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42-1 80- 80, 
розлучениий, дітей 
не маю. чорнявий, 
кароокий, житлом 
забезпечений, не 
п'ю, не палю. Для 
створення сім’ї 
познайомлюся з 
жінкою 34-40 років 
з серйозними
намірами, чорнявою, 
темноокою, 
працелюбною, 
хорошою 
господинею, без 
шкідливих звичок, 
обов’язково згодною 
на переїзд. Відповім 
на листи з фото, 
повернення яких 
гарантую.

в.
Кіровоградська обл.

Аб. 203.

Хотіла б познайомити
ся з порядним, добрим 
чоловіком 20-32 років, 
зростом не нижче 165 
см, який не п'є і не ку
рить. народжений під 
знаком Водолія, Овена, 
Козерога, без дітей і 
без батьків. Обов’язко
ве фото. Мені на вигляд 
16 років, не схильна до 
повноти, була одруже
на, очі сірі, волосся тем
не. красуня, освіта се
редня, домогосподар
ка, житлом забезпече
на, рік Кабана, сузір’я 
Стрільця. Наркоманів, 
раніше судимих і тих, 
хто зраджував своїм ко-

зустрічі. Прохання при
силати фото, повернен
ня гарантую.

м.
Кіровоград.

Аб. 206.
* * *

Вам уже 29, але немає 
ще й 54 років. Життя 
маєте спокійне, та, 
можливо, вам не легко 
чи й надзвичайно важ
ко? Вам не вистачає ща
стя. кохання, ви працьо
виті. любите затишок, 
поратися по господар
ству. Мені 46 років, роз
лучився. освіта вища, 
зріст 167 см. неповний.

ханим, прошу листів не 
посилати.

Ірина.

м.Кривий Ріг.
Аб. 204.

* * *
Вдова. 41 рік, 164 см, 

Лев, повністю
відповідаю характером 
цьому сузір’ю. Освіта 
вища, сину 16 років. 
Мріємо зустріти добро
го, порядного чоловіка 
без шкідливих звичок, 
для якого сім’я займає 
важливе місце в житті. 
Вік має бути в межах 
розумного. Проживаю в . 
Кіровограді, житлом і 
матеріально забезпече
на, на переїзд не згод
на. Пишіть: Кіровоград, 
головпоштамт, до запи
тання, У-ОЛ N2 691282.

Надія. 
Аб. 205.

* * *
’Познайомлюся . з 

жінкою чи дівчиною до 
35 років зростом не ви
ще 172 см, можлива од
на дитина 2-6 років, з 
серйозними намірами 
створити -сім’ю і мати 
спільну дитину. Я ма
теріально й житлом за
безпечений. Живу у пе
редмісті Кіровограда, в 
своєму будинку, розлу
чений, аліментів немає. 
Місце проживання — за 
домовленістю. Подро
биці ЛИСТОМ чи при 

зі мною пеоживають 
син і донька 16 і 11 
років, маю де жити, кла
поть землі в хорошому 
місті, але не маю пога
них звичок. Якщо ви за
хочете дати ласку, теп- 
,ло, розуміння сім’ї, яка 
потрапила в складне 
становище. зробити 
життя змістовним, гар
монійним, прошу напи
сати. Вірю, що сили і 
якості, які я маю, змо
жуть втамувати спрагу 
жінки.

м
м.Кіровоград.

Аб. 207.

* * *



И л
ПОЛТАВЧАН

/ За місті» рецензії/
Вітаючи колектив Полтавського музично-драма

тичного театру імені Гоголя з відкриттям гастролей 
у нашому місті, міський голова В:Г. Мухін висловив 
надію, що квіти, які він подарував, стануть символом 
щовечірніх теплих зустрічей з кіровоградським гля
дачем. Судячи з тих вечорів, які провела в театрі я. 
слова мера виправдовуються лише наполовину. Гля
дачі тепло приймають полтавчан, але зал на виставах 
напівпорожній. Спочатку кляли багатих, які своїми 
сльозами примушують полтавчан не дораховуватися 
солідної суми купонів. Можливо й це так. Але в ті 
вечори, коли багаті не плакали, людей у театрі однак 
було мало. Пам’ятаю приїзд цього театру 12 років 
тому. Пам’ятаю іскристу, запальну “Енеїду" з Влад
леном Попудренком у головній ролі! Нині Попуд- 
ренко у цьому театрі вже не працює. Але є багато 
знайомих акторських облич по той бік рампи.

Треба сказати, що минулий приїзд і щирий прийом 
театру кіровоградцями були для.нього своєрідною 
’’обіцянкою’’. Вистави, які я побачила, не розчарову
ють і не говорять про те, що театр щось втратив з 
точки зору професіоналізму. Зміни, зрозуміло, є. І 
не завжди на краще. Мене, наприклад, дуже не за
довольняє репертуарна політика театру, включення 
до репертуару досить сумнівних п’єс типу “Хочу бути 
батьком”. До речі, цю п'єсу мав включити до свого 
репертуару і наш театр. Слава Богу, обійшлося. #

У полтавського театру свої позитивні моменти. Та
лановиті актори, вокалісти, музиканти. У нього пре
красна молодь. Щоб переконатись у цьому, побувай
те на виставі “Біла ворона". Це жанр мюзиклу. Гарну 
музику написав Г. Татарченко. В основу сюжету по
кладена справжня історична подія. Столітня війна 
французького народу проти англійців. Визвольна 
місія Жанни д'Арк, простої дівчини з народу, що 
пережила радість перемог і лихо зради. Звісно, щоб 
дивитися цю виставу, треба бути хоч трохи обізнаним 
з тими суворими сторінками історії, тому що "Біла 
ворона" будується на символах, недомовках, сце- 
нографічних ускладненнях. її жанр визначається, 
між іншим, не лише як мюзикл, а і як рок-містерія. 
Постановка /режисер Р. Валько/ здійснювалась не 
без впливу знаменитої "Юнони" і “Авось", хоч. зви
чайно, ви розумієте, що масштаби тут різні. Молодим 
акторам вдається створити певний настрій.іноді 
відчуваєш просто "холодок під ложечкою". Але в

■ шпому лія розпиляється мало. Не впливає на сглий- 
’ няття. у той час як вистава порушує дуже, непрості 

питання про самотність і трагедію людини, що знай
шла в собі сили кинути виклик суспільству. Заслу
женій артистці України Н. Ножиновій, котра 
емоційно і пристрасно грає Жанну д’Арк, не завжди 
вдається позбавитися деякої статичності.

Другого вечора полтавчани давали іронічну ко
медію Ж. Пуаре “Як вберегти чоловіка" в режисурі 
заслуженого артиста України В. Кашперського. Ну 
що може викликати майже анекдотична історія, коли 
старіючий француз, спійманий дружиною на гарячо
му, видає свою нічну красуню за дочку. Сміх. І гля
дачі сміються. Правда, як на мене, то французькою 
витонченістю, шармом, елегантністю тут і не пахне. 
Заслужений артист України В. Репенко грає скоріше 
Прокопа із "Сватання на Гончарівці", а не респекта
бельного француза. Жінки у виставі, зокрема Ж. Се
верин /Софі/. Л. Тимофеева /Жюлі/ ближчі до 
істини, але й вони мало схожі на чарівних мадам.

Втім, у кожного глядача формується власна дум
ка. Але для цього треба дивитися вистави полтавчан. 
Чого я вам і бажаю.

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ 
КОНЦЕРТ 

Концертом випуск
ників Олск-
сапд ріне ької дитя чої 
музичної шкоди за
ве ріп и вся минулий 
навчальний рік. Випу
скниками стали 24 
юнаків та дівчат рай
центру і 15 вихо
ванців філіалу школи, 
їм вручено відповідні 
свідоцтва, а Вікторії 
Шрамко і Тетяні Уса
то и к о ще й похвальні 
грамоти за відмінне 
навчання. Ці двоє 
найкращих учениць 
готуються вступити в 
Кіровоградське му
зичне училище.

Успіхів вам,
дівчата!

Власна інф.

ДОПОМАГАЮТЬ 
НОВГОРОДКІВЦЯМ

Саме в цей район 
евже вдруге з облас
ного товариства Чер
воного Хреста і Чер
воного Півмісяця
надійшла гуманітарна 
допомога. Її надала 
Словаччина. І хоч це 
речі /взуття, одяг, 
дитячі речі/ не пер
шого вжитку, але во
ни мають пристойний 
вигляд і непогану 
якість. їх отримали 
багатодітні ' сім’ї з 
райцентру, з Рибчино, 
з ремоптпо-трапспор- 
тпого підприємства.

Також черрез рай- 
соцабез гуманітарну 
допомогу отримали 
одинокі престарілі, 
які з вдячністю, хоч і 
з болем у серці, 
приймали необхідні 
речі.

Наш кор.

В. ЛЕВОЧКО.

ні імпорту, 
НІ ФАКТІВ
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НІЧНІ ПРИСТРАСТІ
Минулої суботи /вірніше вже неділі бо справа була близько 

двох годин ночі/ Ковалівку розітнув пронизливий жіночий 
зойк. Жінка кричала так страшно, що підняла на ноги людей, 
мабуть, не в одній квартирі: у ближчому до місця події будинку 
один за одним стало спалахувати світло, застукали балконні 
двері: Крик доносився з вулиці, що вела повз дитячий садок 
до 20-ої школи.

У таких випадках найперше і найправильніше рішення — 
дзвонити у міліцію. Що. мабуть, і зробили в сусідньому будин
ку, бо в нашому телефони ще тільки встановлюють, а в моїй 
квартирі його взагалі нема.

Міліція приїхала досить швидко і заметалась в пошуках зло
вмисника. Через декілька хвилин на підмогу до двох машин 
додалось ще кілька і підсилений наряд почав ретельний огляд 
навколишньої території /не забувайте, що справа була глибо
кої ночі, а навколо ймовірного місця події щільною стіною 
ростуть кущі/.

Втекти, гвалтівнику не вдалося І його, і жінку відвезли у 
райвідділ міліції, куди невдовзі прибув слідчий прокуратури, а 
згодом і чоловік потерпілої, який уже її розшукував. Для Того, 
аби можна було починати розслідування, жертві треба було 
написати заяву. Що вона категорично відмовилась робити, а 
тоді взагалі втекла з райвідділу.

З одного боку «жінку зрозуміти можна —- після таких 
страхіть переживати ще й неславу — не кожній під силу, а з 
другого боку — що ж робити в такій ситуації міліції? По-перше, 
сюди терміново стягнуті майже всі чергові машини, по-друге, 
насильника затримали на місці, хоч він і не довів свій намір до 
кінця, але ж факт є фактом. Однак — нема заяви, значить, вся 
робота міліції даремна, значить, руки у правоохоронців 
зв’язані, а гвалтівник розгулює на волі.

До наступної жертви? Але ж її криків можуть і не почути 
/добре, що Ковалівка така густонаселена/. або порядне вия
виться телефона, чи* того, хто зміг би викликати по ньому 
міліцію...

О. ПИЛИПЕНКО.
м. Кіровоград.

ПЕСИМІСТИЧНЕ А
llgllglf«ОПТИМІЗМУ

Треба шукати вихід... Незалежно від того, 
про що я зараз думаю, кожен розуміє зміст цих’ 
слів. Вихід, вихід... Он у Смоліно шахтарі не 
піднялися не поверхню після третьої ЗМІНИ. Го
ловна вимога: підвищення зарп/іати у п’ять раз. 
Неспокійно в Олександрівні, там теж страйком 
погрожують. Люди вимагають грошей. Дума
ють, що цим вирішаться всі проблеми. Не 
вирішаться. Більше того, неграмотність 
нинішніх економістів привела країну майже до 
банкрутства. Розвалюється промисловість. Із 6 
тисяч робітників "Гідросили”, наприклад, сьо
годні працюють трохи більше тисячі. Останні 
пішли у вимушені відпустки. Керівництво заво
ду все-таки намагається зберегти людей. Але- 
певності мало. Повернувшись з Києва, дирек
тор "Гідросили" Г.В. Бугрєбв єдине, про що міг

повідомити, це про те. що Кабінети Міністрів 
України і Росії 15червня вирішуватимуть питан
ня "Про цивілізований вихід України із карбо
ванцевої зони". Цей вихід — вихід? Мабуть, що 
ні. Але нехай хоч трохи щось робиться. Треба 
шукати вихід. Але про вихід ми говорили, коли 
перебудова тільки починалася, говоримо; коли 
вона з тріском провалилася. Немає виходу.

