
Відповім

Мені 21 рік. 168 см. звичайної спосіб життя. Подробиці при листу- 
зовнішності. середньої повноти, ру- ванні 
сява. очі голубі. Житлом забезпече
на. виховую сина півтора року. Ба
жаю познайомитися з юнаком чи чо
ловіком 23-28 років, зростом не ни
жче ^іене. Відповім на лист із фото.
о

ГІ. Ровепська область.
% Аб. 209.

* * *

•л- * *

Хочу знайти вірного і надійного 
супутника життя без шкідливих зви- 

в. м.Кіровоград. чок Мені 35 років, дитині 10. Ма
ло. 208. ТЄріально й. житлом забезпечена, 

освіта середньотехнічна. інтереси 
різнобічні.

Аб. 208.

Дороги людського життя... Вони 
не схожі одна на одну. Не всім щас
тить вибрати дорогу рівну, у 
більшості це каміння, урвище, не
прохідні хащі. Але. напевно, люди
на покликана в цей світ аби звідати 
муки і радощі. Кожен має свої нега- 
Жвні ’ позитивні сторінки, так роз
порядилась природа. Від народ
ження маю ЗО літ, холостяк, харак
тер різнобічний, веду

Л. м. Кіровоград.
Аб. 210.

* * *

здоровий

21 — 167 — 57. українець, струн
кий. привабливий брюнет, освіта Се
редня. одружений не був. ма
теріально і житлом забезпечений, 
спиртного не вживаю, не палю, Ко
зеріг. За характером порядний, чес
ний. сором’язливий, добрий, праць
овитий. З метою створення сім’ї по
знайомлюся з дівчиною 17 — 26 
років, зростом до 170 см. не схиль
ної до повноти, гарною, чесною, без 
шкідливих звичок, з серйозними 
намірами на подружнє життя. Хоч.у, 
щоб вона любила дітей і бажала їх 
мати, була згодна на переїзд. 
Освіта, професія, місце проживаня 
значення не'мають. Легковажних і 
заради розваги прошу не писати. 
Листи бажано надсилати з фото, яке 
в разі потреби поверну. Пишіть: 
Кіровоград-50. головпоштамт, до 
запитання, пред'явнику паспорта У- 
0Л № 707445.

По-ітавська область.

168 — 75. Козеріг, 
рік Собаки, ма-

*.
Мені 33 роки, 168 см, очі сіро го

лубі, шатенка. нормальної

м.Кіровогра і.
Аб. 214.

* * *

* *

С е рг і й. м. К і ро во г ра і. 
Аб. 211.

Ге 11 палій, м. К і ровогра, і.
Аб. 212. розлученні

* •!.

роки, світловолоса, сим-

г

Л іо, їми.іа. м. К і роноі ра і. 
Аб. 213.

Удівець. 45 — 
народжений у 
теріально і житлом забезпечений. 
Бажаю познайомитися з порядною 
жінкбю моїх років, котра зможе ста
ти добрим і вірним товаришем у 
наш неспокійний час. Пишіть: 
Кіровоград, головпоштамт, до запи
тання. пред’явнику паспорта П-ЛИ 
№ 539516.

готувати, у вільний час читаю, люб
лю подорожі. Моя улюблена страва 
—> піцца з грибами. Моя професія — 
борьба за життя людей. Житлом за
безпечена. Бажаю познайомитися з 
мужчиною до 32 років, зростом не 
нижче 175 см. приємної 
зовнішності без шкідливих звичок, 
забеспеченим житлом, 
тільки на лист із фото.

Наташа.
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Мені 22 роки, струнка, 178 см, до; 
повноти не схильна, волосся темне. 
Поважаю кухню, у вільний час люб
лю подорожувати. Моя робота пол
ягає в повсякденному спілкуванні з 
людьми,, житлом забезпечена. Ба
жаю познайомитися з хлопцем до 
27 років, зростом не нижче 180 см. 
без шкідливих звичок, котрий не був 
одружений. Охоче відповім на листа 
з фото.

Мені 22
патична. характер спокійний, 170 
см. середньої повноти. Люблю ве
селі шумні компанії, люблю смачно

За три роки житія в 
придбала неабиякий досвід у под
оланні труднощів і у вихованні до
нечки 5 років. Але все більше 
усвідомлюю, що бев чоловіка, кот
рий завжди поруч, жіночі якості 
нічого не варті. Тож хочу віддати 
свою любов, тепло, ласку чо
ловікові. який бажає створити міцну 
сім'ю, який був би не нижчим від 
мене, не схильним до повноти і бай
дужим до* спиртного, смачно готую, 
за спеціальністю кухар, маю неве
лике господарство, власний буди
нок. Чекаю листа, бажано з фото.

Олена, м.Кривий Ріг. 
Аб. 215.

зовнішності, розлучена, маю сина 8 
років. Освіта середня спеціальна, є 
свій дім, але матеріально не забез
печена. Вмію шити, люблю пекти, 
добре готую. У вільний час люблю 
читати або відпочивати на природі. 
Хочу познайомитися з добрим чо
ловіком 33 — 40 років, який серйоз
но ставиться до створення сім’ї, з 
яким можна було б розділити ра
дощі й печалі цього нелегкого жит
тя. Та найголовніше, щоб він добре 
ставився до мого сина. Якщо має 
одну дитину — не заперечую. Освіта 
і зовнішність значення не мають. 
Зловживаючих спиртним та з місць 
позбавлення волі прошу не писати.

Я. Черкаська область. 
Аб. 216.

Чекаю листа від дівчини чи жінки 
(можна від тієї, котра була 
заміжньою, але без дітей) віком 17 
— 29 років, зростом до 175 см. не 
схильної до повноти, котра бажає 
відчути себе Королевою вічного ко
хання. Про себе: без шкідливих зви
чок. худорлявий. 175 см. характер 
спокійний, студент. Пишіть: Полтав
ська обл., Кремечук-19. до запитан
ня. паспорт УІ-КЕ № 729831 або в 
редакцію.

При газеті “Молодий комунар” 
працює

“Клуб знайомств”
Щоб вмістити в ньому оголошення, 

перешліть
32 крб.

на розрахунковий рахунок 
002700202 у дирекції Укрсоцбанку

(«.Кіровограда, ' МФО 323293., і 
Квитанцію про відправлення грошей, | 
короткий текст Вашої об'яви та три | 
чистих конверти відправте за ! 
адресою: 316050, Кіровоград.
Луначарського, 36, редакція газети 
“Молодий комунар”, “Клуб 
знайомств”. Редакція БЕЗПЛАТНО 
перешле усі листи, що надійдуть для 
Вас на адресу “Клубу знайомств”.



ВИПУСК ТАЛАНТІВ
В будинку культури за 

воду радіовиробів
відбувся перший випуск 
хореографічної студії на 
родно сценічного і бально 
го танців. Студія працюва 
ла при народному са 
модіяльному ансамблі
бального танцю "Конвалія" 
і зразковому дитячому хо 
реографічному ансамблі 
‘‘Радість". Самодіяльні 
митці навчались понад 10 
років і за цей період 
здобули високу виконавсь 
ку майстерність** Це дає їм 
право працювати в шко 
лах. середніх спеціальних 
навчальних установах,
культосвітніх закладах.
Двадцяти одному випуск 
нику вручені дипломи з 
присвоєнням кваліфікації 
керівника танцювального 
гуртка або студії. Серед 
них: студенти хорео
трофічного факультету
Кіровоградського 
педінституту * ім.
О.С.Пушкіна Костянтин 
Сущснко. Дмитро Лафаро 
вич і Тетяна Коваль, випу 
скник медичного училища 
Роман Воскобоиников.
інші випускники] се
редніх шкіл.м Дипломи вру 
мали інспектор відділу 
Культури міської Ради 
Ірина Бубнова і заслуже 
нии працівник культури 
України Блюменталь
Стрельбицька.

Очолював випускників 
протягом усіх цих років 
балетмейстер народних 
танців, нині директор бу 
динку культури Михаило 
Амнбіндер. художній
керівник закладу, заснов 
ниця народного са 
модіяльного ансамблю 
"Конвалія" Блюменталь 
Стрельбицька. а також пе 
дагоги танцювальних ко 
лективів Віталій Завіна. 
Наталія Мусик, Людмила 
Айнбіндер. Сергій Лефтор. 
Людмила Степур. Олена 
Квітковська. аком
паніатори Юрій Стрель 
бицкии. Олександр Чебо 
тарьов. Олена Соломенни 
кова й інші. Де б не 
виступали юнаки та 
дівчата: серед
підприємств і установ об 
ласного центру, в районах 
і селах області. вони
завжди полонили душі 
глядачів. усіх присутніх. 
Адже своїм мистецтвом 
вони заворожують гля 
дачів. примушують кожно 
го з них відчувати пре 
красне.

Р.ДАИД'АКУЛОВ. гро 
мадськии кореспондент.

Є “НАДІЯ” — 
СМІТТЯ

ПРИБЕРУТЬ
Роками на західній око 

лиці селища Власівка 
підприємства та просто 
місцеві жителі викидають 
сміття і відходи виробниц 
тва. З часом смітник став 
нагадувати геєну, хіба що 
не вогнену. І. нарешті, 
міцні нерви власівського 
керівництва не витримали. 
Рішенням селищної Ради 
народних депутатів ця 
земельна ділянка, якщо її 
так можна назвати, була 
передана приватній (а хто 
ще візьметься?) фірмі 
"Надія".

Тепер'.на місці звалища 
йдуть будівельні роботи. 
Тут будуть зведені конди 
терські цехи. Спеціалісти 
фірми переконані. що 
місцеві жителі не
проміняли шило на мило, 
адже обладнання для 
підприємства приватники 
закупили у Західній 
Німеччині 'з сучасною

технологією. екологічно 
чисте.

Наш кор. 
Світловодськии р н.

"КУРКУЛІВ” 
РЕАБІЛІТОВАНО 

Як і скрізь. Мало 
висківський район у ЗО 50 
роки трусила лихоманка 
розкуркулення. На кого 
лише не чіпляли ярличок 
куркуля, який не такий і 
поганий: для того, щоб
стати заможнім господа 
рем. ого. треба як працю 
вати!

Нещодавно комісія рай 
онної Ради народних де 
путатів з питань поновлен 
ня прав на своєму черго 
вому засіданні розглянула 
14 справ по встановленню 
фактів безпідставного роз 
куркулювання. 
адміністративного висе 
лення та застосування ре 
пресіи до громадян, що 
мали місце в ЗО 50 роках.

Комісія визначила гро 
шову компенсацію за ви 
лучене майно та будівлі і 
поновила осіб. які по 
страждали в трудових, 
пенсійних. житлових та 
інших правах.

Комісія продовжує ро 
боту..

Клас, інформ.

ЩЕ Й БАСЕЙН 
У СЕЛІ БУДУЮТЬ!

Якщо в багатьох госпо 
дарс.твах області з 
фінансами сутужно і про 
спорт майже не дбають, 
то в Червоній Кам’янці 
спраги зовсім протилежні. 
Нещодавно тут за рахунок 
коштів місцевого колгоспу 
імені Фрунзе в центрі се 
ла розпочато будівництво 
спортивно оздоровчого 
комплексу.

Тут буде басейн, сауна, 
адміністративний корпус, 
гімнастичний зал. .Колгосп, 
незважаючи на нинішні за 
гальновідомі економічні 
труднощі. планує звести 
новобудову за два роки. 
Хай йому Бог помагає. Ну 
а селяни, думаємо, самі 
для себе старатимуться и 
у міру можливостей допо 
магатимуть * працівникам 
ПМК 1 тресту "Кривбас 
рудбуд". який взявся за 
будову.

Наш кор. 
Олександрійський р н.

“У - моїй 
СМЕРТІ ПРОШУ 

ЗВИНУВАЧУВАТИ?..."

Різке похолодання. а 
тоді буря, що ще на нашій 
пам’яті, завдала шкоди не 
тільки природі і
зв’язківцям. Звалені дере 
ва. обірвані електродроти 

ще не найгірше, що 
лишила після себе стихія. 
Вона лишила ше и трупи 

• на щасгя.нє людські, 
нещасних тварин елят, 
які на той час уже були 
виведені в літні табори. 
Несподіване зниження 
температури, а тоді дощ 
зробили свою чорну спра 
ву. 173 телят не дорахува 
лись в колгоспі "Октябрь". 
168 в колгоспі імені
Леніна. Для господарств 
цифра немала, збитки теж 
відчутні. Відгукнеться во 
на и городянам Що ро 
биться сьогодні з цінами 
на м’ясо відомо, що
робитиметься з ними за 
втра можна .тільки здо 
гадуватись.

Навіть природа стає до 
нас немилосердною. За

надто довго плюндрували 
її господарники "для
блага людини". Паплюжили 
роками, а спокутувати вину 
цілим поколінням дове 
деться віками.

Наш кор.
Знам’янський район.

"САМОСТІЙНІСТЬ" 
ДІЛУ НЕ ЗАВАДА 
Педагогічний ' колектив 

Межиріцької середньої 
школи вирішив стати "са 
мостінням". Ні. не в ро - 
зумінні виходу із складу 
місцевого села чи. боже 
борони. України взагалі. 
Педагоги задумали на ділі 
реалізувати деякі з пол 
ожень Закону про освіту, 
де недвозначно йдеться 
про МОЖЛИВІСТЬ юридичної 
і фінансової самостійності 
школи. Тому и звернулися 
до депутатів сільської Ра 
ди. аби ' ті розглянули на 
черговій сесії їхнє прохай 
ня. що народні обранці и 
зробили.

Учителі не вимагають чо 
гось неможливого. Вони 
просять юесію порушити 
перед районною
адміністрацією клопотання 
про відкриття в банку ра 
хунку Межиріцької школи, 
про надання дозволу її 
керівництву за рахунок 
існуючих коштів взяти бух 
галтера для ведення 
фінансових операцій, а та 
кож надання адміністрації 
школи права призначати і 
звільняти з роботи всіх 
працівників (у тому числі и 
педагогі в).

Учителі вважають. що 
настав час втілювати Закон 
про освіту в життя-. 
Підтрймала їх у цьому і 
сесія сільської Ради, тому 
й проголосувала за звер 
нення колективу школи 
одногласно.

Наш кор. 
Голованівський район.

“ДРУГА Я 
НІКОЛИ НЕ 

ЗАБУДУ..."
Завідуюча сектором по 

роботі з іноземною мо 
лоддю. що навчається в 
кіровоградських навчаль 
них закладах. О.В.Журав 
льова з сумом говорила 
про те. що нині доведєть 
ся порушити традиції. 
Справа ось в чому. За 
вжди на початку літа для 
випускників влаштовува 
лись прощальні вечори. 
Молодь із Куби. Індії. 
Кіпру. Гвінеї Бісау. Латин 
ської Америки за роки 
проведені на Україні 
зустріла тут багато друзів, 
і прощалася з цим містом, 
прощалася з веселими сту 
дентськими роками. Прр 
щалися з нею и 
кіровоградці. Лунали кра 
сиві слова, зігрівали серця 
дружні посмішки. Так бу 
ло. Тепер цього не буде. 
Хоч у нинішньому році. 
міжЧншим. випускників на 
багато більше, ніж у ми 
нулі часи. Шкода, що до 
ведеться розійтися без 
посмішок і без прощань...

Усе можна зрозуміти: 
криза в економіці, дірки у 
міському бюджеті. Та не 
вже численні малі
підприємства і кооперати 
ви. котрі міськвиконком 
благословив на довге 
існування. не знайдуть 
якусь тисячу дві аби “діти 
різних народів” востаннє 
зібралися разом. Невже 
гроші роблять усе?

В.Ф.

