НА УЛАМКАХ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Чомусь думала, напишу про це
стільки... стільки...
Новомико
лаївський пляж. У мене так бага
то пов’язано з цими місцями.
Цей пляж мене ростив: тут вчи
лась стійкосіі і впертості. Дитяча
дружба,
спорт,
перший
^"'справжній" роман з хлопчиком,
що жив на тому березі — все це
давав мені пляж. Та врешті решт
час мемуарів ще не приспів. Я
хочу написати про новомико
лаївський пляж, яким побачила
його сьогодні. Ну і незалежно
від бажання чи небажання дове
деться порівнювати. Не дивля
чись
на
те,
що
новомико
лаївський пляж залишається най
кращим
місцем
літнього
відпочинку для мешканців міста,
сьогодні він має дуже сумний
вигляд. Зарослі бур’янами бере
ги,
відсутність
будь якої
цивілізованості. Хіба що роз’їзд
“Козацької застави" з досить об
меженими
можливостями
для
пляжників щось закусити /бо
все-таки дороговизна/ ще нага
дує про якусь цивілізацію. Іноді
продають шашлики. 45-50 крб. за
100 г. Щоб з’їсти шашлик треба
викласти карбованців 100.
Та загалом я не про це. Ринок,
що поробиш. Хотіли — маєте.
Засмучує
новомиколаївський
пляж
своєю
зовнішньою
убогг ю. Колись тут усе було
засипане жовтим як сонечко
пісочком, стояли різні спортивні
снаряди, тренуючись на яких
хлопчики мого покоління вважа
ли себе “по дорозі на космод
ром". Бажаючі могли стрибати з
вишки,
демонструючи
всьому
пляжу красу спортивних тіл і
міцність м’язів. Зараз подібну

СПАТИ ТРЕБА ВДОМА...
Двадцятишестирічний
П
із Липняжки трохи
випив і. знесилений зе-,
леним
змієм.
вирішив*
трохи поспати.
Що
в
його стані було цілком
закономірним. На жаль,
молодий
чоловік
не
знайшов
іншого
місця
для відпочинку, як не
величку
площину
між
рейками
на
вузько
колійці,
що
йде
від
місцевого
цукрозаводу
до
станції
Капустіно.
Машиніст тепловоза, що
прямував
до
станції,
помітив сплячого надто
пізно. .
Мораль — не лягайте
спати на рейках, навіть
якщо ви дуже стомлені:
по них
інколи ходять
поїзди.. .

Наш кор.
Добровеличківський р-н.

демонстрацію,
чорт
забирай,
можна побачити хіба що з ек
ранів
заамериканізованих
кінотеатрів.
Можливо вам і не хочеться
дослуховувати порівнянь, мов
ляв, кому це в новину, все у нас
нині погано. Але від порівнянь
нікуди не дітися. І якщо хочете,
захирілий
новомиколаївський
пляж — явище політичне! Не
думайте,
що
занадто
пе
ребільшую. За ці роки скільки
було наговорено про казармове
минуле, а я згадую жовтий пісок
і синю воду Інгулу і не маю
ніякого бажання виголошувати
промови на тему як ми погано
жили. Я не можу пригадати, щоб
раніше пляж перетворювали у
звалища, щоб собаки, хоч вони і
друзі людини, купалися поряд із
дітьми. Пам’ятаю таблички, що
попереджали про заборону. Сьо
годні будь-яка подібна табличка
може
викликати
саркастичну
посмішку. А колись не виклика
ла. Колись відпочинок на Інгулі,
уявіть собі, був не гіршим, ніж.
скажімо, на 16-ій станції Велико
го Фонтану в Одесі. Моя тіточкаодеситка, між іншим, так і вва
жала, проводячи відпустки на
новомиколаївському пляжі /у що
важко повірити!/
Не багато розуму треба для
виправдання того, що новомико
лаївський пляж втратив свій пре
стиж.
Найперше —
порожня
міська казна. І все-таки долею
пляжу
траба
потурбуватися.
Врешті-решт, у нас не так багато
розваг, і *день, проведений на
пляжі,
хоч
і
не
досить
цивілізованому, додасть сил і
оптимізму. А коли б ще міська

ПРОСТИ

влада
потурбувалася
про
зовнішній вигляд пляжу, було б
зовсім добре. Хіба не можна
посприяти забезпеченню пляжу
мороаивом,
охолоджувальними
напоями. Чому обов’язково тре
ба нагадувати: от колись було. А
може, буде. До наступного літа!
В.ЛЕВОЧКО.
м. Кіровоград.

МЕНЕ,
ПРОЩАЙ
НАВІКИ...

Я не знаю, який, за
прогнозами
астрологів,
мав бути понеділок 10
серпня — днем успіхів
чи емоційної напруже
ності. Знаю тільки, що в
народі його здавна на
зивають
важким днем.
Для рідних і близьких
трьох
наших
земляків
він
став
чорним
по
неділком: 10 серпня ра
хунки
звели двоє чо
ловіків
з
Кіровоград
ського району, одному з
яких ледь за сорок і
сімдесятишестирічна ба
буся
з
Компаніївки.
Вірьовка стала для них
найвагомішим
аргумен
том у відомих тільки їм
складних життєвих перипетіях. Один з чоловіків,
правда, повісився, пере
буваючи у нетверезому
стані, так що тут одно-

значно й не скажеш, що
призвело його до петлі
алкоголь
чи
якісь
життєві нелади.
Та як би там не було,
знову
смерть
збирає
щедрий ужинок. За 11
Дн,в /вдумайтесь, тільки
за її’/ за власною во
лею із життя пішло ше
стеро — кожні два дні
обривалось чиєсь життя.
І це не просто незро
зуміло-випадковий
сплеск
самогубств
—
практично
кожного
місяця міліція реєструє
по кілька таких випадків.
Іільки
хтось
обирає
вірьовку.
а
хтось
ки
дається з даху..
Фінал, практично, за
вжди один.
Страшно'-Жити в цьому
світі. Господи’
О.ІВАНЕНКО.

КРИЗОВА
СИТУАЦІЯ
Підбивши
підсумки
економічного і соціаль
ного
розвитку
Кірово
града за перше півріччя
1492 року, міськвикон
ком змушений констатувати,
що
---становище в
економіці
міста ні на
йоту
не
поліпшилося,
Навіть навпаки. Виробн и цтв о
промислової
продукції
^'ї
зменшилося
проти *1 півріччя минулого року на 7.7 відсотка. Спад
спостеріга------ 
ється на
на ----------------кожному дру
гому підприємстві /32 із
56/. Найбільше 'падіння
відбулося на підприєм• ствах переробної про
мисловості агропромис
лового комплексу, швей
ної фабрики, ремонтномеханічного заводу іме
ні
Тарату.ти
заводу
Прогрес ”. Із 52 промис
лових підприємств на 26
проведено
скорочення

ПЕРЕДПЛАТА
З

ПОПРАВКОЮ

Шановні друзі. Са
ме сьогодні, 15 серп
ня.
розпочинається
передплата періодики
на 1993 рік. Уже були
опубліковані ціни на
більшість обласних і
республіканських ви
дань, від яких, як ка
жуть у народі, волос
ся вгору піднімається.
Що
поробиш,
трагічний досвід цьо
го року примушує нас,
журналістів, реально
дивитися на речі і
враховувати не тільки
нинішні тарифи, ціни,
а
й
нестерпну
інфляцію. Тільки при
такому
підході
ми
зможемо гарантувати
вам
регулярний ви
пуск газети.
“Молодий комунар"93
/індекс
61103/
коштуватиме на рік
213 крб.. на півріччя
— 106.50, квартал —
53.25, місяць — 17.75.
Немало!
Напевно,
зітхне хтось із вас.
Справді так. Але що
поробиш, ринок. До
речі, більше третини
ціни — вартість доВоооос......... ..

