 19.45 Вечірня казка. 20.00 Но
вини. 20.35 “Фермата". 
Інформаційно-музична програма. 
21.00 Програма компанії "Уорнер Бра
зерс" /США/. Художній фільм “Лис
тоноша дзвонить двічі". 23.00 Новини.
23.20 Згадуючи Цфасмана. 0.20 
“Кримінальний талант". Художній те
лефільм. 2 серія.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2

7.00 Вісті. 7.20 Німецька мова. 1 
рік навчання. 7.50 Дозвілля. 8.05 
Німецька мова. 2 рік навчання. 8.35 . 
"Тривоги і надії". А.Сахаров. 1 серія.
9.35 Концерт Асоціації лауреатів кон
курсу ім.ҐІ.І .Чайковського. 10.35 
Вперше в Санкт-Петербурзі. Презен
тація книги Е.Рязанова. 11.10 М.Арци
башев. “Вороги". Телевистава. 13.00 
Вісті. 15.00 Дитяча година. З урокои 
англійської моей. 16.00 Третя влада. 
Зустріч з членами Конституційного су
ду Росії. 16.45 Т.ІН.КО. 1/.00 Телеог- 
ляд “Далекий Схід". 17.45 “Привати
зація по-російськи”. 18.00 Київська па
норама. 18.30 Співають і танцюють 
діти. 18.45 Українська біржа 
повідомляє, пропонує, рекомендує. 
19.00 Вісті. 19.20 Художній фільм "За 
часів Гайхан-бея". 20.40 Концерт ду
ховної музики. 21.35 Реклама. 21.45 
Фільм-концерт “Хлопці, веселої". 
22.00 Вісті. 22.20 Банк “Восток". 22.25 
“Весь світ театр". "Соло". 23.10 
“Тишо № 9".

ПРОГРАМА)

■ зо січня 
УТ (І ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев ятоі. 
Інформаційно музична прог рама. 9.00 
Музичний фільм "Поет, море і на
тхнення". 9.40 Кукурік і К . 10.35 Ху
дожній фільм "Золоте теля”. 1 серія.
11.45 Український романс. 12.45 УТН. 
16.00УТН. 16.15 Для дітей. "Веселка”.
16.45 Республіканська фізико-мате- 
матична школа. Задачі з термоди
наміки. 17.25 "День за днем”. 
/Кіровоград/- 17.45 Телефільм. 
/Кіровоград/- 18.00 На п’ятій сесії 
Верховної Ради України. 19.00 
"Дніпро". Інформаційна програма.
19.30 На п’ятій сесії Верховної Ради 
України. 20.45 На добраніч, діти? 21.00 
На п’ятій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 22.30 УТН. 22.50 На п’ятій сесії 
Верховної Ради України.

ЦТ (І ПРОГРАМА)
5.00 Ранок. 7.35 “Якось у Старому 

місті". Лялькова вистава. 8.20 
Мультфільми. 9.15 Разом з 
чемпіонами. 9.30 Програма компанії 
"Уорнер Бразерс" /США/. Те
лефільми "Чудові мандрівники". "На
полеон і Жозефіна". Частина 4. 11.00 
Новини. /З сурдоперекладом/. 11.20 
Інститут людини. 12.00 Людина і за
кон. 12.40 Концерт М.Плетньова.
13.10 Телемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 
Новини. 14.20 Пісні та арії В.-А.Моцар
та. 14.50 "Посередник". Художній те
лефільм. 2 серія. 16.05 Фільм — дітям. 
“Театральний роман". 16.30 І. тур з 
контактного карате на приз "Эконо
мической газеты". 17.00 Новини. 17.20 
Прем’єра документального те
лефільму "Байкал. Січень”. 17.35 ... До 
16 і старші. 18.1.5 Програма компанії 
“Уорнер Бразерс” /США/. Те-, 
лефільми “Чудові мандрівники", “На
полеон і Жозефіна". Частина 4. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини. 20.35 
Програма компанії "Уорнер Бразерс" 
/США/. Художній телефільм 
“Сімейний мужчина". 21.10 
Кримінформ повідомляє. 21.20 “Пое
тичний салон”. 22.00 Музика в ефірі. 
Частина 1.23.00 Новини. 23.20 Музика 
в ефірі- Частина 2.

