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Якщо ви маєте серйозні наміри створити сім’ю і. хотіли
..... бv
бачити свого чоловіка вірним і надійним другом — пишіть.
Мені 32 роки, і77 см, стрункий, до повноти не схильний,
^симпатичний, без шкідливих звичок, був одружений. Хочу
^^ознайомитися з симпатичною жінкою, котра стомилася від
^Рмотності і погребує справжнього людського тепла, ласки і
ніжності. Бажано в листі надсилати фото, яке в разі потреби
поверну.
І., м.Кіровоград.
Аб. 237.

32
крб.
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рахунок
002700202
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дирекції Укрсо її б а нку
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цінувлими вірність, щирість. - вимагатиме
від себе того ж. я зроблю все. аби вігі був
щасливим. Вважаю, що могла б стати хоро
шою дружиною і матір'ю. Якщо можна,
присилайте листа з фото. •
Маргарита. м. Кривий Ріг.
Аб. 242. .

текст
короткий
Валюї
об'яви та три чистих
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надійдуть для Вас на
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Буду рада, якщо відгукнеться одинокий
чоловік до 45 років і не вищий 175 см. кот
рий народився з 1 по 10 березня, добрий,
розумний, здоровий морально й фізично,
оез шкідливих звичок, який проживає в
місті або недалеко від нього. Всі подробиці
в листі або зустрічі.
Л.. Кіровоірад.
Аб. 243.
Я українець, житель сільської місцевості.
38 років. 176 см. середньої статури, розлу
чений. маю свій дім, хазяйство, очі бла
китні. волосся русяве, характер спокійний,
тихий. Хочу створити сім ю з жінкою 27-34
років, можна з дитиною не старше Юроків.
середньої повноти, не схильною. ЯК І я. до
спиртних напоїв і тютюну. 'Житлом і матеріально забезпечений.
Г.Полтавська область.
Аб. 244.

І•

вмію робити, непогано готую, житлом забезпечений, але згод
ний і на переїзд. Інші подробиці при листуванні чи зустрічі.
Зарані вдячний за домашній телефон. Обов'язково відповім
на лист із фото.
Олександр, Кіровоградська область.
Аб. 241.

Якщо ви стомилися від самотності, вірите в любов, знева
жаєте вульгарність, непостійність і вам не більше ЗО років,
відгукніться, мені 20 років. 160 см, середньо.
’ повноти,
але в
---------------------Мені 27 років. 162 см. нормальної статури, світлорусява.
нормі, волосся світле, очі сірі. Лев. розлучі
~ Проживаю в .Хочу познайомитися з мужчиною 27 31 року, котрий любить
'чена.
МІСТІ. ЛЮОЛЮ/КНИГИ. музику, кіно. Подробиці при листуванні.
дітей, родинний
.... простоту взаємин. Якщо
Бажано фото, яке при необхідності поверну.
Л., Полтавська область.
Аб. 238.

Мені 40 років. 174. см. 68 кг. Був одружений.-розлучився.
Робітник, житлом забезпечений, до спиртного байдужий,
освіта середня. При ході кульгаю. Хотів би познайомитися з
жінкою 33-40 років для створення сім'ї. Подробиці при листу
ванні.
Олександр, м. Кривий Ріг.
Аб. 239.
Молода жінка, душевна, чарівна, з широким колом інтересів
та вмінь /170 см. 60 кг/. росіянка, -познайомиться з добрим,
надійним, ніжним мужчиною старшим ЗО років, здатним
. /^повісти на любов і турботу тим же. Була заміжньою, 12річна донька мріє про татка. Можу зрозуміти і прийняти багато
що. крім егоїзму, підлості і зрадництва. Бажано фото. Пишіть:
354320, Крим, Євпаторія-3. а/с 81.
І.,* Крим.
Аб. 240.

Мені 29 років. 169 см. маю двох дітей, молодшому рік.
Бажаю зустріти мужчину до 35 років, котрий був би для мене
вірним, люблячим чоловіком і хорошим батьком моїм дітям.
За характером — добра, чуйна, скромна. У чоловікові ціную
вірність, турботливість, ніжність, почуття гумору. Житлом за
безпечена.
Т.. Полтавська область.
Аб. 245.
Мені 33 роки. 176 см. світловолоса, очі голубі, до повноти не
схильна, нормальної зовнішності, характер спокійний, розлу
чена. маю двох дітей — 17 і 15 років. Хочу познайомитися з
добрим чоловіком 33-40 років, не нижчим від мене, не схиль
ним до повноти, який серйозно ставиться до створення сім’ї,
з яким можна було б розділити радощі й печалі. Та найго
ловніше. щоб він добре ставився до моїх синів. Якщо є діти —
не заперечую. Легковажних і заради розваг прошу не писати.
Подробиці при листуванні. Чекаю листа, бажано з фото, яке в
разі потреби обіцяю повернути.
О., м.Кіровоград.
Аб. 246.
Дама 41 року. 160 см. 66 кг. зовні приваблива, українка,
освіта вища, житлом забезпечена, шукає мужчину для життя,
здатного зігріти зимову вишню.
Т., м. Кривий Ріг.
Аб. 247.
Я пенсіонерка, в минулому інженер. 57років. 161 см. серед
ньої повноти, характер жвавий, веселий, працьовита. Хочу
познайомитися з чоловіком до 65 років, котрий не п’є. для
створення сім'ї з двох чоловік. Житлом не забезпечені, живу
з сином, згодна на переїзд. У лист прошу вкласти фото, яке
обов’язково поверну.
'
Ніна. м. Запоріжжя.
. Аб*. 248.

Для створення сім'ї познайомлюся з симпатичною, струн
кою дівчиною чи жінкою, не схильною'до повноти, хор'ошою
хазяйкою. 20-27 років. Можна з дитиною до 5 років. ОсвГта і
національність значення не мають. Мені 2/ років, 176 см. ук
раїнець. стрункий, розлучений, дітей немає. До алкоголю бай
дужий. не курю. За характером добрий, спокійний,
урівноважений, багато можу прощати, крім брехні і зради. У
людях найбільше ціную вірність, доброту, порядність. Багато
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ПО НАУКУ
прийшли до Кіровоградського держав
ного педагогічного інституту 680 нових
студентів. Цю цифру визначив план цього
вчального року. А вступні іспити скла
о вдвічі більше бажаючих .отримати
гогічну освіту.
У нинішніх абітурієнтів виявилося набабільше бажань поступити у вуз, ніж
рібних^ до цього знань. Ті ж, хто
ягнув “щасливий білет", невдовзі заовнять аудиторії шести факультетів і
навчатимуться за 13 спеціальностями.
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ПСУЮТЬСЯ
ЧЕРЕШНІ
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Бобринецькому
лісництві
цього року трапилась прикрість:
черешні й вишні, які воно виро
щує, ніхто з жителів не хотів
брати через надмірно високі
ЦІНИ.
% •
В овочевому магазині райцен
тру, куди лісництво завезло
більше сотні кілограмів фруктів,
люди купили лише декілька. Че
решні почали псуватися — і їх
забрали назад.
НАПЕВНО,
ТАК
І
ЗІПСУВАЛИСЯ.
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таборі
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весело

корисно

відпочили.
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Н.ВІКТОРОВА.
„ м.Гайворон.

Вдас. іиформ.
Фото О.КОЛОМИНОВА.
В. ГРИВА.