чисельності працівників.
Чисельність вивільнених
— 628 чоловЧс. з них 399
жінок.
Із
16 наймену
вань промислової про
дукції, які віднесені до
найважливіших видів, по
12
видах
виробництво
знизилось.
Не
поліпшився
стан
справ на продовольчому
ринку. Скоротилися об
сяги виробництва това
рів
народного
спожи
вання. Зниження поста
вок
сільськогосподар
ської сировини перероб
ним підприємствам при
звело до зменшення ви
робництва продовольчих
товарів. М’яса за перше
півріччя
кіровоградці
з їли на 600 тон менше,
молокопродукції з не
збираного
молока
на
3365 тонн, масла тварин
ного на 1162 т. сира
жирного і бринзи — на
505т.. кондитерських ви§обів
—
на
593
т.
берігається приріст ли
ше на хлібобулочних ви-

НА

ІНФЛЯЦІЮ

ставки й оформлення
газети. Тут зв’язківці
на висоті. Своє вхопи
ли.
От
тільки
про
якість
роботи
вже
давно
не
думають,
про
що
свідчать
безліч дзвінків і чис
ленні
листи.
Маємо
надію, що в наступно
му році, взявши такі
гроші, щось змінять
на краще.
Подаємо річні пере
дплатні ціни не деякі
обласні
газети:
“Кіровоградська прав
да" — 465, “Народне
слово"
—
465,
“Вечірня
газета"
—
408, “21-й канал" —
201, “Діалог" — 162;
республіканські:
“Сільські вісті” — 720,
“Независимость"
—
600, “Молодь України”
— 564, “Демократична
Україна" — 540.
Триватиме
пере
дплата
на
ре
спубліканські
й
об
ласні видання до 10
листопада, на колишні
центральні
й
ре
спублік СНД — до 15
жовтня.

робах на 16 т. і ковбасних — на 614 т.
Про
те.
що
у
нас
погіршилось.
не
одну
сторінку доповіді можна
настрочити.
Від
доповідеи, зрозуміло, ситуація не поліпшиться.
Але в тому й справа, що
за лаконічними викладками, — я. мовляв не
з’їла свою
частину із
шестисот тонн м’яса, вимальовується
кризова
ситуація,
яка свідчить
що
скоро
вже
життя
наше підійде до такої
позначки,
за ‘якою на
нас чекає камінь і вода.
Даруйте
за
похмурий
жарт. хоч. може
це й
не зовсім жарт. Бо висновки звучать “багатообіцяюче ;
зменшилися
товарні
фонди на
всі
групи
товарів.
Погіршилося харчування
жителів міста. Поки що
воно лише погіршилося.
А що буде далі? Хто
дасть відповідь?
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Б
ЕЛЬВОРТІ
ДОБРО?

Усі, хто хоч трохи ціка
виться історією нашого краю,
знають, що колишня гордість
К іровоградщини,
"флагман
сільгоспмашинобудування"
"Червона зірка" колись нази
вався завод Ельворті — за
прізвищем
братів-англійців.
котрі
існували
підприєм
ство
І ось щойно в нашій
області
побували
нащадки
Ельворті — сімейство Кларксонів Усббів у складі трьох
чоловік. Вам відомо з газет,
що. скажімо, в республіках
Балтії колишнім хазяям по
вертають націоналізовану ра
дянською владою власність і
ви можете подумати, що й
гості з
Британії мають на

ТАКЕ

думці забрати назад завод
своїх предків. Ні. Вони по
відомили. що брати одержа
ли свого часу компенсацію за
відібрану власність і не ма
ють тепер на неї прав. А в
Кіровоград нащадки прибули
за приватним запрошенням.
Зустрілися з представниками
місцевої влади, побували в
краєзнавчому музеї, в селі
Бровковому
Новомиргородського району — там колись
була дача їхнього дідуся Ель
ворті. Відвідання * Червоної
зірки", знайомство з вироб
ництвом не викликало в ан
глійців захоплення — мабуть,
не треба пояснювати чому
Наш кор.

° Освітянські

новини

СКОРО ЗА ПАРТИ
ОЙ, не хочеться дітворі
розлучатися з літом, точно не
хочеться. Аж тридцяти двом
тисячам кіровоградцям. Чоти
ри з них — взагалі мають
перший
раз
переступити
поріг школи і вчитися, вчити
ся.
І
У Кіровограді введено в
експлуатацію школу-новобудову
№
35
в
102-му
мікрорайоні
на
1568
учнівських місць. Зараз там
проводять останні роботи:
завозять меблі, обладнання.
Менш
пощастило
неповній
середній школі № 33, де
добудовні роботи до першого
вересня не вдалося, на жаль,
завершити. Хоча є надія, що
ще
в
1992-му
вони
закінчаться.
Аби учням булр затишніше
й
приємніше
оволодівати
знаннями,
проводиться
капітальний ремонт шкіл
6, 18, 24, г5, обладнується
харчоблок у школі № 7, бу
дується
нова
котельна
в
школі № 2. Інші школи теж
майже, якщо не всі, провели
поточний
і
відбірковий
капітальні ремонти.
Приємним дарунком дітям
стане відкриття комп’ютер
них класів у школах №№ 4, б,
19 ,31 ,32. Безумовно, суттєві
зміни відбудуться й у змісті
освіти.
— Насамперед, кожна за
гальноосвітня школа вироби
ла свій варіант навчального
плану,
за
якими
здійснюватиме навчання шко
лярів, — розповідає началь
ник
управління
народної
освіти
Кіровоградського
міськвиконкому В.П.Дрига. -При
цьому
враховано
індивідуальні
особливості
дітей та умови роботи школи.
Досвід та результати робо
ти кібернетико-технічного ко
леджу за річницю існування
підтвердили
необхідність
розвитку
диференційованих
підходів в організації навчан
ня.
З 1 вересня учням запро
понують значно ширшу мере
жу класів та шкіл з поглибле
ним вивченням
навчальних
предметів. Відкриють двері

для школярів і навчальні за
клади нового типу, а саме,
середня школа № 5 — ук
раїнська
гімназія,
школагімназія
№9
суспільно гу
манітарного
профілю,
авіаційний ліцей на базі се
редньої школи № 25. При
цьому
відроджується
ду
ховність,
національні
тра
диції. мова.
Кабінет школознавства об
ласного інституту удоскона
лення вчителів та обласного
педагогічного
товариства
продовжує
узагальнювати
досвід роботи національної
середньої школи № 21, де
директором — В.І.Каюков.
Тут щойно відкрито картинну
галерею світочів української
духовності. Підготували і ма
теріали
для
кімнати
ук
раїнської діаспори, присвяче
ної 1-му Всесвітньому конг
ресу українців. Поповнились
експонатами запорізького ко
зацтва музеї Тараса Шевчен
ка і Карпенка-Карого.
Не залишилась, без уваги і
мовна проблема: в життя
втілюється пріоритетний роз
виток
української мови
в
школах обласного центру. В
реалізації Державної програ
ми
про
мови
враховано
національний склад населен
ня
міста.
З 35 загально
освітніх шкіл міста — 32
школи переходять на де
ржавну мову навчання. Класи
з російською мовою навчан
ня відкриваються тільки за
бажанням
батьків.
Ук
раїнською
мовою
здійснюватиметься навчаль
но виховний процес і в дитя
чих
дошкільних
закладах.
Протягом 27-28 серпня прой
де традиційна конференція
освітян
та
громадськості
міста, яка й обговорить про
блеми, пов’язані з пошуком
шляхів виходу освітян»з кри
зового стану, оновлення її
змісту. Також в центрі уваги
буде обговорення документів
по реалізації Закону “Про
освіту" та Державної програ
ми відродження освіти, як
сладової частини програми
“Україна XXI століття1*.

“ПРО

ОЛ ЕКСАНДРІВСЬКІ
У багатьох районах
нашої області, та й
взагалі України, кол
госпи
обмолочують
останній сніп пше
ниці.
В
Олек
сандрівському районі
цей сніп уже обмоло
тили.
І
результати
жнивувань, мушу ска
зати,
зовсім
непо
гані. У цьому році
пшениця вродила до
бре.
В умовах гострої
нестачі запчастин та
паливно-мастильних
матеріалів хлібороби
все-таки зуміли виро
стити,
зібрати
і
відвезти на елеватор
замовлене державою
зерно.
Я була присутня на
святі врожаю в кол
госпі
“Прогрес"
Олександрівського
району і зауважу, що
правління господар

У

ОБЖИНКИ
татів у збиранні зер
на досягнув колгосп
імені Куйбишева, тут
зібрацо 39,6 центне
ра з гектара. Усіх,
хто був причетний до
збору врожаю, наго
родили
почесними
грамотами
та
преміями. На тери
торії
стадіону,
де
проходили обжинки,
працювали магазини,
було в продажі моро
зиво,
безкоштовно
людей частували ква
сом. Після урочисто
стей трудівники села
веселилися на кон
церті, в якому брали
участь
самодіяльні
колективи
Івангородського бу
динку культури.