ЦТ (2 ПРОГРАМА)
УТ (2 ПРОГРАМА)

7.00 Вісті. 7.20 Іспанська мова. 1 
рік Навчання. 7.50 Дозвілля. 8.05 Ди
тяча година. З уроком англійської мо
ви. 9.35 "Тривоги і надії". А.Сахаров.
10.55 “Цілком секретно". 10.30 
Візитна картка. 12.10 Документаль
ний фільм. 12.30 "Сходження до про
фесії". Уральський гірничий інститут. 
13.00 Вісті. 15.00 Концерт класичної 
музики. 15.30 Селянське питання. 
“Княгинін і Жалібін". 15.50 Ділова 
жінка. 16.20 Документальний фільм.
16.45 Т.ІН.КО. 17.00 Грані. Художньо- 
публіцистична програма. 17.40 Парла
ментски вісник. 17.55 Духовна музи 
ка. 18.30 Київська понорама. 19.00 
Вісті. 19.20 Свято кожен день. 19.30 
СКВ. 19.40 Прем’єра художнього те
лефільму.

сесії Верховної Ради

ПРОГРАМА)
7.30 Фільм — дігям.

■ зі січня
УТ (Г ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев'ятої. 
Інформаційно-музична програма. 
90.00 Художній телефільм "Золоте те
ля". 2 серія. 10.35 Шкільний екран. 9 
кл. "Історія України. "Устим Карме- 
люк: гнів і гордість України”. 11.05 
Концерт ансамблю єврейської попу 
лярної музики “Фрейлехс". 11.35 "А 
там, за шибкою вікна". Доля і 
творчість поетеси Ганни Лущак. 12.05 
УТН. 16.00 УТН. 16.15 "Пан Коцький”. 
Вистава для дітей. 17.00 "Земле моя". 
Чорнобильський слід на Буковині. 
17.30 Співає О.Богомолець. 18.00 На 
п’ятій сесії Верховної Ради України. 
19.00 "Дніпро”. Інформаційна програ
ма. 19.30 Віче. 20.45 "Дзеркало". 
/Кіровоград/. 21.00 На п'ятій сесії 
Верховно'1' Ради України. 22.30 УТН.
22.50 На п ятій 
України.

ЦТ (1
5.00 Ранок.

"Театральний роман”. 7.55 ... До 16 і 
старші. 8.35 Грає Вівальді-оркестр. 
9.05 Програма компанії "Уорнер Бра
зерс" /США/. Художній телефільм 
“Чорне правосуддя". 10.00 "Все что 
на серд^це у меня". Фільм-концерт. 
11.00 Новини. /З сурдоперекладом/. 
11.00 Клуб мандрівників. /З сурдопе
рекладом/. 12.20 Мультфільми. 12.45 
Блокнот. 12.50 Бридж. 13.15 Біржові 
новини. 13.45 Бізнес-клас. 14.00 Нови
ни. 14.20 Переможці. 15.05 "Посеред
ник". Художній телефільм. З серія.
16.20 Мультфільми. 17.00 Новини.
17.20 Людина і закон. 18.05 Прем’єра 
художнього телефільму "Моя сім’я та 
інші тварини”. 4 серія. /Великобри
танія/. 18.35 Мультфільм. 18.50 "ВІД” 
представляє: “Поле чудес". 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини. 20.35 
Програма компанії “Уорнер Бразерс" 
/США/. Художній телефільм "Чорне 
правосуддя". 21.30 “ВІД” представ
ляє. У перерві — 0.00 Новини.

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)

7.00 Вісті. 7.20 Час ділових людей.
8.20 Англійська мова. 1 рік навчання.
8.50 Дозвілля. 9.05 Англійська мова. 2 
рік навчання. 9.35 "П’яте колесо".
11.20 Візитна картка. 12.05 “Что в име- 
ни тебе моем...” 13.00 Вісті. 15.00 "Ти
ша N99". 16.00 Простір плюс. 16.30 Ази 
кар’єри. 16.45 Т. ІН. Ко. 17.00 Селян
ське питання. 17.15 "Версія". 17.30 
Документальний екран Росії. 
"Відірвані від вогнища". 18.10 Кон
церт ансамблю “Джерела Бугу”. 19.00 
Вісті. 19.20 Свято кожен день. 19.30 
Прем’єра художнього телефільму 
“Санта-Барбара". 18 серія. 20.20 Наші 
прем’єри. "Бумеранг". Телешоу. 21.20 
Музичний фільм “Козацьке коло". 
22.00 Вісті. 22.20 Відеофільм-вистава 
"Філумена Маргурано".