ЩОБ НЕ ЗБИВАТИ СТОВПИ • • •
/Нотатки

з

сесії

Особливо цікавих моментів на оди
надцятіи сесії обласної Ради було не
багато. Ну про те, що більше не існує
облвиконкому, ви знаєте. Правда, це
/не означає, що обласні структури при
пинили своє існування. Просто вони
тепер будуть, під вивісками обласної
держадміністрації.
Про
припинення
діяльності виконавчого комітету депу
та»и
проголосували
переважною
більшістю
голосів.
Несподівано
різнобій думок і вражень викликало
поставлене на голосування питання
про
передачу
обласній
державній
адміністрації повноважень обласної
Ради народних депутатів щодо вилу
чення і надання земельних ділянок.
Голова обласної Ради В:А.Долиняк за
пропонував свій варіант, за яким де
ржавна адміністрація буде вирішувати
будь яке земельне питання разом з
постійними комісіями Ради з агропро
мислового комплексу та плано'во бюд
жетною. Рішення ніби то компромісне,
але не пройшло и воно. Нарешті
депутат обласної Ради В.Мухін запро
понував повноваження адміністрації
передати, але з тим, щоб згодом їхні
рішення затверджувались сесією. Ця
пропозиція більш менш влаштовувала

обласної

Ради/

депутатів. За неї проголосувала до
статня кількість народних обранців.
Здавалося б, все в порядку. Та після
перерви питання виникло знов. Де
ржадміністрацію не задовольнило таке
рішення. Тоді краще зовсім не давайте
повноважень, а то ми, мовляв, зроби
мо одне, а сесії не сподобається.,
Сесія обласної Ради прийняла ряд
рішень, які покликані координувати
політику Рад нижчого рівня. Треба
згадати рішення “Про обласну програ
му земельної реформи на 1992 1995
роки”, “Про обласний бюджет на 1992
рік", яким передбачено застосування
жорсткого режиму економії. Депутати
прийняли запропонований проект бюд
жету з "такою обмовою /її зробили
депутати
В.Панченко
і
В Мухіи/
Іншого виходу у нас просто немає".
По суті виступи депутатів, робота по
підготовці сесії зводились до одного:
життя наше ускладнюється
чекати
змін на краще поки що даремно. Та
це зовсім не означає, що треба сидіти
склавши руки, час від часу нагадуючи
про соціальну незахищеність малойму
щих. Потрібні конкретні дії.
В.ЛЕВОЧКО.

»

ДЕНЬ
НАРОДЖЕННЯ...
СІМ’Ї

БУДЕ ШКОЛА
А потім з роботами там щось сталося... аж ■
Кіровоградський райком партії свого часу
мав переселитися в нове приміщення, яке до нинішніх днів, у які сповістили, що після
декілька років тому ще більш-менш нор перепрофілювання будівлі там відкриється
мально будували. З серпня минулого року нова восьмирічна школа.
Щасти вам. діти!
сказали, що гуди вселяться працівники
Кіровоградського райвиконкому.

Колгосп “Союз” Знам’янського району має багато прекрасних
механізаторів, таких, приміром, як Павло Гнатович Левченко, який
весною сіяв кукурудзу, картоплю., соняшник, а нині всі ці культури
доглядає, аби восени зібрати великі врожаї. Разом з батьком
літом постійно на роботу ходить і четверокласник Ромко, котрий
теж хоче стати механізатором.

Минулої неділі мєні
довелося побувати на
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В.ФГ ЛОРОВА
м.К ірімим DJ і

ПРОТЕСТ
Познайомившись
із
26 червня 1992 року
комісія у справах непов
“справою Фокіної" .'ро
ноліїніх при Долинській куратура області винег.га
районній
державній ’ протест, Нічого небе.г
адміністрації винесла по
печного, /якого, що за
станову про направлен
громадському
грожус
' ня у спеціальне про
спокою, Ліля не чинила.
фесіино технічне учили
живе
в
До
ще
Л .М.Фбкіної,
1976 Дівчина
линській з мамою, бабу
року народження, жи
тельки ’ Долинської, за сею і братиком. У мину
лому році кинула школу,
те, що .вона систематич
пішла працювати у рай
но ’ бродяжить,
ухи
лясться від навчання та онний вузол зв’язку, до
суспільно корисної ставляла
телеграми
У
праці,
здійснює дрібні бер.езні цього року булл
крадіжки. Для заоезпе
взята на облік Долинсь
чення виконання прий
кою міліцією за дрібні
нятого
рішення
Ділю крадіжки, що сама вона,
помістили в приймань
крадіжки,
ник розподільник
для тобто
неповнолітніх
УВС повністю заперечує.
Кіровоградської
облас
ної
державної
адм і ніс грації.

у

МАНДРИ
ДО
БАРСЕЛОНИ

7 липня на Дніпро в
Києві була спущена на
воду чайка /козацький
корабель/
"Свята
По
крова" Збудував судно
за 2 роки
Львівський
кіш українського козац
тва.
Екіпаж
у
якому
близько сорока козаків,
мас.
на
меті
досягти
Чорного моря, а потїм
податись до Барселони
Через три доби шля
ху.
потрапивши в не
сприятливі
метеоро
логічні
умови,
чайка
зробила зупинку в Чер
касах.
Виявились
по
хибки у конструкції ко
рабля —г слабке стер
но .. Крім цього, козаки
поїхали у Смілу за при
ладом
супутниконого
зв’язку.
Від
нашого
краю в експедиції бере

участь
козак
Васил.ь
Сурмило з Онуфріївни
Наших
мандрівників
могло бути більше, якби
козацтво в краї серии
малое»./серйозніше. Чи.
може, не до снаги-на
шим чоловікам походи
шляхами і ріками Ук
раї ни?
Козаки Буго Гарду на
початку
серпня
руша
ють на Січ. Цього разу
святкування
500 річчя
козацтва буде проводи
ти
під
Херсоном
на
річці Тягинці. Бажаючі
могли б приєднатися.

А.АВДЄЄВ,
отаман
Буго-Гардівської
налалки
українського козацтва.

,

ЗОЛОТА ПОРА
Коли я питала механізаторів про
хід жнив у рідному нашому госпо
дарстві
“Прогрес",
що
в
Олек
сандрівському районі, майже всі во
ни.лише зітхали:
“Що,
мовляв,
говорити.
Сама
знаєш, як воно працюсться нині".
Звичайно,
я знаю.
Батьки мої
колгоспники. Виросла в селі, звикла
до всього. І жнива, як і в попередні
роки, видаються мені майже одна
рист, солому
С.В.Дудник. Решта
ковими. Хоча, як завжди, вони в комбайнів гуркоче, скошуючи пшени
собі таять якусь особливість.
цю.
Нинішні ж, за словами батька,
Багато шанованих господарів с в
сусідів, знайомих і друзів є набагато нашому селі Івангороді. Хоч хоро
важчими від минулорічних. Ринок ших слів від них про наше життя
б’є своєю непродуманістю. Де таке чується менше, але добро в людей
бачено, щоб після важкої втомлюю
лишилося старе. Комбайнер М.І.Мас
чої до знемагань праці комбайнери
ленке, який протягом останніх років
бігали по майстернях і замовляли
тримав першість у господарстві се
деталі, самі длубалися в них, аби
жниварів,
разом
зі
своїм
справити якийсь агрегат? І не спав- ред
ши майже ніч знову з ранковою помічником С.К.Лисицею навіть не
піснею солов’їв зустрічали в полі думає поступатися на жнивах призо
вим місцем.
Не
зменшуватимуть
світанок.
Говорити про центнери зернових, темпів і шофер М.М.Бондаренко та
В. Г.Масленко,
які
які збираються з гектара, ще рано. тракторист
відвозитимуть зерно та солому від
Думаю, раніше все одно цифри за
вищувалися. Тепер, як і в усьому комбайна згаданих механізаторів.
Багато хорошого можна сказати
іншому повсякденному
житті, ми
маємо реальність. А вона не така й про механізаторів колгоспу “Про
грес”. Я ж назву тих, хто ніколи не
погана. Принаймні, в нашому кол
госпі. Незважаючи * на відсутність сумував у цю пору, хто був і зали
дощів, колос налитий, тугий, одним ШИВСЯ завжди МОЛОДИМИ; веселими
словом’ гарний.
на жнивах. Це сьогоднішні госпо
Площ же під зерновими засіяно дарі золотих ланів О. І. Кравченко,
багато,
Озима
пшениця.
жито, І.К.Пугачов,
В.Ф.Рацина,
С.І.Твер
ячмінь, стиглий горох радують око. дий, О.П.Безкороваинии, І.Д.Гниляк,
Горох у нас косять двома косилками В.М.Михайлов, Ф.І.Ходакевич та ба
з причепленими до них жатками, гато-багато інших колег в нашій
М.І.Лісовий
його
помічник сільськогосподарській
працьовитій
П.П.Мойса
та
В.Г.Птуха
з області.
помічником
М.С.Ко'ролем.
Потім
Т. МОРОЗ.
його
а
обмолочуватимуть.
Олександрійський район, к-іі
відвозитимуть зерно водій П.П.Вих” Прогрес”.
--------------------- —д