ства
зробило
все
можливе, ,
аби
підтримати святковий
настрій
хліборобів.
Хоча у виступі голови
колгоспу
М.Н.Віговського
і
звучав якийсь сму
ток.
Не
випадково
він згадав хоч і ми
нулорічні,
але
такі
образливі для селя
нина слова, які нале
жать
нашому
прем'єр-міністру
В.П.Фокіну;
“Есть
еше кроме пряника и
кнут".
Та. незважаючи на
всі
неприємності,
свято вдалося. Все ж
таки колгосп “Про
грес" серед двадцяти
господарств
району
зайняв п’яте місце
по кількості намоло
ченого зерна з гекта
ра:
32,9
центнера.
Найвищих
резуль

Т.ТЕПЛА.
Олександрійський
район.

ТАБОРІ — СВОЯ “ЛЮБОВ
ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ”

З

На мольовничому лівобережжі Тясмину в селі Бірках, що в
Олександрівському районі, примостився дитячий оздоровчий табір
“Жовтень". Як і в минулі роки, хоча вже з купою проблем для
його організаторів, він гостинно розчинив двері перед дітлахами.
Ті ж раді старатися: літо є літо, навіщо ще проблемами дорослих
голову забивати. Відпочивати треба!
Умови хороші. Якщо відвідувачі рвуться знову потрапити в
наступну зміну, їм подобається саме тут відпочивати. Тим паче,
що вихователі лагідні, доброзичливі. В цьому я переконалася сама,
коли разом з вожатою Тетяною Кондратенко ходили територією
табору.
Її, де б не були, обступали хлопці й дівчата. Одних цікавило,
коли на річку підуть купатися, інших — що вечором робитимуть.
За бажанням демонструються мультфільми, відеофільми. Кожно
го вечора відбуваються дискотеки, вже не кажучи про безліч
спортивних змагань, КВВ, конкурси.
Гарно діти граються й у дорослі /звичайно — пристойні!/ ігри.
Такі, приміром, як “Любов з першого погляду", “Поле чудес". Тут
хоч переможців не водять у китайські чи італійські ресторани, хоч
і не дають як приз французькі парфуми — цікавості, хвилювань і
вболівань, повірте, не менше, ніж ото ми бачимо з телевізора.
Всім подобаються змагання з волейболу, футболу, але ні в які
порівняння не йде найулюбленіше заняття — купання. На території
табору споруджено басейн. Відпочиваючі в таборі й у ліс ходять.
Збирають лікарські рослини: материнку, звіробій. Частково ці
трави залишають собі, решту ж віддають Бірківському лісництву.
Його працівники не надякуються допомогою юних.
А ще діти люблять походи. Далекі, на 3-4 дні, та з ночівлею і
піснями біля багаття. Отакі, як у фільмах показують. Тільки їхні
цікавіші, бо вони справжні. Про це скаже
кожен
з 240
відпочиваючих, особливо діти з Патаєвського та Шистаковського
інтернатів, яким тут живеться гарно, весело й безтурботно, як і
повинно бути дітям.

Т. МОРОЗ.
Олександрійський район.

БІДНОГО

НАЦМЕНА
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ЗАМОВТЕ

Не розумію, що діється у Кіровограді?
Нормальні ж люди. Але... Один виглядає
в нюансах архітектурних оздоб прояви
російської символіки, другий від нічого
робити фланірує по місту і відшукує
вивіски і таблички, написані не “по-нашо
му". Мовби від того, якщо замість “сто
ловая” напишуть “їдальня", а замість “па
рикмахерская* — “перукарня", то його
нагодують якісно й дешево, а підстри
жуть, як у салоні на Єлісейських полях.
"А "Закон про мови!" — пролунає істе
рично-патріотичний вигук опонентів. Один
із таких завжди дивиться на мене хижим
звіром, коли починаю розмовляти ро
сійською.
І що таким затятим націоналістам, що
живу на Україні ЗО років, вільно володію
мовою Кобзаря, читаю і пишу? Моє право
— говорити рідною мовою! Воно, звісно,
легше пофарбувати все навколишнє сере
довище у жовто-блакитний колір і “озву
чити" всі установи й будівлі українською
мовою. Лад внутрішній навести важче. Та
й не цікаво, головне засвітитися гаслами
і дешевим прозелітством...
Як це постійно робить Степан Хмара.
Приміром, його виступ на міжрегіональній
конференції українських націоналістів у
Запоріжжі /"Вечірня газета" від 10 липня
ц.р./:
“Ми повинні використовувати це в роз’
ясненні і пропаганді серед так званого
російськомовного "населення". Тому, що
ці люди не розуміють, звідки, де причина,
але як природні істоти /їй богу, він так
сказав — Ю.Л./ розуміють: вони хочуть
ковбаси, вони хочуть молока. І треба
зважити на це. Вони нещасні, вони обкра
дені духовно. І ми повинні донести до
них правду". Дай
йде пасаж відносно
того, що національні меншини — “гості на
нашій землі”. А гості, як відомо, рано чи
пізно повинні збирати речі...

ВИ

СЛОВО..."

Є й таке: “Під високою вивіскою прав
людини /у проекті Конституції України/
нехтується право корінної нації". Але хіба
представник корінної нації — не людина,
хочеться запитати у Степана Ільковича.
Чи, може, — надлюдина, нью-арійська
/українська/ супернація? Навіщо будувати
“четвертий рейх"? До німців Україні ой як
далеко!
Зрозуміло, націоналізм у Кіровограді
лише у зародковому стані і ще не пізно
зробити аборт. Згадую, як нещодавно
сказав у інтерв’ю Віталій Коротич: “Але
якщо до мене хтось підійде у Києві і
скаже: "Читай “Заповіт" на пам’ять?" — то
я можу і не стриматися. Я теж, хоч і не
КОротич.
слова
Хмари
на
конференції:
“Я
поміняю мандат народного депутата на
автомат" викликали бурхливу овацію. І
мене відверто непокоїть розумовий стан
людей, чиї долоні спричинили отакий фу
рор після вислову Степана Ільковича. Ага,
за автомат і в ліси, підривати поїзди, які
прамують із Росії на Україну і навпаки
Щоб ніяких контактів з москалями, бо це
— зрада незалежності. А до “святого"
лона націоналістів /"наша местная шпанюга" .. співає Юрко Хой і “Сектор газа"/,
думаю, припадуть переважно недалекі
особи, які пишуть з помилками, духовні
імпотенти, що не можуть реалізувати свої
нахили в іншій царині буття. Які спочатку
діють /б’ють у пику/ а потім думають.
Якщо є чим. І є ймовірна загроза, що ці
сірі штурмовики вийдуть на вулиці з
гучними гаслами: “Росіяни, білоруси, євреї
і тому подібне хамло — геть з України'“
Це цілком серйозна загроза. Так починалося в Югославії...

Ю.л У К А Ш ЕВСЬК И Й.
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Відомий скандаль
ний тележурналіст із
Санкт-Петербурга
Олександр Невзоров
звернувся
до
місцевого монетного
двору з несподіваним
проханням — вигото
вити
йому
пам’ятні
медалі, якими мають
бути
нагороджені
журналісти,
що
відзначились
у
бо
ротьбі
“за правду",
тобто
—
в екстре
мальних ситуаціях, де
виникала
небезпека
для
їхнього
життя.
При
зустрічі
з
адміністрацією двору
Невзоров повідомив,
що
готовий
віддати
власні чайні ложки з
дорогоцінних металів,
якщо з сировиною бу
дуть проблеми. Жур
налістові
відповіли,
що метал у них є,
потрібен тільки лист
про оплату від фірми
“600
секунд"
і
відомості
про
кількість медалей.
З того часу минуло
кілька тижнів, однак
гарантійного
листе
монетний двір досі
не одержав. Мабуть,
Невзоров шукає журнапістів,
гідних цієї
нагороди.