ФІНАЛ — 
ЗАКОНОМІРНИЙ, 
хоч і змінили 
ВІДПОВІДАЧЕВІ 

БАТЬКА
У Кам'янці Черкаської області відбулося друге судове 

засідання по розгляду цивільного позову сУД/9 
Кіровського району м. Кіровограда В.І.Ярошенка до 
Кіровоградського творчого об’єднання телебачення і 
радіо, редактора міської телепрограми "Дзеркало Юрія 
Репейника та старшого редактора міської радіопрограми 
“Кіровоград сьогодні" Марії Лебідь, де йшлося про захист 
його честі й гідності, заплямованих, за думкою позивача, у 
підготовлених вищезгаданими журналістами передачах по 
обласному телебаченню /14 лютого ц.р./ і радіо /17 люто
го/. Крім спростування повідомлених жителям області 
фактів і публічного вибачення. В.І.Ярошенко зажадав від 
відповідачів 100 тисяч карбованців /50 — з об'єднання, по 
25 — 3 Ю.Репейника та М.Лебідь/ — "за завдані йому 
моральні збитки". Правда, у судовому засіданні Володи
мир Іванович “змилостивився" над журналістами і попро
сив суд змінити суми у позові: Ю.Репейник і М. Лебідь мали 
сплатити по 15 тисяч кожний, а творче об’єднання телеба
чення і радіо відповідно 70 тисяч карбованців.

Про подробиці судового процесу буде підготовлено 
спеціальний матеріал /стежте за газетою!/, а нашим чита
чам повідомляємо рішення Кам’янського народного суду, 
який вирішив по'зов Ярошенка В.І. до Кіровоградського 
творчого об’єднання телебачення і радіо. Репейника Ю.В. 
та Лебідь М.В. задовольнити частково. Визнати 
інформацію, повідомлену 14 лютого 1992 року в телепрог
рамі “Дзеркало" стосовно народного судді Кіровського 
району м.Кіровограда Ярошенка Володимира Івановича 
пов’язану з вилученням у громадян товару, який вони ви
возили за межі України, такого, що не відповідає дійсності 
і плямує його честь і гідність.

Зобов’язати Кіровоградське об’єднання телебачення і 
радіо протягом 15 днів з дня вступу судового рішення в 
законну силу спрос тувати цю інформацію в програмі те
левізійних • передач "Дзеркало” Текст спростування 
підготувати разом з Ярошенком г’.і. на ефірний час не 
більше 5 хвилин /проект спростування у справі є/. За 
Повідомлення образливої, такої що не відповідає дійсності 
інформації Репейник Юрій Васильович /взагалі то він 
Володимирович, але суд, мабуть, заодно вирішив 
його й переіменувати авт / і офіційна особа
об’єднання телебачення і радіо забов’язані в телепередачі 
вибачитись перед Ярошенком Володимиром Івановичем, а 
також публічно вибачитись на першій після вступу рішення 
в законну силу нараді народних суддів Кіровоградської 
області.

Позовні вимоги Ярошенка В.к стосовно відшкодування І 
моральних збитків задовольнити частково. стягнути на ко- І 
ристь Ярошенка В.І. з Кіровоградського об'єднання теле- І 
бачення і радіо 66 тисяч 666 карбованців, з Репейника Юрія І 
Васильовича (?!) — 3 тисячі 334 карбованці.

Позовні вимоги Ярошенка В.І. до Лебідь Марії Василівни' 
про захист честі і гідності залишити без задоволення.

Фінал, як кажуть, зрозумілий, хоч незрозумілі деякі де
талі судового процесу і трактування судом елементарних 
речей. Однак про це. певно, мова піде на наступному судо
вому засіданні в Черкаському обласному народному суді, 
куди відповідачі мали намір подати касаційну скаргу, про 
що й повідомили, вислухавши рішення суду.

Чи захищатиме свою честь і гідність від неправедного 
звинувачення представником правосуддя
радіожурналістка Марія Лебідь, невідомо Я б захищала.

О. ПИЛИПЕНКО.
м. Кам’янкаЧеркаської обл. — м. Кіровоград.

СВАТАЄМО БОНАПАРТІВКУ?
Більше двох років серед різних груп населення 

Кіровограда обговорюється питання — чи варто 
зберігати за містом його сучасну назву? Чи не 
справедливо було б її змінити? Адже С.М.Кіров 
був одним з вождів тієї супердержави, через яку 
Україна втратила свою незалежність, перенесла 
стільки лихоліть.

Автори цієї статі. Історики за фахом, вважають, 
що місто повинне мати свою назву — 
Єлисаветград. А тому намагатимуться аргументу
вати свою позицію у більшій ічірі з точки зору не 
емоцій, а історизму.

Місто, виникнувши у середині ХУЩ ст. як фор
теця Святої Єлисавети у 1764-1784 роках було на
зване'Єлисаветград. Прикрості для цієї назви по
чалися за “соціалізму" з його культом Вождів і 
Вчителів. Вожді змінювалися, а з ними міняли і 
назву міста. З 1924 по 1939 роки Єлисаветград 
став Зінов’євськом. Кіровом і нарешті 
Кіровоградом. Причина в тому, що вожді виявили
ся смертними, змінювалась і політична ситуація у 
країні. Тому все частіше доводилося братися за 
гумку і підтирати старі назви, вписуючи нові, ут
верджуючи таким чином халіфів на годину.

А що ж в цивілізованих країнах?
Франція. Особливо у минулому столітті там 

значні політичні катаклізми відбувались через 
кожні 10-20 років І жодної тобі Бонапартівки. чи

Жанна-д’Арк^града. Англія.Містечко Стратфорд- 
на-Ейвені увійшло у світову історію тим, що дало 
світові У.Шекспіра. Але ні у кого не виникло дум
ки про перейменування його рідного міста, 
скажімо, на Шекспірськ чи Шекспірбург (-град, 
-ович, -Ілля, -ське, -евичи...) А у столиці Фінляндії 
і до сьогодні благополучно існує майдан Миколи 
1. І. уявіть собі; ніхто не зазіхає на ту назву. А тут 
лише на сьогодні вже за містом числиться 5 назв, 
і то ще не все. “Сватають" і шосту... А далі? Влада 
переміниться — буде сьома, там восьма... Тобто 
всяка неісторична назва (новий псевдонім) ство
рює прецедент для нових і нових перейменувань. 
Атоєсмішно... крізь сльози. Бо якщоім'я людини 
впливає на її характер, долю тощо, то в такому разі 
хіба ж назва міста не впливає на стан душевної та 
фізичної рівноваги його жителів?

Дехто називає історичну назву нашого міста не
українською, зрусифікованою, ко
лонізаторською. Щодо неукраїнськості... Чи не 
наші предки місто закладали та розбудовували? 
Чи не його історичну назву згадують у своїх тво
рах Т.Шевченко. В.Винниченко. Ю.Яновський та 
інші наші славетні земляки? Чи Єлисаветград був 
колись не українським містом? Отже і назва-то є 
українською, -які б значення, можливо, не хотіли 
внести в неї нео-, просто колонізатори та новітні 
назвотворці.

І зовсім не винна мати Іоанна Хрестителя — 
Свята Єлисавета. що колись саме її іменем на
звуть імператрицю російську, за царювання якої 
буде закладено фортецю, яку теж назвуть її 
Іменем. А місто, яке виросте навколо фортеці тої, 
отримає назву Єлисаветград — по назві фортеці 
ж. Тобто теж від Святої Єлисавети. Бо у Росії не 
назвали міст іменем усопших імператорів. І з ети
мологією слова начебто все гаразд. У перекладі з 
давньогрецької слово “Єлисавета" означає “Бог", 
отже “Єлисаветград" — то є Божий.

Крім того, жодна з пропонованих на сьогодні 
назв не відбиває ні складних історичних процесів, 
що'відбувалися на цих землях, ні 4асу, у якому 
назви ці виникли, і найгірше- те. що вони не є 
природними для міста. А назворотці у більшій 
мірі, мабуть, керуються особистими .амбіціями, а 
не науковим (єдино вірним?) підходом до пробле
ми.

Отже, такі слова як Єлисаветград. Велика Пер
спектива чи Інгул, так само як і Київ. Хрещатик чи 
Дніпро, є невід'ємною частиною нашої історико- 
иультурної спадщини.

Від імені співробітників Кіровоградського 
краєзнавчого музею

М.ТУПЧІЄНКО. П.КИЗИМЕНКО.

ДОВКОЛА
Московський “Джек 

патрач" Олександр Ти 
МОфСЄВ, 
за злочини 
альному ї. . 
смертної кари, попро 
сив в адміністрації Бу 
тирського СІЗО перо і 
папір, аби написати 
книгу про своє життя. 
Бажання смертника 
задовольнили. Зараз 
35-річний Тимофеев 
сидить в одиночній ка 
мері, очікуючи оста 
точного рішення своєї 
долі Верховним судом 
НОСІЇ.

засуджений
і на сексу^Ь 
грунті Д(Ж 
аґри, попроЛГ

* *
370 незвичних синіти1 

та дочок з’явилось 
звичайної корови із 
села Велика Буримка 
Чорнобаївського рано 
ну. що на Черкащині. 
Це — курчата, які ви 
лупилися з ясць, котрі 
господиня “прикрила" 
до рогатого
^інкубатора” за допо 
ногою байкової ковд 
ри. Оскільки “квочка" 
важкувата для яєць, 
передбачені спеціальні 
лямки, аби 
відходячи до сн 
розчавила майї 
потомство. Г. 
“висиджування” вия
вився дуже високим.

Шкода, що на Чер 
кащині не водяться 
слони...

корова, 
сну, неА 

^айбутнсі® 
Процент

* * *
Класичну фразу “На 

лінії працює контр 
оль!" новим
оригінальним змістом 
наповнили пензенські 
контропери-позаштат 
ники. На кінцевій ав 
тобусній зупинці біля 
залізничного вокзалу 
станції Пенза-1 нещо 
давно з’явилось трос 
молодиків, котрі шер 
стять безбілетників за 
допомогою... вівчарки.

Штатні контролери І. 
до нестандартного*^ 
рішення проблеми по- ’ 
ставилися з ро
зумінням, оскільки, на 
їх думку, аби оштрафу 
вати нинішнього “заи 
ця", потрібен як 
мінімум наряд міліції. 
Або — теж непогано 
— зла собака.

ч * * *
Близько чотирьох 

місяців пролежав у са
довому будиночку біля 
Єлгави (Латвія) труп 
13 річної Ольги, вбитої 
двома ударами ножа в 
серце. Розслідування 
показало, що вона бу
ла “дівчинкою для 
розваг у солдатів 
дислокованих поблизу 
авіабази конвойного 
полку та будівельного 
батальйону. Поки що 
важко сказати, що ста 
ло причиною вбивства 
Олі. За версіями 
попіцїї найвіолплніиіе 
це пов’язано аоо з 
реалізацією нарко 
тиків, або з помстою 
за зараження вене 
ричною хворобою, 
або з ревністю.

“Колега” Олі — 14- 
річна Зоя, на щастя, 
такого фіналу уникла: 
поліція знайшла її в 
місцевому 
шкірвендиспансері, 
де та лікувалася від 
сифілісу під чужим 
прізвищем.

*
У шахтарському Пав 

лограді двометровий 
пам'ятник в о~ 
світового 
таріату. не 
шись вирішення 
доді місцевими властя 
ми. упав сам. Слідчо 
оперативна гр у п а
засвідчила, що немає 
підстав вважати. що 
хтось допоміг йому це 
зробити.

*
Третина потужно 

р.теи найбільшого в 
Підмосков'ї Чехо 
в с ь . к о г о 
поліграфічного 
комбінату сьогодні 
простоює’ через те. ЩО Підприємство 
орієнтоване на випуск 
крупно тиражних ви 
дань. яких стає все 
менше. Братися ж за 
ВМКОНаННЯ менш ніж на 
екземпляр" 
чить. тег 
збитки. , 
великої 
комбінат 
випуск < 
стирадел І 
трусів. що 
надзвичайно

„ _ ж дю 
проле 

почекав 
своєї

*

>У п нотир-ажних 
>нь. яких стає

Братися - замовлення 
іа 50 тисяч 

іярів зна.
оліти »величезні 
Тому після не 

реконструкції 
перейшов на 

етикеток. Про ЧОЛОВІЧИХ 
СЬОГОДНІ 
вигідно
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НЕ ЗАВЖДИ ТРИ ГОЛОВИ КРАЩЕ...
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Розпочала роботу X сесія міської Ради. Депутатам 
запропоновано розглянути питання про привати
зацію комунальної власності, захист населення від 
злочинних посягань, стан ринку праці в місті, пере
дачу готелю "Добруджа” під міську дитячу лікарню 
та цілий ряд інших питань. Після довгої дискусії де
путати також вирішили включити до порядку денно
го питання про перейменування міста, хоч комісії 
міської Ради пропонували його відхилити.

Міська сесія, як завжди, проходить бурхливо, не 
без конфліктів.

А почалася сесія з...пікетування міської Ради мо
лодими спеціалістами. “Не можете вирішити наше 
питання, залиште крісло" — один з написів на пла
каті пікетуючих. Молоді спеціалісти зістарилися в 
гуртожитках і їхня знервованість зрозуміла. Врешті 
решт, питання це слід вирішувати Воно не менш 
важливе, ніж перейменування міста, між іншим.

За два дні. на що дехто з депутатів сподівався 
сесія не завершила роботу. Майже кожен із запро
понованих для обговорення документів зустрічав 
досить вагомі зауваження, потребував допрацюван- 
ня в комісіях. Так було і з питанням пре? захист 
нселення від злочинних посягань і з лрийняттям 
рішення про виносну торгівлю. Не відразу сприйня
та міським парламентом програма приватизації ко
мунальної власності. До речі, ідеї приватизації 
зустрічають у депутатів недовіру. Один з них навіть, 
сказав мені в кулуарах сесії:"Вона у нас не прижи
веться". Приживеться чи ні, а знайомлячись із про
грамою. яка обіцяє, що в 1994 році.наша торгівля . 
система громадського харчування і сервіс стануть 
повністю приватними і тримаючи в пам’яті, як у місті 
виконуються рішення міськвиконкому і сесій міської 
Ради, я була настроєна досить песимістично. Втім, 
можливо, це навпаки був оптимізм, бо перехід від 
загальної націоналізації до миттєвої приватизації 
/нехай і розтягнутої на три роки/, якщо відверто, 
мені зовсім не по душі. Таке відчуття, що й голова 
комісії міськвиконкому з питань приватизації В.І. Ко
ротун не’у захваті від Програми.

У наступному номері “МК" ми ще повернемося до 
роботи сесії, але треба сказати, що депутати міської 
Ради не випадково почули докір від її голови за те. 
що не хочуть працювати. Депутати теж люди і. пев
но, теж втомилися від того хаосу, у якому всі ми 
опинилися.

Минулого вівторка розпочала роботу 
чергова сесія Кіровоградської міської Ра
ди. Вона мала бути трохи незвичною, бо 
задумувалась . організаторами як 
об’єднана сесія Кіровоградської міської. 
Кіровської та Ленінської районних Рад. 
однак в котрий уже раз ініціатива 
керівництва міськради зависла в повітрі. 
Для позитивного вирішення цього питан
ня — створення у Кіровограді об'єднаної 
міської Ради і об’єднаного виконкому 
/без ліквідаї^ТЇ, поки що, районного поділу 
в Місті/ — не вистачило? голосів депутатів 
Ленінської райради. Хоча з 36 присутніх 
“за” проголосували 33 депутати, однак, 
практично половина народних обранців 
цієї ради на сесію не з’явилась, що. на 
жаль, характерно, для законодавчого ор
гану будь-якого рівня — починаючи з пар
ламенту республіки.
. У зв’язку з чергдвою невдачею у ство

ренні, нарешті, в обласному центрі 
єдиного органу, який би повністю 
відповідав за життя міста і його жителів 
(незалежно від того, в я кому районі вони 
мешкають), ввечері того ж дня у міскькій 
раді була скликана прес-конференція для 
газетних і телерадіожурналістів. Провели 
її голова міскої ради В.Г. Мухін, його за
ступник А.В. Перевозник та керуючий 
справами ради А.М. Гуменний. Зібрали во
ни представників преси для того, аби по
яснити свою позицію, позицію депутатів 
Кіровоградської міської та Кіровської рай
онної рад. які ще рік тому згодились із 
пропонованим їм експериментом по усу
ненню в місті адміністративного хаосу.

Суть нововведення полягає в тому, що в 
Кіровограді створюється об’єднана міська 
рада, куди входять і депутати обох район
них рад /питання про складення ними 
своїх повноважень навіті входять і члени 
обох виконкомів. Ліквідація районів у 
місті не проводиться, а на базі колишніх* 
районних рад створюються комітети тери
торіального самоврядування.

