
К Л УБ “ВАШІ КУМИРИ”
Редакція висилає портрети відомих співаків та акторів. Ціна одного знімка

16 КУПОНІВ
Гроші з будь якого поштового відділення перекажіть на розрахунковий рахунок № 002700202 у дирекції 

укрсоцбанку м.Кіровограда, МФО 323293 і квитанцію про відправлення грошей, замовлення /чиї фото хочете 
мати/ та конверта з вашою адресою ВГОРІ надсилайте. 316050, Кіровоград, Луначарського, 36, редакція газети 
“Молодий комунар”, “Ваші . кумири”. Ви можете одержати фото М.ЧАКРАьОРТІ, С.РОТАРУ, В.ЦОЯ, 
З .МАЛИКОВА, МАДОННИ. І.ТАЛЬКОВА, В. ВИСОЦЬКОГО, С.СТАЛЛОНЕ, А.ШВАРЦЕНЕГГЕРА. Ж. К.ВАН

АММА, Д.ХАРАТЬЯНА, Ф.КІРКОРОВА, В.ПРЕСНЯКОВА. Н.НЕГОДИ, а також головних героїв фільму “Багаті 
теж плачуть", чиї ролі виконують В.КАСТРО і Р.ГЕРРА /на знімку/.

У наступному номері “Молодого комунара” ви зможете дізнатися про 
цікаві факти з життя чарівної Маріанни.

Молодий комунар"При газеті
працює

“КЛУБ ЗНАЙОМСТВ"
Щоб вмістити в ньому 

оголошення, перешліть 32 крб.
на розрахунковий рахунок 

002700202 ■ у дирекції Укрсоцбанку 
м. Кіровограда, МФО 323293.
Квитанцію про відправлення грошей, 
короткий текст Вашої об’яви та 
три чистих конверти відправте за 
адресою: 316050, Кіровоград,
Луначарського, 36, редакція газети

%

“Молодий 
знайомств".

комунар”, "Клуб
Редакція БЕЗПЛАТНО

перешле усі листи, що надійдуть 
для Вас на адресу “Клубу 
знайомств".

Вдова, 36 — 170 — 67. струнка, приємної 
зовнішності, освіта педагогічна, дочці 15 років. 
На добро завжди відповімгдобром. Не можу ла
ятися, лицемірити, не терплю хамства. Познай
омлюся з чоловіком, котрий бажає створити 
сім'ю на основі взаємоповаги і любові і зможе 
стати нам опорою в житті.

Аб. 249. Надія.
49 років, 176 см, розлучена, зовнішність і по

внота в міру, роботою та житлом забезпечена, 
проживаю з донькою 16 років. Для створення 
.сім’ї познайомлюся з чоловіком 55-60 років, не 
нижчим 178 см. з серйозними намірами. 
Відповім на листи з фото, повернення яких га
рантую. Якщо є діти, не заперечую. Прошу не 
писати зловживаючих алкоголем. Листи шліть: 
Кіровоград, головпоштамт, до запитання, пас
порт 1 ОЛ N? 500815.

Аб. 250. Людмила.
Жінка 35 років, 164 см, непоганої вроди, роз

лучена, без дітей, бажаю створити сім'ю з розум
ним чоловіком без шкідливих звичок, котрий мав 
би золоті руки і добре серце. Переїзд не бажа
ний. Наркоманів і засуджених прошу не писати. 
Номер телефона прискорить нашу зустріч.

Аб. 251. Т.
26 — 176 — 65, волосся темно-русяве, очі карі, 

звичайної зовнішності, худорлявий, народився 
під знаком Риби, одружений не був, матеріально 
забезпечений, освіта середня спеціальна. Ба
жаю познайомитися з дівчиною до 26 років, на 
зріст не вищою за мене, не схильною до повно
ти. Освіта значення не має. На лист із фото 
відповім у першу чергу. Фото поверну обов’яз
ково.

Аб. 252. Володимир.
28 років, 175 см, сузір’я Близнюки, закінчив 

фізмат педінституту, працюю програмістом. 
Відповім на лист із фото.

Аб. 253. Сапіа.

22 роки. 172 см. симпатична брюнетка, кароо
ка. українка, нормальної статури. Характер 
спокійний, без шкідливих звичок, заміжньою не 
була. Хотіла б познайомитися з хлопцем 
приємної зовнішності і врівноваженим характе
ром, не нижче 180 см.

Аб. 254. О.
35 років, жонатий не був, трохи сором'язли

вий, характер хороший, м’який. Інвалід дитинст
ва другої групи, живу в селі біля стареньких 
батьків, зріст 190 см. Хочу познайомитися з 
дівчиною до ЗО років, котра стала б моєю дружи
ною. Бажано, щоб у її імені не було літер “р” і “є”.

Аб. 255. П.
Мужчина 37 років, невдоволений інтимним 

життям, пропонує послуги жінкам, котрі мають 
місце для зустрічі. Вік і зовнішність значення не 
мають, але бажано фото. Піду назустріч будь- 
яким бажанням партнерки. Номер телефона 
прискорить зустріч. Пишіть: Кіровоград, голо
впоштамт, до запитання, посвідчення В 171766.

А6Л256.

ОСТАННЯ ПРОСЬБА
— Невже ти нічого не зро

зуміла? — стомлено запитав 
Микола Олексійович.

— Ви про що?
— Про те. що всі ці питан

ня. з якими люди йдуть до 
мене, повинен вирішувати не 
я.

Розмова відбулася після 
прийому представником 
Президента на
Кіровоградщині М.О.Сухо- 
млином громадян з особи
стих питань, на якому я по
просила дозволу бути при
сутньою.

Запевняю вас. шановні чи
тачі, коли б розповісти всі ті. 
історії^ з якими йдуть до 
владних осіб люди, в кольорі. 

дії. інтер’єрах, вийшла б до
сить інтригуюча розповідь у 
чомусь пікантна, у чомусь 
примітивна, як І все наше 
життя. Відверто кажучи, нб 
раз буваючи присутньою на 
прийомах у різних керівних 
товаришів, починаючи з мера 
обласного центру і 
закінчуючи депутатом Вер
ховної Ради, всі можливості 
якого закінчуються тим, що 
посилає своїх відвідувачів до 
того ж мера /а в душі, можли
во, й подалі/ я вже звикла до 
того, що головним питанням 
для кіровоградців зали
шається квартирне. До Ми
коли Олексійовича теж звер
талися з ним. І перший, і дру-

/На прийомі у 
гий. і третій відвідувачі скар- 
жилияс на тяжкі квартирні 
умови. Я вже почала було 
нудьгувати. І тому, коли в 
розмові з черговим 
відвідувачем виникли м’ясні 
проблеми, зітхнула з полег
шенням. Хоч якась 
різноманітність. Громадянин 
В.Г.Піскун із села Степанівки 
приїхав на прийом, щоб до
битися від представника 
Президента компенсації за 
м ясо. яке він здавав державі 
у минулому році і отримав 
право придбати автомобіль. 
Але м’ясо здавав по мину
лорічних цінах, автомобіль 
купувати доведеться за но
вими. Хоч мало цікавого в цій

М.О.Сухомлина/ 
ситуації, але справа в тому, 
що держава вкотре обдурила 
свого громадянина. Однак 
надія В.Г.Піскуна на те. що 
представник Президента 
дістане з кишені компен
сацію, все-таки марна. Немає 
у Миколи Олексійовича цієї 
компенсації. Багатьом лю
дям хотів би він допомогти. 
Та. на жаль, часто доводи
лось відмовляти.
Відвідувачів це. зрозуміло, 
ображало. Рідко хто стриму
вався. щоб не дорікнути. Ад
же до Сухомлина вони йшли 
як в останню інстанцію. Якщо 
тут не допоможуть, значить 
все. Амінь.