Недавно у передачі "Мовізми Марка Захаро- 
ва" відома опозиціонерка всім урядам В. Ново- 
дворська запевняла про шкоду оптимізму. 
Тоді, мовляв, ми нічого не змінимо. Ну якщо 
філософія Новодворської виправдана, тоді по
гані наші справи. Бо тільки оптимізмом ще три
мається наш народ, 'вкотре обдурений 
політиканами.

В. ФЕДОРОВА.

ТАКІ НЕЗВИЧАЙНІ ДОЛІ
Інакше, здається, І не можне було назвати кни

гу художньо-документальних опоаі/іднь. написа
ну О.А. Рябюшапкою. нашим земляком, відомим 
широкому загалу читачів обласних газет своїми 
нарисами, розповідями про краєзнавчі знахідки, 
іншими публікаціями. У мене схвильовано билося 
серце, коли не тільки вперше, а й вдруге Перечи
тував такі оповідання, як “Політ у безсмертя“, 
"Сонце в обличчя”, "Партизанський синок”’, "Бий
ся серце". Автор акцентує увагу читача на тому, 
що перенесене на минулій війні не спустошило 
душі персонажів його оповідань, хоч їх і спіткало 
тяжке каліцтво, а навпаки, загострило в них 
відчуття життя, зберегло високу людяність.

Доля самого Олександра Антоновича не менш 
трагічна. Прикутий тяжкою хворобою до ліжка.

він. подібно до Левка Антоненка, Кожебая Ума
рова — героїв двох із названих оповідань, — 
залишився в строю. Про це свідчать не лише ре
зультати його краєзнавчої та пошукової роботи, а 
й книга, котрої недавно побачила світ у 
.дніпропетровському видавництві "Січ”.

Думається, що коли б Рябошапкатяк журналіст, 
обмежив себе документальними рамками, то на
вряд чи вималювались під його пером глибокі 
соціально загострені характери Леоніда Кулікова 
/"А любов залишиться зі мною/. Анатолія Запо
рожця /’’Партизанський синок”/. Наголошувати 
на Тому, шо їм притаманні такі людські якості, як 
товариськість, доброта, самовідданість авторові 
не довелося. Бо вони такими є в дійсності. Він 
написав про це стримано, скупо І. без найменшо-

го натяку на те. що й він такий самий, про кого з 
великою пошаною пише.

Окремі оповідання, однак, зазнали, судячи з 
їхнього змісту, помітних скорочень. Навряд чи з 
вини автора, котрий образно, відверто розмов
ляє з читачем.

Мені здається, що Олександр Антонович Ря- 
бошапка є гідним кандидатом на присвоєння ви
сокого звання Лауреата журналістської премії 
імені Юрія Яновського за вагомий творчий доро
бок у минулому році та за книгу "Такі незвичайні 
долі".

Н. ДОБРІН. 
голова обласної ради ветеранів-журналістів.

ДОВКОЛА
На вулицях голландсь 

ких міст з’явилися авто
мати, що видають нові 
одноразові шприці про
тягом цілої доби. Це ви- 
мушений захід і 
властей, які намагаються 
‘стримати розповсюд
ження СНІДу серед на
ркоманів.

А от у Малі боротися з 
"хворобрю віку"
вирішили іншим, не менш 
оригінальним методом, 
ініціатором якого стала 
редакція газети "ЕКО". 
Віднедавна до кожного 
номера одного з її ви
дань прикріплюється 
презерватив — зро
зуміло для чого...

* * *
У славному місті Коло

миї міліцейський патруль 
затримав на вулиці чо
ловіка, в якого підозріло 
заплутувались ноги. При 
ближчому "знайомстві” з 
ним з’ясувалось, що 
підпилий громадянин, 
розгулював містом, за
тиснувши під пахвою... 
протитанкову міну. Його, 
звичайно, “роззброїли" і 
відвезли у витверезник, 
але й там на запитання, 
де він узяв міну і куди її 
ніс. добряче захмелілий 
тільки нечленороздільно 
мугикав — він нічого не 
пам’ятав?

* * *
У Ростові йде судовий 

процес над 56-річним 
сексуальним маньяком. 
який протягом 13 років 
згвалтував і вбив 53 жер
тви. В американському

.Вісконсин/ йде ана
логічний процес над 31- 
річним Джеффрі Даме
ром. який теж за 13 років 
скоїв 17 вбивств, однак 
жертви свої не гвалтував, 
а розчленяв і... їв.

В його квартирі 
поліцейські знайшли ту
луби чотирьох вбитих лю
дей. дві голови в холо
дильнику. ще дві — в мо
розильній камері, закон
сервовані статеві органи і 
кисті рук.

В усіх вбивствах До- 
мер зізнався. За кожне з 
них за законами штату 
ВІсконсін канібала чекає 
довічне ув'язнення: 
смертна кара там не пе
редбачена.

6 * * *
У Дніпропетровську 

двоє молодят віднесли 
заяву в загс,і жених умо
вив наречену провести з 
нйм ніч. Спочатку та по
годилась, а потім змінила 
своє рішення. Тоді май
бутній чоловік узяв її си
лою. І одержав... 10 років 
ув'язнення. »

У залі суду 20-річний 
жених бив себ.е в груди і 
доводив, що вони майже 
чоловік і дружина, але ви
рок залишили в силі. 
Справа в тому, що 
слідчий прокуратури, за
телефонувавши у всі за
гси Дніпропетровська 
з'ясував, що звинуваче
ний протягом року... 
Дев'ять разів подавав ту- 

з різними 
а перед 
неодмінно

місцевих^к 
іагаються^Р

♦

Ди заяви 
Дівчатами, 
реєстрацією 
їх забирав.

... Дев’яте задоволен
ня коштувало йому 10 
років колонії.



ТОВАРИШ
ХОСЕ КАМІНА И 

ВРУЧАЄ ОРДЕН

Захоплені своїми економічними про
блемами, ми якось відвикли від подібного 
роду заходів. Кіровоградському вищому 
льотному училищу цивільної авіації вруча
ли орден Срлідарності. Це вперше учили
ще на території всього колишнього Союзу 
отримує нагороду іноземної держави. 
Орден і свідоцтво про нього, підписане 
кубинським лідером Фіделем Кастро вру
чив училищу Генеральний директор 
Авіаекспорту Хосе Каміна. Після всіх уро
чистостей глава державної адміністрації, 
області М.О.Сухомлин-познайомив мене 
з кубинським представником і я вирішила 
поставити Хосе Каміна кілька запитань.

— Найперше, як до вас звертатися, пан 
чи товариш?

— Товариш, тобто як хочете, — Хосе 
Каміна посміхнувся жагучою посмішкою 
іспанця. Скажу відверто, мені вже так на
бридли пани, що від слова товариш аж на 
душі потепліло. Хосе Каміна працює в 
Москві, але з розумінням і повагою ста
виться до українського суверенітету. Про 
Київ, де він не раз був. у товариша Хосе 
залишились найкращі сіїомини.

Мені дуже хотілось почути про Кубу, як 
говорять, з перших вуст. Надто багато За
раз у пресі гвалту навкруг острова Свобо
ди Пам’ять1 про бородатих барбудос із 
Сьєра-Маестра. які були героями для 
юних українців мого покоління, швидко 
вивітрилась із наших голів. Сьогодні ре
портери смакують відомості про коханок 
Фіделя. Боже, як це все мілко і.не
приємно. Жлобство якесь, вибачте. Я за
питала у Хосе Каміна недвозначно, чи їй 
сьогодні він підтримує Фіделя. — Ну зви
чайно, про що мова. —'У товариша Хосе 
відкрите щире обличчя. —Так. на Кубі ба
гато труднощів. Але ми їх переборюємо. 
Тощо...

При нашій розмові з товаришем Хосе 
присутнім був дев’ятикласник середньої 
школи N9 34 Сергійко Сердотецький. Не
сподівано він сказав:

— Товаришу Хосе. а я не помітив на Кубі 
ніяких труднощів. Всі люди такі гарні, 
привітні. — У минулому році Сергійко*зі 
своїми друзями відпочивав на Кубі. Тепер 
з захопленням розповідає про чарівний 
острів.

Розумієте, одна справа, коли про Кубу 
говорить батько Сергія, декан факультету 
КВЛУЦА А.С.Сердотёцькйй: його* по
коління ‘‘росло’’ разом з Кубою, чи той же 
товариш Хосе; інше — Сергійко, якого не 
так-то просто збити різними викриттями. 
Так, Кубі зараз важко. Але мене хвилює, 
чому ми. проголосивши любов до свобо
ди. забуваємо, що цей непокірний острів 
“під носом" у могутнього , сусіда 
відстоював свою свободу жити так, як хо
четься’його народу. А у власних трудно
щах Куба розбереться .сама. І ше 
невідомо, де правда. Особисто мені дуже 
подобаються ці мужні і красиві люди, ку
бинці. Хочеться вірити, що дружні зв’язки 
між Кубою і Україною не просто зали
шаться, а зміцнюватимуться. Хоч говори
ти про це важко. На прапорі нашого учи
лища. яке. до речі, починаючи з 1967 року 
десяткам, сотням юних кубинців допо
могло взяти в руки штурвал літака, тепер 
сяє орден Солідарності. Не будемо вва
жати, що це підсумок, за яким слідує крап
ка.

В. ЛЕВОЧКО.

Перспективи розвитку 
фермерства на наших 
колгоспних землях мало кому 

видаються реальними. Одні не 
вірять, що одноосібники прожи
вуть. без колгоспу довго, інші — 
що колгосп дасть їм змогу 
спокійно жити. Більшість грома
дян ця проблема хвилює так са
мо, як і розвиток кооперативів у 
Чувашії, хоча вирішення цим ме
тодом аграрного питання, напев
но. доведе правильність чи по

ео
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милковість економічної програ
ми горбачовської перебудови. 
Крім того, всі найголовніші по
трясіння одній шостій- частині 
з’емної суші проходили саме під 
час вирішення долі села: 
закріпачення — розкріпачення, 
столипінська реформа, ленінські 
обіцянки розкуркулення та ко
лективізація. І ось. фермерство, 
на яке з такою надією дивиться 
місто і так недовірливо — затур
кане комуною село.

У противників цієї форми гос
подарювання маса аргументів, 
які а основному, можна поділити 
на три основні групи. Перша — 
дрімуча. Девіз — “Гуртом легше 
й батька бити". Справді, гуртом 
легше бити батька, пити горілку, 
співати під гармошку, ламати 
церкву, але дати раду землі, коли 
вона спільна, а значить нічия — 
неможливо. Друга група аргу
ментів — песимістична. "Ще як 
колгоспи розвалимо, тоді й 
справді всім кінець". Це розуміє 
навіть керівництво. *і тому уряд 
надалі знущається з села, 
підтримуючи низькі закупівельні 
ціни на сільгосппродукцію, не
зважаючи на абсолютно непро
порційне подорожчання техніки, 
пального, ‘будматеріалів та 
іншого. Однак довго цей обман 
тривати не зможе, ринкові 
відносини покладуть край і цій 
формі замаскованої експлуатації. 
І нарешті третя-група аргументів 
— наївна: “Що ці фермери спро
можні зробити без колгоспної 
підтримки?"

Справді, колгоспи сьогодні — 
це майже єдине джерело для от
римання посівних? матеріалів, аг

ротехніки. Але не вина 
у тому, що нічого не мають. Св'ого 
часу колгоспи піднялися на люд
ському майнГ, на добробуті хоро
ших господарів, котрих згодом 
обізвали куркулями й знищили у 
Сибіру. Тому й віддавати людям 
частину незаконно придбаного 
— обов’язок колективних госпо
дарств, а не їх послуги.

их '

Яка ж кількість фермерів на 
Кіровоградщині? На 1 червня 
цього року обласним виконавчим 
комітетом було зареєстровано 
345 господарств. Це — один-з 
кращих показників у республіці, 
хоча, зрозуміло, для відчутних 
змін у структурі села цього зама
ло. Для підтримки нової форми 

господарювання на Україні було 
створено фонд підтримки. В. 
нашій області його очолив фер
мер з Олександрійського району 
Олександр Георгійович Шиба
нов. Кошти фонду формуються з 
державного бюджету і на сьо
годні банками видано грошей на 
придбання необхідного облад
нання на 19 мільйонів карбо
ванців. Гарантійні листи (В облас
ний і районні банки на видачу 
кредитів дає фонд, він же покри- , 
ває майже половину процентів за 
користування кредитом. Креди
ти довго- і короткострокові фер
мерам видаються під конкретну 
програму, адже придбати за 
декілька сотень тисяч карбо
ванців комбайн або трактор по
чатківцю неможливо.