Що дає, за думкою В.Г. Мухіна, ство
рення в місті об'єднаних міської ради і 
виконкому? Це дає, по-перше.єдиний 
бюджет, а не так як зараз, коли 
Ленінський район ще хоч як-небудь 
фінансово викручується /там живе близь
ко 100 тисяч кіровоградців/, а в 
Кіровському просто біда: забезпечити 
грошима майже 200 тисяч мешканців ди- 
рявий районний бюджет не може — нема 
коштів. Це дає. по-друге,створення в місті 
єдиного органу /а не кількох, як зараз/, 
який би відповідав за комунальне госпо
дарство, за вирішення питань соціального 
забезпечення, організацію дозвілля і 
місць відпочинку для кіровоградців. од
ним словом, аби в місті був один господар.

От зараз дуже складна ситуація з 
пенсами, не було їм чим платити — Київ не 
дав грошей. Зараз це питання 
вирішується, грошї прийшли, так що днів 
через кілька люди їх, нарешті, одержать. 
Але ж старий чоловік, якому часто просто 
ні на що жити, почувши відмову на пошті, 
йде не в районний соцзабез чи до голови 
райради, які безпосередньо мають 
вирішувати ці питання, а йде в міську Раду, 
до Мухіна. І спробуй сказати цій людині — 
чого ти ж. мовляв, чоловіче добрий, до 
мене прийшов, у вас же своя районна вла
да є. А він відповідає — нащо мені така 
влада, щоб я по десятках’кабінетів ходив. 
Ви голова міської Ради, то я до вас і прий
шов.

В апаратах же обсЛ виконкомів сидять 
цілі штати людей, які часто невідомо чим 
займаються /на їх утримання щорічно із 
бюджету виділяється майже 2.5 мли. 
крб./. Адже місто поступово перебирає 
на себе частину функцій, інколи вимуше
но. аби хоч якось навести лад в міському 
господарстві. На сьогодні уже створене 
міське управління народної освіти 
/замість райвідділів/.міський відділ куль
тури. міськспорткомітет. у прокуратурі 
розглядається питання про існування в 
місті єдиної міської прокуратури, мйй-

бутнє — і за міським відділом внутрішніх 
справ. Тобто створення єдиних уп
равлінських органів у місті — це питання 
часу. ‘ .

Наскільки відомо, у проекті майбутньої 
Конституції України передбачатиметься, 
що місто з населенням менше 400 тисяч 
жителів взагалі не матиме районів /у 
Кіровограді зараз близько 300 тисяч/ Во
на просто неефективна, ця районізація 
малих міст. Ми ж пам’ятаємо, як і чому 
створювались в обласному центрі райра
ди — за принципом райкомів партії, 
ділилось місто за кількістю комуністів. Те
пер відомо, до чого це- призвело 
Кіровський район, бурхливо розбудо
вується і зростає в кількості і площині, у 
Ленінському ж районі — май?кО.благодат
на тиша. Мабуть, тому й не дивно, що ще 
рік тому кіровські депутати проголосува
ли за підтримку об'єднаної міської ради: 
їм самим справлятись із наростаючим ва
лом болючих проблем при нинішньому за
конодавчому безладді неймовірно важко. 
Ленінським народним обранцям пробле
ми міста печуть менше добра частина їх. 
мабуть, вже й забула про своє депутатст
во, бо не з'являється ні на свої сесії, ні на 
об'єднану.

Василь Георгійович Мухін запевнив 
журналістів, що ніяких корисливих цілей 
при позитивному вирішенні пропонова
ного експерименту керівництво міської 
Ради не переслідувало. Він задумувався 
не. заради амбіцій — я. мовляв, у місті 
хазяїн, — а тільки заради справи, аби 
однією й тією ж ділянкою роботи керува
ло не кілька чоловік, а один, з якого конк
ретно можна було б і спитати.

Не звинувачую В.Г. Мухіна в 
амбіційності, але вважаю, що це просто 
прекрасно, якщо в місті буде хазяїн. 
Один. Як би він не назився і яке б 
прізвище не носив»

О. ІВАНЕНКО.
м. Кіровоград.

В. ЛЕВОЧКО.

Театр

ПОГОВОРИЛИ
ЗАСПІВАЛИ

П’єса І.Карпенка-Карого “Лиха іскра поле спалить і 
сама щезне" належить до тих творів, які не часто бачать 
світло рампи. Кіровоградському глядачу вона, звичайно, 
відома. Але полтавчани привезли не драматичну поему 
Карпенка-Карого, а музично-поетичну драму з чарівною 
музикою Ігоря Поклада. в якій використані мотиви ук
раїнського національного музичного фолькльору. Та
ким чином герої карпенковського твору вже не зовсім 
його герої. Я наголошую на цьому, хоч театр, мабуть, 
прагнув не зовсім такого резонансу, включивши до сво
го репертуару п’єсу "Засватана — не вінчана". Як я 
зрозуміла, у колективі цією роботою дорожать. Не ви
падково саме нею гастролі в Кіровограді відкривалися. 
До речі, про “Засватану — не вінчану” по ідеї я повинна 
була б писати в першу чергу. Та наміру рецензувати її не 
було, і лише познайомившись з репертуаром полтавчан 
детальніше, зупинилась на цій виставі.

Вона, як мені згадується, дуже виразно відбиває всі 
протиріччя цього театру, де на одному кінці хвилююча, 
насторожлива “Брехня" В.Винниченка. на іншому — 
яка-небудь дешевенька комедійка. "Засватана — не 
вінчана" більше тяжить до останнього. Вистава демон
струє. що є в цьому театрі позитивного, хорошого і що 
виводить його за межі колективів, яким властивий 
постійний творчий пошук. Статичність, відсутність дії, 
надуманість, невиразність режисерського малюнку — 
це далеко не повний перелік її вад. А прекрасне в цій 
виставі — її музичний ряд. З точки зору вокалу, полтав
ському театру може позаздрити будь-який драматичний 
колектив на Україні. Співуча, пластична трупа, прекрас
ний оркестр, в якому — маючий вуха та чує! — кожен 
інструмент несе свою тему. Але музика, музичні номери 

^живуть у цій виставі самі по собі, драматургія — са- 
’мостійна. Виходить досить примітивно: поговорили — 
заспівали, знов поговорили і так далі. Між іншим, це , 
стосується й інших вистав полтавчан, зокрема опери 
"Чорноморці" з музикою славетного М.В.Лисенка. Ні 
про яку наскрізну дію у виставах Полтавського театру не 
може бути мови.

"Засватана — не вінчана" це п’єса з конкретними но
мерами. Один мій знайомий артист, що вважає себе 
учнем режисера-постановника вистави заслуженого 
діяча мистецтв України В.Бегми. скрушно розводив ру
ками: "Я не впізнав режисуру Бегми. Не може бути." 
Можливо й так. та якщо по великому рахунку, то 
впізнавати є що і є кого. Адже полтавчани у нас не 
вперше, а в Засватаній не вінчаній багато знайомих 
акторів, яких хотілося впізнати . Заслужена артистка 
•України Віра Волкова грає Марту, подругу Ялини.

Так. я впізнала голос Віри Волкової. її нехай і не 
сильне, але чарівне сопрано, однак для ролі молодої 
дівчини актриса, м’ко кажучи, не дуже підходить. Так 
само як і В.Голуб, теж знайомий з минулих гастролей, 
мало годиться на роль лицара Юліана. Я нікого не хочу 
образити., однак театр вимагає правди і тільки правди. 
Коли артисти віком за 50, грають 18-річних це може бути

ХТО І ЯК ОХОРОНЯЄ
НАШЕ МІСТО

Доки міськвиконком шукає мову 
з обласними структурами, які 
відповідають за історичні пам’ят
ки. наше місто може залишитись 
взагалі без пам’ятників. І тоді у 
прихильників зовсім іншої назви 
міста. а ’ не "імперського 
Єлисаветграда" з'явиться ще 
більше козирів. Втім, біс із ними, 
козирями. А ось проблема. про яку 
йде мода, дуже серйозна.

Кіровоград — одне з небагатьох 
міст України, що зберегло значну 
кількість історичних пам'ятників 
різних періодів. Чогось подібного 
Високому замку у Львові ми не 
маємо. Зате у нас є вали, прекрасні 
старовинні будинки на колишній 
Двірцевій /вулиці Леніна/. Великій 
Перспективній /вулиці Карла Марк
са/ тощо.

Але сказати'є. це ще не все. Сьо
годні є. завтра може не бути, як це 
трапилося з приміщенням колиш
нього російського театру /а зго
дом будинку культури в/о “Черво
на зірка"/. Між іншим, дуже вираз
на турбота про охорону пам'ят
ників культури, історії, архітектури.

Справа в тому, що місто до цих 
пам.'ятників відношення ніби й не 
має, оскільки “охороняє” їх отой 
самий обласний відділ охорони. 
Місто ладне хоч сьогодні взяти ці 
пам’ятники на свій баланс, врешті- 
решт і облвиконком погодився їх

передати. Вбе впирається у відділ 
охорони. Справа в тому, що по об
ласті історичних пам'ятників 145. у- 
місті — 218. Передача на баланс 
міськвиконкому такої значної час
тини пам'ятників невигідна Голе
ному управлінню по архітектурі і 
містобудуванню облвиконкому. 
Доведеться скорочувати відділ тй 
ще й багато чого доведеться роби
ти!

Ми не Наполягаємо на не
обхідності перегляду обласних 
структур, це врешті-решт не наші 
проблеми. Та й місто на цьому не 
наполягало б’, якби відділ “охоро
ни" справді охороняв ці пам’ятни
ки. А то виходить, меру намилюють 
шию за те. що місто з кожним днем 
втрачає свій індивідуально-роман
тичний образ старого Єлисавета. а 
справжній винуватець залишається 
в стороні, спокійно спостерігаючи, 
як гинуть історичні будівлі. Нап
риклад. по вулиці Карла Маркса, 31. 
Поверховий ремонт '1987 року не 
забезпечив його збереження. 
Підвали залиті водою, будинок у 
будь-який момент може обвалити1- 
ся з фасаду. Зате власники беруть 
непогані гроші за його оренду.

Так хто ж господар у цьому місті.

В. ФЕДОРОВА.

Кумедний ви, дядьку?..
Фото Ю. ДРАВЕНЮКА.

виправдане за умови, що в цій виставі “ще щось є..." На 
жаль, не тільки зовні, а й внутрішньо актори не. 
відповідають своїм героям. Заслужена артистка України 
Н.Ножинова грає Ялину, красуню-сестру козацького 
полковника Платона. але крім приємного голосу, тонкої 
музикальності, щось інше відзначити важко. Не такою 
бачив свою героїню Карпенко-Карий. Можливо, коли б' 
ця вистава значно помолоділа, рецензенту не довелося' 
б'висловлювати такі претензії. Адже в театрі багато мо
лодих. красивих, голосистих акторів. Та працювати з 
ними чомусь береться лише режисер Роман Валько, 
знаходячи оригінальні (хоч і не завжди цікаві) рішення

для тієї ж Білої ворони , ‘ Лимерівни ”, "Зойчиної кварт
ири"... н

З приводу останньої вистави режисер 
кіровоградського театру В.Дейнекін сказав' “Я майже 
до кінця вистави не міг зрозуміти про що це поставлено 
але було страшенно цікаво".

Повертаючись до вистави "Засватана — не вінчана" я 
можу повторити що де, кінця не розуміла про що це 
поставлено. Чи було мені цікаво? На жаль Р

В.ЛЕВОЧКО.
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Мало кому подобається сучасний період розвитку країни. Інфляція, дорожнеча, зубожіння широких верств населення. 
Особливо неспокійно ветеранам. Як же так. розбити такого ворога, піднятися ^попелу та р\їн. віщати молоді роки служінню 
партії і вождям, котрі виявилися злочинцями не менш страшними, ніж фашистські? Знову повернутися до руйнації, паління, 
крові? "Зі злиднів починали і в злиднях вмираємо”. — думають фронтовики. А тут ше й модо іь деградує. Навколо секс, 
насильство, у юнаків і дівчат чужі заморські ідеали, забули вони й про те. хто за них воював, хто землю цю від погибелі 
захистив...

І все ж. редакція "МК” так не вважає. Безумовно, існує підлітковий нігілізм, але чи не було його, коли всі без випятк} 
носили комсомольські значки та червоні галстуки? Був. шановні, був. Були й цинічні анекдоти. буди й акти вандалізму, 
була й свастика на парканах. Просто літні люди схильні ідеалізувати минуле, згадувати лише світле, рожеве. І так само 
сьогодні, с молодь, котра пам’ятає і цінить подвиг старших поколінь. Свідченням тому цей матеріал, підготовлений до 
червоної річниці з дня початку Великої Вітчизняної війни.

В ПАМ’ЯТІ: ЗЕМЛІ,
У СЕРЦЯХ людей

Цими рядками з поезії Ми
коли Сингаївського закінчує 
свій твір на тему: "Через ро
ки. через відстані — 
пам’ятайте!" десятикласниця 
Новгородківської СШ № 1 
Ліна Ірохановська. Її робота 
— серед кращих, надісланих 
на обласний огляд-конкурс 
шкільних творів, присвяче
ний Великій Вітчизняній 
війні, організаторами якого 
стало обласне управління на
родної освіти та редколегія 
обласної Книги Пам’яті.

Перед конкурсом було 
визначено його основні за
вдання. По-перше, чисто пе
дагогічне — втілити в цілком 
реальних, знайомих образах 
моральні ідеали для дітей.

По-друге, хотілося допо
могти авторам творів виявити 
чисто літературні свої можли
вості. відчуття слова, його 
зміст та звучання, художній 
смак.

На робочому сто-лі — чима
лий стос творчих робіт, в йких 
для розкриття запропонова
них тем учні використовува

гордістю, заду- 
пройняті рядки 
яких учні роз-

ли матеріали музеїв, кутків 
бойової слави, особисті вра
ження від зустрічей з ветера
нами війни, колишніми в’яз
нями 1 нцтаборів. 'учасника
ми партизанського руху.

Теми творів розкривають
ся школярами в різних фор
мах: оповідання,
публіцистичний нарис, твір- 
роздум. сторінки з'щоденни- 
ка тощо, 
шевністю 
творів, в 
повідають про своїх дідусів, 
сусідів — учасників Великої 
Вітчизняної, історія війни 
сприймається дітьми в жи
вих. яскравих епізодах, у до
лях близьких їм людей, стає 
своєрідною пам’яттю серця.

Епіграфом до свого твору 
Алла Мірошниченко, учениця 
11-А класу середньої школи 
№ 1 м.Новомиргорода. обра
ла такі віршовані рядки:

Куди б не йшов, не їхав ти. 
А при шляху спинись. 
Могилі тихій, дорогій 
Всім серцем поклонись.

I далі йдуть рядки з твору: 
"У нас вдома зберігається со
лдатська фотографія мого 
дідуся. І як мені боляче, що 
ніколи не побачу його живим. 
А яким він був вродливим, 
міцним та дужим був! Про це 
розповідала моя бабуся 
Марія Кузьмівна, яка гак і за 
лишилася назавжди солдат
ською вдовою. Червоні 
слідопити допомогли бабусі 
відшукати могилу дідуся в 
м.Керчі на військовому цвин
тарі. І як найдорожча 
реліквія зберігається в нашій 
домівці остання звістка про 
дідуся — "похоронка", в якій 
сказано. що "сержант 
Мірошниченко Василь Те- 
рентійович. вірний воїнській 
присязі, був вбитий 20 берез
ня 1942 року. Похований в 
м.Керчі".