Декому, правда, Микола 
Олексійович пообіцяв допо
могти. Наприклад. Н.М.Сла- 
вицькій. інваліду першої гру
пи. Сліпа жінка теж з кварт
ирним питанням звернулася 
до голови держадміністрації. 
Хочеться сподіватися, що 
обіцянку свою він дотримає, 
хоч відразу треба сказати — 
важко, це зробити і даремно 
люди думають, що Сухомлин 
— всесильний. Та вони ще 
думають і про інше: от ко
лись було, прийдеш до сек
ретаря обкому, він грюкне 
кулаком по столу і всі твої пи
тання вирішаться.

На жаль, сьогодні грюкай 
— не грюкай, нічого не допо
може.

А стосовно того, що не Ми
кола Олексійович повинен 
вирішувати питання з теле
фоном для пенсіонерки і за
пчастинами, які не видають 
водію облпобутуправління, 
то це зрозуміло. Доки у нас 
кожен не буде займатися 
своєю справою, сподіватися 
ммТ?' У громадянки
М.М.Тимофій будуть нор- 

-мальні житлові умови, а меш
канці будинку по проспекту 
Правди. 7 дочекаються ре
монту даху, мабуть, не варто.

В.ЛЕВОЧКО.



ВСЕ-ТАКИКУРИ

Ю.ДЖЕІ’ЕЛЬНИЙ.

НЕСУТЬСЯ

КВАСНІ ПРИСТРАСТІ

ВАШУЗВЕРТАЄМО УВАГУ:

пустили, 
слушних 
невідомо 
том розраховуватись, 
якою монетою. До того 
ж декому важко ціну 
скласти за склянку во- 
Ди. . .Харків нам поталани
ло більше
кіровоградців. При ціні 
за склянку 2 купони 
виявилось, що автомат 
не знає як приймати

Але одна із 
думок. що 

як з автома-

ДЖЕРЕЛО ДЛЯ СПРАГЛИХ
Багато хто в нашому 

місті скаржиться на те. 
що в літню спеку не 
вистачає морозива, 
мінеральної води та 
інших прохолоджуючих 
напоїв. Та зовсім біда 
в Кіровограді з автома
тами газированої води.

Чому не працюють — 
мало кому відомо. Одні 
кажуть, що труби пере
ржавіли. дехто вважає, 
що сироп на самогон

у Новій. Празі. ЩО 
ЯнсАе 

птахоферма підрозл’‘,1к?^Лар^’аивВ^беСзЬл?ч

несуться » менше.
>иємство завдя; 
багатьох старим 

Навіть молоді» 
к Наталка
, приміром, не- 
приишла. але 

непогано що поряд за д о с від ч сна 
і з п’ятнадця- --------- м Валенти-
«а Карленко Ще 
тьс? /їх ви теж 
3ВТр?.гаН/аШЙаО- 

олтанг (він —т 
ва яТц6»? сЯм°й°н3«! 

добре СЛОВО ПЄРр;'^ поїздкою, завжди напарниці Світлани Шул- 
< і реалізатора Галини 
вгородньоі.

юдей 
прИ X о д и т ь Подснєжка. ' 
щодавно 
працює кс: 
иЬ тому. 
В Ж Д и птахівниця 
тирічним стажем

папірці замість монет. 
Вихід усе ж знайшли 
до кожного автомата 
прикріпили по дебелому 
чоловічку, що бере по 
2 купони і натискає на 
новеньку кнопку.
Віднині все гаразд і 
люди напоєні, а у 
хлопців і автоматів зно 
ву з’явилася робота Як 
тут трубам заржавіти?

А.АВДЄЄВ.

“Клубу знайомств"! Просимо 
оголошення про знайомство,

Шановні абоненти
Вас, коли присилаєте 
вказувати ДЛЯ РЕДАКЦІЇ Вашу домашню адресу, 
навіть якщо просите, аби відгуки надходили і ам до 
запитання. Це тому, що направлені кільком абонен 
там до запитання листи повернулися, а з домашніх 
адрес не прийшов жоден. Так що Вам буде зручніше, 
коли будемо відправляти листи Вам додому, Ваші 
адреси, як і раніше, зберігаються в таємниці, вони 
відомі тільки нам і нікому не висипаються. НЕ 
ЗАБУВАЙТЕ ТІЛЬКИ ПОВІДОМЛЯТИ НАМ ПРО ЩАС
ЛИВІ ЗМІНИ У ВАШОМУ ЖИТТІ.
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Заступник і и л о в и 
міськвиконкому 
Ю.В.Момот на нараді 
керівників міської про
мисловості. торгівлі, ди 
ректорів комерційних 
магазинів піддав серй 
озній критиці їхню 
діяльність з реалізацією 
у місті квасу і морозива. 
До міськвиконкому над
ходить багато скарг від 
мешканців міста на 
відсутність квасу, а та
кож низьку якість і 
вузький асортимент 
продукції молокозаво- 
ДУ-

Що говорити! Навіть 
недавно, у ті часи, які 
ми сьогодні тільки те й 
робимо, що лаємо, мож
на було поїсти і 
“Пломбір", і “Вершко
ве”... А зараз. Ціну за
ламують за порцію мо
розива — дай боже, а 
воно ще й не смачне!

Висловлюючись сер 
дито на адресу дирек 
тора заводу продоволь 
чих товарів В.Є.Бонаря 
та директора молокоза
воду В.І.Березюка, що 
абсолютно неспроможні 
знайти спільну мову з 
працівниками торгівлі,

Юрій Володимирович 
зажадав від них по- 
швидше навести поря
док.

Взагалі, сьогодні ко
жен робить, що хоче. Ні 
авторитет влади, ні по
треби мешканців міста, 
наприклад, випити спе 
котною дниною склянку 
квасу, не цікавлять ні 
названих товаришів, ні 
підприємства торгівлі — 
магазини №№ 17, 32,
143, 105, що торгівлю
квасом, як показали пе 
ревірки, ще й не почи 
нали. Завідуючі деяких 
магазинів / іОЗ, ібі. 105, 

165. 17, 25, 32. 35, 42. 
26/. полічивши свій при 
буток, прийшли до вис
новку. що їм вигідніше 
продавати пиво на роз
лив і не морочитися з 
квасом. Зрозуміло, за
раз кожен --------- '
чується, як 
невже нам, 
споживачам, _______
доведеться забути про 
смак морозива, яким ми 
ласували в часи застою, 
і згорати у квасних при 
страстях?

Сумні перспективи.
Я К АРІМОВ V

вик р у- 
може. Та 

рядовим 
назавжди

БУМЕРАНГ ЗАПУЩЕНО ® © •

Відкриваю Вашу 
газету. Цікава, куди 
правду діти. Але що 
це? “Пригоди
безіменної 
листівки", “Хай буде 
згадка, що були ра
бами"? Ці дві 
замітки на другій 
сторінці, до того ж 
підписав їх автор 
А.Авдєєв, що пору
шує журналістську 
етику. Та мова не 
про це. Які норми 
зараз порушуються.

Свою ро- 
дослівність знаю до 
прапрадідів. Майже 
всі вони були ко
зацького роду. І не 
моя вина, що наш 
перетворився в
збіднілих міщан —

чигиринського Крав 
ченка й губівського 
Олійника. Але я 
всіма своїми генами 
за відродження ук
раїнського козацт
ва. І дивує мене те. 
яким чином метис 
А.Авдєєв став ота
маном 
Гардівської 
ки. Питання, як ба
чите, май^се рито
ричне. Йому б 
підходила Пензен
ська Іванівська, в 
кращому випадку 
Казанська паланка 
/дуже вже його 
прізвище змахує на 
татарське/. Тож, па 
нове, нещасні “------
скаличені 
своїх

Буго- 
палан-

“змо- 
онуки 

славних

прадідів великих, 
дозвольте спитати: 

Коли ж це волзь
кий татарин, навіть 
поріднившись з на
шою небогою-ук- 
раїнкою, ставав ота
маном козаків.
Історія таких преце
дентів не знає.

