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“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 комунар”,
“Клуб знайомств". Редакція БЕЗПЛАТНО перешле усі листи,
що надійдуть для Вас на адресу “Клубу знайомств".
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Раді за абонентів 031 і 032. котрі з допомогою
нашої газети влаштували своє особисте життя, і
просимо більше їм не писати.

28 років, 160 см, освіта вища, Діва. Бажаю
познайомитися з мужчиною 25-40 років для ство
рення сім’ї. Маю дочку 4 років, проживаю з
батьками в ізольованій квартирі. Відповім на
будь-якого листа. Згодна на переїзд. Освіта зна
чення не мас, ціную розум, доброту, почуття
гумору, працьовитість.
Аб. 2б6. Тетяна
Вдова 40 років, звичайної зовнішності, не схиль
на до повноти, спокійної вдачі, забезпечена жит
лом і не згодна на переїзд, хотіла б зустріти
одинокого, серйозного, лагідного чоловіка до 50
років, бажано сільського жителя, котрий би зміг
стати опорою в житті та добрим батьком двох
дітей. Розлучених та зловживаючих спиртним про
шу не турбуватися. Подробиці листом.
Дб. 207. Л.
Хочу познайомитися з жінкою 46-49 років без
поганих звичок, без вищої освіти і квартири зі
зручностями. Мені 50 років, брюнет, 175 см, 85 кг,врівноважений, не компанійський, не п’ю, не курю.
Розлучений, живу у власному домі, маю 8 соток
саду, спеціальність — лицювальник. Діти живуть
окремо.
Аб. 268. Г.
19 років, 167 см, середньої повноти. Тілець. Була
одружена, доньці півтора року. Спокійна, люблю
займатися домашнім господарством. Хотіла б по
знайомитися з добрим, працелюбним мужчиною
або хлопцем до 24 років, не нижчим 170 см,
схильним до повноти, котрий мріє про сім’ю і зміг
би стати надійною опорою для нас. Освіта значен
ня не мас. Бажано фото, яке при потребі, поверну.
До. 2б9. А.
45 років, 170 см, 70 кг. татарин, інвалід з
дитинства III групи /горб/. Працюю надомником
по ремонту. Хочу познайомитися з жінкою 40-50
років, доброю, милосердною, чуйною і хазяйкою
в повному розумінні цього слова. Живу на квар
тирі.
Шкідливих звичок не маю. Розлучений,
згодний на переїзд. Хай пишуть г ті, в кого с діти.
Аб. 270. Г.
Не так легко знайти дану Богом половинку, з
якою можна було б розділити свою самотність,
долю, біль і радощі. Мені 29 років,' 168 см,
струнка, чорнява, освіта вища, сузір’я Близнюків.
Буду рада знайомству з чоловіком 29-35 років із
вищою освітою, бажано філологічною, котрий мас
серйозні наміри створити сім’ю і для якого
І............................................................ -................ -..............................
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духовний клімат грає не останню роль у подруж
ньому житті. У першу чергу відповім на лист із
фото.
До. 271. Ik
Русява, українка, із сірими очима, не схильна до
повноти, одруженою не була, 23 — 158. Надіюсь
на зустріч з надійним, порядним другом 20-25
років, котрий цінував би вірність, доброту і
негативно ставився до спиртного.
Аб. 272. Наташа.
Мені 26 років, 164 см, повна, приваблива. Люблю
книги, кіно, музику, троХи в’яжу. Заміжньою не
була. Ціную доброту, працьовитість. Спокійна,
добра, люблю дітей. Познайомлюся з чоловіком до
38 років, порядним, чесним, без шкідливих звичок,
котрий любить дітей. Фото обіцяю повернути.
До. 273. Олена.
Українець, 44 роки, зріст 169 см, добрий, чуйний,
надійний, маю схильність до всього хорошого, без
шкідливих звичок, житлом і матеріально забезпе
чений. Хочу створити сім’ю. Відгукнись, холостяч
ко, 28-38 років. Освіта і професія значення не
мають.
Дб. 274. М.
Живу один у трикімнатній квартирі, вдівець,
розміняв квартиру з іншого міста. Діти в різних
кінцях, одружені, а мені вже 60, вийшов на пенсію.
Був інженером будівельником. Зріст звичайний,
вигляд відповідно до віку, але не товстун. Маю
машину, садово-городну ділянку. Хотілося б жити
з
хорошою
постійною
жінкою,
бажано
світловолосою і сірими очима — така була у мене
дружина, котру я кохав.
Дб. 275. Станіслав.
. Бажаю зустріти мужчину до 32 років, котрий
буде вірним і люблячим другом на все життя і
хорошим батьком моєму синові. Мені 28 років,
Водолій, 156 см, бухгалтер, спокійна, живу з
батьками в селі.
Дб. 276. Л.
Симпатичний юнак 20 років, 182 см, 65 кг, з
русявим волоссям, за характером ніжний і розсуд
ливий, знак Діви, сподівається познайомитися зі
стрункою, привабливою дівчиною 18 23 років, кот
ра б не терпіла хамства, мала почуття гумору і
веселий погляд на життя.
Дб. 277. Сергій.
42 — 180 — 80, розлучений, дітей немає,
чорнявий, кароокий, працьовитий, житлом забезпе
чений, не п’ю, не палю. Для створення сім’ї
познайомлюся з жінкою 34-40 років з серйозними
намірами, чорнявою, чорноокою або кароокою,
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Тоді серпневі дні були
Прокуратурою Кіровоградської області
напружені,
нервові.
В
разом зі Службою безпеки України та
Москві
— переворот. Але
відділом боротьби з організованою зло
як
і
всяка
велика
чинністю УВС розслідується кримінальна
справа про зловживання службовим ста
російська справа, за сло
новищем президента акціонерного това- вами диктора московсь
Риства
‘Кіровоградлада” М.Т.Книша
кого
радіо, він був на
ромадяни та організації, які бажають
ознайомитися з ходом розслідування, а ндше з вами щастя пога
також повідомити слідчим органам об но організований.
Про події в Москві ми
ставини стосовно кримінальної справи,
можуть звернутися до прокуратури об
маємо
майже
повну
ласті або відділу боротьби
з ор інформацію:
центральні
ганізованою злочинністю УВС /телефо радіо, телебачення, преса
ни: 29-71-40. 22-99 33. 24 5'2 58/
передали все, про все
Центр громадських зв'язків УВС.
написали. А що ж у нас?
Чи були свої путчисти, чи
відповідали
за
скоєне
безчестя? Чи були герої,
котрі захищали демок
ратію, як у Москві?
Останніх не було. Крім
одного
дивака,
який
декілька годин з плака
том постояв на площі в

СЕРПНЯ,

РІК

обласному центрі. Хто то
був, яка то людину — не
знаємо. Але лише один
він усе відразу назвав
своїми іменами.
Більшість же тихо чека
ла вказівок із Києва. То
вже потім, після 21-го,
коли Москва поставила
крапку над “і", ми теж
заявили на весь голос...
Створена депутатська
комісія, в яку входив і
нинішній заступник на
чальника обласного уп
равління Державної без-*
пеки
депутат - облради
С.Д.Лисученко, займала
ся перевіркою дій багать
ох
посадових
осіб.
Здебільшого, як сказав
нашому
кореспонденту
Степан Данилович, люди
з : посадами виконували

працелюбною, без шкідливих звичок, хорошою •
господинею, згодною на переїзд. Відповім на °
листи з фото, повернення яких гарантую.
До. 278. Володимир. °
Познайомлюся з інтелігентною, самотньою, при- “
вабливою жінкою 45 47 років, зріст 170 см, доброю о
серцем, вірною супутницею, для якої ІНТИМНІ 0
стосунки в сім’ї неоднозначні. Про себе: 51 — 171 “
— 71, розлучений, матеріально та житлом забез- ’
печений, освіта технічна, працюю за фахом. Бай- ’
дужий до алкоголю та курива, в стосунках ціную °
щирість, добропорядність. Не СХИЛЬНИЙ ДО повно- о
ти, інтереси і заняття різнобічні. Відповім на “
змістовного листа і всі листи з фото, які поверну, о
Дб. 279. М. '
23 — 163 — 50, струнка, кароока, темноволоса, °
заміжньою не була, заочно вчуся в педінституті, “
працюю в дитсадку, захоплююся дитячою психо- ’
логією, масажем, фото. Метою свого життя вважаю °
виховання дітей, котрих дуже люблю. Сподіваюся °
на зустріч із порядним, простим хлопцем, без °
шкідливих звичок, здатним стати надійним супут- ;
ником у житті, а в майбутньому хорошим, любля
»
чим батьком. Вважаю, що для сімейного життя ;
душевні
якості
людини
важливіші
від
ма
•
теріального добробуту.
°
Аб. 280. Ольга. •
21 рік, 167 см, красивий брюнет, до повноти не •
схильний, не п’ю, не курю, одружений не Був, за •
характером порядний, добрий, сором’язливий, '»
ніжний, не терплю хамства і брехні, не можу °
сваритися і лицемірити. Хочу познайомитися з о
дівчиною чи жінкою 17-28 років, до 170 см, J
неповною, гарною, чесною, без шкідливих звичок, о
з серйозними поглядами на життя. Освіта, про- !
фесія і місце .проживання значення не мають. ’
Хочу, щоб вона погодилася на переїзд. На лист із о’
фото відповім насамперед. Легковажних прохання І
не турбувати.
о
Аб. 281. Сергій. °
Моя подруга розлучена, 48 років,
156 см, S
середньої повноти, матеріально та житлом забез- J
печена, заміжня донька живе окремо. Вона добра, °
чуйна, пзаці. овита, хороша господиня, шиє, в’яже, ;
на вигляд молодша своїх літ. Зичу їй щастя і вірю, J
що відгукнеться одинокий чоловік, чесний, добрий, °
без шкідливих звичок, з розумною різницею в °
роках.
Аб. 282. Я. ’
..............................................................................
..J