Взагалі, у 34бфермерів області 
нараховується 17 комбайнів, 162 
трактори, близько ЗО автомобілів 
та іншої техніки. Як бачите. її 
кількісь просто смішна для об
робки 11600 гектарів землі, тому 
очікувати великої віддачі від гос
подарств не варто.

Однак у відділі підтримки фер- ’ 
мерських господарств уп
равління сільського господарст-

фермерів'' ва і продовольства державної 
адміністрації /є й така структура 
апарату/ переконані, що ферме
ри здатні нас нагодувати. Можли
во, не скоро, але в перспективі. 
Спеціаліст відділу Л.Д.Медведь 
вважає? що за фермерством 
майбутнє, і альтернативи йому 
немає. Про це свідчить світова 
практика. »

— Дуже багато для нормально
го розвитку залежить від район
ного керівництва: райвикон
комів. правлінь колгоспів, 
сільрад. — розповідає Любов Да
нилівна. — Наприклад, у селі 
Обознівці Кіровоградського рай
ону є 8 фермерів, але голова 
місцевого колгоспу, м’яко кажу

чи. консерватор, і ніякої допомо
ги їм не надає. А ось голова 
сусіднього — імені Горького — 
Михайло Іванович Яцканич поста
вився до людей з розумінням і на 
взаємовигідних умовах
співпрацює' з ними: допомагає 
матеріалами,, технікою тощо. 
Зрозуміло, що і для колгоспу це 
вигідно, то є погляд у перспекти
ву, але для всіх було б краще, як
би порозумілися свої.

Як стати фермером?. Чи 
потрібні для цього певні зв’язки, 
кошти, знайомства? Мабуть, що й 
це треба, але найголовніше — ба
жання працювати, вміння піти на 
ризик, сміливість відповідати за 
все самому. а не перекладати 
відповідальність на метеоро
логічні умови чи ( погане 
керівництво. Потенційно — фер
мером може стати кожен селя
нин. Скажімб, узяти свій пай 
/розпаювання колгоспних
фондів прове’дено приблизно у 
80 процентів1 господарств об
ласті/, отримати у відділі 
підтримки гарантійний лист на 
кредити, купити техніку або взя
ти її в оренду у колгоспі. Це — в 
ідеалі.

А насправді часто виходить по 
іншому. Апарат деяких районів 
чинить «, перешкоди при
реєстрації, відкритті рахунку, 
колгосп виділяв зі своїх земель 
якнайгірші, підхід до фермерів 
здебільшого базується на особи
стих симпатіях та антипатіях го
лови. відповідно й виділяється в 
оренду техніка. Невідомо також.

що буде з врожаєм, які пере’шко- 
ди чинитимуть посередники, 
торговельні організації, які бу
дуть податки. Коротше кажучи, 
треба бути або дуже багатим, або 
дуже рішучим та сміливим, щоб 
виділитися сьогодні з колгоспно
го стада і працювати на себе.

Спробуємо охарактеризувати 

середньостатистичне фермерсь
ке господарство
Кїровоградщини. Господар — 
людина, як правило, зі 
спеціальною освітою: агрон,ом, 
ветлікар, технік-механізатор. Вік 
— 30-40 років, сімейний. У госпо
дарстві працює вся сім'я. Землі 
має — 34 гектари. Крім вирощу
вання живності та агрокультур, 
більшість /для швидшого обер
тання капіталу/ тримає парники, 
розводить нутрії, продає квіти, 
займається бджолярством. Про 
реальну<віддачу поки що говори
ти рано, восени побачимо, тим 
більше, що фермерство у нашій 
області існує лише перший рік. 
Але колгоспи з шістдесятирічним 
стажем уже довели свою 
цілковиту неспроможність виве
сти ' Україну з розряду, 
напівголодих країн — канадсь
ких нахлібників, в експортери 
сільгосппродукції, якою наша 
земля була тоді, до колек
тивізації. при справжніх її госпо
дарях.

М.ГЕРАСИМЧУК. 
Фото О.ГРИБА.

ТАМ, ЗА КАРПАТАМИ
У Кіровограді, як у тій пісНі: куди 

не кинеш оком і... побачиш турбю
ро. їх наплодилося багато. Слава 
Богу, з вибором поїздок наші зем
ляки не страждають. Здебільшого 
вибирають найдешеві комерційні. 
Хоч є серед нас дюд. який не шко
дує тисяч заради того, аби побачити 
красу деяких європейських сто
лиць.

Поїздки до Угорщини пропонує люди є людьми, в них не виникають 
новостворене турбюро “Саланг", 
яке працює при міському 
об’єднанні „ воїнів-
інтернаціоналістів. Його директор 
Сергій Свиридов перекупив у по
братимів по службі — в колег Чер

каського туристичного-ко- через'КПП. а наших тримали цілу
мерційного центру будапештський добу.
маршрут. За весну десь . з Взагалі-то закарпатці, крім.мит- 
вісімдесят кіровоградців топтали 
своїми підметками бруківку соняч
ного Будапешта.

• Угорщина після незначних по
невірянь на митниці зустріла нас на
багато веселіше, ніж Чоп. По-пер
ше, там черги рухаються швидко і

, звірині інстинкти. Ми бачили ці 
інстинкти в невдоволених паса
жирів одного Хмельницького авто
буса. які розгойдували автомобіль 
угорського громадянина лише то
му. що міліціонер пропустив його 

ного, встановили ще один контр
оль. щось на зразок екологічного. 
Поставили міліціонерів, видали по
станову облради про невивіз із об
ласті товарів і, спираючись на це. 
без потреби тримають добами лю
дей в антисанітарних умовах.

Митна служба на Україні майже 
скрізь однакова. Не є винятком і 
чопська: дасте привід— чекайте на 
неприємність. Хоча з тих речей, які 
везли нащі земляки, за винятком 
дечого, майже нічого не забрали.

Якщо раніше в Угорщині можна 
було продавати наш дріб’язок 
більш-менш нормально і без знач
ної конкуренції, то тепер з 
“бізнесом" важче. Ті, хто мав дола
ри. почувалися впевнено: валюта є 
валюта. Якщо її з розумом витрача
ти, будьте певні — матимете виго
ду. Не шкодували кіровоградці ва
люти й на розваги, відпочинок. Хо
дили невеличкими групками в бари, 
кафетерії, каталися в одному з най
старіших у світі будапештському 
метро.

Побували в містечку Тата, де в 
1945 році загинув наш земляк Мак
сим Індиченко. Вдома залишилася 

дружина і маленька донька Ліда. І 
ось через роки, розшукавши моги
лу свого тата. Лідія Максимівна, 
найстарша із нашої групи, привітна 
скромна жіночка. їхала на зустріч з І 
батьком.

На міському цвинтарі відшукали 
пам ятник радянським воїнам, які, І 
визволяючи Тату, загинули і були І 

там пбхо'Вані. На тім пам'ятнику, до 
якого.ми поклали червоні троянди, 
угорці викарбували прізвища полег
лих визволителів. Серед інших ми 
побачили й прізвище нашого зем ! 
ляка...

Ю. ЯРОВИЙ.
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нI е знаю, як у вас. а у мене завжди
І.тривожно стискається серце, коли

■ чую наростаючий у вуличному гаморі про 
низливий зойк “швидкої допомоги". ІЦО 
мчить комусь на порятунок, петляючи між 
вервечкою машин і автобусів і злітаючи на 
всій швидкості над вибитими сотнями коліс 
ямами і асфальтними тріщинами. Серце бо
лить, бо сама кілька разів'помирала від жа
ху в тій машині, притискаючи до грудей по
синілу доньку — тільки б встигнути. Фель-. 
дшер. що забирав нас останнього разу /з 
гострим приступом ларингіту/ цілу дорогу, 
позіхаючи раз по раз /діло було вночі/ 
"втішав" мене: “Вам. мамочка /звичайно, 
він мав на увазі мою дівчинку/, світить ре
анімація". Від реанімаційного відділлення 
ми все-таки відкараскались. Сонна лікарка, 
морщачись від доччиного гавкаючого каш
лю. махнула' рукою: "Сама дихає? Все нор
мально. Ідіть в інфекційне. Буде гірше — 
заберуть, тут реанімація поряд, на другому, 
поверсі...”.

Свої два тижні в дитячій лікарні ми тоді 
.відлежали, і наче й часу пройшло звідтоді 
немало, але страх перед отією зловісною 
реанімацією живе в мені й досі. Зловісною 
не тому, що там працюють злі. безсердечні 
люди, а тому що у відділенні цьому малень
ка людина, як ні в якому іншому, балансує 
на грані життя і смерті, і дуже часто маятник 
долі так вперто хитається з одного боку в 
інший, що навіть лікарі не можуть передба
чити/яким буде фінал. Звичайно, вони роб
лять все можливе, але бувають ситуації, ко
ли й реаніматологи виявляються безсили
ми. Тоді діти помирають...

У цьому році померло уже дев'ятеро. Ба
гато це чи мало? Якщо для статистики, то 
показник непоганий: у минулому році 
зафіксовано 28 смертних випадків, у- 1989 
му — 32. У цьому ж — за п’ять місяців тільки 
9 смертей. Це якщо для статистики, а якщо 
уявити собі хоч на мить, що за кожною циф
рою — ще одне викреслене дитяче життя і 
невимовне горе рідних — слів нема.

Ми розмовляємо Із завідуючою анесте- 
заційно-реанімаційним відділенням облас
ної дитячої лікарні Любов’ю Андріївною 
Соколовою вже яку годину. У тісній ордина
торській — тихо. Зрідка забіжить якийсь 
лікар — чи зателефонує кудись, чи напише 
похапцем кілька рядків у якихось паперах 
— і знову ми удвох. За кілька кроків від 
ординаторської аж... три реанімаційних па
лати. та й то. третя переобладнана із 
підсобного приміщення — колись там скла
дувались різноманітні прилади й апарати. 
Тепер вони чинно стоять в прохідній кімнаті 
попід стінами, а в третій палаті йде ремонт. 
Завдяки тому, що вона надійно 
відгороджена від інших склом і дверима, 
Любов Андріївна планує розмістити в ній 
ізолятор.

— У пас площа відділення настільки ма
ла, що говорити про якісь зручності дуже 
важко. Ординаторська, самі бачите, недуже 
простора, медсестри теж туляться в неве
личкій кімнатці, — Любов Андріївна згодом 
мені її показала. — Палати, правда, непо
гані, але ж їх тільки дві, третю пристосовуєм 
під ізолятор. Без нього теж не обійтись: дітей 
привозять різних ї поки ми тут розберемось 
що й до чого, встановлюючи діагноз, може 
з’ясуватись, іцо ця хвороба надзвичайно не
безпечна і нею можуть заразитись інші діти, 
а в кожного з них і так “вагома” причина для 
перебування в нашому відділенні. Тому 
ізолятор дуже необхідний.

— Я розумію. Любов Андріївно, що го
ворити сьогодні про будівництво нової дитя
чої лікарні — просто утопія. Про нього гово
рили вже не один рік, ще тоді, коли 
суспільством керували інші сили, але віз, як 
мовиться, і нині там. Пройшли роки, 
змінилась ситуація в суспільстві, у старих 
кабінетах з’явились нові люди, а мрія про 
будівництво нової* ОДЛ стала сьогодні ще
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м.сніп реальною, ніж кілька років тому. За рятувати їх інколи доводиться в екстре- 
рахунок чого ви можете, так би мовити, роз
ширитись? Чи перспектив абсолютно 
ніяких?

— Ми матимем змогу розширитись 
тільки в тому випадку, якщо в лікарні б^де 
зменшена кількість ліжко-Місць і 
вивільниться якась частина площ. Лише тоді 
ми можемо їх просити. А претендувати нате, 
аби перейти в інше приміщення, по-моєму, 
абсолютно нереально.

Хочу додати, що сподівання Л.А.Соколо- ( 
вої на нові площі не просто її забаганка. ( 
Додаткові метри — це не тільки хоч трохи ( 
кращі умови для обслуговуючого персона- ( 
лу. це ще 1-2 палати, в яких разом з одужу1 ( 
ючим дитям лежала і мама. (

Так. так. я- не обмовилась. Любов ( 
Андріївна має інформацію, що в деяких ( 
містах таке уже практикується: і мамам ( 
спокійніше, і реаніматологи, мають змогу ! 
довше поспостерігати над своїм 
підопічним.

Приміром, лежало на час мого приходу у 
відділення маленьке дівчатко. Можна було 

. уже сказати, що все найгірше для нього за
лишилось позаду. Практично з’ясований' 
діагноз, зняті всі гострі симптоми, так що 
наступного дня дівча планували перевести 

,у профільне відділення. А була б зайва па
лата. хай би полежало тут день-два з ма
мою. аби вже до кінця переконатись у пра
вильності встановленого діагнозу, та й по
спостерігати за Маленькою пацієнткою 
якийсь день було б не зайвим.