З ПРИВОДУ ОДНОГО ІНТЕРВ’Ю,
або “ЖИВІ І МЕРТВІ”
Не буду кривити душею,
своє інтерв’ю в "Молодому
комунарі від 11 липня ц.р.
під “претензійною" назвою
“комсомол мертвий, а я ще
ні...” прочитав з цікавістю.
Але цящікавість була зовсім
іншого гатунку, ніж звичай
на. адже в цій газеті друкува
лось не одне моє інтерв'ю.
Прочитав — і, вибачте за
жаргон, "вмер", хоча автор
Ю.Лукашевський стверджує
протилежне.
Чим же завинив, запи
таєте ви. позаштатний ко
респондент обласної мо
лодіжної газети?
Перш, ніж відповісти на це
питання, я згадую влучний
вислів одного діда-земляка.
який
ч часто
для
підтвердження своїх, не за

вжди
аргументованих собі в окремих випадках зга
фактів, говорив "одна баба даний автор, але це, м’яко
сказала"... Якщо чесно, то кажучи, цілий ряд неточно
епоха "смажених" фактів стей. які носять принципо
зникла з рік тому. Однак, вий характер. Ось вони.
прочитавши
згадане
Я не згоден:
•
інтерв’ю, яке. до речі, автор
По-перше, ніколи не був
не спромігся показати мені. кумом директора комбінату
Як це прийнято, в’порядній хлібопродуктів.
журналістиці, впевнився, що
По-друге, маю зовсім іншу
“смаженість" ще живе.
точку зору про комітет у
Що ж так занепокоїло ме
не. людину, яка за своє 44- справах молоді райвиконко
річне комсомольське життя му. зокрема, він не був ство
давала безліч інтерв’ю газе рений. як пише' автор “як
там різного рангу, починаю грім серед ясного 'неба", а
чи з місцевої "районки" і навпаки, райком комсомолу
закінчуючи
ре виступив ініціатором ство
спубліканськими
мо рення комітету і рухав цю
справу.
лодіжними виданнями?
Не хотілося о висловлюва
По-третє.
стосовно
тись настільки грубо і безце відмови Попатенка. на тоді
ремонно. як це дозволяє голови агропромислового

об’єднання, в допомозі
створення посад заступ
ників голів колгоспу по ро
боті з молоддю — він не
відмовляв, а намагався до
помогти.
Псгчетверте. аж ніяк не
міг стверджувати, що пред
ставник Президента має за
рплату в 2о тисяч, а лише ру
ками розвів, так як цієї циф
ри не знав і вона мене й сьо
годні не цікавить.
По-п'яте, дещо інакше ду
маю про посадових осіб, на
званих у статті, принаймні,
не вважаю їх такими, як на
писав Юрій.
Шосте і останнє. Пишучи
серйозний матеріал, я б не
використовував для його
прикрашення таких слів як

“дурдом", "по барабану",
інших жаргонів, а також не
описував би ту інформацію,
яка стосується мого особи
стого життя /придбав
піаніно/ і т.п.
Головний змісі вільної
преси, якої домагаються
справжні-журналісти, пол
ягає. на мій погляд, в безза
перечній достовірності вик
ладених фактів. адже ложка
дьогтю в оочці меду, як пра
вило. приводить до непоп
равного.
Думаю, що це не слід за
бувати нікому і ніколи. В то
му числі і Ю.Лукашевському. -

в.мизін.

На
вулиці
Карпа
Маркса в центрі Мага
дана
підірвав себе,
43-річний
фермер
...
Едуард Рубцов. Сила
вибуху
була такою,
що вікна п’яти по
верхів сусіднього бу
динку повилітали.
Вчинок Рубцова по
яснюється
незгодою
з діями влади, що
тільки
на
словах
підтримує “різні ме
тоди
господарюван
ня".
і

і

і

Мавпочки, як і діти
великі ласунчики. І
найкрихітніиіий
ба<^
нанчик за нечуваною
ціною /250 крб. за 1
кт/ для всіх велика
радість.
. Одна
турботлива
матуся все таки купи
па своїй доньці ба
нанчик і пішла з нею
у
Сімферопольський
зоопарк. Маля мало
добре
серце
імЬ
вирішило
поділитися^Г
бананчиком з мавпоч
кою. Та не встигла
мамочка
порадіти
такій
щедрості.
як
один негарний хлоп
чик перемахнув через
бордюр і відняв ба
нанчик.
Плакала
дівчинка,
плакала макака. І ми.
читаючи, заплакали.

Через
недостатню
•кількість дрібних гро
шей громадянам у де
яких
регіонах
РоСії
видають п’ятитисячні
купюри.
Одну
на
кількох
чоловік.
Потім
люди
кілька
днів разом ходять в
банки,
щоб
їх
розміняти. Ну й до^
жипись!
* * *
У
Ростові на-Дону
триває суд над А.Чи
к а т и л о м ,
гвалтівником убивце
ю. на рахунку якого
жертви,
численні
на цьому
Присутніх
процесі
поведінка
з винувачуваного,
м’яко кажучи, дивує.
Одного разу він вза
галі влаштував у залі
стриптиз. Скинув со
рочку.
розмахував
нею, а потім спустив
і брюки. Під брюками
в нього білизни не
було. Суд вивів А.Чи
катила за аморальну
поведінку.
*

*

*

В
останні дні у
Києві тільки на вулиці
Червоноармійсь-кій
з’явилося чотири пун
кти
обміну валюти.
Ддлар купується за
139 карбованців або
за 202 купони, про>^
дається відповідно за^
170 і 239. Німецька
марка продається за
158
купонів.
ку
пується за 130. Кар
бованці купуються за
1.36 купона, прода
ються
за
1,44. До
речі, курс змінюється
двічі
на
день
і
постійно зростає: на
передодні долар ку
пували
за
108 ку
попів, а карбованець
за 1,25 купона.
*

*

*

Як повідомила теле
радіокомпанія
“Ос
танкіно", а згодом і
“Вести",
було
здійснено замах на
представника Прези
дента Росії у консти
туційному суді, де за
раз слухається “спра
ва про КПРС", С.Щах
рая. За його маши
ною погнався дирек
тор однієї з москов
ських
перукарень у
компанії
двох^
підпилих супутників
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(1

8.00 УТН. 8.10 Циркова про
грама. 9.10 Кінофільм “Театр Па
раджанова" 1 та 2 серії. 10.50
Надвечір’я.
11.45
Музичний
фільм “3 натури малювала Кате
рина Білокур . 12.15 УТН. 16.00
УТН.
16.05 Фестиваль
“Мала
Хортиця”. 16.45 Пісні О.Бїлаша.
17.45 Відродження. 18.35 На
родні мелодії. Державний ор
кестр народних інструментів Ук
раїни. 19.бо УТН. 19.10 Співає
Я.Гнатюк. 19.30 “Хто ми...”. 20.30
-Реклама. 20.35 Фільм концерт
"Візерунки". 20.45 На добраніч,
діти. 21.00 “Дніпро". 2130 Ай Пі
Київ інформує. 21.35 Перлини
душі народної. 22.10 Вперше на
екрані УТ. Художній фільм “Ма
ленький свідок 1 серія. /Індія/.
23.20 УТН. 23.35 Художній фільм
“Маленький свідок . 2 серія.