[’.ДАЙДАКУЛОВ

За моїм глибоким переконанням, всі
люди поділяються на нормальних і ідіотів.
Серед останніх є росіяни, українці, кол
госпники, інженери, професори,- декани
різних факультетів, народні депутати... Та
й узагалі, про людину треба робити вис
новок, виходячи з н інтелектуальних мож
ливостей, а вже потім — згідно з посадо
вим
статусом,
а
тим
більше
—
національною приналежністю.
Отаман
Буго-Гардівської паланки ук
раїнського козацтва пан Авдєєв в одній із
заміток у “МК" констатував: “На сьогодні,
хотілося цього чи ні комусь, націоналісти
в області є". І нижче: “Що поганого
можна знайти в патріотизмі? І ким треба
бути,
щоб
шукати в ньому
мінуси?"
Відповідаю: напевно, .представником так
званих національних меншин, у моєму
випадку — росіянином. Якому дуже не
подобається олігофренічний вираз — “Ук
раїна — для українців".
І коли той Же пан Авдєєв пише стосовно
сумнозвісної листівки “місцевого осередку
ОУН": "На жаль, професор із Нью Норка
Роман Зларич не дійшов до рівня жур
налістів К.Підлісного та В.Бондаря і не
знайшов^ у листівці ні лайки, ці убогих
висловів", мені стає сумно. Ну, припусти
мо, лайки там справді немає, а от стосов
но убогих висловів... Та вся листівка —
суцільний вбогий вислів, чомусь майже
безкомовий, що органічно зумовлює за
мислитись над рівнем освіченості її “пігмаліонів . Відносно ж того, що американ
ський професор з українським прізвищем
не знайшов у тексті оунівської відозви
нічого вбогого — можливо, він просто
вихована і тактовна людина. Або ж для
правильного
інтерпретування
подібних
текстів потрібно постійно тусуватися у
товаристві *
авторів
аналогічних
“маніфестів", а не приїздити сюди вряди
годи...

ДОВКОЛА

*

*
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- Шведські
фахівці
винайшли
метод
хімічної
кастрації
в’язнів - рецедивістів,
які відбувають пока
рання за згвалтуван
ня. Досвід цієї каст
рації
рецидивістівгвалтівників уже дає
позитивні результати
в Данії. Такі дії влади
в
демократичному
суспільстві викликали
бурю протестів серед
представників право
захисник організацій.
Цікаво, чи так би обу
рювались
вони,
зіткнувшись з ростов
ським Чикатило, який
за кількістю загубле
них
ним
жертв по
праву може вважати
ся супергвалтівником.
*

*
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США
кампанією
"Мюрекс"
розробле- і
ний
новий
метод
діагностики СНІДу, за І
допомогою якого екс- '
прес-аналіз
можна
зробити за 10 хвилин
/точність
—
99.9%.
ціна від 20 до ЗО до- ₽
ларів/ Переваги цього
методу, по-перше, — в
часі
/результати зви
чайного аналізу дово
диться
чекати
2-7
Днів/, по-друге. — для
нього достатньо крап
лю
крові
із пальця,
тоді як для першого
набирати
доводиться
шприцем і досить не
мало.

*

* —•*

Внук Степана Бенде
ри — Степан відвідав
Київ — для пошуків,
за словами приятеля,
"своєї половини". Жи
ве нащадок "борця за
незалежну Україну” . в
Торонто.
з
матір’ю,
вчиться на факультеті
журналістики
БанДерівни поки що не
знайшов, так що. щирі
українки, маєте шанс!

неділя

вівторок И середа И четвер І п^ятниця
■
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понеділок
■
УТ
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СЕРПНЯ
ПРОГРАМА)
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16.00 УТН. 16.05 Сім струн.
16.30 Документальний телефільм
“Зі стежок — на шлях широкий".
17.35 "Роде наш красний". Роди
на Антоновичів^
Передача 2.
18.10 Телефільм “Благословенні
кольори”. 18.30- Органний кон
церт. 19.00 УТН. 19.10 Кубок
чемпіонів зі спідвею. 19.30 Хто
ми... 20.45 На добраніч, діти!
21.00 Дніпро. 21.40 Кінозустрічі.
22.55 УТН. 23.10 Артисти України
на фестивалі “Слов'янський ба
зар".

і

КАНАЛ

“ОСТАНКІНО”

5.00 Новини. 5.20 Ранкова
гімнастика.
5.30
Ранок.
7.50
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
Мультфільм. 8.30 Марафон 15.
9.00 Книжковии двір. 9.40 “Золо
тошукачі". Художній фільм. 11.00
Новини /з сурдоперекладом/.
13.10 Телемікст. 13.55 Блокнот.
14.00 Новини /з сурдоперекла
дом/. 14.25 Відпочивай. 14.40
Беноні та Роза . Художній те
лефільм.
4
серія.
15.35
Мультфільм.
15.45
Фільм
—
Йітям. “Звіробій". 1 серія. 17.00
овини. 17.25 Футбольний огляд.
17.55 Крещендо.
18.10
НЕП.
18.40 Прем єра музичного те
лефільму “Зірки російського ба
лету". Фільм 5. 19.45 Вечірня
казка.
20.00
Новини.
26.40
Прем'єра художнього телефільму
“Непередбачені візити". 1 серія.
21.45
“Дні
відпустки”.
Публіцистичний фільм. /3.20 Мегамікс. 23.45 Бомонд. У перерві
— Новини. 0.05 “Ми пам’ятаємо
ваші обличчя". Л.Марков. 0.55
“Беноні та Роза". Художній те
лефільм. 4 серія.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,

2

УТ

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових
людей. 7.55 Уроки серпня. З
циклу “На політичному Олімпі".
8.40 Мульти пульти. 8.50 Пановетовариші. 9.05 Телетеатр Росії.
“У пошуках Софії". Частина 1.
9.50 Відкритий світ.
“Шукачі
мудрості . 11.10 Денний сеанс.
“Турбаза
"Вовча .
Художній
фільм. 12,40 Селянське питання.
13.00 Вісті. 15.00 “Головний тут
я". Конкурс місцевого значення.
15.30 Колесо огляду. “Подорож
по
Євро-Діснейленду".
16.30
Там-там новини. 16.45 Мистецтво
відображення. “Побачення в Ту
лоні. Ліліана Кано". 17.05 Транс
росефір. “Переможи дракона".
17.45 Обличчям до Росії. -18.00
Київська панорама. 18.20 Музич
ний фільм “Дума". 19.00 Вісті.
19.20 Свято кожен день. 19.30
Прем’єра телефільму “США —
СРСР: велика гра”. Фільм 5.
20.30 Телебіржа інформує. 20.40
Фільм концерт
“Кобзо
моя".
21.40 Телефільм “Маленька под
орож до Египту". 22.00 Вісті.
Астрологічний
прогноз.
22.20
Г.Тютюнник. “Коріння". Телеви
става.

18
(1
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СЕРПНЯ

УТ

ПРОГРАМА)
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СЕРПНЯ

■

ПРОГРАМА)

УТ

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
8.00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Кінозустрічі. 10.15 Доброго 9.00 Свічадо. 10.30 Камерний хор
вам
здоров’я.
Материнство. “Кантує". 11.00 Пошуки творчого
10.45
Художній
телефільм обличчя. 12.05 УТН. 12.20 Такі
“Провінціалки". 12.15 УТН. 12.30 вічні проблеми. Теленарис. 12.50
Є.Максименко. “Хто дасть мені “Царівна-жаба". Оперна вистава.
крила". Вистава. 16.05 Для дітей. 16.00 УТН. 16.05 М’юзікл “Біла
Веселка.
16.35
Фортепіанний ворона”. На музику Г.Татарчен
концерт.
17.05
Живе
слово. ка, вірші Ю.Рибчинського. 17.40
Харківське товариство “Спадщи
Дзвони .Чорнобиля. Прогнозує
на\
18.05 Мультфільм.
18.15
Співає Лілея Волянська. 19.00 геолог Євген Яковлєв, 18.30 ”Ои
УТН.
19.10
День
за
днем. там,на горі”. Концерт. 19.00 УТН.
19.10 День за днем. (Кіровоград)
(Кіровоград) 19.35 Пісня з чисто
го джерела. 20.45 На добраніч, 19.30 Прем’єра документального
діти! 21.00 Дніпро. 21.40 На фільму “Кубанські козаки. А вже
берегах Дунаю. III міжнародний літ 200". 20.45 На добраніч, діти!
фестиваль української пісні в 21.00
Дніпро.
21.40
Привіт.
Румунії. 22.40 УТН. 22.55 Ху Маріє. До фестивалю української
дожній фільм “Дама з папугою . популярної музики. 22.25 Фільм
0.30
“Якось,
через
чверть вистава "Павло Полуботок . В
століття".
перерві — УТН.