Добре, що батьки роз
повідають дітям історію

. сімейних реліквій воєнних 
літ. орденів, медалей, гра
мот. якими були нагороджені ’ 
члени -сім’ї, пам’ятних под
арунків і фронтових фото-

г рафій, читають листи воїнів, 
вирізки з фронтових газет 

“Дивлюся я на пожовклі 
фотографії — і бачу свого 
дідуся Сергія Антоновича 
Зеленокорінного в оточенні 
дітей, серед своїх колег-учи- 
гелів. Розумний, уважний по
гляд. Спокійне обличчя. І 
досі в селі згадують його до
брим словом". — такими сло
вами починає свій твір про 
загиблого на війні брата її ба
бусі дев’ятикласниця Крини- 
чуватської СШ Устинівського 
району Валентина Швед. її 
розповідь продовжує учени
ця Новоандріївської СШ 
Новгородківського раону 
Валентина Макренко.
“Дружно жили в нашому селі 
прати Іван та Олександр До- 
бичини. В молоді роки землю 
засівали. Хліб вирощували. 
Та прийшла війна — і пішли 
брати на фронт, рідну землю 
захищати від знавіснілозого 
ворога. Разом служили. Ра
зом воювали під команду
ванням генерала Конєва. До
ля іак розпорядилася, що за-

лишився живим у тому неза
бутньому бою "за висоту’’ 
Олександр, щоб помститися 
ворогові за героїчну смерть 
однополчан та свого брата 
Дійшов з боям’и до самого 
Берліна. Мав кілька важких 
поранень, але вижив ісовер- 
нувся в рідне село з нагоро
дами Батьківщини. А в музеї 
Корсунь-Шевченківської 
битви і сьогодні зберігаються 
портрети братів Добичиних”.

Закінчує свій твір школяр
ка рядками: "Підійдіть до 
брагськрї могили в центрі на
шого села. Золотом викарбу- 
вані імена тих. хто загинув на 
українській зелі:
К.Імандулова, Р.Муєкатаєва. 
В.Сухобруса. М.Ахмедова. 
В.Бобкова. М.Філатова та ба
гатьох інших. Отже, село на
ше визволяли казахи і грузи
ни, росіяни і башкири, гагари 
і вірмени... Братська могила 
стала священним місцем для 
нас. сільської молоді. Але во
на — не лише пам'ятник 
скорботи і сліз. Це символ на

шої доблесті і стійкості, без- 
завітного служіння нар'оду"

Невблагання- смерть кож
ного року забирає від нас 
мужніх захисників рідної 
землі. Діти загиблих на війні 
уже самі стали батьками. В їх 
сім’ях онуки не знають дідів. 
Але пам’ять про героїв є їх 
синівським і громадянським 
обов’язком.

у різних школах 
Кіровоградщини навчаються 
юні автори цих творів, та 
об’єднані вони почуттям гли
бокої пошани по рідних і 
близьких, бажанням стати 
гідними їх бойової слави. І як 
же добре те. що між батька-. 
ми і дітьми встановлюється 
гой внутрішній духовний кон
такт. який забезпечує мо
ральну наступність поколінь, 
передачу молоді соціального 
досвіду старших.

А.САРЖЕВСЬКИН.
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. облчно ио виховній 
роботі.

Нинішня фірма "Погляд" 

три ррки тому народжува

лася як молодіжний центр 

удозвілля. Благословляли 

дитя всі: починаючи від 

влади влад — обкому партії 

і закінчуючи приватними 

особами

Директору новонарод

женого — Олександру 

Поляновському — від 

вітань і побажань легше не 

стало: вся організація

будівництва й подальшої 

роботи трималася на йог > 

не дуже широких, але 

міцних плечах. Допомогу 

надавали, ті. хто був у чо

мусь хоча б трішки 

зацікавлений. Підтримав 

організаційно комсомол, 

партія теж слівце замовля

ла.

Починали з маленького

— показу відеофільмів. Не 

все підряд. як інші 

відеоточки, а за бажанням 

глядача. Дітлахам щастило

— ціни то найнижчі в місті, і 

показують тут що завгодно

від улюблених 

мультфільмів до захоплю

ючих пригодницьких

стрічок. Зразу ж- надумали

впровадити прокат

відеокасет а на виручені 

кошти, звичайно, беручи в 

банках кредити, закупили 

студію звукозапису, зовсім 

недавно — комп'ютери та 

ігрові автомати.

У той час, коли подібні 

центри чи організації поти 

хеньку гроші гребли лопа

тою до особистих кишень, 

молодіжний центр

дозвілля виручену копійку 

вкладав у розвиток При

дбав свого часу медичне 

обладнання. Відкрив свій 

лікувальний центр. Що там 

лише не роблять!

З допомогою масажу 

кваліфіковані спеціалісти 
лікують остеохондроз, "ра

дикуліт. гіпертонію. •

сколіоз, голкорефлексоте

рапія. іридодіагностика, за

стосування магнітно-ла

зерного фонендоскопа до

помагають позбутися ба
гатьох болячок. І все це за 

помірковану плату.

Якщо говорити про опла

ту послуг, то вони з першо

го ж дня були чи не най

нижчими в місті. Навіть до

ходило до смішного: коли з 

рік десь тому всі 

відеоточки підняли платню 

за показ фільмів. “Погляд" 

просив владу: дозволити 

надаваїи послуги за стари 

ми- незбільшеними

розцінками.

Сгудія- звукозапису з 

першого ж дня своєї робо 

ти недорого пропонувала 

десятки якщо не СОТНІ

різноманітних записів най 

популярніших виконавців. 

На імпортних аудіокасетах 

якість була, як свого часу 

“МК" рекламував цю спра

ву*. — 99,9 процента.

Нині з послугами про

блем нема. Що замовите з 

перелічених уже нами — 

швидко й гарно зроблять. 

Не дай Боже, вийде з ладу 

ваша відеоапаратура. а чи 

просто забажаєте взяти на 

прокат відеофільм — 

зайді і ь на Полтавську. 71. 

Вас зустрінуть з

посмішкою. ■

Хоча ніхто, а чи майже 

ніхто з відвідувачів нині 

вже фірми "Погляд" навіть 

не здогадується, якою важ

кою ціною вона. • ота 

посмішка, дається. Та про 

це — не в ювілейні дні.

Сьогодні ж ми бажаємо 

“Погляду" сміливо дивити

ся в завтрашній день і про 

довжувати таку корисну й 

потрібну для всіх справу 

доброго настрою

»ОРНІ ЯРОВИЙ. 
Фото В.ГРИБА.



ЯМ.ОСИПОВ

"ЗАВАЖАЄ ПРАВОВИЙ НИ1Л.ВЗИР-

КО!*.; Не рівно ге пера. І\? 
Тобто ра шик третього к.іа- 
с> Якове Михайловичу, \ 
нас так прийнято, якщо звання 
дають, не обов'язково З ЧИМОС Ь 
зв'язано. Пішли чутки, що у 
вашому вішалку — з Узбеки
станом. Це правда?

Я.О.: В Узбекистані я пра
цював. це правда. До бавов
няної справи відношення не 
маю. Нею займалася проку 
ратура Союзу. З Тельманом 
Г дляном не знайомий. Мене 
на кожній зустрічі про це за
питують.. Якщо працював в Уз
бекистані та ще й у прокура
турі республіки, значить зо
бов'язаний бути знайомим з 
Гдляном. Там не лише група 
Гдляна працювала. Поголос 
пішов про неї. Повторюю, я з 
Гдляном не зустрічався, на 
жаль.»

КОР.: На відміну від вас я 
зустрічалася. Так то мене це 
питання не цікавить. До речі, 
знаєте, яку першу фразу ска
зав мені Тельман Хоренович, 
коли ми зустрілися: “Ви пали
те?’’ І пригостив сигаретою. 
Мабуть, так роблять у сі проку
рори. За винятком вас.

Я.О.: Даруйте, але я не па
лю.

КОР.: Тоді ближче до спра
ви. Хоч я вас попереджала, 
мені'не цікава суха, ділова 
зустріч. Зараз,, правда, час 
лілових людей, і від само йому 
належне. Ъи б хотіли купити 
кафе?

Я.О. Що? Ні. Бізнес не для 
мене. До того ж я терпіти не 
можу побутові справи. Моя 
дружина вже змирилася з 
цим.
КОР.: А з тим. що ви проку

рор? Втім, я жартую. Скажіть, 
як ви. росіянин, стали проку
рором на У країні? Пов'язані з 
цим якісь особливі труднощі в 
лан ний період?

Я.О . Значна частина мого 
життя пройшла на Україні. 
Професійна діяльність теж 

майже вся за винятком уз
бецького періоду. Між іншим, 
роки в Узбекистані були ко
рисними. хоч і важкими. У ме
не там і нині багато друзів Я б 
не поїхйв звідти, але коли 
прийняли закон про мови... 
Ні. ніхто мене звідти “не про
сив”. Просто вирішив, що так 
буде краще. А стосовно моїх 
нинішніх труднощів.. “Диск
римінацію” відчуваю лише на 
зустрічах, коли ставлять пи
тання про мову.

КОР.; Знаєте, мені теж до
водилось бувати на ваших 
зустрічах: Ці запитання... 
Мені просто ставало соромно. 
Яка різниця, якою мовою лю
дина думає! *

Я.О.: Запевняю вас. з часом 
усе це минеться. Ми повинні 
прийти в лоно цивілізованих 
держав. Тому давайте гово
рити про те. що сьогодні бо 
лить мені, як прокурору

КОР.: Уважно слухаю. Але 
спочатку скажіть, ви ні за чим 
не пі кочуєте?

Я.О.: Питання складне і не
однозначне. Людина завжди 
шкодує. Але якщо ви маєте на 
увазі мос прокурорське 
крісло, то звичайно, ні. В ди
тинстві я непогано малював. 
Були несміливі думки вступи
ти в‘ Ризьку художню ака 
демію. Однак вибрав юрисп
руденцію.. До цього крісла 
пройшов усі щаблі про
фесійних сходів. Якою була 
моя робота? Різною. Важ 
кою. раніше прокурор 
відповідав за все. Якщо виро
стала злочинність, були винні 
дві людини: прокурор і на

чальник міліції, нині, слава Бо
гу. за ріст злочинності проку
рор не егідповідає.

КОР.: О.бідний пап полков
ник.

Я.О.: Ви про кого?
КОР.: Про полковника 

Кравченка. Начальника
кіровоградської міліції. Зна- В.ЛЕВОЧКО.Вони ж депутати! А депутати.•

*
ви.
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ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ РУБРИКИ •

ви. звичайно 
що наш фотоархів 

------ ГадаєМо. 
припаде

чаг н • ДхВЖ"
НАОД/В8ІИННИПОЛЮ^1ВСЯ глядачам у 

в Преснякова
* *

Шановні друзі, 
ж помітили. Щ- 
значно розширився, 
шл нове поповнення г. .. 
^°м до вподоби одначе вва 
«аейо за потрібне ще раз по 

вас- присилайте гро просити ва- і замовлення 
на зн’мки ™х артистів. 

Т,ЛьК^ ТЬСЯ в наших спи
сїахД§вичаино ви можете вис

«7^□ ки Багаті те Ж ■— 
р ГЕРРИ /Луіс Альбер 

с.ЖИГУНОВА.
Л.ЯРМОПЬНИ 
Б »НА

Прошу знайомитися: Яків Михайлович Оси
пов, /95/ року народженця, росіянин, одруже
ний. З 1992 працює прокурором Кіровоградської 
області. Класний чин: державний радник юс
тиції 3-го класу.

відповідає за те. що зло
чинність росте? За що ж толі 
ві. пювілас проку ратура?

Я.О.: А ви почитайте "Закон 
України про прокуратуру", 
який набрав чинності з 1 груд
ня минулого року. ні. ви серй
озно думаєте, що у прокура
тури мало турбот? Поми
ляєтесь. Наше головне за 
вданий, щоб не порушувався 
закон.'Навіть’в органах, що 
ведуть боротьбу із зло
чинністю- Раніше прокурату 
ра займалася всім на ’світі. 
Відповідала навіть за доїння 
корів!

КОР.: Зрозуміло, чому мо
лока було більше. ...І дешев
шим воно було тоді.

Я.О.: Ви жартуєте, а це 
справді так. Прокурор мав 
"підшефних" баптистів, алко
голіків... Щомісяця повинен 
був звітувати, яку роботу з ни
ми проводив А що не так — 
то й на бюро? Давай 
відповідай, як тям твоя 
партійна совість, не турбує?

КОР.: Тепер у вас не життя, 
а малина. Корови без вас до
яться. баптистам стадіони 
міська влада відіає. Ой. ви не 
ображаєтесь па мою іронію, 
розумію, у вас проблеми як бу
ли. так і залишились. Що 
найбільше турбує?

Я.О.: Правовий нігілізм 
керівників усіх рангів. 
Прізвищ не називаю. Працюю 
недовго. Настане час. назву й 
прізвища.

КОР.: А як вам паші депута
ти?

Я.О.: Ось із депутатів мож
на й починати. Правовий 
нігілізм властивий їм у тій же 
мірі, що й кожному. А якщо 
мати на увазі, що вони все-та
ки. а влада, то самі ро
зумієте.. Депутатів страшен
но ображає, що у них і в усіх 
беруть пояснення. Як це так? 

між іншим, користуються 
імунітетом лише в частині по
рушення кримінальної спра
ви.

З призначенням представ
ників Президента в районах 
починається новий виток 
взаємних непорозумінь Ці 
представники починають по
чувати себе новітніми губер
наторами. А прокуратура за- 
бов’язана наглядати за доку
ментами. що виходять з-під 
'пера представників Прези
дента. Ось вам і правовий 
нігілізм.

КОР.: Можливо, іювіій то
талітаризм?

Я.О.: Можливо. Усе це пе 
реважно представники ко
лишньої прокуратури.
Відчуваю, ще буДе всього. 
Сьогодні надзвичайно зава
жає недосконалість законо
давства. очевидно, це склад
ності перехідного періоду. 
Хочеться думати.

Якщо вже ви запитали про 
труднощі, то слухайте, все. 
Соціальна й економічна неза
хищеність працівників проку
ратури веде до того, що люди 
біжать із прокуратури. Ну ось 
ви вже й скривилися! Я ро
зумію. це нецікаво.

КОР.: Вибачте. Справа не в 
тому цікаво чи ні. Просто всі 
сього її і і скаржаться на власну 
незахищеність. З ким не пого
вориш.

Я.О.: Знаю. Але скажіть, як 
я -можу захистити справед
ливість. коли прокурорів, як і 
раніше, тримають на коротко
му ланцюгу. Чи може проку
рор бути незалежним у такій 
ситуації? Кожен день з триво
гою чекаю дзвінків із районів. 
Які ще сюрпризи будуть? Лю
дина шукає, де краще. Проку
рори йдуть у малі 
підприємства, де щось мати
муть. Юристи все-таки. А що я 
їм можу запропонувати? 
Квартиру? Зарплату?

КОР.: Невже лише це три
має ЛЮ ІЄН?

Я.О.: Що? Дворянська-
честь?

КОР.: Ну добре. Але ж ви не 
пішли б з прокуратури?

Я.О.: Я — ні. Та нерозуміння 
владою проблем прокуратури 
веде до того, що її залишають 
спеціалісти. Скоро нікому бу
де працювати. Втім, давайте 
залишимо цю розмову, вона 
нічого не вирішить... Ви про
сили поділитися наболілим. 
Ось я й пішов на ці одкровен
ня.

КОР.: Як складаються ваші 
стосунки з міліцією, судами?

Я.О.. У функції прокуратури 
входиіе» нагляд за дотриман
ням закону у міліції. Суди са
мостійні у своїй діяльності. За 
новим Законом ми за ними не 
наглядаємо.

КОР.: Зрозуміло. Дякуйте 
Генеральному прокурору. 
Йому добре насолила колишня 
і ірок\ратура.

Я.О.: Це принцип правової 
держави. Верховенство за су
дом — це треба засвоїти і про
курорам і' громадянам і депу
татам. Звичайно, прокурор 
може втручатися у діяльність 
суду, якщо бере участь у судо
вому процесі, на Заході, нап
риклад. прокурори беруть 
участь у всіх процесах. Але ж* 
треба виходити з реальності. 
Прокурор моу<е також знайо
митися зі справою, якщо 
надійшла скарга.

КОР.: Не знаю. Я у правовій 
державі не жила. Але суди... 
Справа ж не в судах, а в суддях. 
Я їм не довіряю.

Я.О.: Як. усім?
КОР.: Деяким. Якове Ми

хайловичу, ви ніколи не криви
ли д)іпеіо. як прокурор? Є 
епізоди, за які вам соромно?

Я.О.: Що ви маєте на увазі? 
’ Дисидентів, господарські зло
чини? З дисидентами я справи . 
не мав. Господарські злочини 
розглядав. Ось що скажу. Все, 
що робилося, робилось на ос
нові діючих тоді законів, все 
інше — лірика. Господарник... 
Один робив так. як 
підказувала совість, інший 
ішов на всі смертні... Ось кон
кретний приклад, правда, з 
іншого часу. Недавно облас
ний суд реабілітував перекла

дача. що служив у каральних 
органах. У нього, мовляв, не . 
було виходу. У кого не було 
виходу, йшов у партизани. Од
ним словом, я з цим не пого
дився.