1

КАНАЛ

ОСТАНКІНО”

5.00
Новини,
5.20
Ранкова
гімнастика.
5.30
7.50
Ранок.
Мультфільм. 8.00 Новини, 8.20
Нове покоління
і__ _...........
.....
вибирає. 9.10
......................
—телефільму
Прем’єра
художнього
“Прощай, Рафаелю". 10.05 Казки
та притчі
наг
“
’*іі народів різних країн.
10.10 Мультфі
ПІ-тЛ)ільм. 10.25. “ГримуФільм-концерт.
ча
дюжина".
11.00 Новини /з сурдолерекла
Йом/.
11.25
На
XXV
літніх
лімпійських
Іграх.
12.55
Мультфільм.
.... ............Телемікст.
.............. .....
13.10
13.55 Блокнот. 14.00 Новини /з
сурдоперекладом/. .14.25 XXV
літні
Олімпійські
Ігри.
15.45
Відпочивай. 16.00 “440 герців".
Музична програма для підлітків.
16.40 Мультфільм. 17.00 Новини.
17.25 Прем’єра короткометраж
ного художнього фільму “Біля
кромки місячного кратера". 18.15
НЕП. 18 45 Щоденник XXV літніх
Олімпійських Ігор. 19.00' Тема.
19.45 Вечірня казка. 20.00 Нови
ни. 20.40 XXV літні Олімпійські
[гри. У перерві - Новини.. 0.25
“Компаньйони".
Художній
те
лефільм.

КАНАЛ

і
I
І

“РОСІЯ”,

2

УТ

7 00
Вісті.
7.25
Час
_ _______
ділових
людей. 7.55 Цілком секретно
50
.... 8
:: 7.3
Пани Товариші.
9.05
Вінілові
джунглі. 9.35 “Листя
Г
трави” Вірші
американських
----------- ------портів
9 55 XXV
літні С/.:;.;.-"-Олімпійські Ігри
Щоденник
Олімпіади
зди. Спортивна гімнастика,
/Жінки;
і/..
Плавання
Бокс.
12.55
Спорт-шоу.
------ ----------- 13.00 Вісті.
13.20 Із
залу Конституційного суду Росії
13.30 Фільм-балет "Ольга . 15.00
Про
бізнес
і
про
себе.’
15.30
Дитяча година /з уроком фран
цузької мови/, 10.30 Там-там Но
вини
16.45 ТІНКО
17.00 Тема з
варіаціями. "Зустріч з музикою”.
17.50 Обличчям до Росії.
18.05
Наш сад. 18.35 Київська панорама
18.55
Спадщина.
Вишгород
Інерція
руйнування.
19.55
Те
лебіржа Інформує. 20.05 Програма
документальних
фільмів.
21.00
XXV літні Олімпійські Ігри. Пла
вання. Велоспорт 21.55 Реклама.
22.00
Вісті.
Астрологічний
прогноз. 22.20 Фільм-концерт “Мені
наснилась
музика”’..
22.55
XXV
літні
Олімпійські
Ігри.
Дзюдо.
Бокс.
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ПРОГРАМА)
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ПРОГРАМА)

8 (X) 3 восьмої до дев’ятої.
8.00» 3 восьмої до дев’ятої.
9.00
ТБ шанс.
9.45
Художній 9.00 Свічадо.
10.30 Художній
фільм “Сама у човні". 11.10 До
фільм "Маленький свідок". 1 та
брого вам здоров’я. 11.55 Му
2 серії. 12.40 УТН. 16.00 УТН.
зичний фільм
Гуровські леген
16.05 Для дітей. Сонячне коло.
Йи” 12.25 УТН. 16.00 УГН. 16.05 16.35 Фільм концерт “У світі чу
(ля дітей. Веселка. 16.35 Зву
дес"
17.05 Мультфільми. 17.25
чать
романси
у
виконанні Пісні рідного краю. 18.00 Впер
К.Плужникова. 17 05 Мультфільм.
ше на екрані УТ. Документаль
17.25 Кукурік і Ки представля
ють.
18.25
"Вернісаж
на ний фільм “Благословляю і мо
Андріївському
узвозі".
19.00 люся..." 19.00 УТН. 19 10 “День
УТН.
19.10 “День за днем". за днем". (Кіровоград) 19.30 На
(Кіровоград). 19.30 Міжнародна ше коло. 20.30 Обережно, гриби.
програма. 20 20 На зламі. 20.45 20.45 На добрайіч, діти. 21.00
На
добраніч,
діти.
21.00 "Дніпро". 21.35 “Привіт. Маріє.
“Дніпро".
21.30
Ай
Пі
Київ IV відбірковий тур фестивалю
інформує.
21.35
Дж.Верді. української популярної музики.
“Ріголетто". Вистава Львівського 22.10 Чусш, брате мій? Р.Попа
тедтру
опери
та
балету дюк. "Вірю в майбутнє України".
їм.І.Франка. У перерві
22.30 22.45 Джокер. Ігрова програма
- УТН. Ї
для молоді. 23.30 УТН. 23.45
фільм "Давайте ство
І КАНАЛ “ОСТАНКІНО” Музичний
римо оперу".
5.00
Новини. • 5.20
Ранкова
гімнастика.
5.30
Ранок.
7.50
І КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
5.00
Новини.
5.20
Ранкова
“Багаті
теж
плачуть".
9.05
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
Мультфільми. 9.50 Концерт учас
ників всесибірського конкурсу Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
теж
плачуть".
9.50
оркестрів та ансамблів народних “Багаті
Прем’єра документального те
інструментів імені Б.Феоктисто
лефільму “Дивак з Підлісної Тав
ва. 10.30 Прем’єра документаль
ли".
10.10 . Л Бернстайн.
Сим
ного телефільму “Біле з черво
фонічні танці з мюзиклу “Вестним на темному тлі". 11.00 Но
історія”.
' 10.30
вини /з сурдоперекладом/. 11.25 сайдська
На
XXV
літніх
Олімпійських Мультфільм.
11.00 Новини /з
Іграх. 12.55 “Лицар музики". До
сурдоперекладом/. 11.25 На XXV
кументальний телефільм.
13^55 літніх Олімпійських Іграх. 12.55
Блокнот. 14.00 Новини /з сурдо
Мультфільм.
13.10
Телемікст.
перекладом/..
14.25 XXV літні 13.55 Блокнот. 14.00 Новини /з
Олімпійські Ігри. 15.55 “У пошу
сурдоперекладом/. 14.25,
XXV
ках капітана Гранта". Художній літні Олімпійські Ігри. 15.35 Сьо
телефільм. 1 серія. 17.00 Нови
годні і тоді. 15.55 “У пошуках
ни. 17.25 Студія "Політика” пока
зує: “Провінція". 17.55 “Багаті капітана Гранта". Художній те
теж плачуть". 18.40 Щоденник лефільм. 2 серія. 17.00 Новини.
XXV літніх Олімпійських Ігор. 17.25 Великі проблеми малого
18.50 Прем’єра документального екрана. 17.55 “Багаті теж пла
18.40
Щоденник
XXV
телефільму "Секретні служби" чуть".
/Франція/.
1
серія.
19.45 літніх Олімпійських Ігор. 18.50
Вечірня казка. 20. 00 Новини. Прем’єра документального те
20.40 XXV* літні Олімпійські Ігри. лефільму “Секретні служби". 2
У перерві — Новини. 0.35 “Гра серія. 19.45 Вечірня казка. 20.00
хамелеона”.
Художній
те
Новини.
20.40
XXV
літні
лефільм. 1 серія.
Олімпійські Ігри. У перерві —
23.00 Новини. 00.30 “Гра хамеле
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УГ
она”. Художній телефільм. 2
7.00 Вісті. 7.25 Час ділових серія.
людей. 7.55 Трансросефір. 8.40
Золота шпора. 9.10 Дозйілля.
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
9.25 Джаз тайм. 9.55 XXV літні
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Олімпійські
Ігри.
Щоденник
Олімпіади. Плавання. Спортивна Час ділових людей. 7.55 Вікно в
Росію.
8.50 Програма “Ключ".
гімнастика /жінки/. Баскетбол
/чоловіки/.
12.55
Спорт-шоу. 9.05 Надзвичайна ситуація. 9.50
Спорт шоу.
9.55
XXV
літні
13.00 Вісті. 13.20 Із залу Консти
Олімпійські
Ігри.
Щоденник
туційного суду Росії. 13.30 Хо
Олімпіади. Плавання. Спортивна
реографічні новели. 14.15 Доку
ментальні
фільми.
і4.45 гімнастика /жінки/. 11.55 “Смак
Інструментальна музика.
15.00 халви”. Художній фільм. 13.00
13.20 Із
залу
Консти
Телебіржа.
15.30
Якщо
вам Вісті.
Після...
15.40
“Дитячі
мрії". туційного
суду
Росії.
15.00
Прем’єра фільму /Франція/. 12 Бізнес, Нові імена. 15.15 Сигнал.
серія. 16.Об Студія "Рост". .16.30 15.30 Ази кар’єри 15.45 Христи
Тамтам новини. 16.45 ТІНКО. янська програма. 16.30 Там там
17.00 Музика міста. 17.20 Петер новини.
16.45
ТІНКО.
17.00
бурзький
міф.
“Д’м
Шере
Трансросефір.
Далекий
Схід.
метєвих". 17.50 Золотий Остап". 17.45 Обличчям до Росії. 18.00
18.05
Парламентський
вісник. Київська панорама. 18.20 Фільм
18.25 УХУ літні Олімпійські Ігри.
Бокс. 18.45 Київська панорама. концерт "Козацьке коло". 19.00
19.05 Концерт духовної муз.ики. Вісті. 19.20 Телебіржа інформує.
19.20 XXV літні Олімпійські Ігри. 19.30 “Санта Барбара". 63 серія.
Плавання. Бокс. 21.00 Телефільм 20.20 Світлиця. 21.40 Музичний
“Буду щаслива, якщо..." 22.00 фільм. “Спогад про Лисенка".
Вісті.
22.20
Музичний
Вісті.
Астрологічний
прогноз. 22.00
22.20 Фільм концерт “Весняні фільм “С.Стрезєва". 22.55 XXV
Ігри.
Вело
Возваги”.
72.55
XXV
літні літні Олімпійські
ілімпійські Ігри. Дзюдо. Спор спорт. Дзюдо. Стрільба. Плаван
тивна гімнастика /жінки/.
ня. .