8

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
Лімпопо. 9.35 Мультфільм. 9.55
“Зірки російського балету". Му
зичний телефільм. Фільм 5. 11.00
Новини /з сурдоперекладом/.
11.20 “Непередбачені візити".
Художній телефільм.
1 серія.
13.25Світ грошей Адама Сміта.
13.55 Блокнот. 14.00 Новини /з
сурдоперекладом/.14.25
Спор
тивні кумири нашої молодості.
Борис Шахлін. 14.40 “Беноні та
Роза". Художній телефільм. 5
серія. 15.40 Мультфільм. 15.45
Фільм — дітям. “Звіробій". 2
серія. 17.00 Новини. 17.25 Наш
сусід — Китай. 18.10 “Багаті теж
плачуть”. 18.55 “Через рік". У
студії “Останкіно" ведуть бесіду
П.С.Грачов,
В.П.Баранников,
В.Ф.Єрін,
Ю.В.Скоков.
19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.40 Прем’єра художнього те
лефільму “Непередбачені візити"
2 серія. 21.55 Максима. 22.25
“Ялта 92". VII телевізійний кон
курс молодих виконавців естрад
ної пісні. День 1. У перерві —
Новини. 1.25 "Беноні та Роза".
Художній телефільм. 5 серія.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,

2

УТ

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових
людей. 7.55 Цілком секретно.
8.50 Дозвілля. 9.05 Мульти пуль
ти. 9.15 Телетеатр Росії. “У по
шуках Софії". Частина 2. 10.00 У
світі тварин. 11.00 Денний сеанс.
“Скляний лабіринт". Художній
^•ільм. 12.40 Селянське питання.
3.00
Вісті.
15.00 Телебіржа.
15.30
Мульти пульти.
16.00
1 Студія “Рост". “Клуб Т”. 16.30
і Там там новини. 16.45 Паралелі.
І 'Марина Цветаева — Володими
ру Маяковському". 17.00 Петер
бурзький міф. “Царське село
Іннокентія Анненського". 17.30
Надбання республіки. О.Соло
вей.
18.00
Парламентський
вісник. 18.15 Київська панорама.
18.35Музичний фільм “3 натури
малювала
Катерина
Білокур".
19.00 Вісті. 19.20 Свято кожен
день. 19 ЗО “Санта-Барбара". 66
серія.
20.25
“В
Умані,
в
Софіївці". Концертна програма.
21.15 М.Старицький. “Маруся Чурай". Вистава. 23.05 Українські
музичні фестивалі.

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
Мультфільм.
10.00 Брейн-ринг.
11.00 Новини /з сурдоперекла
дом/.
11.20
“Непередбачені
візити". Художній телефільм. 2
серія. 12.35 Мультфільми. 13.10
Телемікст. 13.55 Блокнот. 14.00
Новини /з сурдоперекладом/.
14.25 Сьогодні і тоді. 14.55 “Бе
ноні та Роза". Художній те
лефільм.
6
серія.
15.55
Мультфільм.
16.10
Рок урок.
17.00 Новини. 17.25 Мультфільм.
17.45 Студія “Політика" показує:
банки. 18.15 “Багаті теж пла
чуть". 19.00 Тема. 19.45 Вечірня
казка.
20.00
Новини.
20.50
Прем’єра художнього телефільму
“Непередбачені візити". З серія.
22.05 “Ялта 92". VII телевізійний
конкурс молодих виконавців ес
традної пісні. День 2. У перерві
— Новини. 1.05 "Беноні та Ро
за”.
Художній
телефільм.
6
серія.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,

2

УТ

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час ділових людей. 7.55 Вікно в
Росію. 8.50 Дозвілля. 9.05 “Ост
рови розбрату. Погляд з Японії".
Передача 2. 9.35. “Бурда моден"
пропонує... 10.10 Екзотика. 11.10
Кінозал “К-2": "Дружина пішла".
Художній фільм. 12.40 Селянське
питання.
13.00
Вісті.
Іб’.ОО
Підприємництво — це свобода.
15.15
Мульти-пульти.
15.25
Трансросефір. 16.00 Християнсь
ка програма. Нагірна проповідь.
“Блаженні чисті серцем". 16.30
Там там новини. 16.45 У цей час
рік тому. 17.05 Політвідділ. 17.45
М трест*. 18.00 Київська панора
ма. 18.20 Фільм-концерт “Маест
ро". 19.00 Вісті.
19.20 Свято
кожен день. 19.30 Прем’єра те
лефільму “США — СРСР: Велика
гра". Фільм 6. 20.30 Телебіржа
інформує. 20.40 Документальний
фільм “Народження українського
німого кіно". 21.40 Художній
фільм “Повернення батерфляй".
23.10 Телефільм “Глибокий коло
дязь".
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СЕРПНЯ

;УТ

ПРОГРАМА)

(І

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Науково популярний фільм
“Сліди поколінь у пам’ятниках
Києва”. 9.30 Концерт Державно
го Українського народного хору
ім. Г.Верьовки. 10.20 Чари ко
хання.
Літературна
програма.
10.45 Художній фільм “Мелан
холійний вальс". 12.00 УТН. 12.15
Клас юніор бізнес.
13.45
Мультфільми. 14.05 Камерна му
зика. 16.00 УТН. 16.05 Для дітей.
Веселка. 16.25 Прем’єра доку
ментального фільму “Вікторія.
Автопортрет".
16.45
Обгово
рюємо проект Конституції Ук
раїни.
17.45
Фільм концерт
Американські українці".
19.00
УТН. 19.10 Науково популярний
фільм “Світязь . 19.30 Леся Ук
раїнка. “Бояриня". Вистава За
карпатського
обласного
ук
раїнського музично драматично
го театру. 20.50 На добраніч,
діти! 21.00 Дніпро. 21.35 Рекла
ма. 21.40 Акценти. 21.55 Хроніка
МВС. 22.10 Молодіжна студія
“Гарт". 1.10 УТН.

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
Мультфільм. 10.05 Прем’єра до
кументального телефільму “Гра у
хованки". 11.00 Новини /з сур
доперекладом/. 11.20 “Неперед
бачені візити". Художній фільм.
З серія. 12.35 Мультфільми. 13.10
Телемікст. 13.55 Блокнот. 14.00
Новини /з сурдоперекладом/.
14.20 Це було... було... 14.40
“Золота
міна".
Художній
те
лефільм. 1 серія. 15.45 Дитячий
музичний
клуб.
16.25
Студія
“Політика" показує: “Другий Ка
рабах”. 17.00 . ..До шістнадцяти і
старші. 18.00 “Багаті теж пла
чуть". 18.45 Авторська програма
Е.Рязанова “Розмова на свіжому
повітрі. Частина 1 — "В.Аксьонов". 19.45 Вечірня казка. 20.00
Новини. 20.50 Прем’єра худож
нього телефільму “Непередба
чені візити". 4 серія. 22.15 “Ял
та 92". VII телевізійний конкурс
молодих виконавців естрадної
пісні. День 3. 23.00 Новини.
23.35 Продовження телеконкурсу
"Ялта 92". 1.30 “Золота міна”.
Художній телефільм. 1 серія.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,

2

УТ

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових
людей. 7.55 У пошуках себе. 8.50
Дозвілля
9.05 Документальна
панорама. “Три дні в серпні".
9.50 Музична програма.
10.15
Надзвичайна ситуація. 11.00 Де
нний сеанс “Зміна долі". Ху
дожній фільм. 12.40 Селянське
питання. 13.00 Вісті. 15.00 Бізнес
— нові імена. 15.15 Сигнал. 15.30
Пілігрим. 16.30 Там-там новини.
16.35 Паралеле 17.00 Трансро
сефір. 17.45 Програма пКлюч”.
18.00
Парламентський
вісник.
18.15 Київська панорама. 18.35
Відродити душу. М.Пимоненко.
19.00 Вісті. 19.20 Свято кожен
день.. 19.30 “Надія російського
балету".
20.15
Віват,
Росіє.
Мітинг біля Білого дому. 21.00
Нон стоп рандеву.
22.00
Відеофільм вистава
“Закон".
23.25 Спрага джазу.

8.00 3
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СЕРПНЯ

УТ
оии
8.00

П

ПРОГРАМА)
восьмої до дев’ятої.