КОР.: У вас на зустрічах за
питують, як ви ставитеся до 
смертної кари?

Я.О.: Постійно.
КОР.: І що відповідаєте?
Я.О.: Це питання законо

давцям. Ну що ж, можна було 
б її відмінити. Ні. я не із жалю 
до хлочинців. Через судові 
помилки. Але чим її замінити? 
В нашій державі є можливість 
на все життя ізолювати вбив 
цю чи насильника за грати?

КОР.: А вн вірте, що люди
на з сексуальними ілбами 
схильна до сексуальних зло
чинів?

Я.О.: Ви’масте на увазі те
орію італійського лікаря Лам- 
брозо? Нам її викладали як по
милкову. Але з роками ро
зумієш. що ні про які речі од
нозначно судити не можна... 
Вам не здається, що ми надто 
заговорилися?

КОР.: Здасться. Але я хочу 
запитати те. Чого ви не про
щаєте?

Я.О.: Зради. Не прощаю, як
що людина вчинила погано. 
Людина, якій я вірив, ро
зумієте.

КОК: І жіночу зраду не про
щаєте?

Я.О.: Не знаю. Мені не до
водилося з цим мати справу.

КОР.: Вам позаздрять чо
ловіки. А чому ви червонієте?.. 
Ви займаєтесь спортом?

Я.О.: Тільки зарядкою. А си
на ніяк не можу заохотити.

КОР.: У вас дорослий син?
Я.О/ Вчиться у професійно- 

технічному училищі. А що?
КОР.: Нічого. Просто ви ду

же імпозантно виглядаєте. І не 
червонійте, будь ласка, това
ришу генерал!

Я. О.: Спасибі за
комплімент.

КОР.: А вам спасибі за цю 
розмову. Хочу вірити, що у 
вашій особі кіровогралці 
зустрінуть людину, яца захи
щатиме справедливість.

Бесіду вела

Редакція газети "Молодий ко мунір* висилає ’ портрети
відомих співаків та акторів. 
Ціна одного знімка

16 КРБ. ЧИ 
КУПОНІВ.

Гооші з будь якого поштовою 
відділення п'еРе*а*'ТньокНа рОИ0 
В02^00202И V дирекції 
ку м. Кіровограда. МФО Зх.3^93 
і квитанцію про в/Д/Ра^е 
грошей, замовлення /чои' АОТ? 
хочете мати/ таАгг?рР нздси 
вашою адресою Ві ^Нінадс 
лайте ЗГ6О5О. Ь «ровотрад. ^уна 
царського. 36. редакція га. 
Ч°и’ЧИоИже^УНо^ржати Фото

^^гова А- в.висЖого- 
ССТАПЛОНЕ <»^°^а&^ембо9 
ВКобр£?ЛтЄ/інУ /Ф А ШВАРЦЕНЕҐ 
ГЕ Г А /центральна рол_ьоду 
ВАЄ1^МДАМГ^А /виконавця одно

ловити побажання чиї фото ви 
хоііли б одержати в майбутньо 
му. і ми шукатимемо можливо 
стей зробити ці знімки, але 
грошей за . непрорекламовані 
фото не відправляйте.

Здебільшого ви одержуєте 
знімки досить швидко протя 
гом кількох днів чи тижня Тих 
же. хто прислав заявки на ве 
лику кількість портретів, проси 
мо не думати що ми про вас 
забули. Буває, що ми но може 
мо ' оперативно виконати ваше 
замовлення через відсутність у 
даним момент одного із’ замов 
лених фото, бо фотолабораторія 
дуже завантажена в зв язку з 
величезним потоком ваших зая 
вок. _

А от О Коваленко з 
Олексії вки Доб рове лич к ївсь кого 
району. х:. Гончаренко з Ус 
тинівки. А.Бубникова з Ком 
паніївсьиого району. Т.Ухань їх

Кйрйлівки Лобровеличківського 
району. З.Рожук і Н.Дуояга з 
Новгородківського району і ще 
чоловік 40. певно, розчаровані 
Друзі, ви не одержали фото 
через те що заоули вкласти в 
конверти квитанції . про
відправлення грощеи за знімки. 
Пришліть їх нам зараз і одер 
жите бажані фото. О.Тищенко _з 
Малої Виски відправила б кро. 
замість 16. Будьте уважнішими, 
будь ласка. Нагадуємо. що 
гроші /карбованці чи купони/ 
на вказаний у кожному випуску 

Ваших кумирів" рахунок можна 
відправляти з будь якого по 
шгового відділення.

Не забувайте надсилати також 
конверта з вашою адресою 
вгорі. Чекаємо нових заявок. 
Ми дуже раді. що рубрика 
"Ваші кумири’ має так багато 
шанувальників.



Інтерн ю з цілителем-травпиком з Кіровограда С.Г.Котоджяном з’явилось V 
напни газеті в лютому ц.р. Ми. не заглиблюючись у лікувальний аспект його 
діяльності, проінформували жителів області, щос такий чоловік, який стільки років 
допомагає людям, і вони йому за те вдячні.

Шква.і читацьких дзвінків і визитід показав, як багато.иодей, обійшовши чимало 
медичних каоінетів, так і не знайшли собі допомоги. Може, тут пощастить...

Однак, як і в оудь-якій справі, не ооходиться без суперечностей. Офіційна меди
цина те й досі недовірливо поглядає на різних’знахарі в /скільки їх розвелось/* 
адже життєва практика свідчить, що не всі з них воістину дбають про чуже зцілення. 
А не про власну кишеню.

Не оудемо аі ітувати вас за чи проти метолів лікування С.Г.Котоджяна. Кожен із 
пас мас правр і змогу лікуватись там, де схоче. Сьогодні вже є вибір, правда, не між 
висококваліфікованими спеціалістами, а між офіційною і неофіційною медици
ною. Стан справ поки що такий. Може, далі руде краще, і лікар в білому халаті 
‘‘переважить” будь-якого “шарлатана” без освіти і диплома. Але якщо медикаменти 
й надалі щезатимуть так катастрофічно, то без “дідових” трав і мазей не обійтись...

------------&------------------------------------------.------------------------- ----------- ;__________________ >

Кіровограда Лідія
Павлівна Боліла подзвонила 
до редакції сама. Хт<^сь там із 
знайомих показав їй газету з 
інтерв'ю, і вона взялась за те
лефон: приїжджайте, уовляв, 
чоловік мій лікувався в діда 
/так, як правило, називають 
С.Г.Котоджяна його
пацієнти/. Тільки якби ви під 
вечір завітали, бо Василь Ілліч 
на роботі і приходить після 
п’яти...

...Ось уривки з розповіді 
Л.П. і В.І.Болілих:

Василь Ілліч: Я цього стари
ка, скільки живу тут на Ново- 
миколаївці. не знав і ніколи 
про нього не чув. А це ось 
вона його десь знайшла...

Лідія Павлівна: У нас було 
таке горе, таке горе, що 
нікому не побажаю. Нога вже 
злита, аж чорна, а по всьому 
тілу якісь прищі — під 
шкірою... І він мучився, і ми 
коло нього...

Василь Ілліч: У той диспан
сер я ходив, і не раз. Ще на 
Ковалівці він був, а тоді ж ту
ди. в госпіталь перенесли. 
Спочатку ходив тільки на 
прийоми, подивились, кажуть 
— грибок, виписали мазь 
якусь, нею я й лікувався. А 
краще не стає. Тоді у 
вісімдесят шостому році кла
дуть мене в диспансер — у 
травні діло було. Лежав я там 

аж по серпень — кількома за
ходами. Бо лікують же як: 21 
чи скільки там днів полежав — 
і виписують /курс пройшов/. 
Через 3 дні приходиш, бо 
нічого не допомогло, кладуть 
по-новому і знову — курс 
уколів, таблеток... Я там чоти
ри місяці пролежав, сказав — 
більше не піду. Ну, кололи 
мені пеніцилін, мазь якусь да
вали, а толку ніякого. Кожу
хар (він у нас заввідіілснням 
по-моєму/ колись сказав мені 
спересердя: я. мов. на вас та
кий укол дорогий потратив, а 
вам*все не вигідно. Я тоді 
скипів — що що ви на мене 
укола жалієте, а ветеран 
праці, сорок років стажу маю. 
що я не заслужив на цього ва
шого укола?..

Лідія Павлівна: Більш Вася 
тули й не ходив. Сам лікувався 
потроху — флуцинаром ма
зався, ще там чимось, а воно 
все гірше:.. Скільки ми пому
чились, словами не передать... 
А то минулої осені зустріла в 
магазині знайому, розказую 
про своє горе, а вона мені і ка
же: “Тьотю Лідо. у нас в домі 
(цс метрів сто від нашого бу
динку) старичок живе, 
скільки уже людей перелічив, 
підійдіть до нього, може й вам 
поможе". Так я. ви знаєте, зра
зу туди й пішла... Дід як под
ивився на нього, а тоді мені й 

каже: “Оці ось, що по тілу бо
лячки, я вилікую, а за ногу бо
юсь — як би там гангрени не 
було”. Вася ж з тою ногою 
стільки років промучився, во
на як колода стала.

Василь Ілліч: Я пішов до 
нього десь в середині жовтня, 
а за тиждень до нового року 
вийшов іш роботу. Стільки цс 
там виходить — два місяці, 
так? От за два місяці дід і по
ставив мене на ноги. Хоч я й 
.... . і

тоді, після лікування і зараз ще 
до нього заходжу, він і сам за
прошує — приходь.

Лідія Павлівна: Побігала я 
тоді добре. Дід же наказав сім 
чи вісім різних трав. А де ти їх 
візьмеш, коли на вулиці вже й 
сніжок упав. Що з базару, що 
люди дали, трохи діти дістали, 
отак гуртом всі й назносили. 
Настоюю йому ці трави в- 
бідоні, бо кожен вечір парить
ся в вапні. Після ванни ма
жеться дідовою маззю, а вона 
ж така смердюча, о-о-й. вся 
квартира нровонялась. А що 
зробиш, ще гірше терпіли.

Василь Ілліч: Перед ванною 
тер пемзою ті місця, де вираз
ки. Так боліло, так боліло... А 
тоді від трав і мазей воно й 
гоїлось. Ще дід сказав пить 
дріжджі пивні — вранці 
склянку і ввечері. Почав нить, 
як почало з мене гнать, до цьо
го був в прищах і ранах, а то 

взагалі — суцільна сукрови
ця. Дід казав, що кров була от
руєна (болячку не вилікували, 
а все рс;і и 11 у за гі іал и), ото він її 
так чистив. Страшно й згаду
вать...- ,

Лідія Павлівна: Отак пома
леньку. помаленьку робили 
усе, що дід каже, дивимось, 
стадо потроху засихать. Вже й 
на ногу Вася почав ставать, і 
спав спокійніше. А тоді всі ба
чимо — діло пішло на поправ
ку... Кожен тиждень ходив до 
діла, той дивився, казав, що і 
як далі робить. Заява місяці<дс€ 
воно й ділось. Ви знаєте, 
повірить не могла: стільки 
років ми з ним мучились, чим 
тільки не лікували, а тут.*

Василь Ілліч: Я ж перед тим 
стільки вдома сидів — брав 
відпустку за власний рахунок, 
бо про яку там роботу можна 
було думать: світові був не рад. 
а тепер ось з нового року знов 
на роботі, хоч уже й на пенсії.

Лідія Павлівна: Ви знаєте, я 
за цього Котоджннабуду весь 
вік бога молити — що б там 
про нього не казали і як його 
не називали. Він. він мені чо
ловіка спас. роз\ місте. Хоч ко
ли ми прийшли, то за Васіну 
ногу він не ручався: там такс 
місиво було, хай бог милує... А 
ви ж бачили як йому там: 
квартирка тісна, нема де по
вернутися. а людей... Скільки 
ми тули ходили, кожен раз 
як не два. то три чоловіки — і 
старі, і малі, й діти манюсінькі. 
Отак сиділи, балакали. Ви 
знаєте, майже всі. хто прихо
див. були перед цим. хто в 
поліклініках, хто в лікарнях. А 
бачте, прийшли сюди... Якби 
ж він не помагав, хіба б ходили 
лі^ди? Там же були й ті. хто 
колись лічився, а тепер ро
дичів привели чи знайомих.

Не знаю... Хто б там і що не 
казав, таке дідові, велике спа
сибі, така йому дяка — і від 

мене, і від дітей наших, що 
батька нашого врятував...

До цих слів мені додати 
нічого і як би саркастично, 
приміром, не ставилась я до 
методів лікування С.Г.Котод
жяна. переді мною чоловік, 

.який показує на но-зі тільки* 
шрами — страшні сліди ко
лишніх нещасть. Старий дід 
поставив на ноги В.І.Болілого 
тими травами й саморобними 
мазями, над якими й досі 
підсміюються деякі лікарі від 
офіційної медицини: шарла
танство. мовляв...

Практика свідчить, що не 
тільки В.І.Болілого вилікував 
дід своїми “шарлатанськими" 
методами". Олександр Гуди- 
менко із селища Нового з 
дружиною знайшов мене в 
редакції. Теж лікувався в 
діда, ще в 1987 році, і теж пе
ред цим лежав в 
облшкірвендиспансері. але з 
чим прийшов /лікарі сказали, 
екзема/, з тим і пішов. А дід. 
спасибі йому, допоміг. Теж — 
трави. • мазі, теж пивні 
дріжджі.Тепер як тільки що 
з'явиться на шкірі, бо працює 
Олександр в цеху з кислотами 
— уже знає що робити.

Маленька Лєночка Зупер- 
ман — це та дівчинка, про яку 
згадував у минулому інтерв’ю 
С.Г.Котоджян. Це їй в мину
лому році п'ять місяців 
лікували в дитячій поліклініці 
лишай на. голові, спочатку, 
правда, не визначили, що то 
за ранка, а тоді, коли дерма
толог з’ясувала, веліла мазати 
йодом і сірчаною маззю. Так і 
мазала мама безрезультатно 
кілька місяців, поки не 
підказали люди звернутись 
до діда-травника — за тиж
день як рукою зняло. Самуїл 
Григорович побоювався, 
правда, чи ростиме там волос
ся. Спасибі йому, зараз все в 
порядку.Так дерматолог з 
поліклініки відмовилась 

навіть довідку в дитсадок да
вать — де лікувались, там і 

беріть...
В.В.Полтавська. теж

кіровоградка, була у діда ще в 
1981 році, коли він жив ще на 
Балці. Навіть знайомий лікар 
із поліклініки диспансера не 
допоміг, вірніше, призначені 
ним мазі, а от Котоджян 
вилікував її біду днів за 10...

Досить прикладів, чи ще? 
Але. Але хочу, щоб мене зро
зуміли правильно. Я не проти 
офіційної медицини і не за те, 
щоб люди лікувались тільки 
“шарлатанськими" методами. 
Хай кожен робить те. що вміє 
і чому його навчили — тільки 
не на шкоду людині. Самуїл 
Григорович Котоджян теж не 
за всіх береться: кому вже 
пізно допомогти, хто, тах би 
мовити, не по профілю, а хто, 
до того ж. зловживає спирт
ним. Якщо так — сюди дорогу 
нічого шукати.

За стільки років через руки 
“діда" пройшло чимало лю
дей. Можливо, й не всім він 
дбпоміг. не знаю.Але у кож
ного з нас є право вибору, ку
ди йти лікуватись — до “само
званців” чи спеціалістів з дип
ломами. Нагадую, що чимало 
відвідувачів Котоджяна були 
пацієнтами лікарень або 
поліклінік. Там вони допомо
ги не дочекались і прийшли 
сюди.

Чи варто їх звинувачувати у 
тому?..

Самуїл Григорович своїми 
"допотопними" методами 
без лікарняних бюлетенів і 
ліжко-місць вилікував не 
один десяток, а то й не ддну 
сотню (хіба за стільки років 
він їх рахував?) людей.

Чи варто його звинувачува
ти у цьому?..

