
КЛУБ ЗНАЙОМСТВ
Вітаємо абонента 

009 з одруженням і 
просимо йому більше 
не писати.

Вдова. 40 років, виховую 
синів 5 і 10 років, .маю вищу 
педагогічну освіту, ма
теріально забезпечена, є авто
машина. Мрію знайти Друга 
для життя і батька для дітей, 
старшого від мене, вдівця. Ба
жано. щоб умів їздити на ма
шині. Схильних до випивки 
просимо не турбувати.

Аб. 21Н'. О..Кіровоградська область.

Мені 49 років, середнього 
зросту, зовнішність непогана, 
тілосклад середній. Я дуже 
працелюбна, чистоплотна, до
бросовісна. Я приїжджа, жит
лом не забезпечена, дітей не
має. вдова. Хочеться зустріти 
людину і дожити решту років. 
Буду вірною, буду шанувати, 
цінувати ^оловіка. тільки б спо
добався. Любителів випити 
прошу мене не турбувати, я 
цього не терплю.

Аб. 219. Зі паї.т. Кіровоград.

Моїй мамі 50 років, зріст 158 
см. живе в селі. Життя в неї не 
склалося ще замолоду, вона 
його присвятила єдиній .дочці і 
тепер зосталася самотньою. 
Мама трудилася не покладаю- 
чи рук. щоб жити не гірше від 
інших. А на своє щастя не 
сподівалася. Вірю, що 
відгукнеться добрий, чуйний 
мужчина без шкідливих зви
чок. згідний на переїзд.
Аб. 220. Марія.. Черкаська область.

Мені 29 років, зріст 162 см. 
не палю, не п’ю, живу один у 
квартирі, працюю, вмію вари
ти, прати, прасувати. Ціную 
правду, добро. Прагну знайти 
собі дружину, яка мала б такі 
самі риси характеру.

Аб. 221. Сергій., Кіровоградська 
область.

Мені 45 років, зріст 170 см, 
середньої повноти, працюю в 
Кіровограді, бажаю познайо
митися з чоловіком без 
шкідливих звичок 40-50 років,

згодним на переїзд. Відповім Інтелігентний, добре забез- 
на лист із фото. печений чоловік, 34 роки, се

ло, 222. г.. м.кіровоград. рЄднього зросту, шукає юнака 
не старшого 22 років для ство- 

"Как страшно жизни сей око- рення с|м... Щирість п0. 
вы нам в одиночестве вла- рЯДН|СТЬ інтелектуальні запи- 
ЧИТЬ..." Хочу зустріти ти відсутність потягу до спирт- 
надійного. вірного друга жит- ( НОрО та цИга-рОК — ось к]лька 
тя. Якщо ти стомився від само- п0§ажань до майбутнього пар
ти і тобі хочеться жити нор- тнера Все інше визначиться в

При газеті “Молодий
'■ комунар” працює,

"Клуб знайомств”
Щоб вмістити в ньому оголо

шення. перешліть
32 крб.

на розрахунковий 
рахунок 002700202 у 
дирекції Укрсоцбанку 
м . Кіровограда, МФО 
323293. Квитанцію про 
відправлення гро те й,

мальним людським життям з 
усіма сімейними клопотами і 
радощами — відгукнись. Про 
себе: 39 років, зріст 165 см. 60 
кг. житлом забезпечена, под
робиці при знайомстві.

Аб. 223. Люба, м.кіровоград.

короткий текст Вашої 
об'яви та три чистих 
конверти відправте . за 
адресою: 3160 5 0,
Кір о. воград, 
Луначарського, 36, 
редакція газети
“Молодий комунар”, 
“Клуб знайомств”. 
Редакція БЕЗПЛАТНО 
перешле усі листи, що 
надійдуть для Вас на 
адресу “Клубу
знайомств”.

листуванні. Пишіть /бажано з 
фото/ на адресу. 316050, 
Кіровоград, головпоштамт, а/с 
189. Андрееву А.

Аб. 224. Андрій., м.кіровоград.

Мені 36 років, 167 см. 57 кг, 
українка. освіта середня 
спеціальна, струнка..приємної 
зовнішності, трохи смуглява, 
здорова. Знак зодіака — Рак. 
Маю однокімнатну квартиру з 
усіма зручностями і телефо
ном. доньку, хороших батьків у 
селі, любиму роботу. Друзі го
ворять що я ідеал справжньої 
жінки І всі хороші слова, які на
лежать жінці, належать і мені 
— чесна, порядна, вірна, щед
ра. спокійна, мила., ніжна, 
справедлива, про таку можна 
тільки мріяти, а чого немає, таї- 
це щастя. Хочу познайомитися 
з таким же за характером чо
ловіком. приємної
зовнішності, українцем чи 
росіянином до 45 років /на 
вигляд не старшим/ вищим на 
зріст, матеріально забезпече
ним. надійним, з непоганою 
минулою біографією і без 
шкідливих звичок.

Аб. 225. II.. м.кіровоград.

Мені 59. зріст 169 см. до по
вноти не схильний, волосся си
ве. але зберіглося, маю житло і 
матеріальний достаток, пенсія 
хороша, освіта вища, росіянин, 
курити кинув, спиртним не за
хоплююся. Хочу мати приємну 
супутницю життя віком 52-54 
роки.

Аб. 226. Дмитро.. м.Кіроиограл

Удівець. 55 — 170 — 70. без 
шкідливих звичок, не судимий. 
Сподіваюся зустріти жінку, 
близьку за світоглядом, про що 
при зустрічі чи листом. Пишіть. 
316050. Кіровоград, головпош
тамт. до запитання, пред'явни
ку паспорта ІІ-ОЛ № 55641В.

Аб. 227. м.Кфоноград.

Просимо абонентів 
004. 018. 021. та 030
терміново зайти до 
редакції, попередньо 
передзвонивши по 
телефону 22-29-92.
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ПУТІВКА
Не дивлячись на труднощі, які 

сьогодні переживає наше 
суспільство і від яких найбільше 
страждають діти та літні люди, не 
можна вважати, що душі зовсім 
зачерствіли. Недавно міський го 
лова В.Г.Мухін підписав розпо 
рядження про створення в Криму 
в урочищі “Ізумрудному” табору 
праці і відпочинку для дітей із 
малозабезпечених і багатодітних 
сімей, а також активістів 
підліткових клубів.