ТОМУ
вказівки своїх вищестоя
щих установ, звичайно,
враховуючи обставини на
місці. Чогось аж “надто"
в нашій області, слава
богу, не було. Сиділи всі
здебільшого тихо, мирно.
Добре,
що
все
так
закінчилося, що путчисти/
провалили свою злочинну
акцію, що Україна зразу
ж проголосила свою не
залежність, що ми живе
мо
тепер
у
вільній,
мирній і своїй державі,
що 24-го серпня всі свят
куватимемо наш
день,
День незалежності.
З ним ми вас, друзі, й
вітаємо!

ХУТЕНЬКО

ПО

РОСІ

На полях ГайЕГоронського району
проходить випробування комбайн “Гайворонець", випущений на місцевому
тепловозоремонтному заводі. Агрегат
цікавий тим, що на його створення не
були кинуті сили конструкторських бю
ро, науково-дослідних інститутів і
полігонів. “Гайворонця” придумав жи
тель села Салькового Анатолій Палькевич. Комбайн причіпний, малогабарит
ний, за деякими параметрами кращий
від
Ниви . швидкий, не боїться
бур яну й вологи. Вдосконалення вно
сяться в машину по ходу жнивування.
Гайворонцем” зацікавилися в кількох
областях України, є надія, що серійним
його
виготовленням
займуться
підприємства республіки.
Наш
кор.
Гайворонський
район.
Ю.ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

* Із
РЯТУНКУ

ДОЖИДАЛИСЬ

Ми вже
звикли до проповідників-свангелГстів,
що
приїжджають до Киева /та й
інших міст/ з усіх усюд. Звик
ли до різноманітних білих . і
чорних магів, чаклунів, екстра
сенсів, “народних цілителів”.
Але жоден із них не викликав
такого ажіотажу, як американ
ський проповідник Раинхайд
Бонке,- що відвідав Київ у ми
нулі вихідні.
Публіка на стадіоні “Дина
мо", де виступав проповідник,
почала збиратися ще з п’ят
ниці. Люди приїздили з інших
міст, сіл. Дехто приносив роз
кладачки, дехто ночував прямо
на траві, очікуючи виступу Бон
ке. З надією
зцілитися на
стадіон прийшли, приїхали на
візках / а кого й принесли/
інваліди,
і
деякі
з
них

перших
НА

уст

ТРАВІ

У Кіровограді в дендро

парку*

діждались
свого!
За
свідченнями очевидців /а на
стадіоні вирувало таке море
людей, що бачити все самому
було абсолютно неможливо/
кілька чоловік відкинули ми
лиці і... пішли. Пішли спочатку
невпевнено, за допомогою ро
дичів, але без милиць.
Здавалося, сама атмосфера у
місті
змінилася,
навіть
у
київському “Гайд-парку”, що
між “рулеткою" та Головпош
тамтом, розмови йшли не про
політику, а про віру та релігію
— часи змінюються.
Дивлюся на обличчя людей
— там радість і надія. Нема
тільки сумніву та байдужості.
Л.САВИЦЬКИЙ.
м.Київ
—
м.Кіровоград.

з'явилося

штучне

літа

цього

До

озеро.

вгенько там води не бу

ло,

зрештою,

напустили.

Свіжо стало, гарно й ве
село

WBIT

відпочивають

дітлахи, навіть водяні ве

для

лосипеди

розоаі

ДОВКОЛА

і

приемного катання там є.

От

біля

гірціе.

фонтану.

Там

води

Призовникам,
які
йдуть в армію, прий
нято робити подаруй
Найоригінапь
ки.
отримав
Л.
ніший
Кульпіт із Шаргород
ського району. Коп
госп подарував йому
коня. верхом на яко
і
Хрещатиком
му
проїхати не соромно.
На жаль, новобранцю
не дозволили взяти
гнідого з собою. До
ведеться
стрибунцю
почекати:
Адже на
відміну івід
.
.
рідного
колгоспу збройні си
ли на недостачу пали
ва не скаржаться.

то

нема.

Можливо ті, хто в озеро

її

напустив,

подбають

і

про красу фонтану? А ю
подивіться

Картина,

фото...

на

справді,

не

з

кращих.

ХТО ХОЧЕ МІНЯТИ
НАЗВИ — ХАЙ
ПЕРЕМІНЯТЬ СОБІ
ГОЛОВИ
Дорогі кіровоградці. Давайте
дружно відстоїмо назву свого
міста Кіровограда. Адже ми за
хищали Радянську Україну, ра
дянські села і міста. Це буде
пам’яттю для тих, хто загинув
за Кіровоград і шаною для тих.
хто залишився живий: інвалід
війни, ветеран війни, люди стар
шого покоління, ветерани праці.
Це буде підносить моральний
настрій, що не все ще знищено
й переіменовано, що завойоване
такою дорогою ціною. А ви.
шановні
депутати.
якщо
ви
дійсно з народом, шануєте на
род. то послухайте народ і не
дайте згоди на переміну назви
міста, а якщо ви — рухівці і
народ
вам
не
потрібний,
то
будете
все
руйнувати,
змінювати.
щоб
якнайшвидше
знищити
радянський
народ
і

ДІЛО

БУЛО

Минулого року, коли ста
лась втеча засудженого з
кіровоградської
"шістки"
/виправно-трудової
ко
лонії/,
здобути
якусь
інформацію про це було
практично
неможливо.
Офіційні особи в міліції
або просто відмовчувались
або зникали з обрію, як
тільки вдавалось їх десь
вирахувати.
Один
із
за
ступників начальника УВС.
дізнавшись з якої я газети,
по-дружньому"
“пора
див":
"Займайтесь
ви
своїми піонерами і пере
довиками виробництва, а з
такими речами ми будемо
розбиратись самі". На про
щання він обізвав. "Кому
нар" рухівською газетою,
що тоді вважалось далеко
не компліментом і сказав,
що ми розтоптали традиції
і
пам’ять
про
здобутки
старшого покоління.
З того часу минув рік.
Змінилась
ситуація
в
суспільстві, змінився колір
прапора
над
установами
влади, змінилось ставлен
ня міліції до НР у власній
системі.
Значною
мірою
посприяв цьому начальник
обласного
управління
внутрішніх
справ
Ю. Ф. Кравченко.
З
його
приходом
на
роботу
у
кіровоградській міліції по
чалася так звана перебудо
ва місцевого масштабу. Поперше.
набагато
лю
дянішими стали стосунки в
самій правоохоронній сис
темі, по-друге, що мені як
журналістові дуже важли
во. значною мірою .демок
ратизувались стосунки про
тягом останнього року, що
й зрозуміло: надто багато
разючих змін відбулось за
цей час. Саме завдяки на
полегливості молодого на
чальника УВС міліцейські
працівники, хоч і з нату
гою. але
заговорили ук
раїнською
мовою,
і
ви
знаєте — у багатьох це
виходить зовсім непогано.
Вчили люди мову, і вони
рубали
її знають. але “
/5___ ка------------,
б
о так
зенними фразами,
бо
було “положено"...
Однак годі тільки .про
.г. _
приємне. На останню роз---------....
колегію.
-----ширену
_____ . . . _ .
_
що
відбулась на Дзержинського. 41 минулого вівторка, і
журналістів.
і
керівників
виправно-трудових установ
та служб УВС скликали з
малоприемного
приводу:
за тиждень до цього в
Олександрі вській
колонії
№ 104 із камер штрафного
ізолятора сталася масова
втеча засуджених. В ніч на
13
серпня
одинадцятеро
поселенців" вибралися із
загратованих камер і рво
нули на волю. Втекти далеК0, гЛРаиД3' вдалось не
всім. Дев ятьох уже повер
нули за місцем прописки",
а двоє ще десь петляють
лісами і полями. Будемо
сподіватись, що довго "гу
ляти ' не доведеться і вони
таки повернуться туди де
й мають спокутувати вину
за скоєним раніше злочин
Для тих. хто не знає
повідомляю, що в Олек
сандрівці на базі колишнь
ого ЛТП організована ко
лонія для поселення, де
добуватимуть свої строки
ті.
хто.
перебуваючи
в
місцях
ув'язнення
ВОЛІ
"твердо стали на шлях вип-

побудувати капіталізм. В Кон
ституції України. ст.З записано:
“Вся повнота влади в Україні
належить народові". А чому ж
депутати не слухають
народ?
Дозволяють знущатися над на
родом. Ті. що хочуть міняти
назви, хай перемінять собі го
лови аж в рабовласницький лад
і побудуть хоч місяць рабами,
бо ми зараз живемо гірше рабів:
усе б’ємо, міняємо, знищуємо.
Краще б ці гроші використати
для потреб ‘України, а не на
перейменування міст. сіл. газет
Змінять назву міста — народ
проклинать буде, змінять назву
газети “Кіровоградська правда"
— виписувать не будемо,, навіщо
нам Бандероград?