■ І ЛЮТОГО
УТ (І ПРОГРАМА)'

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8 30 С. Рахманінов. “Де
мон" Вистава Нижегородского теат
ру опери та балету ім. О.С. Пушкіна.
10.55 И. Брамс. Квартет фа мінор. Ви
конують Лариса Крупа /США/ та 
квартет ім. М. Лисенка. 11.35 Доброго 
вам здоров’я-. Нові розробки в стома
тології. 12.05 Документальний те_ 
лефільм Д. Лихачов. “ Я згадую". 13.15 
УТН. 13.ЗО 3 концертів Міжнародного 
фестивалю української пісні- "Золоті 
трембіти". 14.50 "Живе слово". Мова і 
пісня. 15.50 Науково-популірний 
фільм “Будинок дитини. Терміном на 
три роки”. 16.10 Грає Л. Винокуров 
/скрипка/. 16.20 Художній фільм для 
дітей. "Приятель веселого бісеняти".
17.45 Літературно-мистецька студія 
“Оберіг". 19.00 "Дніпро". 
Інформаційна програма. 19.30 "Під 
знаком питання’. (Кіровоград). 20.25 
Прем'єра документального те
лефільму “Там, де не зупиняються 
поїзди...’’. 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 Рок-н-рол з фортуною. 21.15 Мо 
лодіжна студія “Гарт”. 23.15 УТН.
23.35 Нічний телезал. Художній фільм 
“Викрадення "Савойї".

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
6.30 Суботній ранок ділової люди

ни. 7.35 Мультфільм. 7.45 
"Співдружність”. 9.00 Ранкова музич 
на програма. 9.30 НПО: Неоголоше- 
ний візит. 10.05 До 120-річчя від дня 
народження О.Скрябіна. Грає Л. Вла
сенко. 10.35 Це ви можете. 11.20 ЕХ. 
Екологічна хроніка. 11.35 Фільми- 
призери XIV Всесоюзного фестивалю 
телефільмів у м. Саратові. Прем єра 
документального телефільму "Таке 
життя". 12.05 Корея. Погляд без 
політики. 12.25 Авторалі "Російська 
зима". 12.45 Прем’єра художнього те
лефільму з серії "Багаті теж плачуть". 
/Мексіка/. 13.50 Мультфільми. 14.00 
Новини. /З сурдоперекладом/. 14.20 
“Задзеркалля'. Художній фільм “Три 
товстуни". 16.00 У світі тварин. 16.45 
Програма компанії “Уорнер Бразерс" 
/США/. Художній телефільм “Життя 
продовжується". 17.35 Мультфільм 
"Бджола Майя". 18.00 “Щасливий ви
падок”. 19.00 “Новорічня ніч. Вибра
не”. Частина 1. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.35 "Новорічня ніч. 
Вибране". Частина 2. 21.50 “До і після 
опівночі". У перерві — 23.00 Новини.
1.10 “Зачарування романсу”. 
Кіноконцерт.

УТ (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)

7.00 Вісті. 7.20 Наш сад. 7.50 “ До- 
бродійки-майстрині”. 8.15 Баскет
больний огляд. НБА. 8.45 Календарні 
обряди Нижегородської землі. 9.15 
“Дар душі". 10.00 Документальний 
фільм "Майстер”. 11.00 Ліричні ме
лодії. 11.15 Як жити будемо? 12.00 
“Кар’єра”. Тур 4 /півфінал/. 13.00 
Вісті. 13.20 Будинок на Чистих Пру
дах. Центр Р. Бикова. "Опудало". Ху
дожній фільм. 15.30 Зі своєї дзвіниці.
15.50 М-Трест. 16.20 Тхеквандо. 16.45 
Багатосерійний мультфільм “Пригоди 
Боско". І серія. 17.15 "Бурда моден” 
пропонує... 17.45 Парламентський 
вісник Росії. 18.00 Київська панорама.
18.30 Співає "Світлиця". 19.00 Вісті.
19.20 Свято кожен день. 19.30 Кон
цертна програма. 21.00 Цілком сек 
ретно. 21.55 Реклама. 22.00 Вісті.
22.20 Реклама. 22.25 "Представляє 
"Фітіль". 23.25 “Маски-шоу".