Спочатку це було тільки розпо 
рядження, головним виконавцем 
якого мав стати комітет у справах 
"молоді міськвиконкому. Але 
оскільки у комітету була змога 
витратити лише 40 тисяч карбо 
ванців,- направлених на ремонт 
холодильних установок /з холо

В КРИМ 
дильниками почекаємо!/, а гро 
шей цих вистачило б лише на 
один заїзд, • міськвиконком 
виділив з міського бюджету 120 
тисяч і. підготувавши відповідне 
рішення, виніс на затвердження 
сесії міської Ради. Путівки в 
табір дітям сиротам із бата 
тодітних родин виділяються без 
коштовно, активісти підліткових 
клубів купують їх за 50 процентів 
вартості.

Міські парламентарі доповнили 
запропоноване рішення дуже 
слушним зауваженням. Понад 
Інгулом є прекрасні табори, що 
колись називалися піонерськими, 
треба потурбуватися про належну 
експлуатацію їх.

В.ФЕДОРОВА.

ЧОГО ХОЧУТЬ СОЦІАЛІСТИ,
чого

/З прес-конференції 
соціалістичної партії/

Я б могла зіронізувати, що 
прес конференції було 
соціалістів, ніж представників 
собіл масової інформації 
іронізувати не хочеться. ґ 
гаго більше буває 
подібних заходах, 
хоча б. наприклад. ................ .......
вою. Просто на прес конференцію 
прийшли не тільки керівники об 
ласної і міської організації 
соціалістів.. а й дехто з рядових 
членів. М.І.Садовий коротко ознаи 
омив присутніх з матеріалами пер 
шої Всеукраїнської конференції 
соціалістичної партії, що недавно 
відоулася в Києві. На конференції 
була прийнята програма . виходу 
України з кризи. 'Соцпартія, як і 
всі нормальні люди, занепокоєна 
широким зубожінням народних 
мас. У своїй програмі вона декла 
рує необхідність гарантій народові, 
гарантій виробничникам у забезпе 
ченні останніх можливістю нор 
мзльно працювати. Соцпартія про 
ти штучної заборони колгоспів, 
проти однобокої приватизації, яку 
народ охрестив прихватизацією.

Якщо судити з того короткого 
переказу програми. що зробив 
М.І.Садовим, і уточнив член пре 
зидії полі трали соцпартії 
Ю.П.Сурмін. ця програма вислов
лює те. що сьогодні турбує здра 
вомислячих людей України. Але 
заважає програмі деяка деклгзра 
тивність І відсутність • механізмів 
реалізації. Що означає мобілізація 
всіх сил суспільства, щоб зупинити 
руйнацію економіки? Я. наприклад, 
теж хочу бути мобілізованою. Але 
що робити? Як це робитимуть "усі 
сили суспільства’ . коли сьогодні 
кожен, як у. літературно знаменитій 
упряжці, .тягне в інший бік. Не 
дуже переконує мене, як І жур 
папіста Маїівоса з "Народного сло 
ва" твердження соцпартії ніби вона 
знає, як за 6 10 місяців налагодити 
справи в • економіці. Правда, мова 
йде- лише про те. щоб зупинити 
кризу. /До речі, президент Кравчук 
познайомився з програмою соц 
партії і погодився з нею на 70 
процентів/.

Соціалісти сформулювали своє 
ставлення і до проекту нової Кон 
ституції України. На їхню думку, це 
зовсім не Конституція ' ■ 
раїни. Права народу в 
на другим план. Єдина 
яка може мати права 
Це абсурд! Соціалісти 
що проект Конституції 
винести на широке 
/що вже зроблено/, 
прийняттям ----------- -

ХОЧЕМО

на 
біль ше 

за 
Ції. Ал е 

___ Не наба 
журналістів на 

організованих 
міським голо

ми?
ти Закон 
Можливо, 
особисто .......,г __ ........ ..........
дратують. Ix' печуть, як перепічки. 
Не встигнеш гз одним познаиоми 
тись. як' з'являється Гншии. А тол 
ку?

Треба сказати, ті засоби масової 
інформації, котрі вже сформували, 
про соціалістів певну думку і прии 
шли з нею на прес конференцію. 

. матимуть підставу кинути в них 
каменем, зокрема, з приводу сим 
воліки, яку соціалісти не сприима 
ють. Тобто, соціалісти розуміють, 
що в новій державі буде і нова 
символіка, але починати з неї в той 
період.
демо _
просто ’аморально. Можна 
не погоджуватись*? але 
варто. Мушу сказати, 
зміна ---------- - -------
тільки 
обійдеться 
шановні, і

На прес конференції голова 
міських соціалістів начальник цеху 
в/о "Радій" М.А.Матвєицев познай 
омив присутніх з принципами ор 
ганізації “Трудова Україна“. Як я 
зрозумів. ця організація виникла 
на противагу "Новіїї Україні”. Сво 
го часу існувала Спілка -трудівників 
України теж на противагу, але Руху. 
Місце Руху і означеної Спілки “ 
суспільно політичному .................'
раїни коментувати не 
'Трудова Україна" 
інтереси якоїсь частини рі 
люду, але для того, щоб бс 
за права робітників, мабуть, 
робити пугало з капіталізму.

Здається, що ні теоретично, ні 
практично соціалісти про- себе поки 
що як слід не заявили. Я з повагою 
ставлюся 
справжніх 
мають.

Однак

про повновладдя народу, 
соціалісти й праві, але 

мене всі ці закони лише

коли людям загрожує, бу 
відверті. голодна смерть, 

з ними 
замислитися 

, , що очікувана
штампів. паспортів тощо 
міській народній освіті 
і в 400 тисяч. Вас як. 
не колише?

прес конференції

і в 
житті Ук 

потрібно! 
відбиває 

•обочого 
юротися 

мало

до' О .ОіМорсхза. але 
илідеріа соціалісти не

Однак те. 
адміністрації 
соціалістам : 
соціологічну 
бре. С-------

вільної" Ук 
ній відійшли 

категорія, 
засуджені, 
вважають, 
необхідно 

обговорення 
а перед її 

першочергово прийня

що глава місцевої 
М.О.Сухомлин саме 

запропонував створити 
._...... , лабораторію. це до
Серед соціалістів багато ро 

зумних' людей. Зокрема, я поділяю 
думку Ю.П.С.урміна. що. вирішуючи 
•будь які економічні проблеми, тре 
ба керуватися здоровим глуздом. 
Кричати “Геть", пікетувати, страи 
кувати, вимагати не важко, ставати 
в позу . і називати себе опозицією 
теж особливих труднощів- не 
обіцяє, та час гасел, що криють 
усіх і вся мйнув. Потрібна конст 
руктивна робота.