Та й врешті, хто 
його вибирав на те
риторії Буго-
Іардівської палан- 
ки? З нашого гео
графічного центру 
України — ніхто.

Хочете, я Вам 
розповім, як це бу
ло. Приблизно так. 
У колишньому ре
сторані “Дорож- 
нии . нині, здається 
там кафе з одной-

а 
сказати, 

еліти 
і за 

якогось

менною назвою, 
зібралися представ 
ники так званої нео
рдинарної, 
пряміше 
недумаючої 
Кіровограда 
пляшкою
сурогату на зразок 
“оковитої” чи “гай- 
дамацької” 
вирішили. О-та-
ма...но...ммм у нас 
буде А. /цікаво, що 
й ім’я українське не 
можу підібрати/ 
Авдєєв". На тому й 
порішили і добави
ли: “Офіціянт, неси 
ще горілки за ота 
мана!"

Можливо, це да
леко від історичної 
правди, але в дано-

му випадку, суть до
рожча. •

Тож поясніть, 
бу^ць ласка, якщо ми 
відтворюємо 
етнічність. 
традиції 
чому 
А.Авдєєв 
маном? 
скажімо, 
хатько чи Широко 
пояс? Відсутні гідні 
представники ук 
раїнського народу? 
То для чого ж тоді 
цей весь блеф?

Добрі 
народу, то 

метис 
став ота

Чому, 
не Ново

3 повагою Петро
ОЛІЙНИК, 

смт Добровслічківка.

БУМЕРАНГ ПОВЕРТАЄТЬСЯ

КОМЕНТАР “ 
РЕДАКЦІЇ

Дожилися 
Приїхали. Козацьке 
походження вва 
жається елітарним, як 
колись дворянське, а 
потім пролетарське, а 
національність стає 
або вищою заслугою, 
або страшним гріхом 
— дивлячись із якого 
боку глянути. Ми 
цілком усвідомлюємо, 
що “обмін люб’язно 
стями” між авторами 
цих двох заміток як 
раз підпадає під 
статті про розпал 
національної ворож
нечі та завдання об
рази особистості 
т е г о р и ч 
відмежовуємося 
такого стилю
леміки й аргументації 
А друкуємо цей діалог 
виключно з міркувань 
перестороги: 
дивіться, хто прий 
шов! Уявляєте, що бу 
де. коли вираховувати 
проценти 
інонаціональної крові 
й радити, з яким 
прізвищем людина по 
винна займати посаду, 
стануть не одиниці а 
маси. І думайте, як 
нам усім житиметься 
в подібному
суспільстві. Наша 
думка — хай Бог од
такого боронить. рд

й ка- 
н о 
від 
по-

Шановний до
бродію Олійник!

З великим здиву
ванням й задово
ленням разом з ко
заками ознайомили
ся з Вашим листом. 
Своїм підписом Ви 
зганьбили славне 
прізвище Олійників, 
бо й наш бунчужний 
Олійник образився, 
що таке підписане 
його прізвищем. 
Про себе Ви капи 
сали все правильно: 
“збіднілий 
міщанин", “нещас
ний змоскаличений 
онук славних

роз- 
ч и 

во-
I 

н е 
те.

має свою

прадідів великих”. 
Та, перш ніж писати 
такі листи і вішати 
ярлики іншим, 
п а л ю ю 
міжнаціональну 
рож нечу 
кримінально 
відповідати за
нормальна людина 
повинна своєчасно 
потурбуватися про 
відповідні довідки з 
певних 
установ, 
бисто, і 
мною 
вирішив не притяга
ти Вас до судової 
відповідальності за

м едичних 
Але я осо- 
козаки зі 

згодні,

вищезгадане. бо 
Господь усіх нас 
наділяє розумом і 
кожний 
частку. Карати Вас
удруге не варто, бо 
Бог уже це зробив.

Особисто Вам 
нічого не збираюся 
пояснювати, а лише 
скажу, що зовсім 
ніякого відношення 
Ви до козаків 
маєте. Все 
міщанин і

не 
ж 

козак 
різні речі та й Інші
подібні Вам час
тенько плутають ук
раїнських козаків із 
російськими.

Російські козаки 
дійсно етнічні і рас
изм подібний Вашо
му. їм притаманний, 
бо інших інакше як 
інородцями вони не 
звали. В Україні та
ких звичаїв не було 
і немає, 
за ка ми 
росіяни, 
татари, і 
навіть араби, греки 
та італійці. Вони 
приймали віру, мову 
й звичаї народу і 
про кров їхню їм 
ніхто ніколи не зга 
дував. Це все в зви
чаях лише

На Січі ко- 
бу ли і 

і поляки, і 
грузини , і

російських 
шовіністів чи окре 
мих недорозвинутих 
осіб у нас.

А хто Ви, пане 
Олійник, що як ко 
муно-фашист 
навішуєте ярлики і 
ділите людей на ра 
си і гатунки? Я яр 
ликів клеїти не 
вмію, ви н айді т ь 
його для себе самі.

З глибоким 
співчуттям Анатолій 

АВДЄЄВ, отаман 
Бчго-Гарлінської 

ііалапки 
Українського 

козацтва.

з’являться

* ’ * *

де Джиммі І 
у халепу.
* *

на 
Нью- 

гйпї 

То-

******

* * *

* * *
“Не дуже привітно" 

зустріли жителі
Західної Грузії /тут 

шість 
колиш 

президента

о
□
□
□
□
□
□
о
□
□
□
□
□
о
□ г

ДОВКОЛА
20-річний Джиммі 

Корос сьогодні є. ма 
буть, єдиним грома
дянином США. який 
перебуває в ув’яз 
ненні на території Ук
раїни. Пан Корос /він 
же Ігор Коростишев- 
ський/ за два роки 

у кількох 
нині знахо- 
Бердянській 
До цього

побував 
тюрмах, 
диться у 
колони,
юнак жив у Нью Йор
ку, звідки батько 
привіз його погостю
вати до свого рідного 
Харкова, 
потрапив

*
гарних хви 

подарує шану
і спорту у 
світі літня 

в Барсе- 
вже

Багато
лин.
вальникам 
всьому < 
Олімпіада 
лоні, починаючи 
з грандіозно прекрас
ної церемонії
відкриття, у якій, крім 
зірок спорту, брали 
участь зірки сцени.

Найбільш представ
ницька на Олімпіаді 
збірна команди США. 
591 олімпієць. За 
американцями — ко 
манди Іспанії /511/, 
Німеччини. СНД, Ве 
ликобританії, Франції, 
Італії, Канади.

Багато років тому в 
ресторані “Одеса 
Брайтон-Біч у 
ЙпПкУ ппишцзо 
виступи Віллі
карєв. Його реперту
ар підпільно розхо 
дився по Москві у 
касетах. Сьогодні ча
си інші. Забороняють 
ся інші пісні “Утро 
красит нежным цве 
том”. “Легко на серд 
це от песни веселой". 
Я шагаю по Москве", 
“Пора в путь дорогу" 
тощо, які Віллі співає 
на Брайтоні. Мабуть 
скоро, не без сарказ 
му пишуть “Аргумен 
ты и факты", ці пісні 
підпільно 
в Москві.

Відділ 
праці при 
н е з а л < 
профспілок 
п ідбив 
перше 
шість місяців 1992 ро 
ку 1145 чоловік пішли 
на роботу і не повер 
купися. Цей рік кра 
щий минулого. В жи 
вих залишилось на 38 
чоловік більше.

охорони 
Федерації 

е ж н и х 
України 

підсумки за 
півріччя. За

Ь і л ь 
Підтримують 
нього о - •
овіада Гамсахурдія/ 
приїзд урядової деле 
гацГї на чолі з самим 
Эдуардом Шевард 
надзе. Дійшло навіть 
До побиття камінням. 
Все повертається на 
круги своя, стверджу
вали древні мудреці.