і

Фото

В.ГРИБА.

А

Денисов,
Ветушняк,
Киркач,
Яковенко
ще
175
підписів
—
ветерани
війни
і
праці,
інваліди
війни.
с.Рівне,
Новоукраїнський
р-н.

вночі...

равлення" і вже відбули
2/3
призначеного
судом
строку
ув'язнення к В
травні в колонії з*явились
перші "поселенці". На сьо
годні їх уже 187. хоча ліміт
наповнення вдвічі більший
Але
час
ще
є.
Прикрі
інциденти
з
небажанням
мешканців колонії довести,
що вони такі "стали вип
равлятись".
почались
у
кінці червня. З того часу
черговою
службою
за-_
реєстровано
37
са”
мовільних зникнень засуд
жених.
після
яких
працівники установи виру
шали на чергові лови. Як
сказав, виступаючи на ко
легії її начальник С.Д.Пля
ка. практично виходить, що
колонія в Олександрівці не
для утримання спецконтингенту, а для його виловлю
вань і повернення назад
Причини НП на колегії
навивались різні. Це і по
гана технічна оснащеність
установи /особливо камер
штрафного
ізолятора/.
і
невміння
співробітників
працювати з новим контин
гентом /"звикли до алко
голіків. які вели себе мир
но і нікуди не тікали"/, та
й елементарна халатність
— на одному з перших
місць. До того ж. замість
7 прапорщиків, які мали
чергувати тієї ночі, за по
рядком стежили тільки 4
/один у відпустці, а двоє
ловлять по Україні втікачів
за
розпорядженням ' на
чальника
колонії/.
От
і
доводилось прапорщикові
О.Бойку бігати з одного
пункту чергування в дру
гий. Поки він бігав там.
“поселенці" побігли з дру
гого боку — продовбавши
перед цим стіну камери 1
витягши грати. Та
т-' л
—:
й гріх
було
цього
не
зробити,
коли
в
одній
з
камер
/ШІЗО’/
.вони
.........................
мали
—
ножівкове
полотно.
в
другій — металевий стер
жень.
А перед тим,
як
пояснює уже згаданий пра
порщик. він провів у них
обшук. . .
Одним
словом,
підсумовуючи
почуте.
Ю. Ф/Кравченко
невесело
констатував, що це було б
смішно, якби не було сум
но. Працівники відділу ви
конання покарань УВС на
звали цю ситуацію в ко
лонії проблемою росту —
мовляв.
пройде
час.
у
співробітників
з'явиться
досвід, трохи владнається
з
технічним
оснащенням
/за досвідом треба поїхати
до
сусідів
в
аналогічну
колонію/ Все це так Але
легко
і ' просто в О пек ’
сандрівці із "поселенцями
не було": там далеко не
той контингент, що в УсУс
За
тинівському
районі.
словами С Л.Пляки. із 187
засуджених у колонії для
роботи неможливо знайти
електрозварювальника
чи
тракториста, бо вони /"по
селенці"
— авт/
тільки
вміють їсти, вміють ложку
тримати.
І ножа — для
скоєння злочину...
Звичайно, рецидивісти —
Йе далеко не алкоголіки,
авіть якщо вони на посе
ленні.

О.ПИЛИПЕНКО.
м.Кіровоград.

Розпочалася передплата, про що
ми вже повідомляли. Але багатьох
читачів цікавлять
ціни и
на
ре
спубліканські видання, умови пере
дплати. Отож, для вас інформація із
перших рук

• Передплата’93

БУДУТЬ ГРОШІ ■
Й ПРЕСА

А

БУДЕ

ня економіки, фінансів і статисти
Шановні передплатники’
Хочу спинитися на деяких ДРУ- ки.
Передплатнику треба
тільки
кованих виданнях
заповнити
абонемент
і
зробити
"Кіровоградська правда" — найвідмітку в будь-якому відділенні
старіша газета нашої областіI. Ти- зв’язку.
Газета розрахована для
сячі читачів передплачують
і
_
____ її
по підприємств, організацій і ділових
більше
років.
У
кінці
10-15
і
с=------------людей
.
,_____
року
спів засновником
____
минулого
Щодо літературного додатка до
"Кіровоградської правди" стала Ра
да
агропримислового
комплексу журналу "Огонек". У зв’язку з тим.
що із передплачених на цей рік
області. Тож газета немало уваги
зібрань
творів
жодного
не
приділяє захисту інтересів селян,
передплатникам.
ре
висвітлює
проблеми надійшло
сільськогосподарського виробницт дакція журналу "Огонек" вирішила
ва. Коштує газета на рік 465 крб..
провести доплату. Для цього треба
півроку — 232 крб. 50 коп. Вона
за твори А Конан-Доиля Доплатити
випускає два нових додатки: газету 804 крб., Ф. Скотта Фітцд ж ераль да
для ділових людей
Свобода", га —
340.
В Ходасевича
-207,
зету
Голос ветерана”, яку ждуть
Бібліотеку гумору і сатири — 272.
біля 300 тисяч ветеранів області.
Таким чином, хто згоден доплатити
Ціна газети "Свобода” — 201 крб.
вказану суму, стане передплатни
на рік. “Голос ветерана" — 177.
Газета “Народне слово" обласної ком вказаних творів на 1993 рік.
Ради народних депутатів та облас Хто не
бажає
доплатити,
йому
ної державної адміністрації ~~~
теж
будуть повернуті
гроші
У кого
має велику аудиторію
читачів і нема квитанцій про оформлення
користується популярністю. Заре- передплати на книги, може- пере
комендувала
себе
—
-------- *' дплатити
як
діловий
їх
у
,
будь-якому
пров ідник
рішень
державної
адміністрації
грації.
Річна
передплатна відділенні зв'язку з розрахунку 72
крб.
за
том.
Передплата
на ці
ціна — 465
<65 у
крб.. на півроку — 232
видання без обмежень.
крб. 50 коп.
В
українському
каталозі
розпо
"Молодий комунар" — газета з
передплата
на такі
давніми традиціями, яка висвітлює чата
книги
молодіжні проблеми і разом з тим
Грушевськии
w М
"Всесвітня
багато уваги приділяє всьому гро історія". 6 томів — 336 крб . мова
мадсько-політичному життю. Пере українська; Стівенсон Р. “Зібрання
дплатна ціна на рік — 213 крб.,
творів", 5 томів, мова українська
півроку — 106.50.
— 195. казки ОС.Пушкіна. 1 том
Уперше буде проходити пере — 100, мова російська. Тарас Шев
дплата на додаток до газети “На
родне слово" — “Єлисавет". який ченко “Малим Кобзар”. 1 том — 50.
виходить 2 рази на місяць. Хоро мова українська. “Как стать желан
по искусству
шии
краєзнавчий
ший
вісник
—
це ным" (руководство
російською
велика
допомога
для
вивчення любви). 1 том — 150.
свого краю учителям, учням стармовою,
переклад
з
англійської.
ших класів середніх шкіл, студен“Мій
дім
—
моя
фортеця"
—
там вузів та іншій категорії читачів.
енциклопедія
домашнього госпо
Найбільш популярна в нашій об дарства. З томи,— 360 крб
ук
ласті газета, тираж якої в цьому раїнською і російською
мовами.
році був 145 тисяч примірників, а
"Мої
улюблені
казки
”
.
—
6
томів
після передплати — біля 10 тисяч.
-- 700. українською і російською
“Сільські вісті’’-93 коштують 720
крб., "Робоча газета" і “Робітнича мовами. "Бібліотека фантастики". 4
газета" по 600 кожна. "Демокра томи — 400, українською мовою
тична Україна" — 540.
"Правда
Бібліотека
Воланда”
(Бібліотека
України" — 576. "Независимость”
журналу однокласник), б томів —
— 600, “Голос України" — 480, але
750. мова українська
поряд з цим
є республіканські
Усім
керівникам
підприємств
газети, ціни яких не великі. Це уже заздалегідь треба подбати про
“Профспілкова газета" — 144 крб..
забезпечення місць колективного
“Освіта" — 240, “Народна газета"
періодичною
про
— 360. "Літературна Україна" — користування
г240. "Доктор Нострадамус” /газета сою. щоб робоча людина, працюю
чи
на
тракторній
бригаді
пропагує здоровий спосіб життя/
чи на
,1
цеху.
---- -— 72, "Друг читача" — 54. “Куль фермі.
на
виробничій
тура і життя” — 132. “На екранах ДІЛЬНИЦІ в обідню перерву чи МІЖ
України”
/телебачення, кіно/
—
змінами
змогла ознайомитися
з
156,
"Наше
життя"
/проблеми періодикою.
соціального захисту інвалідів/ —
Л.РАТУШНИЙ,
67 крб. 20 коп., "Спортивна газе
та" — 360. "Український футбол" —
заступник
начальника
144. "Ти" — 72. "Я. Ти. Ми" — 52
служби
/обидві газети для жінок/.
поштового
У каталозі є також і безкоштовна
зв’язку
і
газета — "Фінансовий Київ" —
розповсюдження
преси
індекс 30047 українською мовою.
30048
російською
мовою.
на
виробничого
об'єднання
сторінках якої порушуються питан-

“Кіровоградзвязок".