В.ЛЕВОЧКО. 
м. Кіровоград.

МЕТА СТАРА: 
КРАЩЕ

—* — ^>»4 би. єле
Почати не на словах.

—с *' вільного 
скасувати де

• регулювання еко 
/держзамовлення/, 

економічні обмеження 
заробітної плати. упо 

к податкову
Одним словом дати 

світло реальному роз 
ви.і^у приватної ініціативи, бо 
не може бути людина вільною.

А І
ЖИТИ

УКРАЇНА НОВА, 
ХОЧЕТЬСЯ

В кінці червні у Києві
відбувся 1 /установчий/ з’їзд 
об'єднання “Нова Україна . на 
якому були присутні і 9 пред 
ставників нашої області. Троє 
з них і
регіональної < 
‘Торнобил ь " 
голова с Т . . 
працівників 
і н о в а ці й н их 
М.Д.Линник та 
підприємців 
провели 
прес конференцію, 
розповіли про основні 
з’їзду, головні тези виступилих 
там ораторів, серед яких були 
<-> : . ■ ■■ « л * л • *? гч кх і и і г~ т г» еКО

лідер 
"Нова 

та 
, верховної 

В.Б.Г риньов.
що склалася 

економіці.
для < 

останнє. 
ЦІН:

голова правління 
організації "Союз 
С. В.Колесников, 

обкому профспілки 
малих і

підприємств 
голова С.Т£л;"7 

області
минулого

Спілки
А.А.Т кач 

понеділка 
на якій 

події

віце прем’єр. міністр 
номіки В.Т.Лановим, 
парламентської фракції 
Україна" В.О.Щербина 
ступник Голови Верхо 
ди України Г \

Ситуація, 
годні в нашій 
мало підстав для оптимізму. 
Далеко не останнє, липневе 
підвищення цін: дипломатично 
назване урядом
“лібералізацією". невмолимо 
опускає рівень нашого 
все нижче і нижче, 
розвиток економіки. •

за 
Ра

сьо
дає

життя
Отож.

f_______ прове
дення кардинальних змін у ній

це нині ----- • «..«..— і
наипекучіше

і 
А 

рішення/ які приймаються то 
Верховною Радою, то урядом, 
в якому далеко не всі справді 
бажають реальних - -----
змін, або просто не 
ються. або не вносять 
прогресу у 
економічних

За 
конференції, 
принципом

найголовніше 
питання.

ринкових 
викону 
ніякого 

новихрозвиток 
стосунків, 

словами учасників прес 
зараз головним

_.і____ ... відбудови еко
номіки є центристська позиція 
/ніяких крайнощів 
лівии. ні в правий 
речі, і _ партії та 
об’єднання. котрі 
“Нову Україну"

вні 
бік/. До 

громадські 
ввійшли, в 

. . _ „ соціал де
мократ^чна * партія, ліберально 
демократична, партія зелених, 
партія демократичного
відродження. Спілка
підприємців та інші, займають 
саме центристську позицію /ні 
УРП. ні соціалістична гїартія 
Олександра . Мороза членами 

стали/.“НУ" не
Які ж найпершочерговіші. 

думкою 
номічні

. за 
учасників з'їзду, еко 
кроки треба Зробити

сьогодні? Здавалось 
ментарні. і • — - 
а на Ділі розвиток 
підприємництва, с”~ - а
ржавне регулювання 
НОМІКИ /ПРО) 
зняти 
росту 
рядкувати. нарешті, 
політику. гп
зелене 
витку 
якщо" вона“'не має економічних 
свобод.

За словами 
майбутній 
власність 
найбільшим 
ступаючого 
Суттєвий 
годнішніи 
зробило і 
них

В.Б.Г риньова. 
закон про приватну 

має
захистом

> т ота л І тари з му. 
внесок у сьо 

економічним хаос 
розірвання устале 

них роками економічних 
зв’язків з республіками колиш 
нього Радянського^ г 
особливо з г 
сунки з цією 
уже суверенною 
невід'ємною 
обов’язкової 
політики 'України, 
військово промисловий 
лекс.
ст ром 
лишився 
ржаві, і

стати 
від на

Союзу. 
Росією. Тому сто 

великою, тепер 
країною € 
.частиною 

державної 
Адже 
комп 

який був могутнім мон 
в СРСР. таким же за 

і в українській де 
к____  . для того, аби пере
лаштувати його на виробництво 
мирних товарів, треба іце не 
мало часу. Хоча повністю від 
виробництва військової - про 
д у к ц і ї * Україна не
відмовлятиметься. адже на 
ринку збуту вона все одно 
фігуруватиме: якщо її переста 
нуть випускати наші
підприємства. їх місце швидко, 
займуть інші.

На 1 з'їзді об'єднання "Нова 
Україна" обрані робочі органи 

президія та рада. До ради, 
яка координуватиме ~ -----
об’єднання між 
ввійшли і ____ ____

- С.В.Колесников . /від 
спубліканської організації 
юз Чорнобиль" і А.А. 
/від Спілки підприємців 
ласті/.

Будемо 
новій Україні 
ще. А що нам 
Тільки

роботу 
з'їздами, 

двоє наших земляків

-То
Г кач 
об

сподіватися. ' що в 
житимемо кра 

і ще лишається? 
сподіватись.

О.ПИЛИПЕНКО.

ХОРОШИЙ "КАШТАН" ТА
ЗЕЛЕНИЙ

.Був у самісінькому,. центрі 
Кіровоград., такті сбрі чага- 
-зіііі “Урожаи”. Як і в оиьшості 
ігродх ктивних крампіпц». т\т 
стінко. тримався затхлий аро
мат дн.ігниаоі катети й здне- 
жааоі кодоаски. ‘Людей о\.ю 
нс так оагато. Коли части н\ 
магазину іидгоро іили стіною ’з 
натяком' на як\сь суверенну 
точку, не не завдало Цокунцям 
осооЗіиви.х незртщіостеи 'і не 
викликало гострім цікавості — 
зараз.., оагато хто пускає ко
мерційних кварти раїЩв. Не
офіти почщіи ремонтні' й оз- 
лооліовальнГ- роботи, лоченили 
вивіску “Каштан ’ і ооіцяли за 
деякими ознаками стати чер
говим пунктом відпуску при- 
доаиих (іа поліських базарах 
турецьких . цереоірок.