О.ПИЛИПЕНКО.
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----------------------------------------
Завідуючий шкірним

відділенням ‘ обласного 
шкірвендиспансеру Григорій
Сергійович Кожухар не дуже 
хотів, аби наша з ним розмова “по
пала в пресу" — “скажуть, що Ь 
такий ось ретроград, що я проти 
діда і взагалі мене. мов. зачепили, 
то я тепер наче виправдовуюсь". І 
можна було в нашу бесіду "зали
шити при собі", якби наведені Гри- 
горієм Сергійовичем. — і в теле
фонній розмові, і при особистій 
зустрічі факти не змусили погляну
ти на зачеплену проблему трохи з 
іншого боку — не все. за думкою 
лікаря, так ейфорично-радісно у 
деяких колишніх пацієнтів Котод
жяна і декому з них доводиться 
розплачуватись сьогодні за його 
“допомогу".

Я задумала розмову з Г.С.Кожу- 
харем як інтерв'ю, але оскільки 
вона була трохи сумбурною і весь 
час крутилась навколо одного й 
того ж твердження Григорія 
Сергійовича, то спробую передати 
наш діалог своїми словами, 
обіцяючи при цьому точно висло
вити всі міркування лікаря з при- 
воду порушеної проблеми.

Григорій Сергійович абсолютно 
не проти народної медицини, сам 

займається апітерапією /лікування 
бджолиною отрутою/. у квітні ц.р. 
виступав на Міжнародній конфе
ренції в Паланзі /Прибалтика/, де 
обговорювався вищеназваний ме
тод лікування, але вважає, то у 
всякому ділі треба дотримуватися 
встановлених норм. У С.Г.Кбтод- 
жяна немає медичної освіти, зна
чить. немає елементарних медич
них знань. Як він може лікувати 
людей?

Якщо ж він усе-таки лікує, зна
чить займається індивідуальною 
трудовою діяльністю, а для того, 
щоб нею займатися, треба мати 
офіційний документ, виданий 
спеціальним органом охорони здо
ров'я. Ну і. наскільки відомо, право 
на таку діяльність налається тільки 
тоді, коли с медична освіта або до
кумент про якісь спеціальні курси. 
Одним словом, у цій справі, де на 
першому плані — не чиїсь амбіції, 
а здоров'я людей, не може бути 
якихось дрібниць чи випадково
стей. Мас бути порядок.

Ви от пишете про тих, хто в нього 
лікувався після
шкі рвендиспансеру /прошу 
розрізняти в цій установі 
поліклініку і стаціонар, бо ви звели 

.його все докупи, хоч це зовсім різні 
речі/, тут, мовляв, їм не допомогли, 
а дід поставив на ноги. Можна по
годитись з ццм, бй, може, в 

поліклініці попався неради вий 
лікар /такі випадки с. чого там хо
ватись/, чіпіа стаціонарі потрібних 
препаратів на той час не було і хво
рого тільки підлікували /таке теж 
трапляється нерідко, зараз ось вза
галі катастрофічна ситуація з ме
дикаментами/. А щодо швидкого 
одужання, не забувайте, що перед 
візитом до Котоджяна пацієнти 
проходили в диспансері курс 
лікування і що б там не говорили, 
грунт для їх одужання був уже 
підготовлений. За допомогою тих 
же ліків, над якими вони 
іронізують...

Ви знайшли тільки позитивні 
приклади серед його пацієнтів, а 
чому не шукаєте тих, кому не до
поміг, а зашкодив? Ви влаштували 
йому рекламу на всю область, не 
подумавши перед тим. може, треба 
бу л о б п о ра д итис ь із с і іе ці а л і ста м и. 
дізнатись, чи мас право цей чоловік 
практикувати. У нас у відділенні 
хворий один лежав, він як почув 
про Котоджяна. проситься в мене, 
можна я піду, подивлюсь, що там 
такс. Походив, поговорив з людь
ми, сказав. — ні, краще я тут 
доліковуватись буду.

Григорій Сергійович Кожухар 
показував мені книгу відгуків, що 
є у шкірному відділенні. Вона за

повнена одними лише подяками 

лікарям і медсестрам — за добро
ту. за чуйність, за тепле слово і 
ласкаве серце. Я не сумніваюсь, 
що ці слова написані з любов’ю і 
повагою і не хочу образити когось 
із медичних працівників диспансе
ру. Я ще раз хочу наголосити, що у 
публікаціях про колишніх і 
нинішніх пацієнтів Котоджяна не 
дуже приємні слова на адресу чи 
то поліклініки диспансеру, чи його 
стаціонару йдуть не з уст жур
наліста. а тих, хто лікувався там. 
Людині, в якої біда і яка звер
тається до лікаря за допомогою, 
абсолютно все одно, які там сто
сунки між двома підрозділами 
лікарні і хто сидить на прийомі — 
вчорашній інтерн чи втомлена 
життям лікарка-пенсіонерка. Лю
дина чекає зцілення. Якщо ж воно 
не настає, отоді й шукаються стеж
ки до екстрасенсів, знахарів, 
цілителів, магів і чаклунів. Допо
можуть останні /навіть без дип
ломів і спеціальних документів/, 
що тоді.скаже вчорашній пацієнт 
поліклініки про "офіційну" меди
цину? Думаю, зрозуміло...

Григорій Сергійович кілька 
разів повторював, що якщо якесь 
із дідових лікувань закінчиться 
плачевно — діло пахне прокурату

рою: незаконне це заняття. Може 
з юридичної точки зору й так. але 
якщо, грубо кажучи, якийсь неук 
має медичний диплом і своїм 
“лікуванням" доведе людину до 
могили, хіба від цього не менш 
страшно. І хіба не тому люди кида
ються шукати бабок і дідів, що 
просто вже не вірять офіційним 
медикам. Я сама кілька разів сти
калась з одним горе-спеціалістом. 
яка після кожного відвідування 
змінювала мені діагноз. Втратив
ши терпець, пішла на прийом в ме
дичний кооператив. Заплативши 
гроші, зайшла в кабінет — і ледь 
не впала: за столом сиділа та сама 
лікарка. Я не стала розповідати їй 
про свої біди /вона мене теж 
впізнала/, повернулась і пішла. Чи 
безплатно, чи за грошї я знаю, що 
до неї бгльше не піду.

Г.С.Кожухарю за своє 
відділення болить. З одного боку, 
кожен новий день — нові пробле
ми. з другого — не хочеться слуха
ти незаслужен! докори. Бувають, 
звичайно, в роботі прорахунку 
але ганити всіх і вся — це неспра
ведливо...

О.ІВАНЕНКО.
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■ ЗО ЧЕРВНЯ
УТ (І ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 “Точка приземлення”. Теле 
нарис. 9.25 Науково популярний 
фільм “Мова тварин”. 10.30 Зву 
мать твори Ф.Шопена. 10.45 Ху
дожній фільм “Пані Марія”. 12.10 
УТН. 12.25 Доброго вам здо 
ров’я. 16.00 УТН. 16.05 Для 
дітей. Веселка. 16.35 Телефільм■ 24 ЧЕРВНЯ

УТ (І ПРОГРАМА)
8.00 УТН. 8.10 Фільм концерт 

“Зачаровані піснею”. 8.40 Те
лефільм “Нехай б’ють мене — 
сильніше буду". 9.20 Цирк, цирк, 
цирк.ч 10.25 Художн.ій фільм “Ук
радене щастя . 1 та 2 серії. 12.35 
УТН. 16.00 УТН. 16.05 “Джерель 
це". Телеліцей української мови.
16.50 Документальний телефільм
“Симиренки”. 17.35 Є.Станкович. 
Симфонія № 3 для флейти і
струнних. 17.55 У єдності — 
свобода". Письменник О.Де. 
18.25 Концерт ансамблю “Голосу- 
хи". 19.00 УТН. 19.10 Докумен
тальний фільм “Цирк та й годі”. 
19.30 “хто ми... Громадсько- 
політичний відеотижневик. 20.20 
Співає "Гроно". 20.45 На до
браніч, Діти. 21.00 “Дніпро". 
21.35 Аи Пі Київ інформує. 21.40 
Кінозустрічі. 22.5Ь Естрадний 
концерт. 23.35 УТН. 23.50 Фільм- 
опера “Ріголетто”.

1 . КАНАЛ “ОСГАНКІНО” 
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини.
8.20 “Стежка, яка веде до хра
му”. Документальний фільм. 8.55 
Мультфільми. 9.55 “Сімейне жит
тя . Художній фільм. 11.00 Нови
ни /з сурдоперекладом/. 13.10 
Телемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 
Новини. 14.20 Відпочивай. 14.35 
“Джамайка". Художній те
лефільм. 1 серія. 15.45 Казки та 
притчі народів різних країн.
15.50 Прем’єра мультфільму.
16.20 Між нами, дівчатками. 
17.00 Новини. 17.25 НЕП. 17.55 
Футбольний огляд. 18.10 Щоден
ник 1 Міжнародного юнацького 
конкурсу ім. П.І.Чайковського. 
18.25 Вперше на телеекрані. Ху
дожній фільм “Смерть манекен
ниці”. 19.45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.40 “Нова студія" 
представляє. 23.00 Нрвини. 23.20 
“У лабіринтах кіно-2". 0.05 "Все 
минає, мов мить". Художній 
фільм-монографія.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ

“Мати 
гітари, 
ний фільм “Шляхами Захара Бер
кута". 17.45 “Спадщина". 
Історичні та культурні пам’ятни
ки Одеси. 18.30 Духовна музика.

19.10 Телефільм 
питання", 

грудня".

І

людська". 17.05 Академія
17.25 Науково-поїчуляр-

19.30
21.00

19.00 УТН.
“Природне
Студія “1
“Дніпро”. 21.35 Урочистий вечір
громадськості Київа, присвяче
ний 125-річчю конфедерації Ка
нади. 22.55 УТН. 23.10 А.Шнітке. 
“Реквієм".

8 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7.55 Дозвілля. 12.40 Се
лянське питання. 13.00 Вісті. 
15.00 Там-там новини. 15.15 Ди 
тяча година. З уроком німецької 
мови. 1.6.15 Педагогіка для всіх. 
16.45 ТІНКО. 17.00 Ази кар’єри. 
17.15 Телебіржа інформує. 17.35 
Київська панорама. 18.00 РТР і 
корпорації “Дженерал електрік" 
та “Брістоль-мієрс скуіб" пред
ставляють програму “Кеннеді, 
Мадонна та американська мрія\ 
18.55 Реклама. 19.00 Вісті. 19.20 
Свято кожен день. 19.30 Про 
довження програми “Кеннеді, 
Мадонна та американська мрія". 
21.00 “Тихий дім”. Ведучий — 
С.Шолохов. 21.55 Реклама. 22.00 
Вісті. Астрологічний прогноз. 
22.20 “Тихий дім”. Продовження

5.00 Новини. 5.20 Ранкова 
гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини.
8.20 “Багаті теж плачуть". 9.05 
Прем’єра науково-популярного 
фільму “Позов про спадщину". 
9.35 “Смерть манекенниці”. Ху
дожній фільм. 10.55 Мультфільм. 
11.00 Новини /з сурдоперекла
дом/. 13.35 Блокнот. 13.40 
Прем’єра документального те
лефільму “Хазяїн-пан”. 14.00 Но
вини. 14.25 Уроки Ольги 
Іванової. 14.40 “Джамайка". Ху
дожній телефільм. 2 серія. 15.50 
Мультфільм. 16.10 Фільм-дітям. 
Прем’єра художнього телефільму 
“Ганна”. 1 серія. 17.00 Новини.
17.20 Сільські хроніки. 17.50 
Прем’єра документального те
лефільму “Монолог у майстерні”.
18.15 “Багаті теж плачуть”. 19.00 
Тема. 19.45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.40 Худо'жній те
лефільм “400 витівок Віржіні". 4 
серія. 21.30 Ситуація. 22.00 За
криття 1-го Міжнародного 
юнацького конкурсу ім. П.І.Чай
ковського. У перерві — Новини.
1.20 “Джамайка”. Художній те
лефільм. 1 серія.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 

людей. 7.55 Дозвілля. 11.45 
Теніс. Уімблдонський турнір. 
12.40 Селянське питання. 13.00 
Вісті. 15.00 Там-там новини.
15.15 Студія “Рост". 15.50 Мис
тецтво відображення. 16.15 
Простір плюс. 16.45 ТІНКО. 17.00 
Тема з варіаціями. 17.45 
Кримінальні вісті. 18.00 На п’ятій 
сесії Верховної Ради України. 
19.30 Київська панорама. 19.50 
На п’ятій сесії Верховної Ради 
України.

■ «липня
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
9.00 П.Чайковський. Концерт для 
скрипки з оркестром. 9.20 Нау 
ково-популярний фільм “Точка 
роси". 10.20 “Тополиний ' спів". 
Фольклорно етнографічна про 
грама. /Кіровоград на УТ/. 11.00 
Художній телефільм “Метічара — 
звір морський". 12.25 УТН. 12.40 
Документальний телефільм
“Світязь". 13.00 Кінозустрічі. 
16.00 УТН. 16.05 Сонячне коло.
16.40 “Живе слово". Відповіді на 
листи. 17.25 Співає Лілея Волян- 
ська. 18.10 Науково-популярний 
фільм “Райські острови гетьмана 
Сагайдачного". 18.30 Концерт 
старовинної музики. 19.00 УТН.
19.10 “День за днем”. 
/Кіровоград/. 19.30 Заньківчани 
в Канаді. 20.40 Реклама. 20.45 На 
добраніч. Діти. 21.00 “Дніпро". 
21.35 Реклама. 21.40 Художній 
фільм “Через терни до зірок". 1 
та 2 серії. У перерві — УТН. 0.15 
Хорові твори А.Веделя.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини. 
8.20 “Багаті теж плачуть”. 9.50 
Мультфільм. 10.10 Науково-попу 
лярний фільм “Таємниці байкаль
ського хребта". 11.00 Новини /з 
сурдоперекладом/. 13.10 Те
лемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 Но
вини. 14.20 Сьогодні і тоді. 14.50 
“Небезпечний поворот”. Ху
дожній телефільм. 1 частина. 
16.00 Мультфільм. 16.10 Ху 
дожній фільм “Ганна”. 2 серія. 
17.00 Новини. 17.25 Студія 
“Політика” показує... 17.55 
Мультфільм. 18.00 “Багаті теж 
плачуть". 18.45 Зустрічі у Кон
цертній студії Останкіно з пись 
менником А.Панченком. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.40 Прем’єра художнього те
лефільму “400 витівок Віржіні". 
5 серія. 21.35 Фермата. 21.55 
Чорний ящик. 22.30 П’ять кілець. 
23.00 Новини. 23.20 Лімпопо. 
23.50 Кальвар-шоу. 0.35 “Джа 
майка”. Художній телефільм. 2 
серія.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 7.55 
Дозвілля. 8.10 Студія “Нота бе 
не”. 8.50 . Наш сад. 9.20 Ази 
кар’єри. 9.35 Студія “Рост".
10.10 Телеасамблея. 11.10 Склад
чина. 11.45 Теніс. Уімблдонський 
турнір: 12.40 Селянське питання. 
13.00 Вісті. 15.00 Там-там нови
ни. 15.15 Мульти-пульти. 15.25 
“Дитячі мрії”. Прем’єра фільму. 
8 серія. 15.45 Музика в пам’ят
никах архітектури. 16.15 Христи
янська програма. 16.45 ТІНКО. 
17.00 Трансросефір. 17.45 
Версія. 18.00 На п’ятій сесії 
Верховної Ради України. 19.40. 
Київська панорама. 20.00 “Санта- 
Барбара”. 57 серія. 20.50 На 
п’ятій сесії Верховної Ради Ук
раїни.'