КАНАЛ

Харківського театру музичної ко
медії. 10.50 Доброго вам здо
ровя. Репортаж з IV конгресу
світової федерації
лікарських товариств. 12.25 УІН
12.35 “Зустріч у Владивостоці
Теленарис про українців Далеко
го Сходу. 13.30 Живе слово
Євген Маланюк. Частина 2. 14.00
Квартет ударних
інструментів
“Арс-нова . 14.25 Прем’єра нау
ково-популярного фільму
Ук
раїнці.
Віра.
Надія.
Любов .
Фільм 1. 15.25 Концерт духовної
музики. Ансамбль Вознесіння .
15.55 Урочисте
засідання
та
святковий концерт, присвячені
Трансляції з Палацу культури
“Україна .
20.00
Рок полігон.
(Кіровоград). 20.20 Науково по
пупярнии фільм “Окшулаг”. 20.45
На добраніч, діти. 21.00 Дніпро.
21.40 Акценти. 21.55 Плеяда. В
перерві — УТН.

‘ОСТАНКІНО”

“РОСІЯ”,

2

І

КАНАЛ

“ОСТАНКІНО”

6.30 Суботній ранок ділової
людини. 7.30 Ранкова гімнастика.
7.45 Спорт
для
всіх.
8.15
Прем’єра
науково-популярного
фільму “Музичні інструменти та
їх історії". 11 серія. 8.45 Як
Досягти успіху. 9.00 Радіо “Тру
а". 9.30 Центр. 10.10 “Ходжа
Насреддін". Мультфільм. 1 та 2
серії. 10.30 Охоронна грамота.
“Квіти
середини
літа".
11.00
Авіакосмічний салон. 11.15 Му
зичний кіоск. 11.45 Увага: 10
молодіжний.
12.05
Допоможи
собі сам. 12.35 Грай, гармонь.
Передача з
Ярославля.
13.30
“Служенье муз не терпит суе
ты...”. 14.00 Новини /з сурдопе
рекладом/.
14.25 Парадиз кок
тейль. 15.35 Мультфільм. 15.45
“Задзеркалля".
Художній
те
лефільм
"Король Дроздових".
17.15 Прем’єра документального
телефільму
Згадуючи Раневську". Фільм 1. 18.10 Мультфільм.
18.35 Прем’єра художнього те
лефільму “Вельмишановні пано
ве . 19.45 Вечірня казка. 20.00
Новини. 20.50 Репотаж ні про
що. 21.05 Закриття телеконкурсу
молодих
виконавців естрадної
пісні “Ялта 92". У перерві —
Новини.
0.20
"Шлюб
по
імеретинськи".
Художній
те
лефільм. 1 серія.

КАНАЛ

УТ

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час ділових людей. 7.55 Студія
“Нота бене". 8.35 “Варвара-кра
са, довга коса". Художній фільм.
10.00 Вниз по Волзі...
10.35
М Трест. 10.40 Маріїнський театр
в Метрополітен-опера. 11.20 Як
що вам після... 11.50 “Санта-Бар
бара". 66 серія. 12.40 Селянське
питання. 13.00 Вісті. 15.00 Віват,
Росіє. Церемонія нагородження
захисників Білого дому в Ге
оргіївському залі Кремля.. 15.30
Телебіржа. 16.00 Термінал. 16.30
Там там новини. 16.45 Антракт.
17.00 Мультфільм. 18.10 Київська
панорама.
18.30
Співає
В.Буймістер. 19,00 Вісті. 19.20
Свічадо. 20.50 В.Шекспір. “Мак
бет". Вистава Львівського театру
драми ім.М.Заньковецької. 22.00
Вісті.
Астрологічний
прогноз.
22.20
Продовження
вистави
“Макбет".

(1

ПРОГРАМА)

8 00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Чиста криниця.
9 00 Всесвітній форум українців.
До фестивалю української попу
лярної музики. 9.15 Докумен Трансляція з палацу культури
тальний фільм “Кубанську козаки. “Україна" 13.30 УТН. 13.40 Хре
Літературно мистецька
А вже літ двісті . 10.30 Сватан^ щатик.
ня . на
Гончарівці
Вистава програма. 14.40 Село і люди.

5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок”.
7.50
Мультфільм. 8.00 Новини. • 8.20
“Багаті теж плачуть”. 9.05 Автор
ська програма Е.Рязанова ’ Роз
мова на свіжому повітрі". Части
на 1 — “В.Аксьонов". 10.05 Клуб
мандрівників /з сурдоперекла
дом/. 11.00 Новини /з сурдопе
рекладом/.
11.20 “Непередба
чені
візити".
Художн;й
те
лефільм.
4
серія.
12.45
Мультфільми. 13.15 Бридж. 13.40
Бізнес-клас. 13.55 Блокнот. 14.00
Новини /з сурдоперекладом/.
14.25 Подарунок меломану. 1 4.55
“Золота
міна".
Художній те
лефільм. 2 серія. 16.00 Очевид
не неймовірне.
16.40
Мультфільм. 17.00 Новини. 17.25
“З
тобою,
81".
Концерт
російського народного хору ім.
М.П’ятницького.
18.10
Мультфільм. 18.30 Людина і за
кон. 19.00 ТБ "Нева". Хто з
нами? 19.20 Прем’єра телефільму
“Пригоди чорного красунчика". 6
серія. 19.45 Вечірня казка. 20.00
Новини. 20.50 Поле чудес. 21.45
Відпочивай.
22.00
Політбюро.
Прем’єра
документального
публіцистичного телефільму “За
вікнами серпень”. 23.20 Тінь бу^евісника. У перерві — Новини.
.40 “Золота міна". Художній
телефільм. 2 серія.

КАНАЛ

УТ

ПРОГРАМА)

СЕРПНЯ

8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Привіт. Маріє.

9.00 Хорова спадщина М.Леонто
вича. 9.55 Всесвітній форум ук
раїнців.
Трансляція
з
палацу
культури “Україна”. У перерві
документальний телефільм
Го
моніла Україна" 13.00 М.Тутков
ський.
Симфонія.
13.55 УТН.
14.10 Довга дорога додому. Поет
М.Руденко. 14.55 Всесвітній фо
рум українців. Трансляція з па
лацу культури “Україна". 18.00
Живе слово.
Євген Маланюк.
18.30 В єдності свобода. 19.00
УТН. 19.10 Мультфільми. 19.30
Дзеркало. На прямому зв’язку
Кірово/радська міська міліція.
20.45 На добраніч, діти! 21.00
Дніпро. 21.45 Акценти. 22.00
Концерт творчої молоді України
до
Всесвітнього
форуму
ук
раїнців. 23.00 УТН. 23.15 Продов
ження концерту творчої молоді
України.

І

(і
УТН

■ 23

СЕРПНЯ
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“РОСІЯ”,

2

УТ

. 7.00
Вісті.
7.20
“Іркутськтелефільм"
представляє... 7.50 сам на сам
___
при
свідках. Володимир Пресняковстарший та Володимир Пресня
ков-молодший.
8.35
Вогнище.
9.05 Музичне село. 9.35 На ек
рані — Америка. 10.05 Плюс
одинадцять. 1/.05 Пілігрим. 12.50
Мульти пульти. 13.00 Вісті. 13.20
“Ігри для дітей шкільного віку".
Художній фільм. 14.45 Мистецтво
відображення. “Містерії і реалії
Михаила Ромадіна". 15.20 Мегаполіс. 15.50 Біла ворона. 16.35
Вінілові джунглі. 17.05 Контр
асти.
17.45
Парламентський
вісник. 18.00 Київська панорама.
18.20 Кік боксинг. 19.00 Вісті.
19.20 Свято кожен день. 19.30
Золота шпора. 20.00 Художній
фільм
“Вавілон
XX".
21.35
Спііають
Л .Гримальська
та
О.Лецньов. 22.00 Вісті. Астро
логічний прогноз. 22.20 Від міста
ёо міста. 23.50 Концерт капели
І
андуристів України.

15.30
Концерт
дитячої
са
модіяльності.
15.50
"Ми
ук
раїнці”.
Музично літературна
композиція.
16.30 Маю честь.
17.30 Свічадо. Перспективи ук
раїнської науки “У пошуках сво
го коріння. Живе слово . Зустріч
з піснею. Говоримо українською.
19.00 УТН. 19.10 Пісні на слова
Т.Г.Шевченка співає заслужений
артист України Я.Гнатюк. 19.35
Прем’єра
науково популярного
фільму “Українці. Віра. Надія
Фільм
1.
20 30
Любов".
Мультфільм. 21.00 Дніпро. 21.40
Відеорепортаж прес конференції
про
підсумки
роботи

Всесвітнього форуму українців.
23.10 УТН. 23.10 Всеукраїнським
молебен у Софіївському соборі
м.Києва.