Мої колеги, як правило, з’являються в 
лікарнях тоді, коли доводиться займатись 
чи то скаргами невдоволених хворих, чи 
розбиратись із медиками у правильності 
.призначеного лікування, якщо колишній 
пацієнт, не дай боже, помер. Бувають, прав
да. й інші причини візитів, але ці — найбільш 
характерні. Тому ТІ.А.Соколова зустріла ме
не хоч і з усмішкою, однак ледь настороже
но. Як я дізналась пізніше, реаніматологам, тичніший момент допомагають дитячому 
кілька днів тому не вдалось врятувати ма- організму з усіх сил втриматись по цей бік 
ленького пацієнта поки що у тому страшно- межі.
му списку. Таке тут. на жаль, трапляється. Може, моє-питання було не дуже й так- 
може, частіше, ніж в інших відділеннях, що товним. бо Любов Андріївна — не тільки 
й зрозуміло сюди привозять найтяжчих і завідуюча відділенням, анестезіолог-ре-

мальному режимі, коли на прийняття пра
вильного рішення відводяться хвилини, а то ■ 
й секунди. Інакше буде просто пізно.

Це було б прекрасно, якби не помирали 
діти. їм ще жити й жити, але сліпий випадок, 
батьківський недогляд, коли валяються у 
непотрібних місцях таблетки, чи просто 
якесь нещастя і життя обривається на само 
му початку. Жити б і жити тій дворічній 
дівчинці, що приїхала з батьками до бабусі 
із Краматорська. Але гостюванням *це язик 
не'повторюється назвати. Днів чере’з два 
вона опинилась в реанімаційному 
відділенні Кіровоградської ЦРЛ. а ще кілька 
годин —її перевезли сюди. Непритомність 
висока температура, різко виражений 
ціаноз — первісні припущення -медиків 
райлікарні на харчове отруєння /симптоми 
були абсолютно схожі/ тут відпали. Діагноз 
прозвучав вироком — тяжка форма 
менінгококцемії. Зараз уже важкф з’ясува
ти. де ’‘впіймало" цю інфекцію дитя — мож
ливо, в дорозі, адже дорослі часто бувають 
носіями цього небезпечного мікробу, самі 
при цьому не захворюючи, однак заражаю
чи інших. Для дитини вистачить найменшо
го спілкування. Страшний збіг обставин, 
сліпий випадок — і горе для рідних на все 
життя.

Я прийшла в лікарню не з’ясовувати з Лю
бов’ю Андріївною Соколовою причини ди
тячої смертності, хоча нема гарантії, що ро
бота не зведе нас коли-небудь з цієї причи
ни /до речі, знову ж таки за статистикою, 
смертність ця з кожним роком змен
шується/. Я хотіла побачити оте невідомо- 
страшна для багатьох місце, відгороджене 
міцними дверима, за якими проходить ме
жа — між подальшим існуванням на цій 
землі і небуттям. Надія — тільки на лікарів 
та ще щасливу долю. Для тих. хто тут не був. 
скажу — нічого особливого, звичайні 
лікарняні палати, тільки із набором числен
них реанімаційних апаратів, які у найкри- 

аніматолог. а ще й жінка, однак я задала 
його, хоча відповідь практично знала нале- 
ред. Але мені була цікава реакція.

_ Чи не жаль вам малесенького немов
ляти. яке кричить і корчиться на столі, а ви 
втикаєте у нього безліч голок, проводите 
інші болючі процедури і робите все це під 
зойки і сльози беззахисної дитини?

Лікарка прекрасно мене зрозумїла.
— Жаль. Дуже жаль. Алс-якщоя не зроб

лю цього, дитина помре. Що краще по
жаліти чи врятувати? Ми всі не робимо — і 
чоловіки, і жінки, і всі знаємо, що з кожного 
з цих діток є мама чи тато /крім кинутих і 
“відмовників"/, які потерпають там за двери
ма, але ми РЕАНІМУЄМО дитину, тобто по
вертаємо її до життя.

— У нас, як‘бачите, відділення не пере
повнене — показує мені палати Любов 
Ан іріївна. — тільки двоє дітлахів на 10 
йжко-місць. але життя такс непередбачене і 

стільки всякоїбіди навкруг, іцо пацієнтів че
каємо в будь-яку хвилину.

Було вже не дуже й зручно запитувати, чи 
немає в колективі передстрайкових намірів, 
бо зарплата відомо яка / правда, пообіцяли 
недавно збільшити вдвоє, але що таке при 
нинішніх цінах три тисячі/. Мале 
підприємство чи медичний кооператив при 
відділенні не відкриєш, і екстрасенса туди 
не посадиш. Тут потрібен спеціаліст, причо
му високого класу, інакше в реанімації, де 
доводиться часом діяти в швидкісному ре
жимі. робити просто нічого. Підживлює за
робіток робота на півтори ставки: лікарів у 
відділенні не вистачає, інтерни сюди прак
тично не йдуть — у минулому році було три. 
в цьому тільки один. Так що якщо хтось 
побажає прийти працювати в анесте- 
заційно-реанімаційне відділення /Любов 
Андріївна все наголошувала на повній назві, 
бо лікарі тут не просто реаніматологи, а ще 
й анестезіологи/ працюють в операційних 
підчас чергувань/, вона обіцяла з радістю їх і 
прийняти. _ І

..•Мій візит закінчився За спиною зали- | 
шаються двері з численними чорними кно- І 
почками — будь-хто сюди не зайде. Там у 
відділенні — моторошна тишина- маленьке І 
дівча, яке завтра переведуть звідсіля 
спить: семирічний хлопчик, тяжко травмо 
ваний в. недавній дорожно-транспортній 
пригоді — поки що непритомний. Три мед
сестрички. схилившись над столом щось 
пишуть, мовчать під стінами численні апара
ти.

У лікарняних коридорах тепло, але у ме 
не. коли я ще раз оглядаюсь на ці двері, 
мерзне спина. Остаточно зігріваюсь тільки 
на вулиці. Тихо летить тополиний пух. дві 
санітарки у синіх халатах несуть, перегнув
шись. мабуть, важкі, відра. Біля приймаль
ного покою — жодної "швидкої". Тільки на 
кінцевій зупинці автобуса, біля центрально
го ринку, бачу знайому смугасту машину. 
Водій купує в кіоску цигарки і кокетує.з 
продавщицею.

Поки що все спокійно...
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м. Кіровоград.
О.ПИЛИПЕНКО.

із Начип,гт^Х» Д-ГРИБА: “рятівники" 
вії 1І І'ипа3^Ц’и,‘9.’Р^ “I м а ці йно го 
відіиіс пня оо.іасиоі дитячої іікапні 
— лікар юріи ТЕНЕНЙК та мс ісе- ’ 
мТбі ?ьЮДМ*Ма . ХОТЯНОВИЧ; реано- 

і і .і ь з а н ж. і и готовий і о
оТобЖ ,!иїзду 11 ^яь-який рай- 
СІІС ІІІа‘мст<-.Г' зп.и,ча“||о. разом із 
як'ТйІї-о °ЛЄГ АН'ВСЬКИіТ
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пісні ’Червона 
сторінки . Листів. 
Веяться 

можливу аг 
довкола’ нього?

ди 
фесті 
фра г

організацій фестивалів 
р>та люїи Ііерс дали р 

’■"'•::стичііих лани.іі 
тр'(.. нк ^щвкола 
.ІЄрИ. IlVOJIKVCMO иб\ mi X часники 

мої. їм хоч трохи 
заходу і можливі

-ріюца р>’_
відозв, статисти

зовсім _чисті 
. .. аби маїнТ ервоної р\ти" 

тмосферу Самого

лові юк, 
хтива, но 

іменіи 
і ля.іачі 
.УЯВИги 
ііітрні и

РЕЙТИНГ
ПО П УЛ Я Р н о с т і 

ЛАУРЕАТІВ ТА
ДИПЛОМАНТІВ 

КОНКУРСУ
На ос ноні рейтинг 

ВИЯВИВСЯ \ популяр- 
ііост і лауреатів та 
л нило м антів фе сти.ва
лю можна зробити 
висновок: у загаль
них пріоритетах сим
патії глядачів та про
фесійні оцінки жюрі 
з б і га ют ься. Особ л и в о 
просте жуються це на 
прикладі лауреатів. 
О т ж е, т в е р д жени я 
про необ'ективп ість 
жюрі загалом не ма
ють підгрунтя. Ду
мається. такі тверд
ження обумовлені 
тим, що до списку 
лауреатів та дипло
мантів не потрапили 
окремі виконавці, які 
також досягнули 
“ к в а л іфі к а ці й н о го р у - 
беж у" і їхній рейтинг 
виявився таки доволі 
високим. Серед наве
дених 5 списку вико
навців значно
вирізняється лише 
рівень популярності 
“Рутенії”. Мабуть, 
жюрі справді “нро- 
ГЛ С Д І Л О ” І іе й колек
тив, ще й призвело 
до всіляких чуток ЩО
ДО не об'є ктив пості 
жюрї взагалі. На
справді ж мали місце 
лиш окремі про рахун
ки.

До речі, на рейтин
гу но нуля рності. вико
навців позначається 
вплив фактору
“місцевого 
патріотизму”. Нап
риклад, рейтинг
“Бункера-Йо” /Івано- 
Франківськ/ та “Мер
твого півня”/ Львів/ 
найвищий серед гля
дачів Західної Ук
раїни; “Табули раси” 
та “Жаби в дири
жаблі" з Києва — се
ред киян, “ОСтрова- 
Патнос” та Андрія 
Сердюка — серед за
порожців: “Лівого бе
рега" /Прилуки/ та 
Жанни Боднарук 
/Чернігів1/ — серед 
глядачів Східної Ук
раїни. Очевидно, 
пояснюється тим, 
мова та сценічний об
раз “свого” виконав
ця 
для глядачів саме то
го 
звідки 
виконане ці».

Глядачі “Червоної 
рути” прихильно 
ставляться до ідей та 
змісту фестивалю, 
схвалюють те, що він 
“перекинувся” із 
Західної в Східну Ук
раїну, вміло
оцінюють /не грішс 
за жюрі/ кращих ви
конавців, палко люб
лять “свій" регіон і 
“своїх” конкурсантів, 
хочуть, щоб” фести
валь ставав, хоча б . 
час од часу, “їхнім”. 
Водночас глядачі 
вельми вболівають за 
подальшу долю фес
тивалю й прискіпливо 
помічають усі його 
недоліки, пов'язані, 
пасат перед, з. ор
ганізацією та прове
дення м.

/Із соціальних
досліджень, які про
вели мистецтвозна
вець В.КУЄВДА і пси
хологи

Л.КАРАМ.УШКА і 
М.СЛ ЮС А І’ЕВС І> К И Й /.

цс 
то

найприйнятніші

регіону України, 
походить цей

**■★★★★★★★
•*ж.

>>>л<

п\ 
і незА-

по ЗО 
ро к v ...—3
■. всіх 
/крім 

Києва 
і також 

містах

■ Зрз- 
---- .............. . Ук-переможців фести- 

пооачили '(ерпівці 
Кути І на по-

області, У 
пройшло 
На кон- 
25

щодо агітаційного
Референдуму за 

лежи їсть України
Від 12 . жовтня 

листона д а 1 99 1
відбулося З Я концертів 
2§ містах України — г 
ооласних центрах 
Західної України, 
та Миколаєва/, а 
інших найоільїпих 
До н о ас V. кр і, . ..
Придніпров'я хд Поділля, 
тоото в найоїльні 
сиф;ковацих регіоїщу. 
по.між міст Західної 
раїни ------------
валів 
та Франківської 
десятьох містах 
по 2 кондерти.
цертах [іоиувало 25 тисяч 
гл^.д ачів. ” насамперед 
рорітпичоі та студентсь
кої молоді. Крім’ цього. 
зусиллями Дирекції фес
тивалю організовано 119- 
каз цих концертів по оо- 
л ас н их тел ера ч е н н я х.

Переповнені глядачами 
зали оули в Чернігові,

ІНФОРМАЦІЯ

’А Сумах, Сім фе р б п о л і,
Євпаторії, Херсоні, 
Кіровограді, Кр*ивому 
Розі. Запоріжжі. Полтаві, 
Кременчуці. Житомирі. 
Надзвичайно тепло прий
мала публіка також у До
нецькі, Горлі в ці.
М а р і V н о л і , 
Дніпропетровську, . Олесі-. 