неділя
■ 2 ЛЮТОГО

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 

гімнастика. 8.30 У неділю вранці 
Інформаційно-музична програма. 9.30 
З ’концертів.Міжнародного фестива 
лю баяністів та акордеоністів. 11.50 
Мультфільм. 12.30 Художній фільм 
"Помилка Оноре де Бальзака”. 13.45 
УТН. 14.00 Село ї люди. 15.00 Канал 
“Д". 16.00 Маю честь. 17.00 Є. 
Гребінка. "Випадок з паном Н". Теле- 
вистава. 18.15 Телеспортарена. 19.00 
"Дніпро". Інформаційна програма.
19.30 “Зичимо щастя". Музична про
грама за листами телеглядачів. 20.35 
Сторінками дитячої Біблії. 21.00 Ук
раїнська біржа повідомляє, пропонує, 
рекомендує. 21.15 Художній те
лефільм "Блакитна троянда". 1 серія.
22.20 Фільм-концерт “Вихиляс”. 22.20
Тиждень. Інформаційно-
публіцистична програма. 22.30 "Якось 
у "Проліску”. Концерт. 2’3.15 Ху
дожній телефільм "Блакитна троян
да". 2 серія.

ЦТ (1 ПРОГРАМА)
7.00 Ритмічна гімнастика. 7.30 Ти

раж "Спортлото". 7.45 Допоможи собі 
сам. 8.35 3 ранку раненько. 9..15 Гумо
ристична передача "Можливо все’.
9.45 Ранкова зоря. 10.35 "Олександр 
Каверзнев. Фатальна тема". 11.30 IX 
Міжнародний фестиваль телепрограм 
народної творчості “Веселка”. 12.05 
Прем’єра художнього телефільму з 
серії "Багаті теж плачуть”. /Мексіка/.
13.10 Мультфільми. 13.20 Чемпіонат 
Росії з спортивних танців. 14.00 Нови
ни. 14.20 Діалог у прямому ефірі. 15.00 
“Рок-урок". 15.50 Казки і притчі на
родів різних країн. 15.55 Клуб 
мандрівників. 16.55 "Уолт Дісней 
представляє..." 17.45 Новини. 18.00 
Телелоція. 18.20 Авторалі “Російська 
зима". 18.35 Програма компанії “Уор
нер Бразерс" /США/. Художній 
фільм “Супермен”. 21.00 Підсумки.
21.45 Телеспортивний вечір. 23.00 Но
вини. 23.20 Невідома Росія. “Терра 
інкогніта". 0.05 Хокей з м'ячем. 
Міжнародний турнір. Фінал.

УТ - (2 ПРОГРАМА)
ЦТ (2 ПРОГРАМА)

7.00 Вісті. ..
ний візит. 7.55 “Хочете, вірте...". 8.25 
Останній матч Джиммі Коннорса. 
Теніс. 9.10 "Здоров’я". Програма 03.
9.40 “Свято суперкниги". 10.40 "Ати- 
бати". 11.10 "Джентльмен-шоу". 11.50 
Мультфільм. 12.00 Телеасамблея. Пе
редача про січневих “Ювілярів”. 13.00 
Вісті. 13.20 Паралелі. 13.50 Святе і 
вічне. 14.05 “Навколо сміху". У цент
ральному Будинку актора. 15.50 Доку
ментальний -фільм. 16.00 Тема з 
варіаціями. 17.00 Чемпіонат світу з ба
скетболу серед професіоналів НБА. 
18.00 Телебіржа інформує. 18.30 
Фільм-конЦерт "Подільські гуляноч- 
ки". 19.00 Вісті. 19.20 Свято кожен 
день. 19.30 Прем’єра художнього те
лефільму “Санта-Барбара". 19 серія.
20.20 Обличчям до Росії. 20.40 Акція 
"Пелікан”. Презентація. 21.00 “Карету 
мне, карету". Творчий вечір В. Со- 
ломіна. 21.55 Реклама. 22.00 Вісті.
22.20 Банк “Восток”. 22.25 “Спортив 
на карусель". 22.35 “Інтерагро запро
шує...". Розважальна програма