УТ

ЗО

И

липня

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Наше коло. 10.00 Художній
фільм “У смузі прибою". 11.25
Співає Валерій Буймістер. 11.55
УТН.
12.10 Короткометражний
художній телефільм “День на
родження”
12.55
О Тищенко.
Концерт з прологом і епілогом.
16.00 УТН. 16.05 Для дітей. Be
селка.
16.35
Документальний
фільм “На цвинтарі розстріляних
ілюзій". 17.00 С.Єфремов, О.Ко
ган. “Ще раз про Червону Ша
почку". Вистава Тернопільського
обласного театру ляльок. 07.50
Вас запрошує оперета.
18.45
Мультфільм.
1900 УТН.
19.10
"День за днем’’. /Кіровоград/.
19.30 У нас в гостям Філіпп
Кіркоров. 20.40 Реклама. 20.45
На
добраніч,
діти.
21.00
“Дніпро".
21.30
Ай
Пі
Київ
інформує. 21.35 Хроніка МВС.
21.45 Молодіжна студія “Гарт”.
Фестиваль “Слов’янський базар".
23.45 УТН. 0.00 Художній те
лефільм “Тільки УДВОХ".

І

КАНАЛ

“ОСТАНКІНО”

5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
“Багаті
теж
плачуть".
9.50
Мультфільми.
10.10
Клуб
мандрівників /з сурдолерекла
дом/. 11.00 Новини /з сурдопе
рекладом/. 11.25 На XXV літніх
Олімпійських Іграх. 12.55 З.Ко
шич грає Ф.Шопена. 13.10 Те
лемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 Но
вини /з сурдоперекладом/. 14.25
XXV літні Олімпійські Ігри. 15.55
“У пошуках капітана Гранта". Ху
дожній телефільм. З серія. 17.00
Новини. 17.25 ... До шістнадцяти
і старші. 17.55 "Багаті теж пла
чуть".
18.40
Щоденник. XXV
літніх Олімпійських Ігор. 18.50
Прем’єра документального те
лефільму “Секретні служби". З
серія. 19.45 Вечірня казка. 20.00
Новини.
20.40
XXV
літні
Олімпійські Ігри. У перерві
23.00 — Новини. 1.00 “Нічний
візит". Художній телефільм. 1
серія.

КАНАЛ

УТ

ПРОГРАМА)

(І

“РОСІЯ'’,

2

неділя

П’ЯТНИЦЯ

УТ

■ І

ЗІ

липня

(І

ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої, до дев’ятої
9.00 Музичний фільм “Ательє".
9.30 Художній фільм “Театраль
ний сезон". 10.35 Концерт капе
ли бандуристів України.
11.35
Сонячне коло. 12.05 УТН. 16.00
УТН 16.05 До Всесвітнього фо
руму українців. Співає Лілея Во
лянська /Канада/. 16.50 Сад, го
род.
17.05 Канал “Д"-. 18.05
“Дзеркало". /Кіровоград/. 18.25
Естрадний концерт. 19.00 УТН
19 10 Українська фантазія. 19.30
Заплановані зустрічі. На прямо
му
зв’язку
начальник
Кіровоградського УВС . Ю.Крав
ченко. 20.45 На добраніч, діти.
21.00 “Дніпро". 21.35 С.Воробке
вич. "Велике кохання і пан на
чальник”. Вистава Чернівецького
українського драматичного теат
ру
ім.
О. Кобилянської.
23.30
УТН. 23.45 Мультфільми. 0.35.
Державний
естрадно сим
фонічний оркестр України вико
нує твори американських компо
зиторів.

І

КАНАЛ

“ОСТАНКІНО”

УТ

(І

* ■ 2 СЕРПНЯ

СЕРПНЯ
ПРОГРАМА)

8.00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Привіт, Маріє IV
відбірковий тур фестивалю ук
раїнської
популярної
музики.
9.05 Для дітей. Художній фільм
із субтитрами “Літо в Чере
пашцГ. 1 серія. 10.20 “Віртуози"
у Львові.
11.15 Доброго вам
здоров’я. /Професія: медсестра.
Інтерв’ю, яке вас зацікавить/.
11.45
Синхронне
плавання.
Першість СНД. 12.20 УТН. 12.35
Концерт
симфонічної
музики.
13.40 Телефільм “Розкажи про
мене" /Г.Косинка/.
14.05 До
B. сесвітнього форуму українців.
“І всі ми українці". Концертна
програма. 14.50 Солдатські лис
ти. 15.30 Всерйоз і жартома.
Естрадна програма 16 50 Теле
фан. Хіт парад. 17.35 Відродити
душу. Живописці О.Бородай і
О.Бабак.
17.55
Художній
те
лефільм
“Собака на сіні”.
1
серія. 19.00 УІН. 19.10 Кераміка
для нас.
19.30 Художній те
лефільм
“Собака на сіні". 2’
серія. 20.45 На добраніч, .діти.
21.00 "Дніпро". 21.30 Ай Пі Київ
інформує.
21.35
Арт майдан.
23.10 УТН. 23.25 “Рок полігон".
/Кіровоград/.