вівторок середа
СЕРПНЯ■ 4

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 3 восьмої до дев’ятої.

9.00 Кіноконцерт. 10.15 Доброго

■ 5 СЕРПНЯ

четвер п’ятниця субота неділя

понеділок
Н З СЕРПНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
16.0*0 УТН. 16.05 Для дітей. 

Веселка. 16 35 Духовна спа^щи 
на М.Леонтовича. 17.30 Прем єра 
документального фільму “Ство 
рення українського німого кіно".
18.30 ‘‘Дике поле, чи земля ко 
зацька 3 історії виникнення 
Єлисаветграда. /Кіровоград/.
19.30 “Хто ми...". 20.30 Реклама. 
20.45 На добраніч, діти. 21.00 
Дніпро. 21.40 кіноконцерт. 22.55 
УТН. 23.10 На замовлення гля 
дачів. Документальний фільм
срібний вік. Повернення із за 

буття". 0.05 Телефото на згадку. 
Заслужений артист України 
В.Білоножко.
І КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 
“Етюди про Врубеля". Художній 

ільм. 9.35 Документальний 
ільм “Квіти лазурові". 10.10 
ультфільм. 10.30 Грає Литовсь 

кий камерний оркестр. 11.00 Но 
вини /з сурдоперекладом/. 11.25 
|Та XXV літніх Олімпійських 
Іграх. 12.55 Прем’єра докумен 
тального телефільму “По конях". 
13.10 Теле^ікст. 13.55 Блокнот. 
14.00 Новини /з сурдоперекла 
дом/. 14.25 . XXV літні
Олімпійські Ігри. 16.00
Відпочивай. 16.15 “Стартинейд 
жер". Частина 1. 17.00 Новини. 
17.20 Прем’єра через 25 років. 
“Пісня пісень". Класична 
Вірменська поезія. 18.10 НЕП
18.40 Щоденник. XXV літніх 
Олімпійських Ігор. 18.50 
Прем’єра документального те 
лефільму Секретні служби" 
/Франція/. 4 серія. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.40 XXV літні Олімпійські Ігри. 
У перерві Новини.
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Час ділових 

людей. 7.50 Біла ворона. 8.35 
Панове-товариші. 8.50 Телетеатр 
Росії. Бенефіс Н.Касаткіної та 
В.Василева. 9 55 XXV літні 
Олімпійські Ігри. Щоденник 
Олімпіади. Легка атлетика. Бас 
кетбол /чоловіки/. Волейбол 
/жінки/. Настільний теніс 
/жінки/. 12.55 Спорт шоу. 13.00 
Вісті. 13.20 “Кукурік і ІС пред 
ставляють". *4.20 Музичний 
фільм “Маестро". 15.00 Острови 
в океані. 15.30 Дитяча година /з 
уроком німецької мови/. .16.30 
Там там новини. 16.45 ТІНКО. 
17.00 Трансросефір. 17.45 Облич 
чям до Росії. 18.00 програма 
“ЕКП . Екран кримінальних 
повідомлень. 18,10 Телебіржа 
інформує. 18.20 Київська панора 
На. 18.40 XXV літні Олімпійські 
Ігри. Бокс. Легка атлетика. 21.55 
Реклама. 22.00 Вісті. Астро 
логічний прогноз. 22.25 Естрад 
ний концеру. 22.55 XXV літні 
Олімпійські Ігри. Легка атлетика. 
0.00 Циркова програма.

вам здоров’я. Професія: медсе 
стра. Інтерв’ю, з доктором ме 
дичних наук І.І.Сухарєвим. 10.45 
Музичний фільм ‘Візерунки . 
10.55 Художній фільм “Небесні 
ластівки’. 1 серія. 12.00 УТН.
12.15 Художній фільм “Небесні 
ластівки’. 2 серія. 16.00 УТН.
16.15 Для дітей. Старти надій. 
16.30 Музичний фільм І доки на 
землі існує любов”. 17.00 Важка
доля фермера. 17.45 О.Кошиць 
“Літургія . 18.25 Науково попу
лярний фільм “Над Трахтомиро 
вом високо". 19.00 УТН. 19.10 
“День за днем”. /Кіровоград/. 
19.30 “В Умані, в Софіївиі”. Кон 
цертна програма. 20./0 Те
лефільм “Наталя Ужвій”. 20.40 
Реклама. 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 Дніпро. 21.40 Художній 
фільм ^Бермудський трикутник". 
23.10 УТН. 23.25 Б.Лятошинсь 
кий. Опера “Золотий обруч".

1 КАНАЛ “
5.00 Новини.

гімнастика. 5.30
Мультфі 
“Багаті

ОСТАНКІНО”
5.20 

___________ Ранок. 
Мультфільм. 8.00 Новини. 
“Багаті теж плачуть”. 
Прем’єра документального 
лефільму “Ходіння на прощу". 
9.35 Мультфільм. 10.25 Сюїта з 
балету С.Прокоф’єва “Попелюш
ка". Виконує Російський 
національний симфонічний ор 
кестр під керуванням М.Плетнь 
ова. 11.00 Новини /з сурдопе
рекладом/. 11.25 На XXV літніх 
Олімпійських Іграх. 12.55 Кон 
церт державного ансамблю на
родної музики, пісні та танцю
Русскии север". 13.25 Світ гро 

і_ _ ___ *"
14.00 новини /з 
8ом/. 14.25

лімпійські
Мультфільм, 
жер. Частина 
17.25 /Діалог.

Ранкова
7.50
8.20 
9.05 

те

шей Адама Сміта. 13.55 Блокнот.
‘ сурдоперекла 

XXV літні
Ігри. 16Л0

16.15 Стартинейд- 
2. 17.00 Новини.
17.55 “Багаті теж 

плачуть . 18.40 Щоденник XXV
літніх Олімпійських Ігор. 
Прем’єра документального 
ЛефІЛЬМу 
/Франція/. 
Вечірня і 
20 40 XXV 
У перерві 
зирни під 
лефільм. 1
КАНАЛ
7.00 . _ ______

людей. 7.55 Документальна пано- 
Йама. “Долина мрій”. 8.55

^озвілля. 9.10 Майстри “У ра
курсі — сімеинии портр п”. 9.55 
XXV літні Олімпійські ігри, Що
денник Олімпіади. Бокс. 
Бадмінтон. 12.55 Спорт-шоу. 
13.00 Вісті. 13.20 Вас запрошує 
оперета. 14.15 “Ще раз про Чер 
вону Шапочку". Лялькова виста
ва. 15.00 Телебіржа. 15.05 На
родні мелодії. 15.30 Мульти- 

' “Рост".
новини. 16.45

• “Дім Шере- 
~ 17.30 Мот- 

.їламентсь- 
вісник. 18.15 Українські 

18.40 Київська панорама. 
19.20 Свято кожен

18.50 
, те 

Секретні служби" 
5 серія. 19.45 

казка. 20.Оо Новини. 
г літні Олімпійські Ігри.

— Новини. 0.25 “За 
маску". Художній те- 
серія.
“РОСІЯ”, 2 УТ

Вісті. 7.25 Час ділових

пульти. 16.00 Студія 
1$.ЗО Там-там
ТІНКО. 17.00 
метєвих”. Передача 2. 1 
ронин двір. 18.00 Пар
кий 
пісні. ____
19.00 Вісті.

f^eнь. 19.30 XXV літні Олімпійські 
гри. Кінний спорт. 21.00 Спрага 

джазу. /Джазові колективи Ук 
раїни/. £2.25 Телефільм “При 
родне питання". 22.55 XXV літні 
Олімпійські Ігри. Бокс. Баскег 
бол /чоловіки/.