перин відвідувачі, звцкли до 
д.овгого ^ряДу нулів на 
цінниках, оули. * проте, спанте
личені дво- і тризначними циф
рами вартості, іавно ззоутими, 
І приємно вражені іптНмпим 
пітер ером магазину; прохо
лодно. чисток м які' дивани в 
кутку..: Пізніше, одначе, по-

кунін ,(ив\валися ще оі.іьіие — 
не стільки фактом, що товар 
нроноцус пиклочно за амери
канські*. долари, скільки ііім, 
що речі т\т аналоі.ічні крамові 
в звичних' комерційних точках. 
Щойно цо те.іеоачеіііпо про
звучала інформація: на очках 
і в цанчох^х громадян СНЛ с 
10 мільярдів доларів. Прокинь
те. шановні. скільки це оу te л 
Середньому на носа, перера
хуйте вдаси\ американську 
готівку ц_. подумайте, чи викла
дете ,йи н о ’'Каштан” за,.. н\. 
приміром, одок жудіальцої гум
ки. від якої на ’оазарі й ‘за 
купони уарод носа верне.

і а. маоуть. не у всіх свідків 
появи Нового торговельного 
закладу почуття о\ди такими 
мирними. як‘ мої. Кілька днів 
тому, два це.іичефних вікна 
Каштана. пули оезжаліснп 

розтрощені іззо.вііі. І і\же 
швидко заск.іеш — що ' то 
валіотч в рчках мати...

К.ДОРОШ..

ОУН виходить із ПІДПІЛЛЯ

ДОВКОЛА g
В одній и

поліклінік Саратова 
традиційне мусупь 
манське и іудайськр 
обрізання стали про 
водити за допомогою 
лазерної техніки. Не 
зважаючи на вищу [у 
порівнянні із звичай, 
ним скальпелем) оп 
лату, черга на 
обрізання із викори 
станням технічної но 
виики, різко виросла.

•А‘ А

Не так давно пер 
ший і останній прези 
дент Радянського Со 
юзу Михайло Горба 
чов назвав Донецьк, 
Харків і Луганськ “не 
українськими 
містами”. Його до 
повнив і екс мер Мо 
скви Гаврило ГІоп.ов, 
вважаючи Миколаїв 
“споконвічно 
російським м стом" 
Звикли вірили прези 
денту-персбудовнику 
на слово, американці 
випустили карту СНД. 
на якій Харків розтз 
шований на території 
Росії. Готувало її таке 
серйозне відомство 
як Пентагон.

л.

Кілька авст
ралійських молодиків 
під гарячу руку лоби 
ли поліцейських... за 
мороженими кенгуро 
вими хвостами, купле 
ними в сусідньому 
магазині. Охоронці 
порядку подали до 
суду однак суддя 
тільки розвів руками, 
речорих доказів не 
ма. /х, виявляється,... 
з’їли самі винуватці 
бійки, адже хвісі кем 
гуру в Австралії вза 
жасться страшенним 
делікатесом.

Жителі Сватовсько- 
го району Луганської 
області почали збира 
ти гроші для викупу 
свого земляка Олек
сандра Левіца із душ 
манського полону, в 
якому той перебуває 
уже десять років.

25 річний Уільям 
Лукас Баркер, хворий 
на СНІД, засуджений 
недгівно судом Сан 
Франціско до трьох 
років розбавлення 
волі — за використай 
ня хвороби як “емер 
то коєної зброї".
Справа в тому, що 
Баркер пообіцяв за 
разити вірусом СНІДу 
якомога більше жінок 

поки не вмре. Він 
перший у Каліфорнії, 
котрого ув’язнили за 
цією статтею.

4 липня 1992 року в 
Запоріжжі відбулася на 
рада українських
націоналістів За
порізького. краю, в склад 
якого входять
Кі ровоградс ь -к а . 
Дніпропетровська і За 
порізька області. У ко 
лишньому .будинку 
політосвіти в актовому 
залі не вистачало місць. 
Крім місцевих
націоналістів та вете 
рані в Української по 
встанської армії, прибули 
представники братств 
УПА вищезгаданих обла 
стен, гості з Миколаєва, 
а також представники 
різних партій: ре
спубліканської. кон сер 
ватийної ре
спубліканської. 
національно консервати 
вної. ДСУ /Державна са 
мостіиність України/.- З 
нашої області оула при 
сутня делегація з 8 чо 
ловік. що представляли 
Кіровоград та Олек 
сандрію.

Почалася нарада з мо 
Литви та виступу хору, 
що виконав "Червону ка 
лину" і ще кілька пісень. 
Від імені проводу ОУН 
учасників наради

привітав професор Оме 
лян Кушпета /Гол 
ландія/. З доповідями 
виступили професор з 
Нью Иорка Номан Зва 
рич і ще кілька ораторів. 
Після цього почалися ви
ступи з 
показала.

•сході? і 
ідеї 
мають 
ників. 
газетах 
ме нтарі в і 
Кіровограді. 
ОУН 
собі" 
•панів 
с ь к о г о 
націоналісти 
як самозванці, 
і майже 
підпілля, 
діяльність 
у с п ра в і 
українську 
Кіровограда

місць. Нарада 
що навіть на 

півдні України 
націоналізму живі і 

багато прихиль" 
В кіровоградських 

було багато ко 
про '

Де 
називався
і в роз'ясненнях 
Когана та Любар 
~ місцеві

виглядали 
змовники 

самоді ял ьне 
Та все ж 
націоналістів 
боротьби за 

, ' назву
Кіровограда була схвале 
на. як у ч-ізтйні тексту 
листівки, яка була роз 
повсюджена на сесії 
Кіровоградської 
міськради, де обговорю 
валося питання назви об 
ласного центру. Негіра 
вильним був лише підпис 

. під листівкою. Точна на 
зва того. що існує в

ОУН в 
провід 
“таким

Кіровограді: "Представ
ництво секретаріату кон 
ференції. організації ук 
раїнських націоналістів 
Запорізького краю в 
Кіровограді”. Так що на 
сьогодні, хотілося цього 
чи ні комусь,
націоналісти в області є. 
І вони заявили про себе. 
Україна в небезпеці і 
настав час діяти. Ситу 
ація з цінами, з еко 
номікою та іншим усім 
відома. Ідеологічний ва 
куум після краху КПРС 
повинен бути заповне 
ний українською
національною Ідеєю, вва 
жають . націоналісти. За 
раз не *треба винаходити 
велосипед Україна по 
винна стати Україною. 
ОУН не збирається пере^ 
творюватися на партію і 
не хоче бути стороннім 
спостерігачем тих подій, 
що зараз кояться в Ук 
раїні.