5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика.- 5.30 “Ранок". 7.50
Мультфільм. 8.00 Полини. 8.20
І КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
“Багаті теж плачуть". 9,0£ Фер
-6.30 Суботній ранок ділової
мер 92. Міжнародний фестиваль
людини.
7.30 На XXV літніх
кантрі і фолькмузики 10.00 XXV Олімпійських
Іграх.
8.10
літні Олімпійські Ігри. 11.00 Но
Прем’єра
науково популярного
вини /з сурдоперекладом/. 11.25 фільму “Музичні інструменти та
На
XXV
літніх
Олімпійських їх історії". 8 серія
8.35 Як
Іграх. 12.55 Мультфільм. 13.15 досягти успіху. 8.50 Радіо “Тру
Бридж. 13-40 Бізнес клас. 13.55 ба". 9.20 Центр. 10.05 XXV літні
Блокнот. 14.00 Новини /з сурдо
Олімпійські Ігри. 12.10 НЛО: Не
перекладом/.
14.25 XXV літні
оголошений візит. 12.40 Музей
Олімпійські Ігри. 15.55 "У пошу
на Делегатській. Ярмарок чудес.
13.10
Прем’єра
художньоках капітана Гранта”. Художній
публіцистичного фільму “Людина
телефільм. 4 серія». 17.00 Нови
Фільм 2.
14.00
ни. 17.25 Людина і закон. 17.55 чи диявол?".
Новини /з сурдоперекладом/.
Прем’єра художнього телефільму
14.25 Фільм — дітям. "Пригоди
“Пригоди чорного красунчика”. З
маленького Мука". 15.30 У світі
серія. 18.20 ТБ лНева”. Хто з
тварин.
16.10 Снилося шахмато
нами?
18.40
Щоденник
XXV
літніх Олімпійських Ігор. 18.50 • ве... 16.55 Мультфільм “Бджола
Майя". 17.20 Щасливий випадок.
“ВІД" представляє: “Поле чу
18.25 Вперше на телеекрані. Ху
дес”. 19.45 Вечірня казка. 20.(X) дожній фільм “Етюди про Врубе
Новини.
20.40
XXV
літні
ля". 19.45 Вечірня казка. 20.00
Олімпійські Ігри. У перерві
Новини.
20.40
XXV
літні
23.00
Новини.
1.45
"Нічний
Олімпійські Ігри. У перерві —
візит". Художній телефільм. 2
23.00 Новини.
серія.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,

2

УТ

7.00 Вісті. 7.20 Час ділових
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.30
людей. 7.50 У зоні Ла Маншу. Час ділових людей. 8.00 Студія
8.20
Прощавай,
зброє.
8.50 “Нота.бенр". 8.40 Дозвілля. 8.55
Дозвілля. 9.05 “Санта Барбара”. Кабаре “Нісенітниця". 9.55 XXV
Художній телефільм. 63 серія. літні Олімпійські Ігри. Щоденник
9.55 XXV літні Олімпійські Ігри. Олімпіади. Волейбол /чоловіки/.
/чоловіки/.
12.55
Щоденник Олімпіади. Баскетбол Баскетбол
/чоловіки/. Волейбол /жінки/. Спорт шоу. 13.00 Вісті. 13.20 Із
Бокс
12.55 Спорт шоу.
13.00 залу Конституційного суду Росії.
13.30 Свічадо. 15.00 Телебіржа.
Вісті.
13.20 Із залу Консти
15.30 Рок , чистої води.
15.50
туційного суду Росії. 13.30 Му
Листи
з Ялти.
16.30 Там там
зичний
фільм
"С.Я. Лемешев".
16.45
ТІНКО.
17.00
15.00 Термінал. 15.30 Мінарет. новини.
Трансросефір. 17.45 Панове то
15.45 Пілігрим. 16.30 Там там но
вариші. 18.00 Київська панорама,
вини 16.45 ТІНКО. 17.00 Транс
росефір. 17.45 .Парламентський 18.20 Естрадний концерт. 19.00
вісник. 18 00 Київська панорама. Вісті. 19.20 Свято кожен день.
18.20 В.Губаренко. Моноопера 19.30 XXV літні Олімпійські Ігри.
"Ніжність".
19.00 Вісті.
19.20 Велоспорт. Плавання. 20.00 Те
XXV літні Олімпійські Ігрц. Бокс. лефільми “Один, два. три", “На
теплій землі". 20.30 XXV літні
Плавання. Спортивна гімнастика Олімпійські
Ігри.
Велоспорт.
/жінки/. 21.55 Реклама
22.00 Легка атлетика. 21.00 Телешоу
Вісті. 22.20 Фільм концерт “Со
“Бумеранг". 22.00 Вісті. 22.20
коли*1.
22.56
XXV
Пітні Концерт Лілії Сандулеси. 22.55
Олімпійські Ігри. Дзюдо. Спор
XXV літні Олімпійські Ігри. Дзю
тивна гімнастика /жінки/.
до. Бокс. 0.00 Співає Київ.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,

2
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.7.00
і
Вісті.
7.20
“Іркутськтелефільм"
представ
ляс... 8.00 Баскетбольний огляд
НБ’А. 8.30 Програма ”03". 9.00
Ретро естрада.
9.10
Пілігрим.
9.55 XXV літні Олімпійські Ігри.
Щоденник Олімпіади. Легка ат
летика.
Плавання.
Велоспорт.
12.55 Спорт шоу.
13.00 Вісті.
13.20 Денний сеанс. "Єдина".
Художній фільм. 14.55 “Бурда'
моден” пропонує... 15.25 Зазир
немо у святці. Фільм про життя
преподобного Серафима Саров
ського. 15.55 Росія і світ. 16.25
Майстри.
Зустр-і з акторами
C. Немолясвою, батьком та сином
Лазаревичи. 17Ю Парпаментсь
кий вісник. 17.25 Київська пано
рама.
17.45 Надвечір’я
18.40
Мультфільми. 19.00 Вісті. 19.20
Свято кожен день- 19.30 XXV
літні Олімпійські Ігри. Легка ат
летика.
Спортивна
гімнастика
/жінки/. 22.00 Вісті. 22.20 Му
зичний фільм “Глечик біля коло
дязя".
22,55
XXV
літні
Олімпійські Ігри Дзюдо. Спор
тивна гімнастика /жінки/. •

УТ

(І

ПРОГРАМА)

8.00
УТН.
8 10
Ритмічна
гімнастика 8.30 У неділю вранці
9.30 Для дітей Художній фільм
із субтитрами “Літо в
Чере
пашці". 2 серія
11 00 Концерт
оперних співаків України. 12.25
Науково популярний
фільм
“Дев’ять років з екстрасенсами".
Частина 2. 13.35 УТН. 13.50 Ме
лодії і ритми молодості. Група
Стаса Наміна. 14.15 “Як много
важить слово”. 14.45 “Під зна
ком
питання”.
/Кіровоград/.
15.45 Дитяче музичне кафе. Под
орож по Дніпру.
16.30 Маю
честь. 17.30 Свято, яке завжди з
нами.
"Пролісок”
у
Франції.
/Кіровоград/. 19.30 Зичимо щас
тя
20.30
Мультфільм.
21.00
“Дніпро". 21.35 Художній^ те
лефільм “Небесні ластівки”. 1
серія. 22.40 УТН. 22.55 Художній
телефільм "Небесні ластівки". 2
серія.

І

КАНАЛ

“ОСТАНКІНО”

6.00 Година сили духу. 7.00 На
XXV літніх Олімпійських Іграх.
7.45 Тираж “Спортлото”. 8.00 З
ранку раненько. 8.40 Можливо
все. 9.10 Ранкова зірка. 10.00
Прем’єра документального те
лефільму “Серафим Саровський.
Повернення".
10.50 XXV літні'
Олімпійські
Ігри.
12.30
IX
Міжнародний фестиваль
теле
програм народної творчості “Ве
селка”. 12.55 Кіноафіша. 13.10
Прем’єра документального те
лефільму із серіалу “Заповідники
дикої
природи”.
Фільм
10.
/Франція/. 13.35 Прем’єра ху
дожнього телефільму “Марк і
Софі". Фільм 10. 14.00 Новини
/з сурдоперекладом/'. 14.20 XXV
літні Олімпійські Ігри. 15.30 Клуб
мандрівників.
16.15 Панорама.
16.55 Уолт Дісней представляє.
17.45 Новини.
18.00 Прем’єра
документального
фільму
“Російське
щастя".
19.00
Прем’єра художнього телефільму
“Викрадення
Прозерпіни”.
/Італія/. 20.00 Підсумки. 20.45
XXV літні Олімпійські Ігри. У
перерві
23.00 — Новини.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,
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7.00 Вісті-. 7.20 Мульти пульти.
7.30 Чемпіонат світу з баскетбо
лу серед професіоналів
НБА.
8.30 Хочете, вірте... 9.00 “Супер
книга". Мультфільм. 23 серія.
9.25 Ати бати... 9.55 XXV літні
Олімпійські
Ігри.
Щоденник
Олімпіади. Велоспорт. Легка ат
летика. Волейбол. Теніс. У пе
рерві
Спорт шоу. Вісті. 15.20
Телетеатр Росії. Бенефіс Н.Касаткіної та В.Васильєва. 16.25
Зигзаг
удачі.
Телевікторина.
17.05 Незнайомий Бурков. Листи
.до друга. 17.55 Вечір у Соколь
никах з С.Шаровим. 18.25 Музич
не село. 18.55 Реклама
19.00
Вісті. 19.20 Обличчям до столиці.
Публіцистична
програма.
19.35
Леся Українка. "Оргія". Телеви
става. 20.50 Бандура любові.
22.00 Вісті. 22.20 Спорт шоу.
22.25 XXV літні Олімпійські Ігри.
Дзюдо. Легка атлетика. Плаван
ня. Баскетбол /чоловіки/.