Однак офіційні ор
ганізації не всюди сприя
ли проведенню концертів 
— відмовилися допомага
ти Харківська. Донецька, 
Херсонська. Г' 
лаївська, К.,.......
тд . Житомирі
філармонії. Тож у 
не ні» к і й області 
ганізацією концертів 
малд<я Українська 
спхоліканська партія, 
Херсоні — Кранова 
гашзація Народного 
Україн и.
ДнінронетроВСЬКУ 
представника Дирі 
фестивалю 
якийсь -----
з ва вся

“Червона 
цювіністичної 
і_ попередив 

ідоутися .концерт' 
oomov, І .......
перевірка 

ідо на —'*л 
брехня.
рб.

РОСІЙСЬКОЇ 
рганізацн, 
про те. нц\ нібито 

де мав відбутися .і
в залі, 

, І тільки 
і нока- 

щастя, цс

8

Мико-
Кіровоградська .. ..„с |>ка

До- 
ор- заи- 
ре- 

а в 
і ор- 

Pvxv 
’ У 
. о екни 

иод з в о II ив 
чоловік, що ра- 
чле по м

що
я коїс ь

зкладсно 
ретельна 
зала, 
бхла ......

Гастрольне турне не ли
ше прихилило' до неза
лежності України, а й ак
тивізувало діяльність до
ти ’пасивних 
патріотичних 
у деяких регіонах, як нап
риклад, ------------ -------

Просвіта” 
полі.

Концерти 
чшшии характер — квитки 
на концепти коштували 
лише 1 крр. У Жмеринці 
Дирекція фестивалю под
арувала 50 квитків дітям- 
сиротам.

Тож фестиваль “Черво
на рута’ і сьогодні зали
шився вірним сооі — він 
в авангарді . боротьои за 
Незалежність України.

прихилило до пгті V vnm ні« ;*> I V* •••»■< вСл і 
ДІЯЛЬНІСТЬ 

українських 
’організацій

товариства 
у Симфсро- 
мали добро-

коштувалм

РОЗ’ЖЛІЕЙІИ^ТИТУА^
В&ВІМ ’ВОНОЇ

"Червоної рути" має тільки Рада її заснов
ників і Дирекція.яка зареєстрована в Києві. 
Інакше Дирекція і Рада засновників можуть 
оскаржити права на назву "Червона рута" в 
судовому порядку. Додаткову плутанину 
внесло й наведене в листі Н. Яремчука та 
інших відомих співаків твердження. Ніби 
Чернівецька обласна рада прийняла . 
відповідне рішення про проведення "Чер
воної рути" в Чернівцях. Але з’ясувалося, 
що бажане видавалося за 'дійсне. 
Чернівецька облрада- не приймала такого 
рішення. Натомість Чернівецька міськрада ( 
і демократична частина облради направили 
до Києва своїх представників, щоб з’ясувати 
ці питання з Дирекцією "Червоної рути”. 
Така зустріч відбулась, кияни і чернівчани 
дійшли на ній до згоди. Представники 
Чернівців виявили розуміння того, що “Чер
вона рута” сьогодні біьш потрібна Східній 
Україні, аніж Західній. Тому були прийняі 
такі рішення:

1. Наступний фестиваль лровести на 
східній чи центральній Україні, а не в 
Чернівцях, у червні наступного року. Як і 
раніше, в рамках фестивалю відбудуться три 
основні конкурси — поп-і рок-музики та ав
торської пісні.

2. Враховуючи значення Чернівців для 
“Червоної рути", після обласних 
відбіркових змагань на Західній Україні 
провести приблизно в квітні-травні наступ
ного року в Чернівцях у рамках існуючої 
“Червоної рути
західноукраїнський тур фестивалю некон- 
курсного характеру, де б виступили пере
можці обласних змагань з областей Західної 
України.

' Останнім часом у засобах масової 
інформації з’явилося чимало матеріалів про 
долю наступного і подальших фестивалів. 
“Червона рута" /газеїи "Україна молода" 
від 7 лютого ц.р., "Голос України" від 3 бе
резня, “Молодь України” від 13 березня, 
повідомлення Укрінформу, передане по 
першій програмі Українського радіо 27 лю
того/. На жаль, деякі з цих матеріалів 
містять не зовсім перевірені факти, часом 
невиважене трактування тих або інших 
подій чи явищ, пов’язаних із фестивалем, 
що привносить зайву плутанину в це питан
ня. Тому Рада засновників і Дирекція фес
тивалю хочуть внести ясність.

7 лютого в газеті "Україна молода" було 
опубліковано відкритий лист Назарія Ярем
чука та чотирьох інших наших відомих 
співаків до п. Леся Танюка і в ідповідь п. 
Танюка на нього. В цьому листі було висуну
то вимогу, починаючи з наступної “Червоної 
рути", посийно проводити її в Чернівцях 
/згодом цю вимогу було підтримано в 
опублікованому 13 березня газетою "Мо
лодь України листі ряду Народних депутатів 
України, Народних артистів республіки та/ 
відомих журналістів/. У відповіді йшлося 
про те. що проведення "Червоної рути" в 
Чернівцях має підстави. Але виникло питан
ня. чи то йдеться про переведення до 
Чернівців уже існуючої "Червоної рути”, чи 
то про запровадження нового фестивалю 
під цією ж назвою? [Зикликало подив і те. що 
ані Раду засновників, ані Дирекцію фестива
лю навіть .не було поставлено до відома.

27 лютого Укрінформ трохи прояснив си
туацію. З’ясувалося, що йдеться про запро
вадження нового фестивалю під назвою 
“Червона рута". Але чи можна проводити 
два різні фестивалі під однаковою назвою? 
Юридична відповідь існує тільки одна: ні. не 
можна, бо виключне право на проведення

ПОСТСКРИПТУМ “МК”.
ія тіпаючи ОЦІНКУ стилю й методів авторів цих матеріалів на ваш розсуд. 

»;•. себе зауважимо лише такс. Майже всі працівники редакції побували 
и-і концертах лауреатів і дипломантів "Червоної рути" в Кіровограді і як 
„ е і гкува іися. а переііовнеііпх. як стверджувалося вище, за......

атй не могли. Інформації про те. що паїїівііорожін зали в 
^.Кфбвогралі були пов’язані з. підкладанням неіснуючих оомб. теж не -★ж ж мате------ ------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- -—
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регіональний

А. МОКРЕНКО, П. МОВЧАН, І.
ДРАЧ, Б. ОЛІЙНИК та ін. — усього 

•10 підписів.

ВІДКРИТИЙ. лист 
ГОЛОВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТИ “УКРАЇНА 

МОЛОДА” п. М.І. ДОРОШЕНКУ
7 лютого ц.р. у Вашій газеті за підписами Н. Яремчука. 

Н. Матвієнко. Л.-Сандулеси. В. Зенкевича та П. Дворсько- 
го був опублікований відкритий лист з приводу фестива
лю "Червона рута” до Голови Комісії з питань культури та 
духовного відродження Верховної Ради України п. Леся 
Танюка. У цьому листі містилося наклепницьке тверж- 
дення, ніби "дирекція /фестивалю/ думала не про розви
ток набутих традицій, радше про власні інтереси". Це 
твердження ганьбить честь і гідність Дирекції "Червоної 
рути" та її організацій-засновників. У листі також тверди
лося, буцімто Чрнівецька обласна рада прийняла 
відповідне рішення про проведення "Червоної рути" в 
Чернівцях, але, як з'ясувалося, таке рішення не прийма
лося. До того ж у листі йшлося не тільки і не так про місце 
проведення, а була висунута вимога надати прав© прово
дити фестиваль Чернівцям, тобто стороннім ор
ганізаціям. що означає не іцо інше, як незаконну спробу 
фактично забрати в Дирекції і засновників “Червоної 
рути" виключне право на організацію фестивалю, його 
назву і зміст, визначення умов і місця проведення.

Чи не має на меті така вимога, по-перше, позбавити 
“Червону руту" реального контролю з боку широкої гро
мадськості України /такий контроль забезпечено при 
нинішній структурі фестивалю, при якій його Дирекція 
юридично і фінансово підпорядкована засновникам — , 
авторитетним республіканським , громадсько- 
патріотичним організаціям, серед яких "Просвіта". Рух. 
Спілка письменників та ін./. по-друге. пе- 
репідпорядкувати. а то й віддати його на відкуп окремим 
приватним особам, по-третє, просто ліквідувати таким 
чином неформальний, демократичний і національно- 
патріотичний характер “Червоної рути"? Чи не викликана 
поява згаданого наклепницького твердження намаган
ням скомпрометувати Дирекцію і організації-засновники 
фестивалю, для того, щоб забрати від них "Червону ру
ту". передати її невідомо в чиї руки і взагалі-дискредиту
вати цей-найбільший український фестиваль, його ідеї і 
завдання? Нарешті, чи не означає вимога перевести цей 
широкомасштабний агітаційний. національно- 
просвітницький захід зі. Східної України на Західну ба
жання локалізувати його дію і позбавити впливу в масш
табах усієї України?

Такі запитання виникають саме, до Вас. Михайле 
Івановичу, ще й тому. що. як з’ясувалося, жоден з назва
них відомих співаків,, чиє призвіще стоїть під листом, 
опублікованим у Вашій газеті, його не підписував. Адже 
всі автори надіслали Вам спростування, зазначивши, що 
вони цього відкритого листа не підписували, а про на
клепницьке твердження, спрямоване проти Дирекції, 
взагалі нічого це знали, з ним не згодні і вперше ознайо
милися лише після публікації у Вашій газеті. Крім того, як 
виявилося, жоден з авторів і не готував текст зазначено
го лисіа.

Що ж спонукало редакцію Вашої газети піти на-таке 
кричуще порушення існуючих правил? Чи не тому не
обхідно було прикритися авторитетними ’ іменами 
відомих співаків, щоб осягнути ті далекосяжні цілі, про 
які йшлося вище? Чи не для того був потрібен цей 
відкритий лист, щоб укотре вже розколоти українську 
патріотичну громадськість, цього разу з приводу “Черво
ної рути", за добре відомим сценарієм, апробованим на 
інших патріотичних організаціях України? /Результа
тивність такої нехитрої тактики засвідчують пізніші 
"варіації на задану тему" в’газетах “Молодь України" від 
13 березня. “Голос України" від 3 березня і 15 квітня ц.р.. 
теле-і радіопередачі, а також втягування в цю сумнівну 
гру навіть деяких Народних депутатів України/.

Тож закономірно виникає ще одне запитання: яким 
пблітичним силам усе це вигідно в тій непростій ситуації, 
в якій Україна перебуває сьогодні?

ІЗ ЧЕРВНЯ
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вуя. Полтавська, 71.
ПОНЕДІЛОК. 15 ЧЕРВНЯ

10.00 “Астригс у Британії". Мультфільм.
11.30 “Перемога-Г’. Фантастика.
13.30 “Голуба сталь". Бойовик.
15.30 "Шкідливий Фред". Комедія.
17.30 “Потерта шкіра". Бойовик.
19.30 "Кома”. Детектив.
21.30 "Емануель-5". Фільм для дорослих.

ВІВТОРОК. 16 ЧЕРВНЯ
10.00 "Флеш Гордон". Мультфільм.
11.30 “Перемога-2”. Фантастика. .
13.30 "Операція "Кобра". Бойовик.
15.30 "Пастка для туристів”. Жахи.
17.30 "Місто ангела". Бойовик.
19.30 “На вістрі”. Комедія.
21.30 “Короткий строк". Комедія, бойовик.

СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ
10.00 "Бетмен". Мультфільм.
11.30 "Перемога-3". Фантастика.
13.30 "Кати". Бойовик.
15.30 “Кстро". Жахи.
17.30 Конкретна війна". Бойовик.

19.30 “Божевільна історія". Комедія.
21.30 "11 днів. 11 ночей". Фільм для дорослих.

ЧЕТВЕР. 18 ЧЕРВНЯ
10.00 “Бембі". Мультфільм.
11.30 “Перемога-4”. Фантастика.
13.30 “Стежиною місяця". Фантастика.
15.30 "Жахливе бажання вбивати". Бойовик.
17.30 "Гра в одне торкання". Комедія.
19.30 "Віднесені вітром". 1.2 серії, за романом М.Мігчелл.

П’ЯТНИЦЯ. 19 ЧЕРВНЯ
10.00 “Спляча красуня" Мультфільм.
11.30 "Перемога-5". Фантастика.
13.30 “Біжи". Бойовик.
15.30 “.Привид опери". Жахи.
17.30 "Лють в Гарлемі". Бойовик.
19.30 "Манекени руху". Комедія.
21.30 “Останній дівчатник в Америці". Фільм для дорос

лих..
СУБОТА, 20 ЧЕРВНЯ

10.00 "Том і Джері”. Мультфільм.
11.30 "Перемога-6". Фантастика.
13.30 "Планета Мавп-1" Фантастика.
15.30 "Смертельне полювання". Бойовик.
19.30 "Безжалісний-2". Бойовик.
21.30 “Періс Трауд". Фільм для дорослих.