Мета націоналістів 
не прихід до влади в 
Україні, а її передача від 
прокомуністичних неоко 
лоніальних кадрів у руки 
народу України, перетво 
рення народу з пасивно 
го_ об’єкта в активного 
суб’єкта, носія влади.

Перед присутніми вис
тупив народний депутат 
України. голова Ук 
раїнської консервативної 
республіканської партії 
Степан Хмара.* Він 
відверто охарактеризу 
вав ситуацію в Україні і 
заявив про рушимість 
партії до подальшої бо 
ротьби за незалежність 
нашої держави. Вислів 
пана Степана “Я поміняю 
мандат народного депу 
тата на автомат, якщо 
над Україною, нависне 
небезпека?’ викликав бу 
рю овацій. Взагалі 
емоцій на нараді було не 
дуже багато. поведінка 
присутніх була дуже чем 
ною. За весь час наради 
з залу почувся всього 
один вигук, який не сто 
сувався якоїсь незгоди, 
але як нешляхетний вчи 
нок був загально засуд 
жении.

Нарада закінчилася 
співом державного гімну 
України. Після наради 
виявилося, що транспа 
рант із написом "Нарада 
українських 
націоналістів4 як
історична реліквія поїде 
до Кіровоградського 
краєзнавчого музек?.

Час суспільству пильно 
роздивитись на феномен 
націоналізму, не зверта 
ючи уваги на його 
“більшовицьку обгорт 
ку”. Що поганого можна 
знайти в патріотизмі?» І 
ким треба бути, щоб шу 
кати в ньому мінуси? 
Самі за себе говорять 
гасла націоналізму "Сво 
боду народам свободу 
людині!’’. "Бог і 
Батьківщина!” На часі 
з'ясувати, що згідно з 
програмою ОУН всі нації 
на території України 
рівні, а гарантом прав 
національних меншин в 
Україні згідно з правами 
людини повинна виступи 
ти українська нація. Тут 
усе ясно, здається, запи 
тання зайві. Український 
націоналізм - це на 
справді не те. чим мож 
на лякати народ. Не ро

- зуміти це зараз можуть 
тільки недалекі люди.

А.АВДЄЄВ; 
учасник наради. 

Запоріжжя — 
Кіровоград.

* * *
На самарських тов

кучках пляшку
горілки можна купити 
за 4 рублі, коньяку — 
за 8, а підробку під 
спортивний костюм 
“Адідас" за 20. У 
місті Енгельсі цієї ж 
області шикарну бан 
*У розчинної кави 
віддають за 8, а кро 
ликову шапку за 15 
рублів.

Мабуть, ви уже здо 
гадались, що мова 
йде не про засмаль 
цьовані паперові бан 
кноти. а про зроста 
ючі в своїй ціні мета
леві рублі, які посту 
пово стають новою 
російською валютою.

* * *
В Ульяновську за 

реєстрована нова 
партія — “Союз бо 
ротьби із зрадливими 
Дружинами'*. Її ор 
ганізатор, 
чись на 
ральні устрої в 
сподівається, 
партія скоро 
всеросійською, 
в перспективі- 
себе генсеком.

Її 
посилаю 

низькі мо 
країні, 

що 
стане 

а тому 
бачить 

р. — - —••K-v.rkT.7rn. Та як 
ои ВІН не пнувся, до 
Дачі у Флоріді йому

Іі
і

F



ВЕСЕЛЕ
Другий рік в Онуфріївні 

дитячиИ оздоровчий комплекс 
Крона’, підпорядкований мос 

ковському акціонерному товари 
ству "Крона . Розташований він 
Y мальовничому куточку 
Рнуфрпвського дендропарку, нй 
березі Нижнього ставу.

Зараз у розпалі друга змін& 
на оздоровленні близько ,ВС) 
дітей ВІКОМ до і З років. 
Більшість з них приїхали, на 
відпочинок з Київської та Жито 
мирської областей, з районів, 
іцо постраждали від чорнобиль 
ськрї катастрофи. Решта _ діти 
з 'багатодітних та малозабезпе 
чених сімей жителів району.

Тут створені всі умови для 
повноцінного оздоровлення 
школярів. розповідає дирек
т,ор цього комплексу Алла 
Яківна Абрамович. Харчуються 
діти п’ять разів на день. Меню 

найрізноманітніше. Кожний 
день на столі сзла.ти із 
помідорів, огірків, свіжої капу 
сти. ї-та десерт різні соки,
компоти. черешні. морозиво. 
Діє душ з холодною і. гарячою 
водою. Відпочивають діти в за 
тишних кімнатах.

Не оуває и дня.щоб 
проводився який небудь : 

продовжує Алла • Яківна, 
ред ни*: "Поле чудес’. “ 
Нептуна . День Шерлока 
мсз". "Любов з першого погля 
ду . ’конкурс "Міс Крона . 
‘День фантазера’.

Майже кожного вечора працю 
ють дискотека і відеотека, яхою

НАШЕ ЛІТО
Другий 

лит ячиИ
діс завідує один з вихователів, учи

тель Онуфріївськоі середньої 
школй Олег Станіславович Кова. 
ленко. Влаштовують для дітей і 
різні екскурсії діо району та за 
його межі. Діти задоволені 
відпочинком. Окремі з 
відїждж;аючи додому після 
шої зміни, навіть плакали, 
не хотілось їм прощатись з

■ прекрасним місцем 
відпочинку, з вихователями, 
єлуговуючим персоналом, 
один лист вж.е надійшов 
підлітків. які дякують 
ганізацію хорошого ві,

Акціонерне тс _-----
"Крона" на чолі з його генераль 
ним директором Семеном Аро 
новичем Когоном.

.Алла Яківна, 
дати в 
харчування 
в день витрачається більше би 
кароованців. Семен Аронович 
навідується з Москви сюди, 
цікавиться справами.

1 еплі слова діти . висловити 
своїм вихователям, які вже дру 
су зміну, тут Працюють 
Віктори шульзі. Світлані Різник. 
Інні Черновіїт а також, старшому 
вихователю Світлані Фесун.