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 3 восьмої до дев'ятої.

9.00 Свічадо. 10.30 Художній те 
лефільм “Собака на сіні". 1 та 2 
серії. 12 40 УТН 12.55 Музичний 
фільм “Давайте створимо one 
ру". 16.00 УТН. 16.05 Для дітей. 
Веселка. 16.30 Документальний 
телефільм “Портрет . 17.10 За
прошує музичний салон “Камера 
та". 18.10 Документальний фільм 
“У садку чи в городі". 18.30 
Камерні твори композиторів кла 
сиків. 19.00 УТН. 19.10 “День за 
днем". /Кіровоград/. 19.30 Живе 
слово. Україністика у світі. 20.20 
Співає Раїса Осипова. 20.30 Обе 
режно: гриби!

20.45 На добраніч, діти. 21.00 
Дніпро. 21.40 Привіт, Маріє. V 
відбірковий тур фестивалю ук 
раїнської популярної музики.
22.25 Джокер. Ігрова програма 
для молоді. 23.10 УТН. 23.25 
Художній фільм “Зіна Зінуля”.

1 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. 10.40 Прем’єра до 
кументального телефільму
“Історія одного кохання". 11.00 
Новини /з сурдоперекладом/.
11.25 На XXV літніх Олімпійських 
Іграх. 12.55 Співає Лідія Нали 
вайко. Передача з Пскова. 13.10 
Телемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 
Новини /з сурдоперекладом/.
14.25 Сьогодні і тоді. 14.45 XXV 
літні Олімпійські Ігри. 15.55 “У 
пошуках капітана Гранта". Ху
дожній телефільм. 5 серія. 17.00 
Новини. 17.25 Підприємець та 
бюрократи. 17.55 “Багаті теж 
плачуть”. 18.40 Щоденник XXV 
літніх Олімпійських Ігор. 18.50 
Прем’єра документального те
лефільму “Секретні служби". 6 
серія. 19.45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.40 XXV літні 
Олімпійські Ігри. У перерві — 
23.00 Новини. 00.45 “Зазирни під 
маску". Художній телефільм. 2 
серія.
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 7.55 Тема з 
Зустріч у Клину", 

дилетантів. ° 
9.55 ........
Ігри. 
Легка

варіаціями. 
8.20 Діалоги 
Арт обстріл. 
Олімпійські 
Олімпіади.
Кінний спорт. 12.55 Спорт-шоу. 
13.00 Вісті. 13.20 “Театр Пара- 
джанова". 1 та 2 серії. 15.00 
Бізнес. Нові імена. 15.15 Сигнал. 
15.30 Мульти-пульти. 15.40 “Ди 
тячі мрії". Прем’єра фільму 
/Франція/. 13 серія. 16.00 Хри 
стиянська програма. Нагірна 
проповідь * Блаженні миро 
творці...". 16.30 Там там новини. 
16.45 ТІНКО. 17.00 Трансро
сефір. Далекий Схід. 17.45 нау 
ково-популярний фільм “Микола 
Куліш". 18 00 Обличчям до Росії. 
18.15 Київська панорама. 18.35 
Телебіржа інформує. 18.45 XXV 
літні Олімпійські Ігри. Легка ат
летика. Кінний спорт. Вільна бо
ротьба. 22.00 Вісті. 22.20 Спорт 
шоу. 22.25 XXV літні Олімпійські 
Ігри. Легка атлетика.

8.55 
XXV літні 
Щоденник 
атлетика.

■ б СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Художній фільм “Зіна- 
Зінуля”. 10.25 Фільм вистава 
“Очима сатани". 11.55 Кераміка 
для нас. 12.15 УТН. 12.30 Те 
лефільм “Тільки удвох". 16.00 
УТН. 16.05 Для дітей. “До, мі, 
соль". 16.35 Короткометражний 
художній телефільм “Посилка 
для Маргарет Тетчер". 17.15 Ди 
тяче музичне кафе. Подорож по 
Дніпру. 18.00 В об’єктиві твари 
ни. Документальний телефільм 
“Вовк". 18.20 М.Костомаров. 
Мрія про слов’янську єдність. 
19.00 УТН. 19.10 Мультфільм.
19.30 Телетеатр представляє 
“Чорне коло" за твором М.Кос
томарова “Сорок літ". 20.45 На 
добраніч, Діти. 21.00 Дніпро. 
21.40 Хроніка МВС. 21.50 Мо
лодіжна студія “Гарт”. Фести
валь “Слов’янський базар”. 23.50 
УТН. 0.05 Телефан.

1 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.. 10.00 XXV літні 
Олімпійські Ігри. 11.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 11.25 На 
XXV літніх Олімпійських Іграх.
12.55 “Алтай. Пори року”. Доку
ментальний телефільм. 13.10 Те
лемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 Но 
вини /з сурдоперекладом/. 14.25 
XXV літні Олімпійські Ігри. 15.50 
“У пошуках капітана Гранта”. Ху 
дожній телефільм. 6 серія. 17.00 
Новини. 17.20 Концерт групи 
“Сонячний день". 17.35 ...До 16 
і старші. 18.05 “Багаті теж пла 
чуть". 18.50 Щоденник XXV 
літніх Олімпійських Ігор. 19.00 
Тема. 19.45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.40 XXV літні 
Олімпійські Ігри. У перерві — 
23.00 — Новини. 0.25 ^Зазирни 
під маску". Художній телефільм. 
З серія.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Час ділових 

людей. 7.50 Дозвілля. 8.05 Росія 
і світ. 8.35 Документальна пано 
рама. “Сказання про козачого 
отамана Єрмака Тимофійовича та 
його похід до Сибіру”. /Перм/. 
9.10 Майстри. О.Басіпашвілі. 9.40 
Антракт. Співає Лариса Трухіна.
9.55 XXV літні Олімпійські Ігри. 
Щоденник Олімпіади. Бейсбол.
12.55 Спорт шоу. 13.00 Вісті. 
13.20 С.Воробкевич. “Вірне ко
хання і пан начальник". Вистава 
Чернівецького музично-драма
тичного театру імені О.Кобилян- 
ської. 15.00 Телебіржа. 15.30 
Пілігрим. 16.15 Програма “Ключ".
16.30 Там там новини. 16.45 
ТІНКО. 17.00 Опозиція. 17.45 
Парламентський вісник. 18.00 На
уково популярний фільм “Ук
раїнська художня школа". 18.30 
Фільм балет “Зловісна доля". 
19.25 Київська панорама. 19.45 
“Санта Барбара". 64 серія. 20.35 
XXV літні Олімпійські Ігри. Бокс. 
Вільна боротьба. Художня 
гімнастика. 22.00 Вісті 22.20 
Спорт шоу. 22.25 XXV літні 
Олімпійські Ігри. Волейбол 
/жінки/. Баскетбол /чоловіки/.

■ 7 СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
9.00 Художній фільм “Бермудсь- 
кий трикутник". 10.30 Мелодії 
екрана. 11.00 Канал “Д”. 12.00 
УТН. 16.00 УТН. 16.05 Для дітей. 
^Морський вовк”. Лялькова вис
тава. 16.50 В.Зубицький. Балет 
“Гей, козаки". Вистава
Київського дитячого музичного 
театру. 17.50 Документальний те
лефільм “Музика підводного 
світу”. 18.00 Фільм концерт 
“Кобзо моя". 19.00 УТН. 19.10 
“Дзеркало”. /Кіровоград/. 19.30 
Розповідь про неспокій. М.Гру 
шевський. 20.20 “Два крила”. Му 
зична програма на замовлення 
кооперативновиробничого 
об’єднання 
“ Кі ро в о гра де ільбуд індустрія”. 
/Кіровоград/. 20.40 Рекламі. 
20.45 На добраніч, діти. 21.00 
Дніпро. 21.40 Вперше на екрані 
УТ. Художній фільм “Злодії в 
законі”. 23.10 УТН. 23.25 Кон
церт оперних зірок України.

І КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 “Ранок”. 7.50 
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 
“Багаті теж плачуть". 9.05 
Мультфільми. 9.30 “Про що дзво 
нять дзвони". /Перм/. 10.00 XXV 
літні Олімпійські Ігри. 11.00 Но 
вини /з сурдоперекладом/. 11.25 
На XXV літніх Олімпійських 
Іграх. 12.55 “Циркачата". Доку 
ментальний телефільм. 13.15 
Бридж. 13.40 Бізнес клас. 13.55 
Блокнот. 14.00 Новини /з сурдо
перекладом/. 14.25 XXV літні 
Олімпійські Ігри. 15.45 “У пошу
ках капітана Гранта". Художній 
телефільм. 7 серія. 17.00 Нови 
ни. 17.25 Людина і закон. 17.55 
Прем’єра художнього телефільму 
“Пригоди чорного красунчика". 4 
серія. 18.20 ТБ “Нева". Хто з 
нами? 18.40 Щоденник XXV 
літніх Олімпійських Ігор. 18.50 
“Поле чудес". 19.45 Вечірня каз
ка. 20.00 Новини. 20.40 XXV літні 
Олімпійські Ігри. У перерві — 
23.00 Новини. 0.30 “Танці, танці, 
танці".. “Зірки бального танцю 
Росії та США".
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 7.55 
Дозвілля. 8.10 “Минуло 20 
років...” Телефільм. 8.40 М 
трест. 8.55 Мульти пульти. 9.05 
“Санта Барбара". 64 серія. 9.55 
XXV літні Олімпійські Ігри. Що 
денник Олімпіади. Легка атлети 
ка. Баскетбол /чоловіки/. 12.55 
Спорт шоу. 13.00 Вісті. 13.20 
Свічадо. 14.50 XXV ‘ літні 
Олімпійські Ігри. Бокс. Теніс. 
16.55 ТІНКО. 17.00 XXV літні 
Олімпійські Ігри. Летка атлетика. 
/У перерві: реклама, вісті, свято 
кожен день/. 19.00 Київська па
норама. 19.20 XXV літні 
Олімпійські Ігри. Легка атлетика. 
22.00 Вісті. 22.20 Спорт-шоу. 
22.25 Програма “ЕКП”. Екран 
кримінальних повідомлень. 22.35 
XXV літні Олімпійські Ігри. Легка 
атлетика. Волейбол. /Жінки/.

■ 8 СЕРПНЯ
УТ (8 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 Привіт, Маріє. V 
відбірковий тур фестивалю ук 
раїнської популярної музики. 
9.15 Художній фільм “Злодії в 
законі”. 10.45 Григорій Сковоро
да — музикант. 11.20 Доброго 
вам здоров’я. Аптека Зубицьких. 
12.05 УТН. 12.20 Вперше на 
екрані УТ. Художній фільм для 
дітей “Вундеркінд". 13.45 М.Ли
сенко. “Тарас Бульба". Вистава 
національного театру опери та 
балету України імені Т.Г.Шевчен
ка. 16.35 Живе слово. Сільська 
гімназія на Одещині. 17.10 Рок 
полігон. /Кіровоград/. 17.55 
Т.Петриненко. “Сповідь". 19.00 
УТН. 19.10 Мультфільм. 19.30 
Плеяда. 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 Дніпро. 21.35 Арт-майдан: 
Брамс. Струнний квартет. Кон 
цертна програма. /Мелодії мину 
лих років/. 23.15 УТН. 23.з0 
Художній фільм “Спокуса Дон 
Жуана".

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.30 Суботній ранок ділової 

людини. 7.30 На XXV літніх 
Олімпійських Іграх. 8.15 
Прем’єра науково-популярного 
фільму “Музичні інструменти та 
їх історії". 9 серія. 8.45 Як 
досягти успіху. 9.00 Радіо “Тру 
ба". 9.30 Ельдорадо. 10.00 Світ 
на дозвіллі. 10.40 Авіакосмічний 
салон. 10.55 XXV літні 
Олімпійські Ігри. 13.45 Крещен
до. Музична програма. 14.00 Но 
вини /з сурдоперекладом/. 14.20 
Прем’єра художньо
публіцистичного телефільму “Лю 
дина чи диявол?". Фільм 3. 15.10 
“Диригент В.Федосєєв". 15.30 
“Задзеркалля”. “Зоряний хлоп 
чик”. Художній фільм. 17.00 
Прем’єра документального
фільму “Нащадки честі". 17.30 
Мультфільм “Бджола Майя". 
17.55 “Дорога Тетяна Іванівна..." 
Пам’яті актриси. 18.45 Прем’єра 
художнього телефільму “Статует
ка Фідія”. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 XXV літні 
Олімпійські Ігри. У перерві — 
23.00 Новини. 1.00 “Єдиний муж
чина". Художній телефільм. 1 
серія.
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
.7.00 Вісті. 7.20

“Іркутськтелефільм" представ
ляє... 7.40 Тема з варіаціями. 
Ансамбль солістів “Північна ко
рона". 8.05 Якщо вам після... 
8.35 Пілігрим. 9.20 Ретро. 
Т.Міансарова. 9.50 Спорт-шоу. 
9.55 XXV літні Олімпійські Ігри. 
Щоденник Олімпіади. Хокей на 
траві. Теніс. /У перерві: Вісті/. 
14.00 Телетеатр Росії. “У пошу
ках Софії". Частина 1. 14.45 Тиж
день телекіно США. Післямова. 
16.00 XXV літні Олімпійські Ігри. 
Теніс. Гандбол. Художня 
гімнастика. 17.55 Кіноконцерт. 
19.10 Київська панорама. 19.30 
XXV літні Олімпійські Ігри. Ху
дожня гімнастика. 20.40 Майст
ри. “Вибране". М.Жванецький,
21.50 Спорт-шоу. 21.55 Реклама. 
22.00 Вісті. 22.20 Програма “А".
22.50 XXV літні Олімпійські Ігри. 
Баскетбол. /Чоловіки/. 0.30 
Мультфільм.

■ 9 СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика 8.30 У неділю вранці. 
/Кіровоград на УТ/. 9.30 П.Чай 
ковський. “Іоланта". Вистава 
Львівського театру опери та ба
лету. 11.05 Ретрокінозал. Ху
дожній фільм “Юлька”. 12.15 
УТН. 12.30 Концерт вокального 
тріо “Троянда”. /Канада/. 13 00 
Г.Тютюнник. “Коріння”. Телеви 
става. 14.10 Прем’єра докумен
тального фільму “Народження 
музики". 14.30 Село і люди.
15.30 Мультфільм на замовлення.
16.30 Маю честь. 17.30 Свічадо 
19.00 УТН. 19.10 Телефільм 
“Хтось тут був". 19.30 Зичимо 
щастя. 20.30 Мультфільм. 21.00 
Дніпро. 21.35 Художній фільм 
“Про кохання говорити не буде 
мо". 23.05 УТН. 23.20 Співає 
народна артистка України 
Євгенія Мірошниченко.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.00 Г одина сили духу. 7.00 

XXV літні Олімпійські Ігри. У 
перерві — тираж “Спортлото”. 
9.00 3 ранку раненько. 9.35
Можливе все. 10.05 Ранкова 
зірка. 10.55 Під знаком “Пі". 
11.35 1Х Міжнародний фестиваль 
телепрограм народної творчості 
“Веселка”. 12.00 XXV літні 
Олімпійські Ігри. 14.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 14.20 Но
ве покоління вибирає. “Детектив 
ленд". 15.10 Клуб мандрівників. 
16.00 Дж.Г ершвін. Симфонічна 
картина “Поргі і Бесс". 16.20 
Панорама. 17І00 XXV літні 
Олімпійські Ігри. 18.00 Новини. 
18.15 Уолт Дісней представляє. 
19.05 Знайомтесь —
кінопродюсери. 19.20 Вперше на 
телеекрані. Художній фільм “Ко 
пальні царя Соломона". /США/. 
21.00 Підсумки. 21.45 Співає 
Роксана Бабаян. 22.35 Новини.
22.55 Урочиста церемонія за
криття XXV літніх Олімпійських 
Ігор. 0.45 “Єдиний мужчина”. 
Художній телефільм. 2 серія.
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.25 Дозвілля. 7.40 