НЕДІЛЯ. 21 ЧЕРВНЯ
10.00 “Пригоди Астероікса". Мультфільм.

. 11.30 "Тікаючий чоловік". Фантастика, бойовик.
13.30 “Планета Мавп-2”. Фантастика.
15.30 “Ворожа територія". Бойовик.
17.30 "Удар в майбутнє”. Фантастика.
19.30 “Чорний дощ", Бойовик.
21.30 "Кров і пісок". Фільм для дорослих.

SSSSSSSST* І м

КТНОРЕІІЕРТЖР=
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“ Комсомолець”
З 15 червня на екранах американський художній фільм з 

назвою, що принаймні не викликає негативних почуттів, а чо
ловіків ще й заінтригує — "Гарненька жінка". Про сеанси 
довідаєтесь з афіш і анонсів 21 каналу.

Кінотеатр імені Дзержинського
. Тиждень на екрані обіцяє зустріч з героями французької 

стрічки “Вендетта по-корсіканськи". Почаїок сеансів: 10.20; 
12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20. Фільм демонструється у зеле
ному залі. А в червоному любителям трохи полоскочуть нерви 
фільмом жахів “Сканери-2". Подивитесь на сеансах: 10.10* 
12.10; 14 10: 16.10; 18.10; 20.10.

“Ятрань”
"Шанси є!." запевняють а лериканці і пропонують подивитися 

кінокомедію з такою назвою. Завітайте до нас. У малому залі 
стрічка демонструється на сеансах: 10.20; 12.20; 14.20; 16.20; 
18.20; 10.20. Великий зал. Гостросюжетний фільм за участю 
Дмитра Пєвцова “На прізвисько Звір" ви можете подивитись 
на сеансах: 10.30; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30:20.30.

Кінотеатр “Мир”
Новий художній фільм німецьких кінематографістів “Слід 

веде до срібного озера” маленькі глядачі подивляться о 14 год. 
О 10 год. 20 хвилин для них демонструватиметься кінозбірник 
“Сивий ведмідь". Об 11.30; 15.40; 18.20; 20.50 дорослі глядачі 
одержать насолоду від зустрічі з героями художньої стрічки 
"Птахи" /Індія./ Такий репертуар кінотеатру з 15 по 21 червня.

АСОЦІАЦІЯ
ДЕТЕКТИВНИХ СЛУЖБ

УКРАЇНИ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

"ПРАВОПОРЯДОК”
пропонує вам такі види послуг.

...— охорона підприємств, закладів, 
громадян, перевезень /за бажанням охо
рона здійснюється зі службовими соба
ками/;

— оформляємо ескізи, необхідні 
дозніяьні документи та виготовляємо,
печатки та штампи, факсиміле,*
екслібриси /термін — віл 6 годин до 10 
днів/; *

— туризм;
— страхування автотранспорту /синя 

та зелена картки/ та життя тих. хто 
виїжджає за кордон: страхування в кар
бованцях та ВКВ в залежності від місця
перетинання кордону. Лише 
зможете дізнатися про митні 
стан на кордоні:

— комерційні послуги:

у нас ви 
правила та

— переклади закордонних запрошень 
з німецької, французької, іспанської, ту
рецької мов.

Ми знаходимося у зручному -для вас 
місці в центрі Кіровограда, вул. Лупачар- 
ського, 36 /вхід в арку біля ЗАГСУ/.

Телефони: 24-24-10: 22-47-22.
_________________________

Корову. високопродуктивної гол- , 
ландСькбі .породи. Звертатися за ж 
адресою: Кіровоград. вУл.Дооролю-

Загублений студентський квиток 
[N*24511093, видащіи Кіровоградським 
і иститутрм с ільськосос11 ода
мащиіірбудуваніїя на .і.м я 
РЕНКА. * вважати недійсним.

НАДІЙНЕ

СНІДЩіКИ, три 
автцоуси .“Гне

'Р' т^.Ь
СВІТЛОВИХ
...... Пере вагаз 26 черві

★ Загуб-'ІСН И И СТУДЄ і ггськ 11 и
5101034, виданим КіСМс
Сергія ГЛАДЕНЬКОГО 
недійсним. .

лепий студентський квиток. № 
, виданИи КІСМом па ім’я

ГЛ АД Е Н Ь КО ГО, в важати

ПОДОРОЖІ ЗА КОРДОН
високий СЕРВІС

ТА ЯКІСНЕ
ЦИВІЛІЗОВАНІ

ОБСЛУГОВУВАННЯ
УМОВИ

РОЗУМНІ 
гарантує вам “Супутник” — 

традиціями та ; 
одного молодіжного туризму 
іиі маршрути: ’ J _

—, відітавлеиия з Одеси па комфортабельї 
риіщіков” /двомісні каюти, відмінне харчування/, 

я оолгарською туристичною фірмою; . розміщенняз містом /за оажанням туристів/, бізнес. Грансіюрт — 
замовленням. Вартість путівки — 90 доларів США га 7 тисяч 

липня по 16 липня: з 20‘липня но 28 липня; з 5 серпня по ІЗ
. назад За маршрутом Кіровоград — Гродно — Сокулкд /Польща/ — 
опуси, готелі,, транспортне обслуговування . па ринках. Вартість: 8 доларів 
толарів /вартість послуговування в Польщі/. Дату відправлення уточніть по 

єльіюму теплоході. Ознайомлення з однією з пайбагатших країн 
та 65 доларів США. • .

::д. відвідаїїдя музєіц та ознайомлення з містами іосіісуу. 
Варкахс, ДЗавонліпма.^ Цс' заохваиге., у Фін.щііди пайтеїневіпа av.uo- .та відеоаиарагура! Вартість путівки: 12 206 
крр., ’за оажання^і помпі v мСжах. 2. Тисяч фінських, марок /5(Ю,’юларщ ,СШд7.
.СІРІЯ — автооусом через ‘Іернини, зупинка на нщ. V Софії /Болгарія/...з відвідинами місцевого ринку;- нічліг та 

вщвідання ринку, у Стамохлі. 2 світлових дні у. Халепі ./Сірія/. Початок дії маршруту — червень 1992 Року. Строк 
виїзду — по .Дірі комплектування . і р; і їй. Вартість — 150 доларів США та 2500 ‘ карбованців. Перевага на дасться ....... —.......... 'слизько 40 чоловік/ Замовленням. J ‘

....... “Д відвідати Елладу jia власному аіітоморілі? Немає проблем., “Супутник" вам допоможе і в 
г: індивідуальним • будиночок Па оерезі Егецського \юря /кухґія; сиадьня, ;тії. кімната/. 
......... днів. Вартість: 15 доларів па дооу зі рлдДиком, ‘ J2 доларів — -без сніданку. 
^cmhijujу^^/зі і автомоо,’,и чередпачепо/ — .вартість 4 доларал Д^>26'' ренії . долара

“СУПУТНИК”

послуговування 
пси,' ознайомлення

. .^ерселес’. Перевага падасті.ія груповим 
кароРвапців. Строки: з 26 червня по 4 липня: з 8 
серпня.ПОЛЬЩА — туристичним поїздом туди. и 
Кіровоград. У ССжулці вас чекають автобуси. 
США та 1700 кцо.; при соні мати 19 доларі

— круїз із Мурманська на комфорііібе.г 
Скаїїдіїїавії, лепогаїїііи цізнеС. Вартість 6 гне. кро. т;і 65 * ФІНЛЯНДІЯ — авторчеом^з Jlnoopra. Сотеліч.. сніданки. 
Варкахс, Савоилшма.^ |к' заохваиге,« у Фінляндії паитешевні 
кро., ’за оажанням оомш v мСжах. 2. Тисяч фінських, маї СІРІЯ — автобусом через Че"""“" 
відвідання ринку, у Стамохлі, 2 
ВИЇЗДУ — ПО кол е Кти ві і и м / о л и зь і...........

ГРЕЦІЯ — ви оажасте 
цьому. До ваших послуг: 
Мінімальний строк пересування 7 
Мож іцве нереоуваїпія 
на добу. Вартість одного І

Усі довідки по телефону:

.......с„.
Можливе ііерсоув на дооу. Вартість

ЦІНИ 
фірма з багаторічними 

досвідом.
/

“Супутник“ пропонує цікаві та 
з Одеси па комфортабельному теплоході 

каюти, відмінне харчування/. У Туреччині 
туристичною фірмою; , розміщення, в * готелі. 

......... /за оажанням 
іям. Вартість путівки — 
16 липня; з 20 ’липня по

Г родію 
, 1'4. Рі

ЦЕ НАДІЙНО!

*Д^**¥**¥ . КОРПОРАЦІЯ “УКРБУД” ********

Кіровоградський будівельний технікум ім. Героя радянського Союзу В.Є.Колісніченка

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
для підготовки техників-будівельників-технологів по 

спеціальності:
“Будівництво і експлуатація будівель та споруд" на де

нне та вечірнє відділення. __
ДО ТЕХНІКУМУ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

На перший курс відділення особи, які закінчили основ
ну загальноосвітню школу.

Via другий курс денного та заочного відділення: особи, 
які закінчили середню школу.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ
1. Українська або російська мова /за бажанням/ пись

мово — диктант.
2. Математика — усно.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ У 
ТЕХНІКУМ ПРИЙМАЮТЬСЯ^

1 Особи, які закінчили основну загальноосвітню школу

з відзнакою

2. Особи, яких нагороджено золотою або срібною ме
даллю по закінченні середньої школи.

3. Випускники професійно-технічних училищ, які отри
мали диплом з відзнакою.

4. Особи, які закінчили школу з оцінками “4" та "5". /60 
відсотків від плану прийому/.
ПОЗА КОНКУРСОМ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ

1. Діти-сироти та діти, що залишилися без опіки батьків.
2. Звільнені в запас військовослужбовці, що мають 

свідоцтво військкомату про право на.пільги при зараху

ванні.
ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:

— На денне відділення: гіо 31 липня.
— На заочне відділення: по 15 вересня.
До заяви додаються: а/ документ про освіту — 

оригінал; б/ свідоцтво про стан здоров’я по формі 
№086/У ; в/ шість фотокарток розміром 3x4 /без головно

го убору/;г/ направлення підприємства /для осіб, що нап
равляються згідно з постановою-Ради Міністрів N9708 від 
31.08.89 р.; д/ виписка з трудової книжки /для осіб, які 
мають виробничий стаж/.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ З 1 СЕРПНЯ.
. При технікумі гуртки художньої самодіяльності, науко
во-технічної творчості та спортивні секції.

Встигаючі учні денного навчання отримують стипендію 
на загальних підставах. Іногородні забезпечуються гурто
житком. При технікумі є їдальня.

Адреса технікуму: 316050, м.Кіровоград, і 
вул. Уфимська,6,

тел. 24-89-66, 24-89-63,
24-89-74.

ДИРЕКЦІЯ.
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вівторок середа четвер п’ятниця субота неділя

понеділок■ 15 ЧЕРВНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

^.00 УТН. 8.10 Концерт Фор
тепіанної музики, 8.40 Т.Г.Шев
ченко. “Гайдамаки”. Вистава. 
11.00 Рекрутські пісні. 11.45 Те
лефільм “Намисто голубки”. 
12.00 УТН. 16.00 УТН. 16.05 Для 
дітей. Соня<ІНе коло. 16.35 Те
лефільм “Це дивне скло”. 17.00 
Циркова програма. 17.40 Живе 
слово. Круглий стіл. До 1 75-річчя 
від дня народження М.Костома
рова. 18.25 Пісні з Чорнобильсь
кої зони. 19.00 УТН. 19.10 
Фільм-концерт “За думою дума”. 
19.30 “Хто ми...” Громадсько- 
політичний відеотижіїевик. 20.40 
Реклама. 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 “Дніпро”. 21.35 Ай Пі Київ 
інформує. 21.40 Авторський кон
церт ноета-пісня ра В.Криіценка. 
У перерві — УТН.
1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

5.00 Новини. 5.20 Ранкова 
гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини. 
8.20 Документальний телефільм 
“Пісні Леля”. 8.50 Мультфільм. 
9.00'Футбол. Чемпіонат Європи. 
Тбірна Франції'— збірна Англії. 
11.00 Новини /з сурдоперекла- 
дом/. 13.10 Те де мікст. 13.55 
Блокнот. 14.00 Новини. 14.25 
Відпочивай. 14.40 “Коріння тра
ви”. Художній телефільм. 1 
серія. 15.55 Казки та притчі 
різних країн. 16.00 Стартинейд- 
жср. 17.00 Новини. 17.20 НЕП. 
17.50 Футбольний огляд. 18.15 
Художній в фільм “Коханці моєї 
мами”.. 19.45 Вечірня казка.' 
20.00 Новини. 20.40 .“Нива 
студія” представляє. 2-І.ПЦ Фут
бол. Чемпіонат Європи.. »Збірна 
Голландії — збірна СНД. 2.Л.05 
Новини. 23.30 “Нова стуіія” 
представляє. 0.05 І.Стравинс ь-кий
— “Весна священна”. 0.45 “Не 
забудь озирнутися”.' Художній 
телефільм. .