Вдячні і кухарям за смачно 
приготовлені страви, які їх го 
гують на чолі із старшим куха 
рем Гаїсою Василівною і рицен 
ко

ПРИГОДИ
“Народне слово” у четвер 

передрукувало листівку, на 
писану двома-трьома мало 
грамотними політиками із ко 
ментарем журналіста, який 
затулився псевдонімом. А 
для чого? Аби, як це робили 
компартійні видання, поляка 
ти народ жупелом
націоналізму? Не солідно ти 
ражувати убогі слова, ана
логічні висновки і відверту 
лдйку. А якщо претендуєш на 
відвертість, то будь принци 
ловим до кінця, назвавши 
авторів листівки, яких К. 
Підлісний безумовно знає. 
Чи, може, це так і задумано: 
навести “тень на плетень”?

/В. Бондар, “Думки ми 
мохідь", “Вечірня газета” від 
7 липня 1992 р./

Починаючи з середини чер
вня.’* сторінки деяких 
кіровоградських газет за

БЕЗІМЕННОЇ 
рясніли інформаціями. пояс 
неннями і роз’ясненнями про 
ОУН. Дивує факт, що з цього 
приводу, заробляючи гонора 
ри. люди намагаються кепту 
вати або вносити плутанину 
“роз’ясненнями”. Ніяким га 
зетам чи газетярам представ 
ництво секретаріату конфе 
рені^ії українських
націоналістів Запорізького
краю в Кіровограді не дору 
чало робити пояснень. Зви 
чайно, представництву відомі 
й інші особи, що дозволили 
собі різні коментарі і неко 
ректні вислови і своїми діями 
вони справді, як пише В. 
Бондар, самі себе охаракте 
ризували. 
вдячне В. Бондарю за 
ментар 
повідомляє, що К. Підлісний 
ніяким чином з
націоналістами не контакту-

Представництво
“ко

коментаря” і

листівки
вав і тому 
листівки 
повідомляли, 
написаний 
політиками", переданий пред 
ставникові Головного прово 
ду ОУН Р/Зваричу і оцінений 
позитивно. На жаль, проф 
есор із ’Нью-Йорка
Зварич ре дійшов до рівня 
журналістів " ”
В. Бондаря 
листівці ні 
висловів. У 
Кіровограді 
ка.

За дорученням Представ 
ництва секретаріату

конференції 
націоналістів 

Запорізького 
Кіровограді

авторів
не

імен 
йому

Текст листівки, 
малограмотними

проф 
Роман

К. Підлісного та 
і не знайшов у 

лайки, ні убогих 
коментаторів у 

вийшла промаш

українських

краю в

А. АВДЄЄВ.

них. 
пер 

так 
цим 
ДЛЛ 
йбе 
від 
ор 

відпочинку, 
товариство

за

продовжує 
вклаз::а. не шкодує ...... .

дітей гроші, лише на 
4я на Одного^ чоловіка 
витрачається більше би

На знімку:- так дітлахи ярове 
ли конкурси.

А. ГОЛОБОРОДЬКО.якою ’

Репліка
“ЖИВОПИСЦЫ. ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ"

Булат Окуджава
Демократи, депутати, коментатори і всі. 

кому не ліньки, аж захлинаються, один 
поперед одного вискакуючи з фразою “роз 
будова нашої молодої держави”. У цьому 
свіжому штампові криються натяки на оп 
тимістичні нововведення. І вони є, та ще й 
які відчутні? Ввівши купон замість “умира
ючої валюти чужоземної держави”, ми так 
“захистили свій внутрішній ринок від зайд 
із ближнього зарубіжжя”, що чи не в 
кожної перекупки появилися благальні таб
лички про обмін суверенних папірців на 
“імперські” рублі, ми розбудувалися до 
того,, що у Росії промтовари, в тому числі 
імпортні, і навіть продукти у два три /!/ 
рази дешевші, ніж у нас — а вже ж 
старший брат” не грабує нас. “колишню 

колонію”. Ми добилися того, що по селах 
забули не тільки що таке газ, а й що таке 
гас у керосинцї. Ми дорозвинулися до того, 
що старенькі люди, котрі збулися здоров’я 
і сил на тяжкій праці, мруть, не дочекав 
шись перерахунку жалюгідних пенсій. Рос
темо ж ми, гей, самі собі пани! Стираємо 
з лиця землі ненависні ознаки минулого і 
виколупуємо в історії нові ознаки будуччи 
ни /зі старими дірками/. Перейменування 
Кіровограда в деяких колах сьогодні мало 
не питання життя і смерті. Це настільки 
важливо, що лунають заклики навіть скли 
кати з цього приводу наукову конференцію, 
не вказуючи можливих джерел її 
фінансування. А чого, можна і з бюджету, 
питання то невідкладне.

Не менш нагальним видається декому і 
завдання заміни вивісок.

Діло потрібне, треба міняти УРСР на 
Україну, замість підлеглості міністерствам 
колишнього СРСР підставляти іншу, суве 
ренну. Та справа не тільки в тексті. Читачу, 
вдихніть глибоко: діло також і в... кольорі? 
Вивіски з назвами офіційних установ мають 
бути синіми з жовтими написами! Не 
вірите? А проведіть експеримент у своєму

місті чи селі. Намітьте якусь вивіску, чер 
вону чи чорну із золотом /такими була і 
досі ’є більшість засклених табличок із 
назвами солідних установ/ і не випускайте 
її з поля зору. Можливо, за швидкістю 
зміни кольорів можна буде судити про 
вірнопідданість господарів підприємств чи 
організацій. Очевидно, охочі давати такі 
оцінки знайдуться.

У Кіровограді на площі Кірова частина 
вивісок уже йде в ногу з часом. А ті, хто 
відстав, мабуть, шукатимуть молотки, аби 
роздубасити в друзки цілком придатні, але 
"чужих" кольорів таблички. При цьому 
навіть не хочеться викрикувати сакрамен 
тальне “Автора???” Справа не в авторі цієї 
ідеї, а в тих, хто готовий його слухати 
всупереч здоровому глуздові й фінансовій 
вигоді — не думайте, що вивіска коштує 
дешево. Колись із церков спихали хрести, 
здирали з фронтонів орлів, на синагозі 
міняли шестикутні сіонські зірки на рево
люційні п’ятикутні. Тепер накидають 
вірьовки на шиї статуям, з упертістю детек 
тивів вишукують у деталях архітектури /!/ 
радянські герби й вимагають їх негайно 
здовбати. Розбудовуємося, вкотре перероб і 
ляючи історію з кайлом у руках?