> Яблука з райських
садів

НА ДОЗВІЛЛІ
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щоб Йосип Віссаріонович
Люди вмирають, і гас
нуть зірки. Одні — тихо, мав змогу в’їжджати на
кладовище
на
своєму
непомітно, інші — яскра
персональному авто, по
во і безслідно, метеора
далі від людських очей
ми. Та бувають зірки,. за
гибель яких змінює хід Хоча, якщо б хто і за
На примітив зажуреного ти
планет
і
світил,
їхньому місці потім ще рана, все одно б про це
довго не затягується ,Діра вже нікому не розповів
Не по собі якось. Йде
і ми відчуваємо протяг,як
із
відчиненої кватирки. мо і згадуємо історію,
Серед таких
зірок ' — розказану
нашим
московським
сг^льним
зірка Володимир Висоць
приятелем, почуту ним, у
кий...
Не
потрібно свою чергу, від рідного
Що?
діда, який разом із. коле
більше про нього? Начи
талися, надивилися, на
гами — співробітниками
НКВС — таємно ховав під
слухалися? Наїлися?.. Хо
ча. можливо, ще ятрить і однією із кам’яних брил
не
Відпускає від себе Новодівочого кладовища
труп людини №2 — Лав
кривава зарубка на сер
рентія Берія. Втім, місце
цях наших від втрати лю
не
за
дей. духовно споріднених поховання * дід
з
Володимиром
пам’ятав
/стояла
глуха
Віктора
Цоя
та
Ігора ніч/, а точніше — забув
Т алькова?...
за
завданням
Треба пам’ятати, повер керівництва.
Незатишно нам... І ми
гатися думками, приходи
ти до нього. А не чекати йдемо на Ваганькове. Тут
круглих дат.
кожного дня багато дію
Дванадцять років мину дей: суцільне народне
ло, як не стало Висоцько ломництво
до
го, а пам'ять усе повер Сергія Єсеніна: не
тає у розпечений липень вають Миронова. Да,«,)
вісімдесятого,4 у темну, Пахомову, не так давно
задушливу ніч, яка рва- померлих акторів Бурко
ною раною викарбувалася ва, Спиридонова, Демича.
на
тілі
російської Одного з нас у свій час
літератури, Тоді ми ще не дуже вразило, аж до шо
відчували, що втрата ве
кового стану, коли йдучи
непоправна. алеями Ваганькового, він
личезна.
несподівано натрапив на
Відходив
__ _ один
<
із вели
ких, • метався із розбитим свіжу могилу /яка знахо
дипася майже на самій
а
бата
серцем,
країна доріжці/ відомого актора
томільйонна
Юрія Богатирьова. Увесь
спокійно працювала, ди
вилася Олімпіаду, жувала, майже містичний жах був
спала
Ніхто не бив у у тому, що тоді він ще не
набат, ніхто не стукав ку знав про його смерть.
А ось море квітів. Мо
лаками в оббиті шкірою
двері. І соромно нам ста гили Талькова, трьох мо
ло лише потім. Вибач нас, сквичів — безневинних
жертв серпневого путчу
Володю!..
Де ти зараз? Рвеш яб- На ^іаш погляд, до цих
обов’язково
лука у райських садах? поховань
Женеш непокірних .коней потрібно завітати новим
повз урвище? Чи співаєш президентам суверенних
І незалежних республік.
своїх пісень душам загна
них і вбитих? Може, і Тому ж Леонідові Кравчу
відповів би — та не мож ку. Ох, думаю, не був би
він Президентом вільної
на докричатися... Невми
руча тінь безсмертного України, якби не пролила
співака Орфея, веди нас ся кров цих хлопців...
...Проте бже час йти
до нього?
...Напевно, можна було назад. Ось і вихід. Побли
б піти і на Новодівоче зу у кількох кроках зна
ходиться Його могила. Не
кладовище. Вистояти до
вжелезну чергу, заплати
треба себе обманювати —
ти зазначену суму /чим ми йшли насамперед для
торгуємо?../, подивитись зустрічі з Ним. Чому ж
знамениту
скульптурну’ ідемо
на
зворотньому
композицію
Ернстаі шляху? Можливо, всупеНєізвєстного на
могиліі реч іим, хто з порога
Хрущова, завітати до Го волає: "А де лежить Воголя,
Маяковського,, лодя? Гайда до нього!" А
пройти до могил Райкіна, ми
вважаємо,
що
до
Папанова... А неподалік зустрічі із Ним потрібно
від поховання Молотова якось
внутрішньо
натрапити на обеліск із підготуватися, зосереди
зображенням
Надії тися, тому і пішли спочат
А лі лу свої,
дружини ку до інших.
Сталіна...
Втім,
най
Не відкриємо великої
сильніше враження зали таємниці, якщо скажемо,
шає непримітна лавочка що багато хто приходить
напроти. На ній, кажуть, сюди, щоб потім сказати:
колись
сидів
сам
бе
“Я там був, а ти — ні. І
зутішний
удівець, мені з тобою розмовляти
Зізнаємося
відверто: тепер нічого". На жаль,
хотіли було присісти, та окрема частина таких собі
якась невідома внутрішня псевдоприхильників пое
сила не дала цього зро
та /втім, у кого з великих
бити. До речі, поблизу не було цього сміття!/
а
.могили дружини ^батька перетворила його на фе
народів” знаходяться во
тиш кінця XX століття.
рота /зараз заперті/, які Бути у Москві і не побу
були зведені для того, вати, не сфотографувати

>
♦
>

♦
♦♦
♦
♦♦
+♦
♦
♦+
♦♦
++

Засновники- координаційна
рада СМОК і трудовий
колектив редакції
Наш р'р Ав 002700202 у дирекцій
Укрсоибанку м. Кіровограда, МФО
323293.

.
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МКП фірма “ПОГЛЯД
вул. Полтавська, 71.
х
ПОНЕДІЛОК. 27 ЛИПНЯ
10.00 "Людина павук". Мультфільм.
11.30 “Покровитель". Бойовик. У
лі Д.Чен.
13.56 “Шафа Кемрона”. Фантастика.
15.30 “Наречена реаніматора”. Жахи.
17.30 “Смерть у космосі”. Фантастика.
19.30 “Як зробити кар’єру”. Комедія.
21.30 “Смертельний стриптиз". Філь
дорослих.
ВІВТОРОК. 28 ЛИПНЯ
10.00 “Гулівер”. Мультфільм.
11.30 “Бійка в Бетл Крик”. Бойовик. У го
повній голі Д.Чен.
13.30 “Електрошок". Фантастика.
15.30 “Генрі /портрет маньяка вбивці/". Жа
17.30
повній
19.30
21.30
лих.