7.20 НЛО: Неоголоше-
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ТЕМНОТА
Темнота впереди — подожди!
Гам — стеною закаты багровые.
Встречный ветер, косые дожди
И дороги неровные.
Там — чужие слова, там — дурная молва.
Там ненужные встречи случаются.
Там сгорела, пожухла трава
И следы не читаются
В темноте.
Там проверка на прочность — бои.
И закаты, и ветры с прибоями. — 
Сердце.путает ритмы свои 
И стучит с перебоями.
Там — чужие слова, там — дурная молва.
Там ненужные встречи случаются.
Там сгорела, пожухла трава
И следы не читаются
В темноте.
Там и звуки и краски — не те.
Только мне выбирать не приходится —
Видно, нужен я там. в темноте. — 
Ничего — распогодится!
Там чужие слова, там — дурная молва.
Там ненужные встречи случаются.
Там сгорела, пожухла трава
И (*леды не читаются
В темноте.

ХОЛОДА

м. Кіровоград, в\;і. ІІо.иавська. 71

25 січня — день народження Ваюдимнра Нисопьксни Гадаємо; 
навіть паймолодпвві/ нашим читачам ве треба нагачу ваги, ким пні був 
для. 1/6 частини суші, яка казись називалася СРСР. а тепер чхю не 
щомісяця змінює назву й кордон н. Нові часи принесли зміна про які 
можна сказати його давніми рядками: “Вытекают из колоса зерна — зти 
слезы несжатых нолей, и холодные ветры проіюрїюшпскли из шелей”. 
А душі на новій найти ч ній карті, як ідеевть, і сто років том vA яків чаей< 
“когда вола всемирного нотонз вернулась вновь ».границы берегов”, 
потребу кпътвила, любові, надії, В сьогоднішніх реаліях в Гукати їх — як 
і олку всутійках> Але блосі зі своєї далечіні посилає нам заряд сили жити 
завтра Вол од имнр Нмсоцький — своїми піснями.

В холода, в холода
От насиженных мест
Нас другие зовут города. —
Будь то Минск, будь то Брест. — 
В холода, в холода...
Неспроста, неспроста
От родных тополей
Нас суровые манят места •-
Будто там веселей.
Неспроста, неспроста...
Как нас дома не грей —
Не хватает всегда
Новых встреч нам и новых друзей, — 
Будто с нами беда.
Будто с ними теплей...
Как бы ни было нам
Хорошо иногда —
Возвращаемся мы по домам.
Где же наша звезда?
Может — здесь, может — там...

Самвидав
Валерий СИ ДНИН

¥ ¥ ¥

САМВИДАВ
Під рубрикою “Самвидав” буде 

ОБОВ’ЯЗКОВО опубліковано Ваш 
художній твір будь-якого жанру обся
гом не більше двох з половиною 
/менше можна/ стандартних аркушів 
друкованого через два інтервали тек
сту /чи написаного розбірливо від ру
ки/ або не більше шести аркушів зо
шита для математики /текстпишеться 
через ОДНУ клітинку/, ЯКЩО ВИ ПЕ
РЕКАЖЕТЕ НА РОЗРАХУНКО
ВИЙ рахунок № 002700202 У ДИ
РЕКЦІЇ' УКРСОЦБАНКУ
М.КІРОВОГРАДА МФО 323293 СУ
МУ В РОЗРАХУНКУ 10 КРБ. ЗА 1 
АРКУШ ЗОШИТА ЧИ 20 КРБ. ЗА 
СТАНДАРТНИЙ ДРУКОВАНИЙ 
АРКУШ і пришлете свій твір разом із 
квитанцією про відправлення гро
шей на адресу: 316050,
М.КІРОВОГРАД, ВУЛ.ЛУНАЧАР- 
СЬКОГО, 36, РЕДАКЦІЯ “МОЛО
ДОГО КОМУНАРА”, “САМВИ
ДАВ”. Так само можете послати ма
люнок чорноіо тупішую на цупкому 
папері, фото чітке чорно-біле будь- 
якого змісту (крім заборонених зако
ном), поти тушшю на цупкому па
пері, текст Вашої пісні. Кожен із цих • 
творів — 20 крб. Ноти з Іекстом 
відповідно — 40. Розмір — не менше 
8x8 см. Спішіть здобути славу про
заїка. поета, художника, комп’озито-