■ 2 ЛИПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА) 

л 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Кінопрограма. ю 00 Музич 
ний фільм “Дайте мені співати" 
10.50 Пошуки творчого обличчя 
11.55 Співає гурт “Соколи” 12 25 
УТН. 12.40 Художній фільм "Па 
’рашутисти”. 16.00 УТН. 16.05 Для 
дітей. Веселка. 16.35 Науково 
популярний фільм “Драй хмара. 
Останні Сторінки". 17.05 “Чиста 
криниця”. (Кіровоград). 17.40 
Співає заслужена артистка Ук 
раїни Лілія Сандулеса. 18.10 
Прем’єра науково популярного 
телефільму “Освячені історією”.
18.25 Шлях до себе. Зустріч з 
професором А. Горняткевичем. 
19.00 УТН. 19.Ю “День за днем". 
(Кіровоград). 19.30 “Мелодія че
рез віки”. Композитор м. Ско
рих. 1 частина. 20.30 Акценти.
20.45 На добраніч, діти. 21.00 
“Дніпро". 21.35 Хроніка МВС.
21.45 Молодіжна студія “Гарт".
23.45 УТН. 0.00 “Галицькі ігри". 
Спортивна програма.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини.
8.20 “багаті теж плачуть”. 9.50 
Мультфільми. 10.30 Концерт Ка
захського оркестру народних 
інструментів імені Курмангази. 
11.00 Новини /з сурдоперекла
дом/. 13.10 Телемікст. 13.55 
Блокнот. 14.00 Новини. 14.25 Це 
було... було... 14.45 “Небезпеч
ний поворот". Художній те
лефільм. 2 частина. 15.35 Знай
омство. Про проблеми людей, 
що втратили слух /з субтитра
ми/. 16.10 Художній телефільм 
“Ганна". 17.00 Новини. 17.25 ... 
До шістнадцяти і старші. 18.05 
“Багаті теж плачуть". 18.-50 “Те
левізійне знайомство". Урмас 
Отт бесідує з Костянтином Боро
вим. 19.45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.40 Прем’єра худож 
нього телефільму “400 витівок 
Віржіні". б серія. 21.40 Фести
валь у Санкт-Петербурзі “Білі 
ночі". 22.40 Ситуація. 23.00 Но
вини. 23.20 Акторські посидень
ки. “Чим закінчуються казки?” 
0.10 “Небезпечний поворот". Ху
дожній телефільм. 1 частина.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 

людей. 7.55 Дозвілля. 8.10 Без 
ретуші. 9.10 Золота шпора. 9.40 
Біла ворона. 10.25 Вінілові 
джунглі. 10.55 Посміхнись нам, 
господи. 11.25 “Санта-Барбара". 
57 серія. 12.15 Мульти-пульти.
12.25 Осінь життя. 12.40 Селян 
ське питання. 13.00 Вісті. 15.00 
Там-там-новини. 15.15 Перший 
тайм. 15.30 Термінал. 16.00 
Теніс. Уімблдонський турнір.
16.45 ТІНКО. 17.00 Пани това 
риші. 17,15 Росія і світ. 17.45 
Парламентський вісник. 18.00 На 
п’ятій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 19.10 Київська панорама. 
19.30 “Санта-Барбара". 58 серія.
20.20 На п’ятій сесії Верховної 
Ради України.

■ з'липня
УТ (І ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої 
9.00 Науково популярний фільм 
“Малий лебідь". 9.20 Музичний 
фільм “Повернення майстра”.
10.20 Спадщина. “Літописний
Бєлгород" 11.05 Художній фільм 
“Випадкові пасажири". 12.20 
УТН. 12.35 Сотвори себе. 13.20 
Співає і танцює "Молодість”. 
(Кіровоград на УТ). .16.00 УТН. 
169.5 Для Д‘тей. “Біном фан
тазії". 16.30 Любителям хорової 
музики. 17.00 Прем’єра науково- 
популярного телефільму
“Мільйони... в трубу?" 17.10 Кон 
церт канадської співачки Люби 
Білаш. 17.45 Наш сад, город. 
18.00 “Пам’ять. Пошукова робота 
краєзнавців".. (Кіровоград). 18.40 
Документальний фільм “Катери 
на". 19.00 “Дзеркало". Програма 
міської Ради народних депутатів. 
(Кіровоград). 19.30 “Мелодія че 
рез віки". Композитор М. Ско 
рик. 2 частина. 20.30 Акценти. 
20.45 На добраніч, діти. 21.00 
“Дніпро”. 21.35 Ай Пі Київ 
інформує. 21.40 Художній фільм 
“Передай далі". 23.05 УТН. 23.20 
Концерт естрадних виконавців.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини.. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини.
8.20 “Багаті теж плачуть". 9.05 
“Ось такий він — Токіо”. Доку
ментальний телефільм. 9.45 
Мультфільми. 10.30 Прем’єра ху 
дожнього телефільму “Пливе, 
пливе кораблик...” 11.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 11.20 Клуб 
мандрівників /з * сурдоперекла
дом/. 13.15 Бридж. 13.40 Бізнес- 
клас. 13.55 Блокнот. 14.00 Нови
ни. 14.20 Подарунок меломану. 
Співає Д. Хворостовський. 14.50 
“Небезпечний поворот". Ху
дожній телефільм. З частина. 
16.00 Дитячий . музичний клуб. 
Свято на ймення “На-на”. 17.00 
Новини. 17.25 Людина і закон. 
17.55 Г рай, гармонь. 18.25 
Прем’єра художнього телефільму 
для дітей “Еміль з Леннебергі". 
18.50 Мультфільм. 18.55 ТБ “Не
ва": "Хто з нами?" 19.15 “Кіно 
до запитання". 19.45 Вечірня 
казка. 20.00 Новини. 20.40 ВІД 
представляє. У перерві — Нови
ни. 0.15 “Небезпечний поворот”. 
Художній телефільм. 2 та 3 час
тини.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 7.55 Студія 
“Нота Бене”. 8.35 Пілігрим. 9.30 
Перший тайм. 10.15 “Чарівне 
кільце”. Вистава Рязанського те
атру ляльок. 11.05 Фольклор. 
11.25 Тема з варіаціями. 11.50 
“Санта Барбара”. 58 серія. 12.40 
Селянське питання. 13.00 Вісті. 
15.00 Там-там-новини. 15.15
Теніс. Уімблдонський турнір.
16.15 Простір плюс. 16.45 ТІНКО.
17.00 Трансросефір. 17.45
Дозвілля. 18.00 На п’ятій сесії 
Верховної Ради України. 19.30 
Київська панорама. 19.50 На 
п’ятій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

1

■4 ЛИПНЯ
ПРОГРАМА)

8.10 Ритмічна
УТ (І

8.00 УТН. ___
гімнастика. 8.30 Документальний 
телефільм “Постскриптум до 
першого декрету". 9.30 Тріо 
“Либідь”. 10 00 Є. Максименко. 
“До воскресенья дорасти”. Вис 
тава за твором Б. Пастернака. 
11.15 Прем’єра документального 
телефільму “Храми Поділля".
11.45 “Ми з України". Концерт 
учнів студії при національному 
ансамблі танцю України ім. П. 
Вірського. 12.05 Для дітей. Ху 
дожній фільм “Історія про прин 
несу пастушку та її вірного коня 
Фаладу". 13.25 УТН. 13.35 Клас 
юніор бізнес. 14.35 Доброго вам 
здоров’я. 15.05 Теленарис про 
хореографа Анатолія Бедичева.
15.45 Живе слово. Українська 
мова в школах Одеси. 16.15 
Художній телефільм “Той самий 
Мюнхаузен”. 1 та 2 серії. 18.30 

двЖ°„Т,^#8ї’;тхн,“”’9"Г0,‘ 
Штраус. “Соната для скрипки і 
фортепіано". 19.30 “Надвечір’я". 
Передачі для людей старшого 
віку. 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 “Дніпро”. 21.35 Відеофільм 
“Посол Попадюк. Дорога в Ук 
раїну”. 22.20- Арт майдан. 23.30 
УТН. 23.45 Арт майдан. Продов 
ження.

І КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.30 Суботній ранок ділової 

людини. 7.30 Ранкова гімнастика. 
7.40 Спорт для всіх. 8.10 
Прем’єра науково-популярного 
телефільму “Музичні інструменти 
та їх історії". 4 серія. 8.40 Як 
досягти успіху. 8.55 Радіо “Тру
ба”. 9.25 Центр. 10.05 НЛО: не 
оголошений візит. 10.35 Що оз
начають ваші імена? 11.50 Меди
цина для тебе. 12.30 Докумен
тальний телефільм “Німці у 
другій світовій війні”. Фільм 4. 
14.00 Новини /з сурдоперекла
дом/. 14.20 Фільм-дітям. “Бла
китна  1 — ” 
лефільм

ці у 
світовій війні”. Фільм 4. 

.......,’з сурдоперекла-

стріла". Художній те- 
_т___ і. 15.10 Мультфільм. 15.20

Концерт оркестру російських на
родних інструментів під 
керівництвом М. Некрасова. 
16.25 У світі тварин. 17.05 
Мультфільм “Бджола Майя".

____ Щасливий випадок. 18.35 
Вперше на телеекрані. Художній 
фільм “Як стати зіркою?" 1 
серія. 19.45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.35 Художній фільм 
“Як стати зіркою? 2 серія. 21.40 
Йо і після опівночі. У перерві — 

овини. 0.20 “Мелодії Бродвею". 
КАНАЛ “ГОСІЯ".
7.00 Вісті. 7.20 Ретро. 

Кристалінська. 8.00 
бейсбольний..." 
турнір на призи

.Лультфіл 
17.35 Щ;

2 УТ
Майя 

“ Московський 
Міжнародний 
Московського

університету. 8.30 Відкритий світ. 
9.15 Освідчення в коханні. 9.30 
Програма "03"к 10.00 Відеоканал
"Плюс одинадцять". 11.15 Як жити 
будемо? 12.00 Зигзаг удачі. 
Вікторина. 13.00 Вісті. 13.20 “Бур 
да моден" пропонує... 13.50 Теат 
ральний роз’їзд. 14.10 Пілігрим. 
14.55 Денний сеанс. "Все навпа 
ки". Художній фільм. 16.00 Теніс. 
Уімблдонський турнір. 17.00 Доку 
ментальна панорама. • "Коли 
Вітебськ був Парижем”. 17.30 Пар ' 
ламентський вісник. 17.45 "Судді”.. 
Телецикл про конституційний суд 
Росії. 18.00 київська панорама. 
18.20 Фортепіанні твори. 19.00 
Вісті. 19.20 Свято кожен день. 
19.30 "К 2” представляє: "На ек 
рані Америка". 2 випуск. 20.00 
Відкриття фестивалю мистецтв 
"Красна площа запрошує". 22.30 
Реклама. 22.35 Вісті. Астро 
логічний прогноз. 22.55 Теніс. 
Уімблдонський турнір.

■ 5 ЛИПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 У неділю вранці.
9.30 Документальний фільм “Пе 
ред іконою". 10.00 І. Кальман 
“.Королева *Чардашу”. Вистава 
Одеського театру музичної ко 
медії. 12.35 УТН. 12.45 Співає 
Київ. 14.20 Село і люди. 15.20 
Концерт артистів балету. 16.30 
Маю честь. (Кіровоград на УТ).
17.30 “Свічадо”. Науково
пізнавальна відеопрограма. 19.00 
УТН. 19.10 Мультфільми. 19.30 
Зичимо щастя. 20.30 Телефільм 
“Я покажу’ вам сад..1’2 20.40
Сторінками дитячої Біблії. 21.00 
“Дніпро”. 21.30 “Ретрокінозал”. 
Художній фільм “Весна на 
Зарічній вулиці”. 23.00 Тиждень.
23.30 Телеспортарена. 0.15 Пісні 
В. Шаповаленка.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.00 Година сили духу. 7.00 

Ритмічна гімнастика. 7.30 Тираж 
“Спортлото". 7.40 “Відкрий 
скриньку". Документальний
фільм. 8.05 Мультфільм. 8.20 З 
ранку раненько. 9.05 Можливо 
все. 9.35 Ранкова зірка. 10.25 
Під знаком “Пі". 11.15 1Х
Міжнародний фестиваль теле
програм народної творчості “Ве
селка”. 11.50 Кіноафіша. 12.20 
Марафон-15. 13.00 Прем’єра до 
кументального телефільму із 
серіалу “Заповідники Дикої при 
роди”. Фільм 5. /Франція/. 13.30. 
Прем’єра художнього телефільму 
“Марк і Софі". Фільм 5. 14.00
Новини /з сурдоперекладом/.
14.20 Діалог у прямому ефірі. 
15.00 Казки .та притчі народів 
різних країн. 15.05 Мультфільм. 
15.10 Клуб мандрівників. 16.00 
Панорама. 16.40 Телелоція. 16.55 
Уолт Дісней представляє... 17.45 
Новини. 18.05 Брейн ринг. 19.00 
Презентація художнього фільму 
“Стелла”. 19.40 Вперше на теле
екрані. Художній фільм “Швид 
коплийний серпень”. 21.00 
Підсумки. 21.45 Спортивний уік- 
енд. 22.00 Віват, Санкт-Петер
бург. Концерт. 23.00 Новини. 
23.25 О.С. Пушкін. Читає Дмитро 
Журавльов.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Концерт ансам

блю “Берізка”. 7.50 Чемпіонат 
світу з баскетболу серед про
фесіоналів НБА. 8.50 Хочете, 
вірте. 9.20 Острів Афродіти. 
.10.05 “Суперкнига”. Мультфільм. 
19 серія. 10.30 Ати бати... 11.00 
Мегаполіс. 11.30 Теревені. 12.00 
Зигзаг удачі. Вікторина. 13.00 
Вісті. 13.20 “Мама вийшла 
заміж..." Художній телефільм.
14.45 Музичний фільм. 17.00 
Теніс. Уімблдонський турнір.
17.45 "Судді". Телецикл про кон
ституційний суд Росії. 17.55 У 
світі тварин. 18.55 Реклама. 19.00 
Вісті. 19.20 Свято кожен день.
19.30 “Фуете". Художній фільм. 
21.05 Обличчям до; столиці. 
Публіцистична програма. 21.20 
Телебіржа інформує. 21.40 Те
лефільм. 21.55 Реклама. 22.00 
Вісті. Астрологічний прогноз.
22.20 Телефільм. 22.30 Рок-кафе. 
23.00 Теніс. Уімблдонський 
турнір.



к

Анекдоти
З неба падає на зем 

лю парашутист, у яко 
го не розкрився пара 
шут. Назустріч повз 
нього проноситься 
вгору якийсь чоловік. 

Даруйте, мсьє, 
встиіає гукнути пара 
шутист я так по
траплю на аеродром7 

Не знаю, я сам з 
порохового складу...

* * *

Це правда, що ваш 
разом з 

вашою 
питають у

касир утік 
грошима 
донькою? 
старого банкіра.

На жаль.
Однак. він 
мені- записку, де виба 
чається за' те.
і обіцяє все
ти.

і

це так. 
залишив

що скоїв 
поверну

І ви вірите, що 
він дотримає слова?

В усякому разі, 
доньку він уже при 
слав назад...

*

В паризькому
кінотеатрі білетерша 
звертається до под 
ружжя. котре прийшло 
дивитись ** новин детек 
тив:

Програму не 
жаєте?

Ні. 
А 

хочете?
Ні.
Може, купите

дякуємо, 
шоколаду

не треба.

ба

не

Може, купите хо 
ча б коробку цукерок? 

ні. ні. ні!
Білетер ш а 

відвертається і мстиво 
кидає їм услід:

А вбивця в цьому 
шофер.
4.

НА ДОЗВІЛЛІ
ПСИХОЛОГІЧНА СУМІСНІСТЬ

Цей тест можуть 
використовувати 
відповідаючи кожен 
окремо як майбутні 
ділові партнери, так 
і пари, що вирішили 
побратися.

Прочитайте запи
тання і висловіть 
згоду ("так") чи не
згоду ("ні").

Т. Я спокійно міг би жити
вдалині від людей.

2. Іноді я недобре себе по
чуваю без особливих причин.

Тест
3. Читаючи про будь який 

випадок, я цікавлюся всіма 
подробицями.

4. Коли товариші жартують 
наді мною, я завжди сміюся 
разом з ними і зовсім не об-
ражаюся.

5. У мене завжди вистачає 
енергії в разі необхідності

6. Я скоріше розкрив би 
свої потаємні думки моїм до
брим друзям, аніж-щоденни- 
ку.

7. Я досить спокійно реа 
гую. коли людям висловлю
ють думки, протилежні моїм 
особистим.

8. Я думаю, ідо кажу правду 
частіше, ніж інші.

10. Те. що стосується осо
бисто мене, я вирішую сам.

11. Навіть найбільш драма
тичні події вже через рік і 
сліду не залишають'у моїй 
душі.

Оцінка
Висока міра збігу у 

відповідях може свідчити' 
. про відповідний рівень 

сумісності. На слабку єдність . 
поглядів вказує велика 
розбіжність відповідей.