І

КАНАЛ

“ОСТАНКІНО”

6.00 Година сили ДУ*У
700
Ритмічна гімнастика. 7.30 Тираж
“Спортлото".
7.45 Мультфільм.
8.05 3 ранку раненько.
8.45
Можливо
все.
9.15
Ранкова
зірка. 10.05 Під знаком “Пі”.
10.55 Портрет на тлі. Л.Зикіна.
11.35 Нове покоління вибирає.
12.25 Берлін, недоладні нотатки.
13.00 Прем’єра документального
телефільму
з
серіалу
“За
повідники
дикої
природи".
Фільм 12. 13.30 Прем’єра худож
нього
телефільму
з
серіалу
“Марк і Софі". Фільм 12. 14.00
Новини /з сурдоперекладом/.
14.20
Міжнародна
телерадіокомпанія “Останкіно” пред
ставляє програму “Ми”.
15/)С
Мультфільм.
15.10
Клуб
мандрівників.
16.00 Панорама.
16.40 Телелоція.
16.55
Уолт
Дісней представляє... 17.45 Но
вини. 18.00 Прем’єра докумен
тального телефільмі “Згадуючи
Раневську". Фільм 2. 19.15 Фес
тиваль “Золота Європа". 19.50
Прем’єра художнього телефільму
“Сімнадцять
лівих
чобіт”.
і
серія. “Один". 21.00 Підсумки.
21.45 Спортивний Уік-енд. 22.00
В гостях у Мусліма Магомаева. У
перерві — Новини. 0.05 “Шлюб
по-імеретинськи”. Художній те
лефільм. 2 серія.

КАНАЛ

“РОСІЯ”,

2
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7.00
Вісті.
7.20 Переможи
Дракона. 8.00 Фольклор. 8.30
Хочете вірте... 9.00 Хорові твори
Веделя. 9.30 Всеукраїнський мо
лебен. 14.00 Співає дует “Писан
ка". 14.30 Діти другої світової
війни — за мир, злагоду, мило
сердя. Міжнародний телемара
фон. 15.35 Прем’єра докумен
тального фільму “Спогади про
зоряний квиток*. 16.05 Мульти
пульти. 16.25 “Все нормально".
Художній фільм. 18.00 Діти дру
гої світової війни — за мир,
злагоду,
милосердя
Міжнародний телемаірафон. У пе
рерві — реклама. ІВісті. Свято
кожен деньч 7^
'
21.00 Обличчям
до
столиці. 21.15 М.Лисенко. “Тарас
Бульба”. Вистава національного
театру опери та балету України
ім.Т.Ґ.Шевченка. 0.00 Програма
.фільмів українських студГй.

І

НА ДОЗВІЛЛІ
ШКОЛА ЕМІЛІЇ
Заняття
веде
кандидат
педа
гогічних наук, професор парапси
хології цілитель Емілія ГУЦАЛО

10.
Вам
краще
виконувати
тільки одну операцію?
11. Чи любите ви братися за
ТЕСТ “СОЦІАЛЬНО-ПСИХО
великі справи самостійно?
ЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ” .
12. Вам тяжко переключати
Дайте відповіді на питання за увагу з однієї справи на іншу?
13. Ви відчуваєте в собі над
принципами “так" /+/ або “ні”
лишок сил і вам хочеться зайня
/-/.
1. Чи відчуваєте ви постійну тись якоюсь справою?
14. Чи виходите ви часом із
жадобу діяльності?
2. Чи охоче виконуєте складну себе, лютуєте?
15. Чи швидко ви читаєте вговідповідальну роботу?
3. Чи високий у вас ступінь ЛОС?
16. Чи потребуєте ви людей,
відчуття
особистої
відповідальності за події, що котрі
б
вас
схвалювали
і
відбуваються у вашому житті?
втішали?
4. Ви, як правило, віддаєте
17. У вільний час вас тягне
перевагу нескладним справам, поспілкуватися з людьми?
що не вимагають від вас великої
18. Чи є серед ваших знайомих
енергії?
люди, котрі вам явно не подоба
5. Чи легко вам спілкуватися з ються?
різними людьми?
19-. Вам краще працювати нео
6. Ви мовчите і не вступаєте в хоче, без особливого напружен
контакти, коли знаходитеся в ня?
товаристві малознайомих людей?
20.
Чи
тримаєтесь
ви
7. Вам легко виконувати спра відосіблено на вечірках чи в
ву, котра вимагає миттєвих ре компаніях?
акцій?
Обробка даних тесту
8. Чи бувають у вас думки, які
ви хотіли б приховати від інших?
Підрахуйте свої бали таким
9. Чи легко ви генеруєте нові чином: 1 бал за відповідь “так”
ідеї, пов'язані з роботою?
на питання 1, 2, 3, 5. 7, 9, 11,

З

ПОРАД

АМЕРИКАНСЬКОЇ

ЯКЩО ВАШ
АВТОМОБІЛЬ УПАВ
ВОДУ

ЩОБ
У

Не панікуйте: у вас у запасі є
кілька хвилин. Автомобіль з пе
реднім
розташуванням деигуна
буде тонути носом уперед, а отже
ззаду, ближче до стелі, утворить
ся повітряна пробка.
Найкращий вихід — через вікно.
Дверцята важко відкрити проти
тиску води, скло ж у вікні можна
легко опустити. Оскільки воно
може не витримати /а в цій
ситуації не вистачало тільки його
гострих уламків/, краще відчинити
вікно відразу.
Якщо вам не вдається залишити
. машину через вікно, спокійно по
чекайте, поки тиск іззовні та
всередині салону зрівняється —
тоді дверцята відкриються легко.

13, 15, 16, 17. 1 бал за відповідь
“ні" на питання 4, 6, 8, 1(У,
1 СУ. 12,
12
14,
18,
19,
20.
Якщо
ваші
відповіді не співпали з умовами,
то
бал
не
зараховується,
Знайдіть загальну суму балів.

ОЦІНКА

ЗА

ж
Як слід виспіться перед
поїздкою.
ж Не приймайте медикаментів,
що викликають сонливість. /У то
му числі й напередодні виїзду./
ж Не керуйте машиною надто
довго.
Нормальне самопочуття
зберігається
упродовж поїздки
480 640 км за день.
ж Намагайтеся не їхати ПІЗНО
вночі: ваш організм у цей час
спить.
ж
Зупиняйтесь
як
мінімум
кожні дві години, навіть якщо не
відчуваєте втоми.
ж Якщо у машині є ще один
водій, міняйтеся з ним щогодини.
Переводьте погляд з однієї части
ни дороги на іншу.
ж
Роздивляйтесь
далекі
та
близькі предмети справа і зліва.
ж Жуйте гумку, співайте разом
з радіо або без нього.
ж Частіше провітрюйте салон.
ж Коли ніщо не допомагає
з’їдьте з дороги. Поспіть.

МКП ФІРМА “ПОГЛЯД
м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71
ПОНЕДІЛОК, 17 СЕРПНЯ
10.00 Спляча красуня"”. Мультфільм.
““
"
11.30 Вогняні птахи”. Бойовик.
Крізь
вогонь".
Бойовик.
13.30
15.30 Субота, 14-те". Жахи, комедія.
17.30 Сканери". Фантастика.
19.30 Бестселер". Бойовик.
21.30 11 днів. 11 ночей-2”. Фільм для
дорослих.
ВІВТОРОК, 18 СЕРПНЯ
і Джері".
Мультфільм.
10.00 ‘Том
“
“
“ “
11.30 ‘Політ "порушника". Бойовик.
13.30 ‘Няня-поліцейський". Комедія. Бойовик.
У головній ролі А.Шварценеггер.
15.30 ‘Байки зі склепу". Жахи.
17.30 ‘Сканери-2". Фантастика.
19.30 ‘Забути Палермо". Детектив.
21.30 ‘Еммануель-5". Фільм для дорослих.
СЕРЕДА, 19 СЕРПНЯ
10.00 “
“Леді
“
‘ ‘і волоцюга". Мультфільм.
11.30 “Чайна О’Брайєн-2". Бойовик.
13.30 “Місія в Манілі". Бойовик.
15.30 “Нічна зміна”. Жахи.
17.30 “Сканери-3". /виробництво 1991 р/.
Фантастика.
19.30 “Найманий убивця". Бойовик.
21.30 “Дика орхідея”. Фільм для дорослих,
юлі М. Рурк.
У головній ро
ЧЕТВЕР. 20 СЕРПНЯ
”. Мультфільм.
10.00 Сім‘’я Джетсонс
"
11.30 Групування "Командос". Бойовик.
13.30 Будь моїм другом". Бойовик.
15.30 Демони-2". Жахи.
17.30 Некромани". Містика.
19.30 Смертельне завдання". Бойовик.
21.30 Повія". Комедія для дорослих.
П’ЯТНИЦЯ, 21 СЕРПНЯ
10.00 Мауглі". Мультфільм.
11.30 Кат". Бойовик.
13.30 Місто страху". Бойовик.
15.30 Вампіри4, жахи.
17.30 Чаклунка". Містика.
19.30 Хоробрі не зневіряються".
Гостросюжетний фільм.
21.30 Мовчання ягнят". /Оскар-1991 р/.
Тріллер.
СУБОТА, 22 СЕРПНЯ
10.00 Ніндзі-черепашки". Мультфільм.
11.30 Легенда про Шао Ліня". Бойовик.
13.30 Бійня у Валькерії". Бойовик.
15.30 Цвинтар домашніх любимців". Жахи.
17.30 ‘Смерть у космосі". Фантастика.
19.30 ‘Злочинний синдикат”. Детектив.
21.30 ‘Гарлемські ночі". В головній ролі
Е.Мерфі. Комедія. Бойовик.
НЕДІЛЯ. 23 СЕРПНЯ
10.00.Мультфільми
“
"
У.Діснея.
11.30 “Тернер і Х’юч". Бойовик.
13.30 “Даллас". Бойовик.
15.30 “Екзерсист-3". Містика,
17.30 “їх поміняли місцями". В головній ролі
Е.Мерфі.
19.30 “Кідали”. Детектив.
21.30 “Права на володіння”. Комедія.