У минулому номері в публікації О Іваненко “Прости мем₽
■
І навіки...
з технічних причин сталася прикра помилки V МДНЄ пР°Щаи |
І рядку перше, колонки слід читати:рахунки з життям з£ни1Л*ЯТОМУ I
І
Редакція просить вибачення у- читачів і в рідних * 3£є,,м
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Предмети чоловічої
гордості
різних
кольорів
розмірів і
з'явилися в одному з
найпрестижніших магазинів
Донецька
"Арка”. На вітрині бу
ло представлено сім
зразків імпортних ви
робів. Найменший з
них оцінений у 3 ти
сячі, останні від 7 до
7600. Але чоловікам
не варто засмучува
тись. На цих же пол
ицях були й “забав
ки ,
з
допомогою
яких
представники
сильної статі можуть
себе
задовольнити.
Але виходячи з того,
іцо
конструкція тут
складніша, то й кош
тують вони вдвічі до
рожче.
А

А

Конкурс на ...
крутішу” х
дівчину
відбувся в Уфі. Учас
ницям потрібно було
цілуватися з незнано
мими
людьми,
відбиватись нунчака
ми від причіпливих,

відмінно
танцювати
“Найкрутішою" визна
на
студентка
місцевого
універ
ситету Олена Крас
ненкова.
А

А

А

Пляшка
та,
що і
раніше, вміст також.
Але тепер в Новому
Світі випускають не
“Советское”, а “Ук
раїнське”
шампансь
ке.
Колись,
прига
дується,
французи
ндм
пробували
пред’явити
претензії
за
спотворення
їхнього
торгового
знака. До скандалу ,
правда,
не дійшло.
Зараз позов подавати
нікому.
Союзу
вже
немає і, треба чекати,
шампанське теж роз
падеться
на
українське,
російське,
“Бризки
грузинське,
шампанського”...

* * *

Як
повідомило
інформагентство “Со
рока на хвості при
несла "України моло
дої”,
безпрецедент
ний випадок трапився
У
селищі
Хустівка.
Підпилий водій гусе
ничного
трактора
врізався
у
стовп
електропередач, Саме
демонструвався
серіал про Маріанну.
Але цього разу запла
кати довелося най
перше
безталанному
трактористу. І добре,
що хоч так обійшлося,
бо
родичі
невдахи
ледве встигли вряту
вати його від самосу
ду натовпу. Чого не
скажеш про трактор
— Відтепер він зго
диться хіба що на за
пчастини.

І

вівторок
■ 25 СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
З
восьмої
до
дев ЯТОІ.
маціино музична
програма
елефільм Володимир зорав,
ін засіяв". 10 00 Надвечір я
віч
Народна артистка У к
раїни А Петриненко
10 55 Добро
го вам здоров’я
Репортаж із IV
конгресу
світової
федерації
ук
раїнських
лікарських
товариств.
11 25 Фільм вистава
‘Павло Пол
уботок"
1 серія. 12.40 УТН
12.55
Фільм вистава ’Павло Полуботок"
2 серія
16 00 УГН
1605 Для
дітей
Веселка
16.35
Міжнародним турнір з контактного
карате та кік боксингу
17.10 "Ро
гтиглав
Синько
Доля
моя
—
телефільм. Теленарис
18 00 ТоваI риська зустріч з футболу. "Дина! мо" /Москва/
- “Динамо/ /київ/
У
перерві
—
18 45 УТН
19 45
І Студія ’ 1 е грудня". 20.35 День за
днем /Кіровоград/. 20 45 На до
8 00
0 УТН
_______ 8____
10 _
Довга
_____ дорога ДО
браніч. діти. 2100 Дніпро. 21.35
Галича. 9.25 Концерт майстрів ми
Ай
Пі
Київ
Реклама
та
стецгв та художніх колективів Ук
інформація. 21.40 Привіт. Маріє?
раїни. присвяченим Дню Незалеж
Післямова до телеконкурсу Перс
нос ті Відеоповтор від 22.08.92 р.
дача 1. 22.25 Художній телефільм
науково
популяр
11.15 Прем'єра
Р
’-------------------------------------чБуина"
1 серія 23 35 УТН. 23.50
фільму
"Українці
Віра.
нс^го
Музичним фільм ’Мім дім — мім
Фільм другий "Ук
Надія Любов"
---------- -театр"
ранці. Надія
Надія”. 1. і. 2 частини 13.10
А Кос Анатольськии
__________
Кантата "Від
до
Дніпра".
13.45
Н іа зари
5.20
Ранкова
5.00
Новини.
Документального
теПре М\€.ра
лефільму
Шостий
президент"
......,........... ,
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
/М.Плав'юк/
14 15
УТН
14 30
Мультфільм.
8.00
Новини.
8.20
Художній
фільм
"Тіні
забутих
Прем’єра художнього телефільму
предків". 16 05 Надвечір’я Віч на,
віч
Народна
артистка
Україниі
“Багаті .теж плачуть". 9.05 Фоль
А Петриненко
17.00
Тобі
мої
клорне свято у Флєнові. 9.35
лісні, рідна Україно? 18 15 Магія
Документальний телефільм “Ал
снова
Олеся
Гончара.
19.00
тин тепе — золотий пагорб". 9.50
Дніпро. 19.40 “Україна
Шлях до
незалежності"._____________ Прем’єра
“Сімнадцять лівих чобіт". Хувідеофільму
20.25
Святкування Йожній телефільм. 2 серія. 11.00
Дня Незалежності у Києві
23.00
овини /з сурдоперекладом/.
УТН

понеділок
■ 24 СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

11.20 Старі добрі казки.
Т ри
горішки для Попелюшки". ХуРанкова
і
дожній
фільм.
12.45
Грас
В.Ше
5.00
Новини.
5.20
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50і стопал /фортепіано/. 12.55 АвтоМультфільм. 8.00 Новини, 8.20* рська програма Е.Рязанова “Роз
мова на свіжому повітрі". 13.55
“ Сімнадцять лівих чобіт",
дожніи телефільм. 1 серія.
Блокнот. 14.00 Новини /з сурдо
“Жива глина1’. Мультфільм. 9.40' перекладом/. 14.25 Про спорт і
Старі добрі казки. “Бал казок". не тільки. 14.45 “На темному
Художній фільм. 11.00 Новини /з боці
Місяця".
Художній
те
лефільм. 1 серія. 15.50 Виступ
сурдоперекладом/.
13.10
Те
пемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 Но дитячого фольклорного ансамб
вини /з сурдоперекладом/. 14.25 лю “Дубравушка”. 16.00 “Острів
Відпочивай.
14.40
“Якось
у скарбів".
Художній телефільм
грудні". Художній фільм. 15.551 для дітей. 1 серія. 17.00 Новини.
Мультфільм. 16.15 У світі дви
17.25 Вечірній альбом. Д.Веневи
гунів. 16.35 Доки горить свіча. тинов. 17.45 Студія “Політика"
17.00 Новини. 17.25 Футбольнийі показує. Документальний фільм
огляд. 17.55 “Крещендо". Музич
“Рік після путчу". 18.15 Прем’єра
на програма. 18.15 НЕП. 18.45• художнього телефільму,
Багаті
Авторська програма Е.Рязанова. І теж плачуть
”. 19.
Об “Тема".
Тем«“. "С.ТС
_
------19.45
“Розмова “
на“ свіжому
-----------------повітрі
:—:" . Вечірня казка. 20.00 Новини.
Частина 2.
Б.Васильев.
19.45 20.40 Прем’єра художнього те
ня казка. 20.00 Новини. лефільму
“Сімнадцять
лівих
Прем’єра художнього те
чобіт". З серія. 21.45 Фермата.
-г-:
--------------ЛІВИХ 22.10 Міждержавний телеканал
лефільму/
“
Сімнадцять
чобіт". \2 серія. 21.45 “Нова “Останкіно”
показує.
Футбол.
студія" .представляє:
Джем
Товариська
зустріч.
“Динамо"
сейшн".
23.00
Новини.
23.25 /Москва/ — “Динамо" /Київ/. 2
“Якось
у
грудні".
Художній тайм. 23.00 Новини. 23.25 Багато
фільм.
музики. 0.25 “На темному боці
Місяця". Художній телефільм. 1
КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
серія.
7.00
Вісті
- 20
7
“
•
’
Час
ділових