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

людей. 7.55, Дозвілля. 10.40 Се
лянське питання. 11.00 Футбол. 
Чемпіонат Європи. Збірна Швеції
— збірна Данії. 13.00 Вісті. 15.00 
Там-там-повини. 15.15 Дитяча го
дина. З уроком англійської мови.
16.15 Ділова жінка. 16.45 ТІНКО. 
17.00 Наш сад. і 7.30 ' Співають 
сестри Тсльнюк. 17.40 Київська 
панорама. 17.55 Реклама. 18.00 
футоол. Чемпіонат Європи. 
Збірна Шотландії — збірна 
Німеччини. У перерві — Вісті.
20.15 Телебіржа інформує. 20.35 
Концерт камерного оркестру 
Івано-Франківської філармоній 
21.05 П'яте колесо. 21.55 Рекла
ма. 22.00 Вісті. Астрологічний 
прогноз. 22.20 П'яте колесо. 
Продовження. 23.15 “Ізраїль сьо
годні".

■ 16 ЧЕРВНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
9.00 Для дітей. Канал “Д”. 10.00 
“Чуєш, брате мій...” Фестиваль 
української культури в Москві. 
11.30 Доброго вам здоров'я. 
Страхове донорство. 12.00 УТН. 
12.15 Українські музичні фести
валі. 13.05 Науково-популярний 
фільм “Я та інші”. 16.00 УТН. 
16.05 Для дітей. Веселка. 16.35 
“Словацькі ескізи”. Концерт сло
вацької народної пісні і танцю. 
17.05 Телефільм. 17.25 Репортаж 
про міжнародні змагання з по
жежно-прикладного спорту “Ме
моріал героїв Чорнобиля”; 1,8.05 
“Закон і ми”. Проблеми бороть
би з підлітковою злочинністю. 
Працевлаштування підлітків в 
літній період. Телефон прямого 
зв'язку: 24-34-21. (Кіровоград). 
19.00 УТН. 19.10 “День за днем”. 
(Кіровоград). 19.30 Студія “1-е 
грудня”. 20.30 На добраніч, діти! 
21.00 “Дніпро”. 21.35 Ай Пі Київ 
інформує. 21.40 Вперше на ек
рані УТ. Художній фільм “Ще 
один зв’язок". 1 та 2 серії. 23.50 
УТН. 0.05 •Концерт оперних вико
навців.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. .7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини.
8.20 Художній телефільм "Багаті 
теж плачуть”. 9.05 Футбол. 
Чемпіонат Європи. Збірна Шот
ландії — збірна Німеччини. 11.00 
Новини /з сурдонере кладом 7.
11.20 Концерт Красноярського 
ансамблю танцю Сибіру. 13.30 
Хто, д о п о м о ж с б е з р о б іт н о м у? 
14.00 Новини. 14.25 Це було... 
було... 14.45 “.Коріння трави". 
Художній телефільм. 2 серія. 
15.50 Спортивні кумири нашої 
молодості. В. Старшино в. 16.10 
Мультфільм. 16.20 “440 герців".

• Музична передача для підлітків. 
17.00 Новини. 17.25 Сільські 
хроніки. 17.55 “Чужа війна”. Про 
.наслідки війни а Афганістані.
.'8.15 X у до ж н і й т е л е ф і л ь м “ Б а - 

Латі теж плачуть”. 19.00 “Я хочу 
сказати на прощання”. С.Об

ралися. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 Прем’єра 
художнього телефільму “У 
петлі”. 1 серія. 21.45 П’ять 
кілець. 22.15 Зоряний вечір у 
.Нужниках. У перерві.— Новини. 
(1.05 “Коріння трави”. Художній 
телефільм. 1 та 2 серії.

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

людей. 7.55 Дозвілля. 8.10 Еску
лап. 10.40 Селянське питання. 
11.00 Футбол. Чемпіонат Європи. 
Збірна Голландії — збірна СНД. 
13.00 В істі. 15.00 Там-там-нови
ни. 15.15 Мультн-пультн. 15.25. 
“Дитячі мрії”. Прем’єра ‘багато
серійного фільму. 6 серія. 15.45 
Студія “Рост”. 16.15 Простір 
плюс. 16.45 ТІНКО. 17.00 Транс
росефір. 17/45. Парламентський 
вісник. 18.00 На п’ятій сесії Вер
ховної, Ради України. . 19.30
Київська панорама. 19.50 На 
п’ятій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

■ 17 ЧЕРВНЯ
УТ (І ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
9.00 “Свічадр”. Науково- 
пізнавальна відеопрограм^і. і0.30 
Художній фільм “Ще один 
зв’язок”. І та 2 серії. 12.40 УТН. 
12.55 Музична розважальна про
грама “Чортова дюжина”. 16.00 
УТН. 16.05 Молода муза. Кон
церт учнів та лауреатів музичної 
школи ім.С.Крушельницької
м.Львова. 16.50 Телефільм “Не
хай б’ють мене — сильніше бу
ду”. 17.30 Фільм-концерт “Зача
ровані пісні”. 18.00 Чемпіонат 
України з футболу. “Шахтар” — 
“Таврія”. У перерві — УТН. 19.45 
“Ісус дає надію”. Центр христи
янського співробітництва. 20.15 
“День за днем”. (Кіровоград).
20.30 Акценти. 20.45 На до
браніч, діти! 21.00 “Дніпро”. 
2к35 Телевізійний вечір пам’яті 
“Дзвони Чорнобиля”. Зірки сце
ни — Чорнобильцям.
/ В ід со ре по ртаж ко н це рту/. У 
перерві т- УТН.

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”. Ху
дожній телефільм. 9.55 Прем’єра 
науково-популярного фільму 
"Палац Рад”. 10.15 Зоряний 
вечір у Лужниках. У перерві — 
Новини /з сурдонсрекладом/. 
13.10 Тслсмікст/ 13.55 Блокнот. 
14.00 Новини. 14.20 Сьогодні і 
тоді. 14.50 “Так і буде”. Ху
дожній телефільм. 1 серія. 16.00 
Токмакс. 17.00 Новини. 17.20 
ЩіУденник' 1 Міжнародного 
юнацького конкурсу ім.П.І.Чай- 
ковського. 17.40 Допінг. 18.15 
Художній телефільм “Багаті теж 
плачуть’’. 19.00 Тема. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новілій. 
20.35 Прем'єра художнього те
лефільму "У петлі” 2 серія.' 21.40 
Фермата. 22.00 Чорний ящик.
22.30 “Служенье муз не терпит 
суеты”. 23.00 Новини. 23.25 Фут
бол. Чемпіонат Європи. Збірна 
Франції — збірна Данії. 0.25 
“Жила собі мрія”. Фільм-кои- 
церт.

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

людей. 7.55 Дозвілля. 12.40 Се
лянське питання. 13.00 Вісті. 
15.00 Там-там-повини. 15.15 
"Осінній подарунок фей”. Ху-. 
дожній фільм. 16.25 Християнсь-І 
ка програма. 16.55 ТІНКО. 17.10 
Трансросефір. 17.55 Наша екс
пертиза. Частина 2. 18.00 На;
п’ятій сесії Верховної Ради Ук-І 
раїни. 19.30 Київська панорама.» 
19.50 На п’ятій сесії Верховної4 
Ради України.

■ і8 ЧЕРВНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Дзвони Чорнобиля. 
Відпочинок І оздоровлення дітей 
влітку. 10.15 Фільм-балет »‘Синій 
птах”*. 11.40 Д^я Дітей. ‘‘А вже 
кріасне сонечко • /Кіровоград на 
УТ/ 12.15 УТН. 12.30 Музичний 
фільм “Ніч у маю”; 16.00 УТН. 
16.05 Для дітей. Веселка. 16,35 
Мультфільми. 17.05 Телефільм 
“Знахар”. 17.25 Наша дитина. 
18.30 Б.Лятопіинський. Симфонія 
№ 4. Виконує національний сим
фонічний оркестр України. 19.00 
УТН. 19.10 лДснь за днем”. 
/Кіровоград/. 19 30 Співає Лілея 
Волинська. 20.15 Акценти. 20.45 
На добраніч, діти. 21.00 
“Дніпро". 21.35 Хроніка МВС.
21.45 Молодіжна студія “Гарт"
23.45 УТН. 0.00 Грає диксиленд.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини. 5.10 Ранкова 

гімцастика. 5.30 Ранок. 7.5ц Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини.
8.20 .Художній телефілЬм “Багаті
теж плачуть". 9.50 Мультфільм. 
І0..00 Футбол. Чемпіонат Європи 
Збірна Швеції — збірна Анг іії У 
перерві — Новини /з суптопс- 
рскладом/. 12.20.“Дім”. Про тра
диції старшого покоління; 12 55 
В.-А.Мопарт. Симфонія \<» 15
соль мажор. Виконує Державний 
камерний оркестр “Віртуози Мо
скви". 13.10 Теле мікст. 13.55 
Блокнот. 14.00 Новиїїи. 14 20 
“Так і буде”. Художній те
лефільм. 2 серія, 15.30, “Поки 
горить свічка”. Телевізійний на
рис. 15.55 Фільм-дітям. “Пригоди 
Арслана”. 1 серія. 17.0(1 Новини.
17.20 ...До 16 і старші. 18.00
Художній телефільм “Багаті теж 
плачуть”. 18.40 Кіноианорама.
19.45 Вечірня казка. 2Q.oo Нови
ни. 20.35 Презентація VII теле- 
конкурсу молодих виконавців ес
традної пісні “Ялта-92”. 21.00
Футбол. Чемпіонат Європи. 
Збірна Шотландії —збірна СНД. 
23.05 Новини. 23.30 Лімпопо 
0.00 Звукова доріжка. ТБ-версія. 
0.30 ”Так і буде”. Художній те
лефільм. 1 та 2 серії.

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

людей. 7.55 Футбол. Чемпіонат 
Європи. Збірна Франції — збірна 
Данії. 9.55 Дозвілля., Ю.10 Мо
мент істини. Колиіпиіц директор 
Чорнобильської АЕС В.Брюханов 
відповідає на питання А.Карауло- 
ва. 11.05 Документальна панора
ма. “На схилах древнього вулка
ну". 11.20 Малі міста — великі 
проблеми. 12.40 Селянське пи
тання. 13.00 Вісті. 15.00 Там-там- 
повини. 15.15 Російська енцикло
педія. І.О.Гончаров. 16.00 
Підприємництво і традиції. 16.15 
Школа менеджерів. 16.45 ТІНКО. 
17.00 Росія і світ. 17.30 Парла
ментський вісник. 17.45 Пани-то- 
вариші. 18.00 На п’ятій сесії 
Верховної Ради України. 19.30 
Київська панорама. 19.50 На 
п’ятій .сесії Верховної Ради Ук
раїни.

■ 19 ЧЕРВНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Сьогодні й кожного дня. 
Циркова програ*ма. Ю.Нікулін та 
М.Шуйдін. 10.00 Ретро кінозал. 
Художній фільм "Свекруха”. 
11.15 Фільм-концерт “Музика до
щу"». 12.00 УТН. 12.15 Фільм-опс- 
ра “Князь Ігор". 16.00 УТН. 16.05 
"Погожими днями у Шварц
вальд і”. Фольклорний вернісаж з 
Німеччини. 16.50 Наш сад, го
род. 17.05 Музичний фільм. 17.30 
Вечір балету. 18.30 “Повернення 
забутих імен". Українські на
родні пісні виконують солісти 
Львівського театру опери і бале- 

,ту та оркестр народних 
інструментів УТ і Р. 19.00 УТН. 
19.10 Фільм-концсрт "Весела 
прогулянка”. 19.30 Віче. 20.45 На 
добраніч, діти. 21.00 “Дніпро". 
21.35 Ай Пі Київ інформує. 21.40 
“Заплановані зустрічі”; Пряма 
ліііія з народними депутатами 
України В.Шишкіним і В.Панчен- 
ком. Телефони в студії: 24-34-21. 
/Кіровоград/. 22.45’“Амадеус" у 
Кіровограді. /Кіровоград/. 23.10 
УТН. 23.25 Музичний глобус.