Підготувала Емілія 
ГУЦАЛО.

м.

Загубленим учнівським квиток, вида 
нии Кіровоградським машинобудівним 
технікумом на ім’я А.В. ПАШЕВА. вва 
жазт£гуШЖ’м- . „

Учнівським квиток на їм я Олександра 
Євгеновича Корицького. ^виданим 
Кіровоградським машинобудівним 
технікумом вважати недійсним.-

* * *
Студентським квиток № 87030339. ви 

даним на ім'я. Цокала Володимира Олек 
сандровича КІСМом. вважати недійсним.

* * *
Студентський • квиток № 85509053. ви 

даним на ім я^. Колосам Олександра Ми 
копаиовича КІСМом. вважати недійсним.

* * *
квиток N° 87008. виде 
Дресвянникова Віталія 
а КВЛУЦА. вважати

Студентським 
ним на їм я 
Володммі недійсним

Студентський квиток № 8 72 79. вида
нии на їм яСепанова Андрія Северяно 
яича КВЛУЦА. вважати недійсним.

л_,3агуо пении студентський квиток № 
8,7656464. виданим КІСМом на ім'я Ю.Г1. 
ДРАГАНА вважати недійсним.

* * *
Загублений студентський квиток- № 

5101 1Д6_ виданим .КІ.С.Мрм.ліна ім’я Ва 
лерія Павловича ЮШКЕВИЧА, вважати 
недійсним.

+ ♦
♦
♦

МКП фірма “Погляд“, м. Кіровогра і. 
вул. Полтавська, 71.

ПОНЕДІЛОК, . 29 ЧЕРВНЯ
“Хімен". Мультфільми.
"Чорний орел". Бойовик.
“Гонки в часі". Фантастика.
“Концерт з того світу". Жахи. 
“Полійцейська академія". Комедія.
“Емма арт 1". Гостросюжетнии фільм. 
“Лихоманка літньої ночі". Фільм для дорослих.

ВІВТОРОК, ЗО ЧЕРВНЯ
"Хімен". Мультільми.
"Кровавий спорт". Бойовик.
“Інопланетянин в чужому тілі". Фантастика. 
“Кабан-убивця”. Жахи.
“Поліцейська академія 2". Комедія. 
“Емма Харт 2". Гостросюжетний фільм. 
“Графиня Чатерлей”. Комедія для дорослих.

СЕРЕДА, І ЛИПНЯ
“Леді й волоцюга". Мультфільм.
“Помста боксера". Бойовик.
“Атака на роздум". Фантастика.
“Аллігатор". Жахи.
“Поліцейська академія 3". Комедія. 
“Стрільба по живих мішенях". Бойовик.

ЧЕТВЕР, 2 ЛИПНЯ
“Пригоди Астероікса". Мультфільми. 
“Ліон" ("Самоволка"). Бойовик.
“Убивці в Атлантиди". Фантастика. 
“Хлопець з того світу". Жахи.
“Поліцейська академія 4’. Комедія. 
“Зло, що творять люди". Бойовик. 
“Солом'яні пси". Гостросюжетний фільм.

П’ЯТНИЦЯ, з липня
“Мауглі". Мультфільми.
“Ордер на вбивство". Бойовик. 
“Людина з гір”. Фантастика.
“Реаніматор 2". Жахи. 
"Поліцейська академія 5". Комедія.
“Провалля". Фантастика. 1 частина 
“Провалля". 2 частина

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
17.30
19.30
21.30

♦ ♦

+ ♦ + -є
* * *

•залікову книжку, видану
* --м машинобудівним 

їм я Геннадія Михайло 
, вв’ажати недійсною.

* * *
Загубленим студентський квток 

87004. виданим КиЛУцА на ім’я 
ГАНЗІНА. вважати недійсним.

* * *
будинок у- меж.ах Кіровограда 
зручностями. Телефонувати по

Загублену 
Кіровоградським 
технікумом на їм $ 
вича ПОЛТОРАКА.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

ГУ- 
C.І.

* *

.ь

це прав 
О д de і 

питанням

Коль. Коль, ди 
вись, єврей йде. Давай 
йому морду наб’ємо’ 

Не треба. Петро, 
він дуже здоровим 
Ще нам наб’є.

А нам за що?

Скажіть.
да. що в 
відповідають 
на питання?

А навіщо це лам?

фільмі

Зустрічаються д 
єврея. Один запиту» . 

Слухай. Семене, 
знаєш. хто був за 
^національністю Мас 
Цзе Дун?

Не може бути’.

♦

♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

г

зризонгалг. 5. Тїегкии мото 
педалями. 6. Парний танець -------------- походження. 7.

, ПОЛІ КНИГ. у. 
ї сузір’я. 13. 
меланхолік, флегма

ТІ 6” горизонталі
цикл з г...е___ :м »■ рик енського
Ірймітка на
;к в і валентне
.ангвінік. меланхолік, флегма

16. Дерев яна голка, якою 
ь сіті. 17. Тремтяча тополя. 

Джованьиолі.
зькии широким 
ЄКТ вивчення 
офіцер у — ....

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

М9І

АМУЛЕТИ

туть сіті. 17
Роман Р. Д _ _

дкии широким диван. 22.
ст вивчення акустики. 26. Ун 

лфіцер у козачих віисьЧсах. 2 7. 
предмет .культу та символ христи 
янства. 28.. Сорт червоного виног

’вертикалі: 1. Гра в ^сарти. 2. 
у Західній Європі. З Орган 

----- військами. 4. Давньог 
драматург. 8. Ііаиви 

ера в геологічній історії 
10. Цитата, вміщена перед 

............... твору. II. Загальна думка. 
Йормулювзння. _ 12, Парламент у 

Ьіецп. 14. Сибірським козак, 
д<м лідник Камчатки. 18. Лісовим 
сінврчии птах. 2 1. Вид гравюри на 
металі. 23. Одиниця маси в деяких 
країнах. 24. Декоративна .та 
лікарська рослина. 25. Матеріал 
для виготовлення посуду

радного вина. 
По вє

'іка у __ 
правління 
е ці? кий 
атніша ~ 
е м л і.

текстом

СКЛАВ В.МАНОЙЛЕНКО.

СУ НО ГА, 4 ЛИПНЯ
“Том і. Джері". Муг ьтфільм. 
“Подвійний удар". Бойовик.

Бойовик.

10.00
1130
13.30 "Смертельна зброя 1’’.
15.30 '
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

“Виття". Жахи.
“Поліцейська академія 6". Комедія. 
“Години відвідин і варим". Детектив. 
“Кішечка". Фільм для дорослих.

НЕДІЛЯ, 5 ЛИПНЯ 
“Том і Джері”. Мультфільми 
“Подвійний удар’’. Бойовик. 
“Смертельна зброя 2". Езоиовик. 
“Моніту". Жахи. у
“Шаленство”. Бойовик.
“Робін Гуд’’. Фільм легенда. 
“Робін Гуд". Фільм легенда.

У +♦ +
+

ретро .згаш.іа и пр<г них. 
іпвіп . ііре.і не ту. котрі 

з по вір u хі н о агат і.іі х 
та и нинішніх поколнь ---------.... в о j од і ірт і. 

усхг.аінія .неоез- иміїх * . ви. і и ні в на 
во.ш не. а іюїзиає на., шиї . як намтиііовіші, 

похо.іигі» з 
___ _ цс якраз,, і що . висить. До 
воно ІІІ1Ш.Ю через 

. _ --------------- .іагинь, та іншіVim мови 'як дмх.іет.
е.иііаіоться сооі ’ на ремінцях, .іанціожках^ ..тасемках їх шнурочках: скарабеї, слони, сооачки: чс- ._______ 1___ .........~епи< знаки 

........ ......... _  _____ і приховані 
амх.істи. Носять їх jii і .согіочкою, ш і .іацкаїюм. v. торбинці. Л.іасни- 
ки цих амулетів . свято вірять v 
ЇХНЮ 'СИЛУ.,. НІКОЛИ Гх не ві ікпивають.' доо ж дуже, неохоче. Гнко.іи це^. охкають пам’ятки ві ї дорогих неоїжяиків — речі, в яких, 
ох'.ціхі. ..збереглася ..частка 
опікунської душі. Га найчастіше, о.ііцпіе, приковані амулети с зии- 
чаинихіи талісманами, * якихі осоои, які ними . воло І НОТ І», . 11 ри II ПСУЮТЬ па шриродіи властивості. Саме ось ту і міг и стикаємося з справжніхі 1 ’ .лпав.швнім заооооном.Віру в амулети ми .. зустрічаємо 
х ..всіх, народів, земної ’кулі від най давніших часів і аж ’to сьо- 

.ІО41П.Fla перших інаодях культури аму- 
‘Іісіи .о\дн пре іметамл, які :и справ и служили для ооорони від людей, звірів, і злих1 іххів: каміння, назхрі хижих, птахів. 

dho ячін коси... На вищіхі рівні 
розвитку наші про іки онерхіїалі Іжс. і.іиняиими фігхркамі/.- які копіювали ті пре і хтс’ ги. а ще 
шзнініе за іпво.імія.іися .іиш

____ ______ V У. ___________

Мода, про ТІ ,................. t___ЗГІ ІII о З ПОВІЇ) ям н 
давніх, та и ніг::::д::: різних н а р о 11 в . і 
таємничою силою *. с*' пеклі га неоажаних' 
осоох. яка ними в.:д;: ; їм щастя. ,Носять їх 
висульки. ( аме вони 
адже вираз дхіу.ісг арапського гамалст. а 
означає — річ, нашої ж мови в 
се ре л.н ьо ВІЧНУ захі ин мови

іпаються
скарабеї, чкіК і”рсвичкіЄ голі черен 

Зодіаку. існують також і ' 1. КОСИТЬ IX Дії і

Засновники— координаційне 
рада СМОК І трудовий 

колектив редакції
Наш р/р М 002700202 у дирекцій 

Укрсоибаику м. Кіровограда, МФО 
323293.

символами. Амулетом,, іон стало 
виліплене з глини, аоо внстрхіаііс з кори око. яке ві.іоивало; * чужі чари, и надсилало свої власні: nun 
иовщ. місяпя сприяв допрій ворожої; калатало, вії звуку, якого ценсніли з переляку ВСІЛЯКІ ІС'МО- нщ
^.іііл jiac археологічних розкопок оіля. Мозеля. одного з ..най
давніших міст Європи, знайшли м і н іа і юр її их лялечок х 
підкреслено оезсопомних позах, 
учепі - висловлюють з има і. іно вони пули, амулетами осі їдою гахі 
в іавяині кельтсько-германського 
племені, яке вірило, піц виразнихі показом, сооромиіької частини тіла, замість обличчя, можца вивести злого духа в оману, аоо ж в 
остовпіння. ‘ ‘ .У стародавньому ( гиііті амулета? 
ми пули листки' папірусу, вкриті в і і по в і д н и м и. написами і 
її а ир із по м а її іти нп її м и фігуркам и. 
серед яких ііаиионуляріїппіпб тла фігурка чорної о жука — скараося. 
Цього «жука шаігували як оога сонця. Вірили, іно в оопазі амуле- Т.Х ВІН робить ЖИ1-ТЯ. сонмчним^.'Піе 

Є ІЇЗИОІЛЬҐІІ .................. амулетом у Єгипті, ца ..цього діму.гєгу на торговицях 
Каїрі їй иагато разів перевищує IV . СрІОІІИХ ДЗВІНОЧКІВ. ' Зірок, 

та ншіихд. висдлід'к. ,< старо.тіпни. Грецп пули ирои- і персні, які носили ‘ на руці, 
___ -fiTiii дрігурки и тасу{ііиуі на табличках на шиі..наи- вони не мали .ніякого 
иення. але охороняли ВІД, ХВО- чарів. пристріту. Греки 

■*4 'амулетами не 'тільки са- _....... .але и поклала, ці їх ю 
святих місць. ОХ ЦІМ оорядовим 
пре іметам. що .. тахі пули, також загрожувала своїми діями злі iv- 
хп.

жук а ..: пили._......... робить .... ,.....
и лої і ги н скараоеи піастс даиним амулет Нт-......
ЦІНУ . .
МІСЯЦІВ

У ст 
зоні ж різномаї Написи частіше знаді......
ррГч чаї oocpira.pi мих сеое.

Римляни.. так само . ко.ха.іи 
амулетах. х п сторіччі нашої 
золотому віці цезарів, вони х< 
ПО.. ВУ.П1ІКІХ ММШІОНІІОІО ВЖ 
той час Риму, оовшіаіп амулетами 
на ...тацціожках. Носили. охрипни, який ох цім охороняє від хвироп. 

срспи і .знаки зодіаку.в чарівну. силу амулетів "йішірсіїа п серед народів х аолх. Араби вигадали . амхлет-на- 
ИІК. СЛОВО. яке ЛНЧО1 ІСІіПхКО не 

’ ало: аопака іаопа.. ідей амулет НП0ГИЛІЯІГ. кровотечі и пропасниці. Китайці Аж, вірили в силу 
амулетів.^ УліоолепимЛ амулетами іцїусів охіс ізвіно.чок...— хганчіїии предмет ооороіпіоі дії: відлякував 

а мелодійним ЗВУКОМ зваоліовав до святинь духів доора. 
індуських1 знаком-аму летом. с и свастика — символ вогню и сонця, 
символ .приналежності ю арійців. 
X......іослівйому перекладі освастика означа: олагословедше Знали, н також х стародавній. Палестині, в 
Ірані та Єґиптц Гітлср прийняв свастику за емолемх полііичного 
руху, помилково вважаючи н чисто ар ИСІ.КИХ1 символом.

іірсаметом. який велика частина 
людей носить, на пальці, не підозрюючи навіть, що. не також, 
а.мудсг. є оорхчкд. Щоправда, в є і’.рої 11 нона, наох-іа. ііоіпирения ліпи у^ Ххіі сторіччі. ІІепедусім сере.і оагатих КУПЦІВ, які стикали
ся оі всюдисущими „мореплавцями. Але серед народів Сходу опрхчка и\.іа відома ще в енокх огіинзи. Віра в її силу, виникла -з переконання. що злі .духи не зможуть 
продертися за н... межі. Оорхчка 
оліта на середній палець 'руки 
споконвіку о\ла амулетом, який запевняв,' постійне щасгя в ко
ханні. Ннііі віща стала символом тривалості шлюбної о життя.
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КІНОРЕПЕРТЖР

рвня
КІНОТЕАТР “КОМСОМОЛЕЦЬ"

О 14.20: 16.20; 18.20; 20.20 пропонуємо вашій увазі новий 
художній фільм американських кінематографістів "Мага
зин бікіні". Сподіваємось, що час, проведений у нас, не 
вважатимете втраченим.

КІНОТЕАТР ім. ДЗЕРЖИІІСЬКОГО
У червоИому залі до вашої уваги фантастичний бойовик 

"Крізь час". Якщо бойовик —- значить Америка! Сеанси: 
10.10; 1240: 14.10; 16.10; 18.10; 20.10.

Хто любить гострі відчуття, завітайте до зеленого залу. 
Тут демонструватиметься фільм ’жахів '.‘Червона маска 
смерті". Теж американський. Початок сеансів: 10.20; 12.20; 
14.20; 16.20; 18.20:20.20.

JV4KÜ 
клізм.

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ”
Великий зал. Новий американський художній фільм "Су- 

перагент Алекс проти гангстерів". Почаюк сеансів 10 30 
12.30, 18.30, 20.30.

У малому залі американський пригодницький фільм "Ка- 
. скадери” (10.30. 14.20. 18 20) і нова геж американська ко» 

медія "Досьє на Рейчел’ Сеанси: 12 20, 16.20, 20.20.

Телефони: редактора — 22-54-26; відповідального сен- 
ретаря — 22-27-65; секторів: економіки та екології — 

ШЛ 22 04-84; культури і моралі — 22-29-92; комсомольського 
життя та політики — 22-04-84; учнівської та студент- 
сьної молоді — 22-59-82; соціальних проблем — 24-66-79; 

ІаЛ робітничої молоді і спорту — 24-64-21; фотолабораторії 
— 24-94-94: коректорської — 23-61-83; оголошень — 
22-59-82; бухгалтерії — 22-47-22.
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