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

людей.
7.50
Біпа
ворона
Я 35
Йозвілля. Дай лап*
лапу, друже8 50
аистри. Актор Михайло Чехов
9 45 Острів Афродіти
Частина З
10 ЗО
Вас
запрошує
Віктор
Светлов. Російські пісні і роман
си
11.15 Денним сеанс. "Привид
замку
Моррісвіль"
Художній
фільм.
12.40 Селянське питання
13.00 Вісті
15.00 Сигнал
15 15
Мульти пульти. 15.30 Дитяча годи
на /з уроком французької мови/.
16.30 Озирнися. Росіє'. Ти знаєш
край. 16 45 Там там новини
17.00
Трансросефір Відлуння сабантую.
17.30 К.Мажеика Репортажі з НА
ТО. 18.00 Київська панорама. 18.20
Чемпіонат
світу
з
кікбоксингу
18.55 Реклама. 19.00 Вісті
19.20
Свято кожен день
19.30 Хто ми
20.45 Телебіржа інформує
2 1.00
Без ретуші. 21.55 Реклама. 22 00
Вісті.
Астрологічний
прогноз.
22.20 Здоров’я по інструкції 22.35
Зірки Америки
Випуск 4. 23.05
Рок-кафе.

і

КАНАЛ “РОСІЯ". 2 УТ

І
І

7.00
Вісті.
7.20
Час
ділових
людей
7.50
Без
ретуші
8.45
Дозвілля
Під знаком Риб. 9.00
Мистецтво відображення. Вечір у
Сокольниках
з С. Шаровим. 9.30
Непізнаний всесвіт». 10.15 Мульти
пульти
10.20 Надія російського
балету
Концерт
11 10
Денний
______ ”
сеанс.
’ 3под|
Злодії в законі". Художній
ф'шьм
12.40) Селянське питання.
13.00 В|ст1. 15.00 Теле бірж а. 15.30
Мульти пугльти.
16.00
Студія
'Рост". С(в я то і.
г_
'
'16 45
на Балатоні.
Там-там
.... . новини. 17.00 Прогулянки
з
:'
.
Н Галкіною
1 7 40
Благовіст
17.55
Анонс.
І
Пласі
до
Домінго
18 00
Київська
панорама.
18.20
Сп1 вас народна ар тис і ка України
Пзела Ципопа
_
19 00 Вісті
19 20
Концертг капелиі бандуристів Ук
ра1ни
20.20
По смоленській до
...)
---₽О31.
21 00 П’яте колесо.
21.55
ск лама,
22 00 Вісті
22.20 Ар
тобстрIл 23.2п Вечірній концерт

середа
В 26 СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма
9.00
Свічадо.
10.30
Привіт.
Маріє? Післямова до телеконкур
су. Передача 1. 11.15 Художній
телефільм “Буйна". 1 серія. 12.25
Джокер. Ігрова програма. 13.05
УТН. 16.00 УТН. 16.05 Маленький
концерт.
16.20
Товариська
зустріч з футболу. Збірна Угор
щини — збірна України’ 18.15
“Уроки
духовності”.
/Кіровоград/. 18.50 Мультфільм.
19.00 УТН. 19.10 День за днем.
/Кіровоград/. 19.30 Кінозустрічі.
20.35 Реклама. 20.45 На до
браніч, діти. 21.00 Дніпро. 21.35
Художній телефільм “Буйна". 2
серія. 22.45 УТН. 23.00 Фільм
концерт “Монолог про кохання".

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
“Крем-брюле". Мультфільм. 8.00
Новини. 8.20 Прем’єра художнь
ого телефільму “Багаті теж пла
чуть". 9.55 “Сімнадцять лівих
чобіт”. Художній телефільм. З
серія. 11.00 Новини /з сурдопе
рекладом/.
11.20 Старі добрі
казки. “Осляча шкура”. Художніми
фільм.
12.45
“Кицьчин
дім".
Мультфільм.
13.10
Телемікст.
13.55 Блокнот. 14.00 Новини /з
сурдоперекладом/.
14.25 Сьо
годні і тоді. 14.55 “На темному
боці
Місяця".
Художній
те
лефільм. 2 серія. 15.55 “Острів
скарбів".
Художній телефільм
для дітей. 2 серія. 17.00 Новини.
17.25 Міждержавний телеканал
“Останкіно" представляє програ
му “Мелодії і ритми Узбекиста
ну". 17.55 Прем’єра художнього
телефільму “Багаті теж плачуть".
18.40
“Кому
він
треба,
капіталізм?" 19.45 Вечірня казка.
20.00 Новини. 20.40 Прем’єра
художнього
телефільму
“Сімнадцять
лівих
чобіт".
4
серія. 21.50 Чорний ящик. 22.30
Сторінка
російської
музики.
23.00 Новини. 23.25. Лімпопо.
23.55 У стилі кантрі. Свято аме
риканських пісень і танців. 0.35
“На темному боці Місяця". Ху
дожній телефільм. 2 серія.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ

п’ятниця

четвер
■ 27

1——
■ 29 СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 28 СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

СЕРПНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма.
9.00 Фільм концерт “Прогулянка
по Львову". 9-30 Кінс/зустрічі.
10.35 Художній телефільм “Буйна". 2 серія. 11 45 Тобі мої пісні,
рідна Україно! 13.00 УТН. 13.15
Маленькі сенсації. Ділова гра
для підлітків. 16.00 УТН. 16.05
Для дітей. Веселка 16.30 Доку
Касіян .
ментальні фільми “В
Автопортрет", “Симфонія". 17.20
З історії УПА. Репортаж з кон
про
ференції.
17.50 Нагірна
повідь. Блаженні лагідні. 18.20
Програма
передач.
18.25
____
Міжнародний турнір з контактно
го карате та кік боксингу. 19.00
УТН. 19.10 Мультфільм “Пригоди
Мюнхгаузена . 19.30 Знайомтесь:
Уральський
Центр
нетра
диційного
лікування.
(Кіровоград). 20.00 "Будьте здо
рові”. Дитячій обласній лікарні
20 років. (Кіровоград). 20.30 Ма
ленькии концерт. 20.40 Реклама.
20.45 На добраніч, діти. 21.00
Дніпро. 21.35 Молодіжна студія
Чарг". 23.05 УТН. 23.20 УХу
дожній фільм Пропала грамота .

₽'

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
“Вередливий
'
Мурад”.
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
Прем’єра художнього телефільму
“Багаті
теж
плачуть".
9.50
“Сімнадцять лівих чобіт". Ху
дожній телефільм. 4 серія. 11.00
Новини /з сурдоперекладом/.
11.20 Старі добрі казки. “Три
золотих волосини Діда Всевіда".
Художній фільм. І2.30 Лімпопо.
13.10 Телемікст 13.55 Блокнот.
14.00 Новини /з сурдоперекла
дом/. 14.25 Це було... було...
14.45 “На темному боці Місяця".
Художній телефільм. З серія.
15.50 • Мультфільм. 16.00 “Острів
скарбів".
Художній телефільм
дня дітей. З серія. 17.00 Новини.
17.20...До шістнадцяти і старші.
18.00 Прем’єра художнього те
лефільму “Багаті теж плачуть”.
18.40
Кінопанорама.
19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.35 Прем’єра художнього те
лефільмУ
Сімнадцять
лівих
чобіг”. □ серія. 21.40 Телевізійне
знайомство. Урмас Отт розмов
ляс з Йосипом Кобзоном. 22.30
танці...
23.00
Новини.
Танці,
23.25
Зву*ова
Доріжка.
ТБ
версія. 23.55
На темному боці
Місяця". Художній телефільм. З
серія.