І. може, тепер вам стане зрозуміло, чому 
в Кіровограді загорілося познімати
телефонні кабіни, які захищали од вітру й 
дощу, хоча служили одночасно й нужника
ми, бо спеціалізованих відхожих місць в 
обласному центрі не густо, вистачає лише 
метрових каракулів на воротах: “Во дворе 
туалета нет?” Не обурюйтеся. Ці кабіни 
замінили символічними козирками, під яки 
ми вашу розмову чує півміста, з метою 
економії. На недороблені ковпачки пішло 
набагато менше, аніж витрачалося на старі 
будки, фарб. Чи треба вам казати, які це 
два кольори?

Д.Ч.

ВСІ кози В ЗОЛОТІ ХАЙ БУДЕ ЗГАДКА.
У пресі появився заклик до 

Кіровоградської міської і 
Верховної Рад — не перей
меновувати обласний центр. 
Тобто не повертати перао- 
родного імені —
Єлисаветград.

Відозву підписали майже 
виключно люди при посадах 
голови об’єднань, проводів, 
товариств, союзів, редактори, 
директори. Тим більше дивує 
в устах таких освічених ав 
торів виключно політична 
агітація проти злощасно? 
Єлисавети. Загарбниця, при 
гноблювачка козаків? — хай 
так. Кого ж навзамін? Цитую: 
“Треба дати місту назву, яка 
увібрала в себе історію, та
лант. багатство, красу нашого 
неповторного краю — гео
графічного центру України, 
справді золотого поля — свя 
тині української землі". З 
якої скрині видобуто ці пате
тичні мережева? Чого це са
ме Кіровоградщина — золоте 
поле? А Херсонщина. Мико- 
лаївщина. Одещина, Крим, 
Дніпропетровщина, 
Вінничина • — там що, на ла
нах колоситься золото ни
жчої проби? Чого це саме 
наш урановий край — святи
ня народу, а не. скажемо. 
Донбас чи Буковина? Почи 
тасш, так у нас усі кози 
золоті...

Або “чи було взагалі
законним будівництво самої 
фортеці, а отже, й міста, на 
українських землях?” Гаразд, 
не було. Отже. шановні 
кіровоградці, ви жителі поза
законного міста. То що його 
— під бульдозер за несуве- 
ренне минуле?

Автори звернення не за
пропонували своїх варіантів у 
згаданому документі, але по 
шпальтах гуляють пропозиції, 
від яких торопієш. Златополь 
(Златопіль) — це історична 
назва північної частини Ново* 
Миргорода, теж стерта з кар
ти області новітніми перейме 
нувальниками. Тим більше й 
нефілолог легко зауважить 
тут російський акцент. 
Тобілевичі. Ох, ці іменні на
зви. Невже ми ще на них не 
обпеклися? А ну раптом за
втра якийсь літератор, бо- 
ронь боже, докопирсається. 
що бідолашні корифеї дули 
не в ту трубу, яка модна в 
даній ситуації, — як пере
оцінилися Єлисавета й Кіров? 
Степоград — оригінально до 
упору, ні з ким не переплу
таєш, адже степів більше 
ніде у світі немає. 
Вільноград — ага, тільки наш 
обласний центр вільний, а всі 
інші досі в рабстві — знай 
наших? Новий Гард — а ста
рий знаєте де був? І чи був 
узагалі? Є Нова Прага, то й 
стару, слава богу на карті 
знайдете. Так і Новомирго 
род, і Новоархангельськ. і 
Новий Стародуб (і як це ще 
до нього не добралися, адже 
простий, ‘старий" Стародуб 
— у Росії). А “гард” зро 
зумілий масам сьогодні не 
більше, ніж “студебекер”. 
Інгульськ узагалі ніякої кри 
тики не витримує, якщо керу
ватися поетичними принципа 
ми. Інгул — назва явно тюр 
кського походження, а 
південні сусіди навідувались 
в наш край не полуницями 
торгувати, вони були не мен 

шими експансіоністами, аніж 
царські колонізатори. Хіба й і 
до “турецько татарської” ; 
річки доберуться, як із і 
містом покінчать?

Назва Єлисаветград мені » 
не дуже подобається. ; 
Політичну підкладку відкидаю < 
зразу. Хоча, звичайно. Святу і 
Єлисавету згадали в зв’язку | 
з імператрицею, як св. Петра < 
при найменуванні при Петрі : 
1 міста на Неві. Та якщо, ; 
наприклад, узятися за ; 
біографію Кия, то може ви } 
никнути потреба переймено- } 
вувати й столицю України — ‘ 
а раптом невдаха був “не } 
того" підданства. віри, • 
партійності, національності, ! 
переконань і т.д.? Ні, ! 
Єлисаветград звучить дуже ; 
громоздко. Серед більш- } 
менш помітних міст на гло- | 
бусі такі довгі імена мають ! 
хіба що Єкатеринбург, ; 
Індіанополіс Гвадалахара. То ; 
му пропозиція, що прозвуча* ! 
ла по радіо — Єлисавет — | 
здається більш зручною, хоча 
й не строго історичною. Так 
і в народі називали місто. 
Або давайте згадаємо знову 
ж таки тюрський вар.іант — 
Єлдибеш. Є -ж у Новоук 
раїнському районі станція з 
тієї ж опери — Адабаш. Гар
но звучить, запам’ятовується 
В усякому разі я за те, щоб 
вибирати назву з тих, що 
реально існували, а не виво 
дити на догоду вузькому ко 
лу й поточному моменту 
інкубаторним способом яко
гось неоковирного мутанта.

К.КОЗАЧИНСЬК А.

ЩО БУЛИ
Неждано-негадано, вже на 

рівні вищих щаблів влади зри 
нуло питання про переймену 
вання Кіровограда. Та дуже 
спішно чи до якоїсь дати, чи 
на ‘якийсь термін, за який 
треба встигнути? Але найбільш 
дивно те, що наша земля хит 
рунами повниться: ніякого пе 
реіменування не буде, а буде 
відміна рішення 1924 року про 
зміну назви міста. Блискуча 
вигадка?