25 40 балів: ви гармонійна осо
бистість. можете виявляти гнучку
позицію в спілкуванні, варіювати
поведінку
в
різних
соціальних
групах, можете сміливо виявляти
незалежність від бюрократичного
тиску, прислухатися до думки ото
чуючих.
Вас
відзначає
активна
життєва позиція, оптимістичність,
швидке
орієнтування
при
зміні
ситуації.
25-10 балів: ви соціально адап
товані. з інтенсивно вираженим
прагненням до лідерства, напо
легливістю.
активністю,
раціональним
підходом
до
життєвих проблем, схильністю до
систематизації
Одначе контроль
над емоційною сферою успішно
реалізується
лише
в
соціально
значимих ситуаціях і може бути
послаблений у звичних контактах
вузького кола.
10-1 бал: у вас є труднощі з
адаптацією, ви здатні створювати
напружений
мікроклімат
через
свою негнучкість, авторитетність.
Відзначаєтеся
досить
великою
імпульсивністю.
надмірною
схильністю до ризику
Разом з
тим вам властиві підвищена чут
ливість. конфліктність, іноді недо
статня контрольованість. Можливі
періоди
нервово-психічної
дез
адаптації.
коли
найменша
не
приємність викликає зниження на
строю.
посилення
негативного
ставлення до себе й оточення.

ДОРОЖНЬОЇ

НЕ ЗАСНУТИ
КЕРМОМ

» 4 ♦ 4 +++++++++^4
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і
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ПОЛІЦІЇ
НЕ РОЗІРВАЛО
ПОКРИШКУ

Як правило, такій пригоді пере
дує бокове пошкодження
по
кришки внаслідок порізу чи силь
ного удару. На ній з’являється
після або “гуля", або латка — на
місці порізу.
Нерідко власник
після цього продовжує їздити як
ні в чому не бувало. І даремно.
Хоч покришка наче й цілком
надійна на вигляд, але вірити їй
більше не можна. Принаймні слід
забути про швидку їзду /незалеж
но від якості дороги/ і тим більше
про гонки у спеку. Не можна
повністю завантажувати машину,
а також надто інтенсивно прохо
дити повороти.
Якщо ж дві /чи, не дай Боже,
більше/ з названих умов накла
дуться і латка, і “гуля” нагадають
про себе швидко й рішуче. Тож
водієві слід визначитись: або він
скнара, або — камікадзе...

./З газети “Автомобіль”/.

• Ради-поради

ЖІНОРЕПЕРТЖР

КРИШТАЛЕВА
ЧИСТОТА
Столовий і чайний по
суд — предмет гордощів
будь якої господині, але
і вимагає він дуже ре
тельного догляду. Взяти
хоча б фарфоровий чи
фаянсовий.
Мити його треба теп
лою водою з милом і
полоскати холодною. Га
ряча може зруйнувати
глазур, змити позолоту.
Для фарфору воду до
бре б підсолити /3 сто
лові ложки солі на 1 л
води/.
Якщо
сервіз
потьмянів,
протріть
тарілки питною содою чи
сіллю з оцтом. Пам’ятай
те про позолоту. Сода
прекрасно виводить пля
ми від чаю і кави і на
порцелянових, і на фа
янсових чашках. Вими
тий посуд, аби він “сяяв
і блищав”, витріть сухим
чистим рушником.
Трохи детальніше про
. кришталь. Від гарячої

Засновники— координаційна
•.рам СМОК 1 тр\ довий
ко.іектив редакції
Наш р/р М 002700202 у дирекції
Укрсонбаику м. Кіровограда,

323293.

КІНОТЕАТР “КОМСОМОЛЕЦЬ"

води він темніє, Вимивкелих
ши, наприклад,
теплою водою з милом,
протріть його шматом
ком тканини, змоченої у
суміші — 2 столові лож
ки зубного порошку чи
крейди, 1/4 чайної ложки синьки і 2 столові
ложки теплої води.
наліт
Зеленавий
вазі
кришталевій
відмивається оцтом із
/бажано,
сіллю
кам’яною/.
предмети
Кришталеві
не сушать. їх треба ви
тирати сухим ільняним
цьому
рушником. Приі
фужери, чарки, келихи
за
треба тримати не
ніжку, а за саме денце.
Ну й наі останок —
засоби для чищення шиз’ я вля ються
бок,
що
магазинах,
інколи
в
підходять також і для
миття порцеляни, фаян
су і кришталю.

МФО

(

1 II
ЯІ
Яи

З
17
по
23
серпня
на
екрані
французька
кінокомедія за участю популярного француза П’Єра
Рішара “Я соромливий”. Той. хто любить кумедниу.
незграбних, наївних героїв кучерявого Рішара. отри
має задоволення. А хто до них байдужий, принаймні
відпочине від американських адамів і єв
Сеанси.
12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО

У червоному залі вам пропонується кінокомедія
Гра на мільйони". З погонями, переслідуваннями.
ріляниною. викраденнями. Виробництво кіностудій
іраміда * і
ЛадьяПочаток сеансів: 10 10; 12.10:
10; 16.10; 18.10; 20.10. Зелений зал: тут демонст
ватиметься
американська
пригодницька
стрічка
омста". Сеанси: 9 ЗО; 11.30; 13 ЗО.
16.00;
18 1020.20

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ"
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У великому залі кінотеатру з 17 серпня до вашо
уваги новий гостросюжетний пригодницький амери
канський фільм
‘ Супер-дівчина”.
на
показ
якого
виняткове право має "Ятрань". У малому залі сво
послуги пропонують німецькі кінематографісти
По
бачимо, в якому полум’ї може згоріти жінка. Як ві
здогадались фільм називається "Жінка в полум’ї" і
він для дорослих. Початок сеансів у великому залі:
10.30; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.30. Сеанси малого
залу: 12.20; 16.20; 18.20; 20.20 У малому залі о 10 20
і 14.20 — французька кінокомедія "Банзаи”

КІНОТЕАТР “МИР” .
17-20 серпня для дітей демонструватиметься ху
дожній фільм "Червоні вітрила" за мотивами пре
красної повісті Олександра Гріна. У наш час. коли
все летить шкереберть, добре, що залишається хоч
ковток свіжого повітря. Нехай ваші діти подивляться
цей
фільм.
Його
початок
о
14
год.
10
хв.
Мультзбірник "Два велетні" демонструватиметься на
дитячому сеансі 21-23 серпня. А дорослі глядачі
подивляться американську стрічку “Кращі з коаїніх"
16 00 Ї8 20МУ20 20аСТРІЙ' 3Р°3УМ'ЛО
Сеанси:
12 20;

Загублении
студентський
квиток
№
9102031
виданим КІСМом на ім'я Носкової Олени Володи
мирівни. вважати недійсним.
оилоди

Вечір... Фотоетюд В. Гриба.
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