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час ділових людей. 7.55 Ар
тобстріл. 8.55 Програма “Ключ".
9.10 Вінілові джунглі. 9.40 Ка
лузькі майстри. 10.10 Ф.Шуберт.
Симфонія до мажор. 11.05 Де
нний сеанс. "Все нормально".
Художній фільм. 12.40 Селянське
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00
Вісті
7.25
Час
ділових
питання. 13.00 Вісті. 15.00 Козир
людей
/ б.т Мульти пульти. 8 05
на дама. 15.30 Мульти пульти.
Пам’яті Ю
к^днієкса
"На пере
16.05
Трансросефір.
“Імперія
хресті .
Ко? чть
Сіліф
камінь”
9.35 Дозвілля Увага, знімаю 9 50
вин". 16.40 Там там новини. 16.
"Я
не
можу
жити
без
Росії"
55 Християнська програма. Надія
Благодійний концерт
11.20 Хт.<»
сьогодні. 17.40 М трест. 17.55
косить вночі7 1 І 50 Денний сеанс
Художній телефільм Санта Барба
Обличчям
до
Росії.
18.10
ра’.
67 С^Р’Я •. . 17 о()
Селянське
Київська панорама.
18.30 Те
питання. 13.00 Віст15.00 Бізнес
лефільм “Отдаяння”. 19.00 Вісті.
нові імена
І.» 15 Лігіїрим
16 00
19.20 Телебіржа інформує. 19.30 ЛЕС: погляд зсередини 16 30 Ази
16.4а
Гам тім
новини
Домашній екран. Прем’єра ху
17.00 ТраНсоосефір Далехии Схід
дожнього
телефільму
“Санта
17 45 Паралелі
18 00 Київська па
норама. 18.20 Науково по іулярний
Барбара". 67 серія. 20.20 “Повер
телефільм
Світязі, ”. !>ї Ю Фільм
нення з зірок". Мультфільм для
к<?нЛсрї>.
-За
байрак”
дорослих.
20.25
Пам’яті
19 00
Вісті.
10Сняю і.ожєн
19.30
Кримінальні
вісті
Ю.Поднієкса. “На перехресті", день.
19 45 Домашній екран
Прем'єра
“Котить Сізіф камінь". 21.55 Ре
художнього
Телефільму
Санта
клама. 22.(X) Вісті. 22.20 Гала
Барбара
68 с^рія 20.35 Велике
концерт зірок оперного мистец І копо 21.00 II яте колін » 21 55
Релама. 22 00 Вісті 22 26 ” амара
тва.
Капустин про Фаіну Ране іи.ку

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма
9.00
Фільм концерт
“Ателье".
9.30 Художній фільм “Пропала
грамота". 10.45 канал “Д . 11.45
ТБ Шанс.
Естрадна
програма.
13.00 УТН.
16.00 УТН.
16.05
Старти надій. 16.25 Наш сад,
город. 16.40 Оперні увертюри
Дж. Россіні. 17 20 Обговорюємо
проект конституції України 17.35
Кубок
чемпіонів
зі
спідвею.
17.55 “Повернення”. Теленарис.
18.35 “Веселка"^ Кінорозповідь
про гурток “Юний гончар". Олек
сандрівський район. 19 І0 “Дзер
кало*’. (Кіровоград). 19.35 “Рок
полігон".
(Кіровоград).20.10
Прем’єра телефільму “Прощай,
море. .”
/студія
“Укрге
лрфільм"/. 20.30 Урожай. Факт і
прогноз. 20.45 На добраніч, діти.
21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі Київ.
Реклама та інформація. 21.40
Привіт, Маріє! Післямова до те
леконкурсу. Передача 2
22.25
Художній фільм “Дама з папу
гою”. 0.00 УТН. 0.15 О,, нос
тальгіс? Естрадна програма.

8.00
УГН
8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Привіт, Маріє!
Післямова до телеконкурсу. Пе
редача 2. 9.15 Художній фільм
"Повернення Баттерфляй". 10.50
Грає
симфонічний
оркестр
одеської філармонії. Диригент
Х.Ерл /США/. 11 55 Для дітей
Художній
фігьм
“Шлях
на
Південний Захід” /Чехо Словач
чина/. 13.20 УТН. 13.30 Менора
програма про історію та культуру
єврейського народу. 14.30 До
брого вам здоров’я. Режим пер
шокласника. 15.00 Фільм концерт
“Мелодії літа, що минає". 15.35
Художній
фільм
“Камінний
хрест". 16.55 Духовна музична
спадщина.
Повернення
в Ук
раїну. Частина 1. 19.00 УТН.
19.10 Фільм концерт “Нічний мо
нолог".
19.30
Право”. Теле
радіоканал. 20.45 На добраніч,
діти. 21.00 Днігро. 21.35 Від
міста до міста. 23.05 УТН. 23.20
Духовна музична спадщина. По
вернення в Україну. Частина 2.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.30 Суботній ранок ділової
людини. 7.30 Ранкова гімнастика.
7.40
У
світі
двигунів.
8.10
Прем’єра
науково-популярного
фільму “Музичні інструменти та
їх
історії".
8.40
Як
досягти
успіху. 8.55 Радіо “Труба". 9.25
Центр. 10.05 НЛО: неоголошений
візит. 10.35 Екологічна хроніка.
10.50 Медицина для тебе. 11.30
Корея: країна, люди, спорт. 12.00
“Лінь”.
Мультфільм.
12.20
Прем’єра
художньо
публіцистичного фільму “В отве
те ль зрячий за слепца...” 14.00
Новини /з, сурдоперекладом/.
ваші
14.25
На
прохання,
XXV
Відкриття
літніх
олімпійських ігор. Пэвтор від 25
липня. 15.45 У світі іварин. 16.45
Мультфігьм.
17.10
“Єноти".
Брейн ринг, 18.05 Вперше на
телеекрані.
Художній
фільм
“Дізнання пілота Піркса". 19.45
казка. 20.00 Новини,
Вечірня
Аншлаг,
аншлаг.
22.00
20.40
плюс.
Європа
23.00
Новини.
“Принцеса
23.20
цирку".
Ху
дожній телефільм.

5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 "Ранок". 7.50
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
“Багаті теж плачуть”. Художній
телефільм.
9.00
Клуб
мандрівників /з сурдоперекла
дом/. 9.50 “Сімнадцять лівих
чобіт". Художній телефільм. 5
серія. 11.00 Новини /з сурдопе
рекладом/.
11.20 Старі добрі
казки. “Принцеса на горошині .
Художній фільм. 12.50 Співає Е.
Трескін.
13.15
Бридж.
13.40
БІзнес-клас. 13.55 Блокнот. 14.00
Новини /з сурдоперекладом/.
14.25 Подарунок меломану. 14.50
“На темному боці Місяця". Ху
дожній телефільм. 4 серія. 16.00
Мультфільм. 16.20 Дитячий му
зичний клуб. 17.00 Новини. 17.25
Людина і закон. 17.55 Прем’єра
телефільму для дітей “Пригоди
Чорного красунчика". 7 серія.
18.20 Мультфільм. 18.30 ТБ “Не
ва". “Хто з нами?” 18.50 ВІД
представляє: “Поле чудес”. 19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.4Й Відкриття 1 Міжнародного
фестивалю мистецтв ім. А. Саха
рова у Нижньому Новгороді.
г2.30 ВІД представляє: програма
X. У перерві
23.00 Новини.
23.50 Відпочивай. 0.05 МТВ. 1.05
“На темному боці Місяця". 4
серія.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час дідових людей. 7.55 Згадуючи
Ігоря Ільїнського
8.35 Дозвілля
ТБ ательє.
8.50
М Трест
9 05
Вечірній салон у ранковому ефірі
10.35 Острови розбрату Погляд з
Японії
Частина
3
11.05
Вічні
: обр ізи
мистецтва.
Дон
Кіхог
II 40 Мульти-пульти. 1 1 50 Денний
сеанс
Худе, жніи телефільм
Сан
тгі Барбара ’
68 серія
12 40 Се
лянське пит іння. 13.00 Вісті. 15.00
Телебіржа.
15.30
Мульти пульти
15 45
Паралельні
світи.
16.30
'-‘15 Там там
новини.
1/.()() Транс »осефір
Вузли прива
тизації.
1/45
Панове-товариші
18.00
Київська
панорама.
18 20
Музичним фільм "Червона рута —
квітка надії”.
19.00 Вісті.
19.20
Свято кожен день. 19.3) За право
бути самим собою. 20 00 У світі
авто і мотоспорту. 20.3 і К-2 пред
ставляє:
“Знай
нашіх",
"НО^
21.55 Реклама
22.00 Вісті
22.2:7
“Літня
поїздка
до
моря".
Ху
І дожній фільм.

Іі
І
І

7.00 Вісті. 7.20 Шлях до храму.
“Свята обитель”. Документаль
ний фільм. 8.00 Світ спорту очи
ма фірми “Жіллетт”. 8.30 Програ
ма “03". 9.00 Сповідний шлях,
анатолій Мартинов. 9.30 Зірки
Америки.
”
Випуск
4.
10.00
Відеоканал "Плюс одинадцять".
11.15 Як жити будемо? 12.00
Пілігрим. 12.45 Назустр ч новому
навчальному року. 13.00 Вісті.
13.20 Денний сеанс. “Вам і не
снилось". Художній фільм- 14.50
Фільм концерт “Веселі музики”.
15.00
Телемарафон
“Азовська
хвиля”. 18.00 Київська панорама.
18.20 Продовження телемарафо
ну
“Азовська
хвиля"
21.20
Цілком секретно. 21.55 Реклама.
22.00 Вісті. 22.20 “Вперше заму
жем". Художній фільм. 23.55
Подивись. Розважальна програ
ма. /Франція/.