Фольклор. Невідомі культури. 
8.25 “Суперкнига”. Мультфільм. 
24 сері-я. 8.55 Програма “Ключ": 
“Гроза 1812 року”. Фільм 1. 9.25 
Ати-бати... 9.55 XXV літні 
Олімпійські Ігри. Щоденник 
Олімпіади. Бокс. /У перерві — 
Вісті, Спорт-шоу/. 14.05 Телете
атр Росії. “У пошуках Софії”. 
Частина 2. 14.50
“Крісловідступник Болдирєв, або 
Розмова з держінспектором про 
свавілля влади". 15.15 “Капітан 
Каталкім та Інші". Шоу Олексан
дра Буйнова. 16.10 Співає Павло 
Зібров. 16.30 Від міста до міста. 
18.10 Обличчям до столиці. 18.25 
XXV літні Олімпійські Ігри. Вод
не поло. Марафон /чоловіки/. 
Кінний спот. /У перерві: рекла
ма, вісті, свято кожен день/.
21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20 
Спорт-шоу. 22.25 “Бал. Під час 
чи вчасно?". 22.45 Мультфільм 
для дорослих. 22.55 Закриття 
XXV літніх Олімпійських Ігор.

і



НА ДОЗВІЛЛІ
ЧАСТІВКИ

Біль народу уряд чує — 
Через те вже років сім 
Лікуватись пропонує 
Щедро голодом усім.

А А і

Через те надмірно плідна < 
Проституція така,
Що усе життя в нас бідна 
Жінка спонсора шука.

* А

Хоч не видні переміни 
В колективах трудових, 
Та дотягуються ціни 
Вже до рівнів світових.

А А А 

Як нові намітим плани 
Продовольчої програми, 
Може, зникне м’ясо враз 
І на кожному із нас.

КОНСЕРВУВАННЯ
ПОМІДОРІВ

В.ПЛЮВАКО.

"САТАНИНСЬКИЙ
КАЛЕНДАР"
НА

/дати до місячного 
календаря, вирахувані 
слухачами * школи Гло- 
би, що діє при облас
ному товаристві “Знан
ня". З маленьким ре
дакційним комента 
рем/.

6, 12, 26. 27 — сата
нинські дні /буде кеп
сько/;

15. 20. 24. 31 —
напівсатанинські 
/терпіти можна/;

5, 9. 13, 18, 21, ЗО — 
місячні /тобто “лун
ные"/ дні. чекає удача 
/не перейдіть межу, 
панове/;

2 — день поповнен
ні енедеНь ХЗівягю^ 
Ь®ь^«іНонат4і//будьте

І

Дні

СЕРПЕНЬ 
курочками, якщо ви не 
Півники/;

9 — день тонкої
енергії. Сходіть 
храм. /Не плюйте 
криницю/;

15 — день “Камінь 
спотикання", дуже не 
вдалий /тримайте хвіст 
пістолетом/;

20 — купатися
можна /навіть у 
люжі/;

26 — чистка квартири 
/краще, 
сміття/.

Нині всі люблять ас
трологічні прогнози. 
Ми не виняток. Нехай 
вам щастить... А Сата 
на. між іншим, був не 
таким уже й страхо 
виськом. Навіть навпа
ки.

Томати відбирають за 
таким же принципом, як 
і для соління. їх очища
ють від ллодоніжок і 
ретельно миють. На дно 
кожної підготовленої од- 
нолітрової банки кладуть 
46 горошин запашного 
перцю і стільки ж 
гіркого, лавровий лист, 
після чого щільно укла
дають помідори. їх зали
вають маринадною за
ливкою, температура 
якої має бути не нижче 
70-80’С.

Для маринадної залив
ки на 10 однолітрових

банок потрібно: 3200- 
3600 г води, 200 г солі, 
300 г цукру, 600 г 9 про
центного оцту. Всього ж 
продуктів для консерву
вання такої кількості то
матів треба: 6000 г 
помідорів, 60 горошин 
запашного і стільки ж 
гіркого перцю. 10 шт. 
лаврових листочків.

Залиті маринадом бан
ки закривають кришками 
і стерилізують при тем
пературі 100’С: 1-літрові 
банки — 9 хв., 3-літрові 
— 12 хв.

Погляд

4

4

І
1

як багато

прогнози.

ШКОЛА
ЕМІЛІЇ

Заняття веде кандидат 
педагогічних наук, проф
есор 
цілитель

“ЧИ

парапсихології 
Емілія ГУЦАЛО 

ЕГОЇСТ 
ВИ?”

мкп
м. Кіровоград, вул. Полтавська 

ПОНЕДІЛОК, З СЕРПНЯ 
Рожева пантера”. Мультфіль 
Непереможний ніндзя”. Бойовик. 
Бойова машина смерті\ Бойовик. 
Жахи на вулиці В’язов". Жахи. 
Притон". Бойовик.
Бомба сповільненої дії". Бойовик. 
“Кровні стосунки”. Фантастика

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30 

дорослих.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30 г

Д.Бєлуші.
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
2-1.30

4

ВІВТОРОК. 4 СЕРПНЯ 
“Зірка відваги 1“. Мультфільм. 
“Залізний орел". Бойовик. 
“Війна дюн'Г Фантастика. Бойовик. 
^Жахи на вулиці В’язов". Жахи. 
“Джиммі нещастя”. Вестерн. 
“Жінка за гратами". Бойовик. 
“Сирий талант”. Фільм для дорослих.

СЕРЕДА, 5 СЕРПНЯ 
“Зірка відваги". Мультфільм. 
“Воїн кунг-фу”. Бойовик. 
“Мисливець за смертю". Бойовик. 
“Жахи на вулиці Вязов". Жахи. 
Король Кікбоксингу". Бойовик. 
“Директор”. Бойовик. У головній ролі

БІЛИХ АКАЦІЙ 
ГРОНА ДУХМЯНІ 

З метою збереження 
і відтворення цінних та 
типових приро ДН И X 
комплексів області та 
згідно з недавнім роз 
порядженням пред
ставника Президента 
України в нашій області 
виділені додаткові 
об єкти природно за’- 
повідного фонду. Це, 
насамперед, державні 
заказники: мальовни
чий “Ліс Охотовича”/ 
с.Каніж Новомиргород- 
ського району/,в якому 
ростуть дуб черешча 
тий, берест, біла акація 
та інші дерева. Водять
ся кабани, косулі, ли
сиці, зайці. Крім того 
— “Витоки р.Інгул" 
/с.Бровкове Новомир- 
городського району/. 
Це невелика долина з 
лісорим масивом у 
верхній частині та дже
релом; “Кам’яна Крини 
ця" /с.Кам’яна Криниця 
Ульяновського райо
ну/; “Георгіївський 
Гай” /територія Олек- 
сандрівського 
лісництва/, де з насад
женнями сосни кримсь
кої віком 80 років.

Заповідними урочи
щами оголошено: Жит
лове" /с.Зибкове

Онуфріївського райо
ну/, де є рідкісні та 
малопоширені види 
рослин: ковила вилоси 
ста та Лессінга, 
барвінок трав’янистий; 
“Литкевич" — /тери 
торія колгоспу “Зоря” 
Онуфріївського райо
ну/;. “Лисячий кут" 
/колгосп “Шлях
Леніна" Онуфріївського 
району”/; “Солдатське" 
/Полівка 
Онуфріївського райо
ну/- “ Мертвоводдя " 
/с.Витязівка Бобри- 
нецького району/ на 
правому березі річки 
Мертвовод з багатою і 
рідкісною флорою.