4 месяца во рву, в кювете посреди Европы 
какое, к черту, я живу. — где "-зооцирк" и остолопы — 
мутанты новых обезьян и клетки все под номерами? 
Что вы сказали? Крепко пьян? Да. пьян, как дождь в 

[оконной раме.
Здесь все пьяны: таков удел нам наделила заграница. 
Как трансформатор я “гудел", но и потом не видел лица, 
а сплошь засаленные лбы и красно-потные загривки, — 
ухмылка сальная судьбы — ну как тут выжить без горилки?.. 
Без баб и то еще могем, без книжек можем и без песеу...
а.я слыхал, что мир кругом: чудесен^весел и прелестен... . 
И хлещем ихний "глицерин", и с ним на стенах оседаем, 
и, как печенье их. горим, и урны местные “бодаем"...
4 месяца я рву и срыгиваю потрохами и на аорты тетиву плевать стихами. 
Лишь пара снимков на стене под самым потолком сияют, 
дабы не дотянуться, не обидеть их, подобных раю.
Над копотью рванья шпалер, где дом казенный пахнет казнью, 
скрипят уключины галер — казенных коек /штрих в, рассказе/, 
да не в рассказе, а в бреДу — делирий бьет под дых копытом, 
и мыслей черную орду уж не додумать — все.допито, 
и то ли в тартар, то ли в сон лечу, валюсь сквозь дно стакана: 
то соколом, а то лисой бегу аркана и капкана, 
парю, мету хвостом следы, и сон уже в предверье рая... 
но снова свет мутней слюды, и звон в ушах вороньим граем. 
И взбрыки пьяненькой жены, чужой, и взболмошной, жалкой, 
в которой чувства сожжены предупредительной “служанкой 
с наклейкой экзотичных мест’, докурены обрыдлым мужем, 
и выпиты в один присест под незамысловатый ужин...
Ну сколько ж можно созерцать посконно русские картины, 
чтоб за границами опять взгляд поломать о те же спины?.. 
Одну, согбенную дугой над заграничным унитазом, 
другую — впрочем, до другой — не описать скупым рассказом 
устало-серой, как рассвет, со шрамом розовым бретели; 
и ясно все. вопросов нет, и лишь один-другой в постели. — 
и тот не ночью, а сейчас, с похмельем, горечью, рассветом — 
трезвящей влагою сочась, увы, не радует ответом.
Такой слагается эскиз, набросанный вчерне и вчуже, — 
пеняйте автору — раскис, и от чего? случалось гуже: 
не по касательной, а в лоб, но не брала грудная жаба, 
а нынче туч и наволок и сузил широту масштаба.
но он повинен не во всем, — ведь времена диктуют нравы: 
и что взвалили — то несем, и пьем не травы, а отравы. •

М.. І.Кронивницького

25 січня — “Ніч під Івана Купа-

26січня — “Весела вдова” /Ган
на Главарі — Галина Сергеева, граф 
Данило — Анатолій Лозовський/

НЕДІЛЯ, 26 СІЧНЯ
10.00 “Рожева пантера”. , ..
11.30 “Дівчинка, пілот, розвідник і шахрай . Бойовик.
13.30 “ 1999”. Фантастика.
15.30 “Досконала зброя”. Бойовик.
17.30 “Глибоке завантаження”. Фантастика.
19.30 “Причастя”. Детектив.
21.30 “Аліс — прекрасне тіло”. Фільм для дорослих.

ПОНЕДІЛОК, 27 СІЧНЯ
10.00 “Мауглі”. Мультфільм.
11.30 “Легенда про Шаолінь”. Бойовик.
13.30 “Герой і жах”. Бойовик. В головній ролі Ч. Норріс.
15.30 “Крапля”. Жахи.
17.30 “Шеф посилає кращого агента”. Бойовик.
19.30 “Тскільський світанок”. Детектив?
21.30 “Жертви війни”. Бойовик.