неділя
■ ЗО СЕРПНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика. 8 30 У неділю вранці.
Інформаційна програма. 9.30 Ху
дожній фільм
“Циганка Аза
11 00 Л.Бетховен. Симфонія НР
3. 12.05 Прем’єра документаль
ного
фільму
“Розквіт
ук
раїнського німого кіно” /студія
^Кінематографіст”/.
13-05 УТН.
13.15 Співають “Соколи"
13.45
Канал “Д". 14 45 Село і люди.
15.30 Зичимо щастя.
Музична
програма за листами глядачів
16.30 Маю честь. (Кіровоград).
17.30 Свічадо. 19.00 Чемпіонат
України з футболу “Динамо”
“Дніпро". У перерві
19.45
УТН. 20.45 Мультфільм “Пригоди
в королівстві”. 12 серія. 21.45
Дніпро. 21.50 Художній фільм
л(иття
та
дивні
пригоди
Робінзона Крузо". 23.15 УТН.
0.15
23.30
Телеспортарена.
теат
Відеорепортаж
про
ралізовану виставу * Запорозька
Січ", присвячену 500 річчю Запо
розького козацтва.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.00 Година сили духу. 7.00
Ритмічна гімнастика. 7.30 Тираж
“Спортлото”. 7.45 Козаки з Ба
варії. 8.15 3 ранку раненько
8.55 Можливо все. 9.25 Концерт
стипендіатів
програми
“Нові
імена". 10.15 “Берлін. Недоладні
нотатки". Передача 2. 10.50 На
балу
у
Попелюшки.
11.55
Прем’єра короткометражного ху
дожнього телефільму
“Погана
прикмета”. 12.30 Заради єдиного
слова. 13.00 “Метаморфози жи
вопису”.
Науково популярний
фільм. 1 і 2 серії. 14.00 Новини
/з
сурдоперекладом/.
14.20
Діалог у прямому ефірі. 15.00
Клуб мандрівників. 15.50 Телелоція. 16.05 Панорама. 16.45 Ма
16.55 Уолт
ленький
концерт.
Дісней представляє... 17.45 Но
Марини
вини.
18.00 “Пам’яті
Цвстаєвої". Благодійний■ вем
Таганці.
театрі
на
19.30
“Ворог
Кіноафіша,
Художній фільм.
суспільства".
21.00 Підсумки. 21.45 Спортив
ний
Уік Енд.
22.00
“Нині".
Релігійна програма. 23.00 Нови
ни. 23.25 “Ранкова зірка” в
нічному ефірі.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Золота шпора.
7.50 Мульти пульти. 8.00 Джере
ла. “Миряни”, “Звичайна красу
ня". 8.40 Телекросворд. 9.Ї0
Презентація газети “Литератур
ные новости". 9.30 Програма
“Ключ". 10.00 “Пригоди в ко
ролівстві”.
Ляльковий
мультфільм. 1 серія. 10.30 Ати
бати... 11.00 “Аміка верітас". Те
леконкурс юристів. 12.00 Неділя
у
провінції.
“Музей-садиба
Полєново”. Частина 1. 12.45 Ша
хи на площі вільної Росії. ^.00
Вісті.
13.20
Телетеатр
Росії,
С.Коковкін.
“Іди
до
мене".
Прем’єра
телевистави.
14.35
Мульти пульти. 14.45 Чемпіонат
світу з автогонок у класі “Фор-І 1
\/
_____ Г.
мула-1". 17.15
У світі тварин.
18.15 Складщина. 18.55 Реклама.
19.00 Вісті.
~ *
------- Свято
19.20
кожен
день. 19.30 Обличчям до столиці.
19.45 Співає Павло Зібров. 20.00
Росія
____
____
—
Німеччина:
мости
ділового співробітництва.
-Г-У........................... 20.10
Телеканал "Фортуна". 1. частина.
21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20
Телеканал “Фортуна". 2 частина.

т

НА ДОЗВІЛЛІ
До

ОО-річчя від
народження

Я»

Ю.І.Яновського
Наш
славетний
земляк
Юрій Іванович Яновський**
•ій
відомий своїми творами не^
лишень в Україні, а й у^
багатьох зарубіжних держа &
гостро^
вах
своєю
індивідуальною
манерою*«
розповіді.
Його роман
Вершники"^
був новим художньо прав
дивим словом про грома
дянську війну. Павло Тичина««
назвав цей твір свідченням^
ілості української прози, а:»
іесь Гоґічар порівняв його^й
“Словом
о
попку^
’Ігоревім". Цікаво знати, що««
проникнення у внутрішній^

>.«

Ж

Яй
Ж
&
Ж
Ж
ї*
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5»

ж
&.

ж
ас
Я»
Ж:

САТИРА . І
ГУМОР

дня

Дорогенька
Світланочко,
я
буду
любити тебе все життя,
—
говорить
Василь
своїй нареченій біля
входу в ЗАГС.
— Це добре, але,
будь ласка, не забувай
моє ім’я: мене звати
Валентиною.

МКП ФІРМА "ПОГЛЯД”
м.Кіровоград, вул. Полтавська, 71
ПОНЕДІЛОК, 24 СЕРПНЯ
10.00 “Пригоди Лстероікса” Мультфільм.
11.30 "Кривавим спорт". Бойовик. У головній ролі
Ж.К.Ван1 Дамм.
~
.
Фантастика.
13.30 "Інопланетяни в чужому тілі
15.30 "Вічне зло". Містика.
17.30 "Поліцейські Кітона". Бойовик
19.30 "Рикошет". Бойовик".
21.30 "Коханці мовчать" Фільм для дорослих

* * *

ВІВТОРОК, 25 СЕРПНЯ
10.00 Мультфільми У.Діснея.
11.30 "Помста боксера". Бойовик. У головній ролі
Ж.К.Ван Дамм.
13.30 "Кровний брат". Бойовик.
15.30 "Темний бік Місяця". Містика".
17.30 "Останній бойскаут". Бойовик. У головній
ролі Б.Вілліс. Бойовик.
19.30 "Її алібі". Комедія.
21.30 "Жіноча захопленість" Детектив, для дорог.
лих.

Дружина Миколи ди
виться у вікно і гово
рить в цю мить йому:
— Дивись» який тур
ботливий чоловік, він
сам йнімас білизну з
мотузки. Комусь поща
стило з чоловіком.
— ^Тобі знову не по
світ героїв романів “Верш-«« щастило — він знімає
ники", "Чотири шаблі", п’сси^і нашу білизну.
* * *
“Дума про Британку" й у^
— Я був на полновелах допомогло авторовій
юваНні
і
нічого
не
тим. що був живим свідком^
підстрелив,
—
роз
подій громадянської війни.ж
повідає батькові еин,
16 річний він їздив по селах^ повертаючись
пізно
Є лисаветградського
повіту^ вночі.
СЛОВО
НЕ ПРОХОЛОНЕ
продовольчим агентом,
аж ’ —
Я
знаю,
—
Я зустрічав його в житті не раз —
. згодом
працівником^ спокійно відповів бать
У пору юності і в дні зеніту.
робітничо-селянської« ко, — адже ти забув
Із чистою душею, як алмаз,
інспекції.
вдома рушницю.
Він світлим променем яснів по світу.
* * *
У
1949
році
Юрію^
Вражав він так, що нині б зміг
У
поїзді
під час пе
На полотні його намалювати:
Івановичу була присуджена^
Чоло високе, і на скронях сніг,
Державна премія СРСР за^ ревірки квитків контр
Овал обличчя дещо довгуватий.
олер говорить Віктору:
книгу “Київські оповідання’’.«»
І усміх засоромлений чомусь,
— У тебе, молодий
Його п’сса “Дочка прокуро р
І добрі очі з поглядом глибоким...
чоловіче,
квиток
до
Та я давно за пензель не берусь,
ра"
і посмертний
роман^
яз Донецька, а поїзд пря
А тверджу словом: хто хоч ненароком
“Мир" стали вагомим вкла-$« мує до Одеси.
Із ним стрічався на путі своїм —
дом в українське мистецтво^
А друзям говорив: яка Людина!
— О, знову машиніст
Він був тоді ще майже молодий,
та літературу. Книга кілька»? напився
і
перепутав
Коли прийшла дванадцята година
разів
перевидавалася,
а^ напрям руху поїзда.
І зупинила серця тихий стук —
п’єсу одночасно поставили»5
І златоверхого митця не стало.
—
Якщо
ти
мене
Каштани навіть в Києві на брук
десятки театрів і в тому^
Ронили сльози, як його ховали.
числі наші — імені М.Л.Кро-** обіймеш і поцілуєш, я
І журно так стояли юнаки,
пивницького.
я» обіцяю тобі ні в чому
Що йшли ще вчора з віршами до нього.
не відмовити і даю
Непогана
пам’ять
І мудро він їм виправляв рядки,
,
ПР°« згоду вийти за тебе
Благословляв їх у важку дорогу.
Ю.І.Яновського і в НОВИХ«»
Ж заміж.
Він світлу душу в творчість перелив,
поколіннях любителів крас-ф
— Ой, спасибі, що
У слово, що віки не прохолоне.
ного слова.
8* вчасно попередила, —
З безмежжя компаніївських степів
Н.ДОБРІН,^
У світ помчав він вершником стрімголово.
з посмішкою на вустах
... Я зустрічав його не раз- в житті,
Лауреат
іобласної*^ радісно відповів Пет
Ті стрічі нині радісно озвались,
премії^
журналістської
ро.
Адже й мої — нехай вузькі путі —
іменіі
Юрія«
З його колись широкими зливались.
Яновського.??
--------------Підготував
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СЕРЕДА. 26 СЕРПНЯ
10.00 "Веселии Париж". Мультфільм.
11.30 "Ордер на вбивство". Бойовик. У головній
ролі Ж.К. Ван Дамм.
13.30 “Гудзонськии яструб". Бойовик. У головній
ролі Б.Вілліс.
і
15.30 "Хижак". Фантастика-жахи./У головній ролі
А. Шварценеггер.
17.30 "Джинсовий поліцейський". Бойовик.
19.30 "П’янь". Гостросюжетнии фільм. У головній
ролі М.Рурк.
послуги"”. Фільм
для дорослих
21.30 “Особисті
“
~