Заповідним став і 
Ульяновський парк — 
пам’ятка садово-парко
вого мистецтва /м.Уль
яновка/.

Отже, кількість за
повідних місць в об
ласті зросла з 46 до 56 
/загальна площа понад 
1000 га/.

Р.ДАЙДАКУЛОВ.

дійсний член Гео
графічного товариства 
України, лектор облас
ної організації Ук
раїнського товариства 
охорони природи. І

ДЛЯ ТИХ, У 
кого 

ВІДПУСТКА У 
СЕРПНІ ТА 
ВЕРЕСНІ...

І Засновники- координаційна 
і рада СМОК і трудовий 

колектив редакції
j Наш р^р № 002700202 у дирекції 
j Укрсоибанку м. Кіровограда, МФО 
І 323293.
і ... .............. ....................................................... ............................
І

Уважно прочитайте за
питання, 
“так" і 

розмірковуючи надто довго.
1. Чи вважаєте ви, що все на світі має ціну?
2. Чи є у вас пристрасть до якого-небудь 

кольору?
3.
4.
5.
6. 

невдачі?
7. Чи записуєте ви борги своїх друзів?
8. Чи голосно ви говорите?
9. Чи вважаєте ви, що добре розумієте людей?
10. Чи вважаєте ви, що ощадна книжка — 

необхідна річ?
11. Чи вважаєте ви, що доля обійшла вас?
12. Чи радієте Ви невдачам своїх ворогів? 
ОБРОБКА ТЕСТУ
Підрахуйте суму балів відповідно до таблиці

Відповідайте 
або “ні", не

“Полювання на зайців". Комедія. 
ЧЕТВЕР, 6 СЕРПНЯ 

“Зірка відваги-3". Мультфільм. 
^Ніндзя вбивця”. Бойовик.
“Відхідна молитва”. Бойовик.
^Жахи, на вулиці В’язов”. Жахи. 
“Кікбоксер-2”. Бойовик.
“Бінго". Комедія.
“Плоть І кров". Фільм для дорослих. 

»П’ЯТНИЦЯ, 7 СЕРПНЯ
“и3ірка ві^ваги-4". Мультфільм. 
“Рембо-1 . Бойовик. У головній ролі

Чи 
Чи 
Чи 
Чи

насміхаєтесь ви інколи над собою? 
завжди поступаєтесь в суперечках? 
люблять вас у товаристві?
вмієте ви\ приховувати від оточуючих свої

Відповідь номери запитань
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

так 121 145221243
ні 312413113111

ОЦІНКА
Якщо сума отриманих вами балів більше 31 — 

що гріха таїти, ви невиправний егоїст.
27 — 31 бал — ви людина досить егоїстична, 

маєте зовсім небагато друзів, та й до тих не 
завжди ставитесь тепло.

20 — 26 балів — ви людина чуйна й добро
зичлива, завжди охоче допомагаєте іншим.

20 та менше балів — часом вала готовність 
до самопожертвування вибиває людей з колії.

обласна туристсько-спортивна

на березі Чорного моря в 
Євпаторії/ 
бажаючі, в

на
т.ч.

12

базі відпочинку, 
батьки з дітьми.

по 23 вересня.

Кіровоградська
спілка

пропонує:
1. Відпочинок 

Криму /поблизу 
Приймаються всі 
Строки заїздів:

з 1 по 12 вересня та з 
Вартість путівки 2100 крб.

2. Відпочинок у
Строки заїздів:

з 22 серпня по
з 2 вересня по
з 13 вересня по 27 вересня.
Вартість путівки 1400 крб.
Наша адреса: Кіровоград, вул. К.Маркса. 76/80, 

тел. 24 07 36.

НАША АДРЕСА: 
316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
■ул. Луначарського, 36.

Карпатах на

5 вересня
16 вересня

базі відпочинку.

10.00
11.30 . _

С.Сталлоне.
13.30 “Атор — бойовий орел". Бойовик.
15.30 “Жахи на вулиці В’язов”. Жахи.
17.30 “Середня школа США". Бойовик.
19.30 “Суперполіцейський з Майямі". Ко 

медія. У головній ролі Б.Спенсер, Г.Хілл.
21.30 “Пекельний табір”. *" " 

лих.
. Бойовик для дорос

СУБОТА. 8 СЕРПНЯ
Флеш Гордон”. Мультфільм. 
Рембо-2". Бойовик.
Ернест врятує різдво”. Комедія. 
Останній екзамен . Жахи. 
Крик”. Молодіжний фільм.
Місячні гори . Пригоди.
Літо за містом". Фільм для дорослих.

НЕДІЛЯ, 9 СЕРПНЯ
‘Бетмен". Мультфільм.
“Рембо-3". Бойовик. У головній ролі 

С.Сталлоне.
13.30 “Подвійний удар". Бойовик.
15.30 “Срібна куля Жахи.
17.30 “Поліцейський жетон". Бойовик.
19.30 “Назад у темінь". Комедія.
21.30 “Молода наречена". Комедія для до 

рослих.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ"
У великому залі американська пригодницька 

стрічка "Горець-2". До уваги тих, кому под
обається подіьна кінопродукція. Фільм демонст
руватиметься з 3 по 9 серпня. Сеанси: 10.30; 
12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.30. Приходьте, не
пошкодуєте. А можливо вам більше до вподоби 
жахи. Та. що наводить жахи" додасть приємності 
до вашого ' ліберілазованого ’ існування. Нага
дуємо час. коли на вас чекають у малому залі: 
1Ö 20; 12.10; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20.

J

З КІНОРЕПЕРТЖР

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО
У червоному залі польські кінематрографісти 

обіцяють розповісти вам. "Що люблять тигри". 
До речі, розповідь гарантується з елементами 
еротики. Не зачіпає? Не вірю Початок сеансів: 
10.10; 12.10; 14.10; 1610; Т8.10; 20.10. Зе лений 
зал — американський гостросю ж етний фільм 
Грандіозне викрадення американських дівчат" 

ви Подивитися ще не встигли. Чи не так? 10.20- 
12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20 — такі сеанси
його демонстрування. Ваша справа вибирати

КІНОТЕАТР “КОМСОМОЛЕЦЬ”
Захоплююча американська кінодрама "Помста" 

на наших екранах з 3 по 9 серпня. Якщо ви не 
поїхали у відпустку, якщо вам набридла домашня 
коробка з Багатими”, то приходьте до нас 
Вибирайте сеанс, який вам найбільше сподобається: 14 00; 16.10; 18 20; 20.30. А

КІНОТЕАТР “МИР”
У дитячому кінотеатрі 31 липня-2 серпня 

демонструється художній фільм "З чортами не 
жартують Початок о 14 год 10 хв. В цей же 
час J6 серпня малята можуть подивитись фільм- 
казку Дикі лебеді А дорослим глядачам 
пропонується пєре глянути гостросю жетну 
індійську стрічку Ціль /Тхикана/. У головних 

АС,£Х та 1нші Сеанси: 12.00; 
•”„0.0. ’” 30, 20.50. Такий репертуар кінотеатру
з 31 липня по 6 серпня. г г 7

Телефони: редактора — 22*54*26; відповідального сен 
ретаря — 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 
— 74-94-94; коректорської — 23-61-83; оголошень — 
22-59-82; бухгалтерії — 22-47-22.

Обласна друкарня, w, Кіровоград, вуя, Гліини, 2.

Газета виходить щосуботи.
Зам. № < і?

індекс 61 ЮХ

Редактор

М. ШВОРАК
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