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”. Ху
дожній телефільм. 9.(І0
Кіноианорама. 10.10 Клуб 
мандрівників /з сурдонере кла
дом/. 11.00 Новини /з^сурдопе- 
рекладом/. 11.20 Футбол. 
Чемпіонат Європи. Збірна Гол
ландії — збірна Німеччини. 13.15 
Бр идж, 13.40 Бізнес-клас. 13.55 
Блокнот. 14.00 Новини. 14.20 
“'Будемо чекати, повертайся...” 
Художній телефільм. 15.45 
Мультфільм. 15.55 Фільм-дітям. 
“ГІриголи Арслана”. 2 серія. 
17.00 Новини. 17.25 Людина і 
закон. 17.55 Мультфільм. 18.05 
Щоденник 1 Міжнародного 
юнацького конкурсу ім. П.І.Чай
ко всь кого. 18.25 ТБ-’’Нева” — 
“Хто з нами?”. 18.45 Прем’єра 
художнього телефільму для 
діте.й “Еміль з Леннебергі”. 10 
серія. 19.10 Ярославський фести
валь “Жінка в театрі”. 
“Відірваний гудзик”. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини, 
20.40 ВІД представляє: “Поле 
чудес”, “Музобоз”, “Шоу-біржа”, 
“Хіт-конвейєр”. У перерві — Но
вини. 0.15 Відсодром. 0.45 “Бу
демо чекати, повертайся...”. Ху
дожній телефільм.

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

людей. 7.55 Футбол. Чемпіонат 
Європи. Збірна Шотландії — 
збірна СНД. 9.55 Дозвілля. 12.40 
Селянське питання. 13.00 Вісті. 
15.00 Там-там-новини. Ґ5.15 Пер
ший тайм. 15.30 Головний тут я. 
16.15 Простір плюс. 16.45 ТІНКО. 
17.00 Трансросефір. 17.45 М- 
трест. 18.00 На п’ятій сесії Вер
ховної Ради України. 19.50 На 
п’ятій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

■ 20 ЧЕРВНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 Художній філь'м 
“Вторгнення”. 10.00 3 концертів 
Міжнародного » фестивалю
“Віртуози”. Грає Мінський ка
мерний оркестр “Класик-аван- 
гард”. 11.10 Для дітей. Художній 
телефільм “У пошуках капітана 
Гранта". 5 і 6 серії. 13.20 УТН.
13.35 Канал “Д". 14.50 Доброго
вам здоров'я. Лікування шлунко
вих захворювань * дітей в сана
торіях Донеччини. 15.20
Мультфільм. 15.35 “Під знаком 
питання”. /Кіровоград/. 16.35 
Відродити душу. Скульптор 
ß. Шишов. І7.()0 Чемпіонат Ук
раїни з’ футболу. Матч за третє 
місце. 18.45 Маленький концерт. 
19.00 УТН. 19.10 Перспектива. 
Комерційна програма. 19.30 Со
нячні кларнети. Виступають ху
дожні самодіяльні колективи За
карпатської області. 20.45 На до
браніч, діти. 21.00' “Дніпро”.
21.35 Ай Пі Київ інформує. 21.40 
Від міста до міста. 23.05 УТН.
23.20 Нон-стоп-рандеву.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.30 Суботній ранок ділової 

людини. 7.30 Ранкова гімнастика.
7.45 Спорт для всіх. 8.15 
Пре м 'єра науково-понуля рного 
фільму “Музичні інструменти та 
їх історія’1. З серія.’ 8.45 Як 
лося їли успіху. 9.00 Радіо “Тру
ба”. 9.36 -Центр. 10.10 Це ви 
можете. 10.50 Медицина для те
бе. 11.30 Доход не місце. 12.20 
Мультфільм. 12.30 Прем’єра'до
кументального телефільму “Німці 
у другій світовій війні”. Фільм 2. 
14.00 Новини /з сурлонерекла
дом/. 14.25 Пані удача. 15.20 У 
світі тварин. 16.20 Червоний 
квадрат. 17.00 Мультфільм. 17.10 
"Звичайна історія". Фільм-спск- 
такль Московського театру “Со
временник". 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 “Що? Де? 
Коли?". 21.40 Прем'єра художнь
ого телефільму “Літаюча’ стюар
деса". 22.40 'Вечірній альбом. 
23.00 Новини. 23.20 “Зірка на 
ймення Сонце”. Концерт, при- 
сЬячений 30-річчю з дня народ
ження В.Цоя. 1.40 “Жіголо і 
Жіголетта”. Коротко метраж ний 
художній телефільм.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ 
•7.00 Вісті. 7.20 Джерела. . 8.00 

Баскетбольний огляд НБА. 8.30 
Програма “03”. Те.іеслужба здо
ров’я. 9.00 Російське відео.
Вибір зроблено”. 9.30 “Пав- 

ловські полювання". Докумен
тальний фільм. 10.00 Відеоканал 
“Плюс одинадцять". 11.15 Як жи
ти будемо? 12.00 Монолог про 
телебачення. 12.30 “Бурда мо
лен" пропонує... ІЗ.Об Вісті.
13.20 Денний сеанс. “Лівша". 
Художній фільм. 14.45 Поряд з 
Бродвеем. 15.30 Документальна 
панорама. “Місце проживання”. 
16.25 Пілігрим. 17.10 Складчина.
17.45 Ексноцентр представляє.
17.55 Парламентський вісник. 
18.10 Театральний роз'їзд. “Мо
нологи Сергія Юрського". Части
на 2. 18.55 Реклама. 19.00 Вісті.
19.20 Свято кожен день. 19.30 
Київська панорама. 19.50 Ісус 
дає надію. 20.30 “Біля самого 
синього моря”. Художній фільм.
21.55 Реклама. 21.00 Вісті. Аст
рологічний прогноз. 22.20 На 
сесіі ВР Російської Федерації. 
22.50 Маски-іпоу. 23.20 Тема з 
варіація ми.

' ■ 21 ЧЕРВНЯ
УТ (І ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 У неділю вранці.
9.30 Є.Прокоф’св. “Попелюшка”. 
Балетна вистава. 11.05 Докумен
тальний фільм “22 червня 1941 
року". 12.30 УТН. 12.45 Для 
дітей. Художній телефільм “У 
пошуках капітана Гранта". 7 
серія. 14.00 Село і лірди. 15.00 
Сьогодні — День медичного 
працівника. 15.45 Фільм-концерт 
“Спогад”. 16.00 Маю честь. На 
початку війни. 17.00 Чемпіонат 
України з футболу. Матч за пер
ше місце. ’ В перерві та по 
закінченні — Тслссіїортаре на. 
19.00 УТН. 19.10 Мультфільм. 
и9.30 Зичимо щастя. 20.40 
Сторінками дитячої Біблії. .21.00 
“Дніпро”. 21.35 Арт-маидан. 
23.15 Тиждень. 23.45 Продов
ження передачі “Арт-маидан .

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.00 Година сили духу, 7.00 

Ритмічна гімнастика. 7.30 Тираж 
“Спортлото”. 7.45 IX
Міжнародний фестиваль теле
програм народної творчості “Ве
селка”. 8.20 3 ранку раненько. 
9.00 Можливо все. 9.30 Ранкова 
зірка. 10.20 Допоможи собі сам. 
10.50 Прем'єра документального 
телефільму “Чи то' бувальщина, 
чи небилиця". ІІ.5О Марафон-15.
12.30 Грай, гармонь. 13.00
Прем’єра документальноіо те
лефільму із серіалу “Заповідники 
дикої природи". Фільм 4. 13.30 
Прем'єра художнього телефільму 
“Марк і Софі”. Фільм 4. 
/Франція/, і 4.Об Новини /з сур- 
д о пере кладом/. 14.20 Діалог у 
прямому ефірі. 15.00 Клуб 
мандрівників. 15.50 Щоденник І 
Міжнародного юнацького кон
курсу їм. П.І.Чайковського. 16.1$ 
Панорама. 16.55 Уолт Дісней 
представляє... 17.45 Новини. 
18.00 Телелоція. 18.15 Клуб “Жи-* 
ва вола”. Музична програма. 
19.00 Недільііа кінонрограма. 
Вперше на телеекрані. Художній 
фільм “Загадка Ендхауза” /за 
зоманом А.Крісті/. ’ 21.00
Підсумки. 21.45 Спортивний уік- 
епд. 22.00 “Відлуння пораненої 
землі". Літе ратурпо-м уз ична 
композиція. 23.00 Новиііи.’ 23.25 
“Зірки серед зірок".
Міжнародний день музики. 0.55 
“Руфь”. Художній телефільм.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Золота шпора. 

7.50 Освідчення в коханні. 8.05 
Паралельні світи. 8.50 Хочете, 
вірте... 9.20 Громадяни світу. 
Інформаційно-публіцистична про
грама, 10.05 “Супе ркнига”. 
Мультфільм. .17 серія.’ 20.30 Ати- 
бати... 11.00 Колесо огляду. 12.00 
Погляд збоку. 12.30 Візаві. 13.00 
Вісті. 13.20 Акція “Пелікан”. Бла
годійний концерт. 14.20 Денний 
сеанс. “Загін”. Художній фільм.
15.55 У світі тварин. 16.55 
Чемпіонат світу з баскетболу сс- 
зед професіоналів НБА. І 7.55 
Майстри. Володимир Ашксйазі.
18.55 Реклама. 19.00 Вісті. 19.20 
Свято кожен день. 19.30 Ху
дожній телефільм “Санта-Барба
ра”. 54 серія. 20.20 Обличчям до 
столиці. Публіцистична програма. 
20.35 Телебіржа інформує. 20.55 
Реклама. 21.00 Футбол. 
Чемпіонат Європи. Півфінальний 
матч. /У перерві — Вісті, по 
закінченні — Астрологічний про
гноз/. 23.45 Рок-кафе.



1

KE Р AM ІЧНІ

т

БЛОКИ

Звертайтеся:

47-35-56

•і:

Дзвоніть

МИ ЗАВЖДИ допомогти?
• ■■■■:. •. . • • :.’.•Г ї:\:::'х "х-:. .•;•••• .• :

До уваги читачів 
•‘Ваші кумири”

х /
Наш фотоархів поповнився Ви можете одержати портрети співака Є. 

БІЛОУСОВА, Н. НЕГОДИ, /’’Маленька Віра"/, французького кіноактора А. ДЕЛО
НА, співака О. ГАЗМАНОВА та В. ПРЕСНЯКОВА, кіноактора і коміка Л. ЯРМОЛЬ
НИКА /їх портрети було вміщено на 1-й стор. "Молодого комунара" за 6 червня/, 
фото кіноактриси О. КАБО і відомого вам по фільму “Гардемарини, вперед" С. ЖИГУНОВА

НОВООЛ ЕКСАНДРІВСЬКИИ
ЗАВОД

КЕРАМІЧНИХ
СТІНОВИХ

МАТЕРІАЛІВ
продає підприємствам,

організаціям та приватним 
особам

/розміром
по ціні 6 крб. за 

Перевідний 
звичайної

Якщо
скористайтеся 

нашого
дешева,

250x138x125/
1 штуку, 

коефіцієнт 
цегли —

ви

заводу, 
зручна, •

2.2.
будуєтеся, 

продукцією 
Вона 
якісна.

322126 
Дніпропетровська 

обл., Дніпровський 
район,, село 

Новоолександрівка

♦ 
t 
+
4- 
4 
+~ 
+ 
4 
+ 
4- 
4«?
♦
4- 
♦ 
4- 
і

4' 
+ 
♦ 
+ 
♦
4-

+ 
♦

♦
4- 
t 
♦ 
4- 
4 
4 
4

4 
♦ 
4

$
4

і| Засновники - координаційна
і, рада СМОК 1 трудовий
І колектив редакції 11

Наш р^р ■* 002700202 у дирекції
Укрсоцбанку м. Кіровограда. МФО ■■ 
323293.

НАША АДРЕСА:
316050, МПС, р
м. Кіровоград. І|<

1 вуя. Луначарського, 36. ”

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

*

Редактор
1 ■■ Обласна друкарня, м. Кіровоград, ■уи. глінии, а. Зам. № 308 М. ШВОРАКг__ ._____ _— Газета виходить щосуботи. індекс 61103.


	4204-1p
	4204-2p
	4204-3p
	4204-4p
	4204-5p
	4204-6p
	4204-7p
	4204-8p