ЧЕТВЕР. 27 СЕРПНЯ
10.00 “Рятівники в Австралії". Мультфільм.
11.30 "Незвичайні пригоди” Теда і Вілла". Фантаетика.
13.30 “Дні грому" Бойовик.
15.30 "Хижак-2". Фантастика — жахи.
17.30 "Шериф і хлопчик із космосу". Комедія. В
головній ролі Бад Спенсср.
19.30 "Бартон Фінк". Детектив.
2 1.30 "Закохані хлопчики". Комедія для дорослих.

П’ЯТНИЦЯ, 28 СЕРПНЯ
10.00 " Ніндзі-черепашки”. Мультфільм.
11 ЗО "Подвіинии удар". Бойовик. У головній ролі
Ж.К.Ван Дамм.
13.30 "Хлопчак". Бойовик.
15.30 "Виноградник". Жахи.
17.30 "Міський командо". Фантастика — комедія.
19.30 "Прославлені". Комедія. В головній ролі
Ж . П. Бсльмондо.
21.30 "Звичка одружуватися" Комедія. В головній
ролі К.Бесінджер.
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ЧИ
Щоб дізнатися про це,
роздумуючи надто довго.

1. Уже в дитинстві
необхідність
підкорятися іншим була для мене проблемою.
2. Вважаю, що прогрес у науці й культурі не
мислимий без людей з розвинутою потребою
панувати над іншими.
3.
Думаю,
що
справжній
мужчина
уміє
підпорядковувати своїй волі жінок.
4. Чесно кажучи, не люблю, коли близькі
опікуються мною.
5. Згоден з твердженням, що справжня натура
жінок — покірність.
6. Не всі, можливо, здогадуються, що браги
все на себе мені доводиться через постійні
переживання про благополуччя рідних.
7. На мою думку, більшість проблем у Нас
виникає через брак лідера з залізною рукою.
8. У складних ситуаціях, що вимагають швид
кого рішення, мені, як правило, не треба багато
часу, щоб вчинити правильно..
9. Знаю, що можу і люблю керувати іншими
людьми.
10. Не вмію і не хочу відкриватися до кінця
ні перед ким.
11. Мені не чужі мрії про тиху пристань.
12. Думаю, що підлеглому просто необхідно
вміти виконувати ^удь які накази начальника.
13. Можливо, це дивно, але в стосунках з
близькими мені людьми відчуваю внутрішній
опір, коли змушений просити про щось.
14. Часто стикаюся з ситуацією, коли хтось
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чекає від мене пояснень, хоча, на мій погляд.
все й так зрозуміле.
15. Мені здасться, що мій характер схожий на
характер батька /матері/, котрий /котра/ був
/була/ опорою в сім-’ї.
За кожну відповідь “так" одержуєте 10 балів,
за кожне “не знаю" — 5 балів, негативні
відповіді — 0 балів.
Оцінка 150 — 100 балів: ваші відповіді малю
ють великого диктатора. Як влаштований світ і
Як усе в ньому може бути, вам відомо зарані.
І такій поведінці ви легко знаходите виправдан
ня. Ви вмісте переконувати і керувати іншими,
примусити виконати роботу в строк. Але іноді
щось у тоні, погляді, жесті інших людей гово
рить: дай передихнути!
99 — 50 балів: гармонія і рішучість, мудрість
і розрахунок, уміння дати мудру пораду — ось
ваші головні переваги. Якщо необхідно —
керуєте, коли треба — поступаєтеся, завжди
беручи до уваги чужі думки і бажання. Але
тільки вам відомо, чи завжди ви досягаєте мети
гідними засобами.
49 — 0 балів: ваші відповіді характерні для
психологічного вужа. Ви здатні проковтнути
будь-яке дорікання, якщо це і не обов’язкЬво;
всім пожертвувати, хоча цього ніхто не вимагає.
Часто відчуваючи власне безсилля, ви здатні на
рішучий вчинок. Відчуваючи безпомічність, шу
каєте в інших риси характеру, яких вам бракує.
І в цьому знаходите смисл і надії на краще для
вас життя.

М. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Газата виходить щосуботи.

"Що стосується
Д Белуші.
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КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ”
/’’КОМСОМОЛЕЦЬ'"/
Відомий актор американського кіно Едді Мерфі У
Поїздка до Америки”! Сеанси:
новій кінокомедії
12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20. Фільм демонструва
тиметься з 24 по ЗО серпня.

“ЯТРАНЬ”

КІНОТЕАТР

З 24 по ЗО серпня демонструватимуться нові
американські фільми: “Поліцейський із Голівуда” —
гостросюжетна пригодницька стрічка на тему: “А як
у них”... та фільм жахів “Полудневий кошмар”. Сеанси
першого фільму: 10.30; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.30.
“Жахи" чекають відважних глядачів на сеансах: 10.20;
12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20.
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КІНОТЕАТР

“МИР”

ВДЕНЬ, 24-27 серпня малята подивляться фільм казку
Золоті роги , а 28-30 серпня мультзбірник
“Підступна лисиця"® Початок сеансу о 14.10. УВЕЧЕРІ
дорослим пропонуємо новий художній фільм “Кращі
з кращих" /США/. Сеанси: 12.20; 16.20; 18.20; 20.20.

2. Тираж 5.700

Зам, № Чеи

індекс 61103.
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ДЗЕРЖИНСЬКОГО

У червоному залі горітиме червоним полум’ям жінка.
Німецькі кінематографісти рекомендують познайоми
тися з героями своєї стрічки “Жінк в полум’ї". Сеанси:
10.10; 12.10; 14.10; 16.10; 18.10; 20.10. Американський
фільм "Привидіння
типова назва для нашого часу
з його екстрасенсами, НЛО і різним чортовинням? —
подивляться глядачі зеленого залу. Початок сеансів:
10.20; 12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20.

Тлл.фони: р.діитор* - 22-54-26; .Ідпоіідального с»и~ 22-3*-в5; С«нтор1»: «кономіии та «кологіТ —
22-04-84; иультури 1 моралі - 22-29-92; комсомольського
життя та політкки — 22-04-84; учнівської та студентсьиої молоді — 22-59-82; соціальних проблем — 24-66-79’’•’ЙТЛЇі "олад| 1 СП°РТУ - 24-84-21; фотолабораторії
— 24-94-94; коректорської — 23-61-83; оголошень
22-59-82: бухгалтерії - 22-47-22. ,
оголошень -
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КШОРШЕРТЖР

ВИ?

Обласна друкарня, м. Кіровоград,

"Секрет пацюків". Мультфільм.
"Ніндзі черепашки-2". Бойовик.
"Різдв яна казка". Комсдія-містика.
"Я — божевільний". Жахи.
"Бий і пали". Фантастика бойовик.
"Відділ по розслідуванню вбивств"

наук,. професор

відповідайте на запитання “так

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,

СУБОТА, 29 СЕРПНЯ
"Меч в камені". Мультфільм.
"Ніндзі черепашки-1". Бойовик.
" Електрошок ". Боно вик-фантастика.
“Виття-6". Жахи.
"Темна зона". Фантастика.
"Моя маМа — перевертень".
"Блакитна китаянка" Фільм для дорослих

*

НЕДІЛЯ. ЗО СЕРПНЯ
10.00
1 1.30
13.30
15.30
17.30
19.30
тив.
21.30
участю

ШКОЛА ЕМІЛІЇ
Заняття веде кандидат педагогічних
парапсихології цілитель Емілія ГУЦАЛО.
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