ся біля Висоцького? Нон
сенс? Так само, як недавно було поганим тоном не
побувати
у
Мавзолеї
Леніна, чи не написати
фарбою три веселі букви
на обезголовленому по
стаменті Дзержинського,
що
напроти
“Дитячого
світу” в Москві...
х
Та, мабуть, усе ж голо
вне — не відвідати моги
лу, а постояти біля неї,
прислухатися до плину ду
мок. які володіють тобою
У цю мить, відчути, які
внутрішні
зміни
відбуваються
у
твоєму
єстві, подумки поговорити
з Ним. І тоді виходиш за
ворота
кладовища
кращим,
очищеним,
наче
опісля церковної сповіді і
спокути всіх гріхів своїх.
Зараз виникла /точніше,
знов повернулася/ мода.
пона
розмови , про
пара
тойбічне
життя,
лельні світи, куди нібито
переходять
після
своєї
фізичної смерті Всі люди.
Якщо стати на таку, точ
ку зору, то у якомусь із
суміжних нам' світів живе
і
Висоцький.
Так
Що
цілком можливо, що хто
небудь
колись
і
зустрінеться
із
поетом
десь Там.
І коли в одного з нас
п’ять років тому помер
місячний
син,
то
по
чорнілий від горя батько,
проводжаючи немовля у
вічний шлях, подумки по
прохав Висоцького, щоб
той узяв небіжчика за ру
ку і освітив йому вогнем
своєї свічки довгий путь
до Всевишнього. Ось чо
му у цій
статті
слова
і
“Його", “Ним тощо напилітери.
сані
з
великої
Хтось вірить у Бога, Ми
віримо у Висоцького...
Його зараз дуже не вистачає. Саме він міг би
поставити напрочуд • точ
ний діагноз тому мараз
мові, що нині відбувається
із нами, усією країною.
Він би склав про все чес
но і відверто. Кожний би
отримав по заслузі. Л пар
тократи, і демократи. А

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

м. Кіровоград,
вул. Луначарського,
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що у числі перших ВІН
поліз г>ід танки пере
вороту 19 21 серпня, це
однозначно. Втім, якщо 6
приміром,
він
склав,
пісню про Єльцина, то цей
твір мало був би схожий
на осанну чи панегірик.
Браття,
просимо
тих,
хто зіткнеться із Висоцьким у неземних світах: не
чіпляйтеся до Нього із
фанатизмом
первісного
дикуна. Облиште, можли
во він складає нового
вірша чи пісню про веред
ливих і примхливих коней
перебудови,
які
на
стрімкому віражі скинули
затьмареного
ілюзіями
вершника. Немає зараз
таких віршів і пісень. І не
буде. Не той народ зараз
пішов — ковбасний...
Кажуть: що покладеш на
могилу
тому,
до ^ого
прийшов, те він і отримає.
Можливо, це й дійсно так,
і . кладовища
володіють
справді .
дивовижною
здатністю ретранслювати,
переміщувати предмети із
нашого виміру в іншій.
Туди, куди йдуть наші
рідні і близькі. Куди два
надцять років тому пішов
і Володимир Висоцький...
•• Що ви покладете йому
на могилу? Квіти? А може,
йому
потрібне
щось
інше?.. * Щоб його
не
спокійна душа не рвалася
до нас із потойбічного
світу, щоб захистити, убе
регти, аби не справдилися
передсмертні
слова
Андрія Сахарова: “Завтра
буде
громадянська
війна..."
Згадайте Його. Запаліть
свічку і чарку налийте,
Нехай і нам, і сотням
з-за
інших всміхнеться
хмари хрипкийг соловей,
“черный аист москов
ский”, Володимир Висоць
кий!..
А може в його особі
було пришестя Христа на
Землю у XX столітті? Іісус
помер. Але потім воскрес.
Воскресни, Володю!..

Ю.ЛУК АПІГВСЬКИІІ,
О.КАЄНКО.

-------

Газета виходить щосуботи.

СЕРЕДА. 29 ЛИПНЯ
10.00 Мультф.ільми У.Діснея.
11.00 “Ліквідатори". Фантастика. Бойовик.
13.30 “Росіяни". Пригоди.
15.30 “Ні*4 живих трупів". Жахи.
17.30 “Пекромани". Містика.
19.30 “Видати за відкуп”. Бойовик. Комедія.
21.30 "Дев’ять з половиною тижнів". Фільм
для дорослих. У головній ролі К.Бесінджер
М.Рурк.
ЧЕТВЕР, ЗО ЛИПНЯ
10.00 “Міккі Маус". Мультфільми.
11.30 “Мої щасливі зорі". Комедія. У головній
ролі Д.Чен.
13.30 “Порив у часі". Фантастика.
15.30 “Цвинтар домашніх любимців”. Жахи.
17.30 “Судний день”. Бойовик.
19.30 “їй про мене ні слова". Комедія.
21.30 “Жіноча одержимість". Детектив для
дорослих.
П’ЯТНИЦЯ, 31 ЛИПНЯ
10.00 “Попелюшка”. Мультфільм.
11.30 “Кіборг". Бойовик. У головній ролі
Ж.К.Ван-Дамм.
13.30 “Блискавка". Фантастика.
15.30 “Крапля". Жахи..
17.30 “Операція "Покер". Бойовик
19.30 “Таємне побачення". Бойовик. Комедія.
21.30 “Як стати чоловіком”. Бойовик для
дорослих.,
СУБОТА, 1 СЕРПНЯ
10.00
“Про
турботливих
ведмедів".
Мультфільми.
“Ніндзі черепашки Г'л Бойовик
“Досконала зброя". Бойовик.
“Опікун”. Жахи.
“Якби краса вбивала”. Бойовик. Ко,

/Ц

♦+
♦
+♦
♦
+
+♦
4+
+
.4
4
♦
♦4
4♦

“Нью-Йорк". Бойовик.
.“Рокова жінка". Детектив для дорос
НЕДІЛЯ, 2 СЕРПНЯ
10.00
“Фантастичні
пригоди
Робінзона".
Мультфіільм.
11.30 “Ніндзі-черепашки-2". Бойовик.
13.30 “.Рай
„. акули". Пригоди.
15.30 “Мисливці за наркотиками”. Бойовик.
Поцілунок".
17.30 “
----------------- ” Жахи.
часи".
Комедія.
19.30 “Незабутні
_____ 7
___________
_ .
21.30 “Гвенделен". Фільм для дорослих.

*

І4
+

ГкшорЙіертжр
польська еротика
ри
т«ік
називається фільм,
І зі смаком
^?нсС^а18.3^Є^ЖА5^О;Л^.3^;,В™<;
20.30. У малому залі американським пригодниць
кий фільм Грандіозне викрадення американських
дівчат
лемонстпуватиметься на сеансах:
10.20;
Г4.?0; 18.20. Люб язно запрошуємо. В цьому ж
залі вам пропонується переглянути аргентінську
стрічку "Полювання на монстріа . якщо зумієте
побувати на сеансах: 12.20; 16 20 або 20.2и

Кінотеатр

Комсомолець

Нодци пригодницьким американським фільм "Го
рець-2
.ще
раз
переконає,
що
американська
кІнопродукція добротніша вітчизняної Видовищні'
кіно у Полівуді робити вміють. Нагадуємся стрічку
^^нструватимуть на сеансах: 14.20; 16.20; Г8.2и;

„

Кінотеатр імені Дзержинського

У чррвоному зсілі дивіться нову комедію Детек
тив
Др.уга^.надзвичайна пригода ’
виробництва
Сеонси: Г(т
У зеленому залі демонструватиметься розва
жальн.'і
американська
кінострічка
Кмітливі
^ну^та
сеансів:
10. Г0;
12 10:
14 10.

. „Кінотеатр

Мир

♦♦
♦
♦♦
♦+
+

О 14 годині 20 хвилин з 2/ гто 3.0, липня малята
подивляться
художній
фільм
Принц привид
/ТУРКЧО^'я/ А з 31 липня по„2 сербня хуДожніи
с'Жу” о НГ<1 >58РТуЮТЬ /Чеіослов^чина/’
Для дорослих глядачів з 27 липня по 2 серпня

КУПЛЮ
55 99 27ИКИЙ будИНОК у сепі

Телефони: редактор» — 22-54-26; відповідального сенретаря — 22-27-65; секторів: економіки та енрлогії —
22-04-84; культури І моралі — 22-29-92; комсомольського
життя та політики — 22-04-84; учнівської та студентсьної 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.

Обласна друкарня, н. Кіровоград, вул. Гліини, 2.

і ~

“Гудзонський яструб". Бойовик. У го
ролі Б.Білліс.
“Як це буває у Квізі". Комедія.
“Ох, же ця наука". Комедія для до.рос

+
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