ВІВТОРОК, 28 СІЧНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 “Воїн купг-фу". Бойовик.
13.30 “Мдйстер-бластер”. Бойовик.
15.30 “Зародок”. Жахи.
17.30 “Зникаюча крапка”. Пригоди.
19.30 “Продовження буде завтра”. Комедія.
21.30 “Пекельний табір". Бойовик.

СЕРЕДА, 29 СІЧНЯ
10.00 "Хімеїі”. 1 частина. Мультфільми.
11.30 “Майстер-ніндзя”. Бойовик.
13.30 “Атака на мозок”. Фантастика.
15.30 “БЕТ-21". Бойовик.
17.30 "Одіссея Нептуна”. Пригоди.
19.30 “Поцілунок". Жахи.
21.30 "Миротворець”. Фантастичний бойовик.

ЧЕТВЕР, ЗО СІЧНЯ
10.00 “Хі.мен”, 2 частина. Мультфільм. і
11.30 “Вчитель". Бойовик.
13.30 “Чорний орел”. Бойовик. В головній ролі 

Ж.|С.Ваіі-Дамм.
15.30 “Меч варварів”. Пригоди.
І 7.30 “Людина, то відкидає дві тіні”. Бойовик.
19.30 “Четверта війна”. Бойовик.
21.30 "Зенделі”. Фільм для дорослих.

П'ЯТНИЦЯ, 31 СІЧНЯ
10.00 “Учсі пси понадають у рай”. Мультфільм.
11.30 "Віллоу”. Казка.
13.30 “Вбивці з Атлантиди”. Фантастика.
15.30 “Опіку н”. Жахи.
1 7.30 “Залізний орел”. Бойовик.
19.30 “Вулиці у вогні". Бойовик.
21.30 "Побачення напомацки". Комедія. В головній ролі 

К.Бессіпджер.
СУБОТА, І ЛЮТОГО

10.0П “Дух зоряного зойку". Мультфільм.
11.30“Нпідзі-черепашки”. 1. Бойовик.
13.30“Розбійники". Пригоди.
15.30 "Фантом-1". Жахи.
1 7.30 "Людина пітьми". Фантастика.
19.30 "Робін Гуд”. Пригоди.
21.30 "У ліжку з ворогом”. Фільм для дорослих. В го

ловній ролі Д.Робсртс.
НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО

10.00 “Міккі Маус”. Мультфільми.
11.30 “Нііідзі-че’репаіп’ки-2”. Бойовик.
13.30 "Сім пишних гладіаторів". Пригоди.
15.30 “Фаптом-2”. Жахи.
17.30 “ГремлініГ. Фантастика.
19.30 "Новачок". Бойовик. В головній ролі К.Іствуд.
21.30 “Еммануель-5”. Фільм для дорослих.

КІНОРЕПЕРТЖР

Кінотеатр “Ятрань”
Італійський еротичний фільм “Мірапда” демонструвати

меться з 27 січня у великому залі на сеансах: 10.30, 12.30. 
14.30, 16.30, 18.30. 20.30. Попереджаємо наших глядачів, 
стрічка демонструється виключно для дорослого глядача. У 
малому залі па вас чекає зустріч з героями гостросюжетної 
стрічки Лінія життя . У фільмі знімались популярні актори 
Тетяна Догілсва, Лариса Удовиченко, Світлана Тома. Поча
ток сеансів: 10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20,20.20.

28, 29, 31 січня — ПРЕМ'ЄРА ви- 
стави “Отак загинув Гуска” /Режи: 
сер Валерій Дейнекін/’

Початок вистав у вихідні дні о 
18.00. у будень — 0 19 годині,.

Кінотеатр імені Дзержинського
У червоному залі з 27 січня демонструється французька 

кінострічка “Операція “Тушонка". Сеанси: 10.20, 12 20 
14.20, 16.20. 18.20,20.20.

У зелений зал запрошуємо любителів романтики. На 
сеансах 10.10.12.10.14.10,16.10,18.10.20.10демоиструсться 
франко-італіііська романтична стрічка "Сезар і Розалі”. Як

що ви хочете в цьому сірому світі побачити рожеві кольори, 
поспішайте до нас!

Засновники—координаційна 
рада СМОК і трудовий 
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