Не дуже гарно, що в скрут
ний час почало вирувати місто, 
, ділитися на угруповання 
згідно з уподобаною назвою, 
які навіть пробували чубкува 
тися із супротивниками. Деякі 
громадяни дивуються з приво
ду повернення місту не імені 
земляка Зінов'єва /Радомисль- 
ського/, що був причетний до 
скоєння Жовтневого переворо
ту в сусідній Росії /може, так 
їм було і треба/, а імені не 
дуже розумної жінки з нахи
лами розпусниці-правительки 
тієї ж сусідньої країни, що 
прибрала до своїх рук ці землі 
і зорганізувала на них 
кріпацьке рабство. Це за 
російської колоніальної історії 
історична назва нашого міста 
— Єлисаветград. Була така собі 
у нас історія і куди тут нам, 
сірим, подітися. Саме таке по
яснення дають нам промо-

РАБАМИ?
<;ковські агітатори, на громад 
ських, мабуть, засадах. Вони 
розповідають нам /певно, дур 
ним і недалеким/, що козаків 
тут не було. А якщо ібули, то 
такі собі ледацюги, розбишаки 
і розбійники, тому і згадувати 
про якийсь Буго-Гард чи інші 
поселення на нинішній тери
торії міста не варто, бо згадки 
в російській історії про це 
немає. Може, послухаємось їх 
та й дамо українському місту 
в нарешті незалежній Ук 
раїнській державі ім’я короно 
ваної повії, що зробила наших 
предків на довгий час рабами? 
А нам, козакам, слід мовчати, 
бо вона перелюбствувала з 
нашим гетьманом К.Розумовсь- 
ким, в нас у всіх рильце в 
пушку. От така у нас історія’ і 
отак нам, розумникам, за
ткнуть рота. На африканців, 
мабуть, дивитися не варто, що 
вони прибрали чужі назви, на 
те вони і африканці. Забудемо 
про волю, незалежність, са 
мосвідомість та інші гордощі? 
Хоча і дивно, що немає в 
Японії Оксфордів, а в Швеції 
Стамбулів. То, може залишимо 
згадку, як були рабами?..

“ \ А. АВДЄЄВ. 
отаман Буго-Гар.іівської нааанки 

Українського козацтва.



..о МР оозпочинали будувати. Хоч роківТа вони ще не роз п ють Не оачиги нам і
п’ять фінанси на відпочинку, ні пам я.тника
нашим онукам 
афганцям .У ньо“*;„ю махнув І поліз за сірниками.ІУІизїн тільки РУК?“7 „а Україні немає

Вікторе, мабуть, на н .......—
з таким досвідом і 
Цікаво скількох пер 
"ПЄР<Т<акЛИ"їщенко. 
чотири "Других" змінилося

РМаиже всі нинішні к<|рі 
З роботи у КОМСОМОЛІ. ,€Р^ВХ,Я 
Чому ж Мизін не пішов далі?

у Не сильно и Рвався>_ »ламати 
фантазії, в партійній в прямом'
того, анкета повинна бути в 
мене немає вищої освіти, іа 
по їхньому. о

Як це по їхньому?
А так: сказав Круценко 

зайвою. Взагалі 
середніх за г 
на їхньому не>уже.

вгадую: прийде бувало, а наказ
кине папку на стіл і почне... ** у*
робИТЧомуШЄна вашу думку, комсомол усе ж таки дав 

’■ДубаВін віджив своє.формиРоботи^ичернались Та 
глплймр вважаю його вбив перехід на са 
-мофінансування Я ще тоді казав: ідеологію но можна 
прпрволити на госпрозрахунок, це утопія ьим
прогнила сама система, копіювання партійних органів. 
ЗГаЛУП?ят^ро"комсомольців, отримали ридати депутатів 
пйионної Ради два міської. Ни вели вони якусь 
роботу стосовно молодіжних проблем, чимось допома 
гали коли С М О У р о з п а д а л а с я .

Практично нічим. Ику роботу проводили7 Комісію 
при міськраді створили у справах молоді, школами 
займалися. Більш нічого.

Якої ви думки про нинішній склад депутатів 
райради? Чи не вважаєте, що їх треба гнати під три 
чорти? »Можу говорити тільки про окремих із них., кого 
знаю.

Віктор замовч. Я зрозумів, що обговорювати міський 
"парламент" він не бажає...

Свого часу ви казали мені: ^потрібно рішучіше

іншої людини 
Т’ стажем"'-комсомольської роботи, 
р'ших секретарів райкому ЛКСМУ Ви 

Козловськии. Пружина. Гресько 
нинішн‘іЛ°ерівники' розпочинали кар'єру 
нинішні зберігалася суворо.

' наиїіи роботі більше 
-----мати" багатьох. Крім 
повному порядку. А в . 
мислити нам необхідно

нки все! Власна думка була 
-апГ’кожен керівник підбирав собі людей едн.л оо здібностями і розумовими якостями, щоб 

їхньому Фонісвиглядати^гені€м.
Мороз з апаратного

висувати на керівні посади в Радах більше молоді. Але 
як саме це зробити? Яким чином позоутися. приміром. 
того ж голову раиспоживспілки С.Апостолова. Гребе 

, нюка /міськрада Ю.Л./. Інших апологетів застійної 
перебудови і перебудовчого застою? Самі ж не підутьперебудови . ~------------ --- _ -
бо влаштовують своєю лояльністю будь яке 
керівництво. Невже у' Новоукраїнці зовсім немає 
здібних, дієспроможних молодих людей?

Мизін трохи помовчав, потім назвав кілька прізвищ. 
Погодившись із ним. що ці хлопці МОГЛИ 6 
конкуренцію "героям учорашніх днів" я 
назву їх. Хай собі спокійно працюють, а то 
чальники подумають, що 
метр".

Ваше ставлення до 
районі? Чи не вважаєте, 
вичерпала себе?

/Задаючи це питання, 
буде риторичним. Том 
І Пам'ятаєте, як Янцев С 
і ....._____________________ __ ________  , ____
Полеміка не відбулася. Я подивився співрозмовнику в 
с*::. : •".* добре “ * -------- ----- — '

Провокаційне ^питання:

Вони вірні.
г __ , , —, г-
моста і коробки передач. Проте, все на 
підставах, е рішення обкому комсомолу: 
продаж комсомольського майна. До речі.

_ 6 скласти ”
днів", я все ж *не 

а то градина 
визріває підкоп під "пери 

представника ГІрезиденіа в 
що його політична потенція

я добре розумів, що воно
буде риторичним. Тому свої категоричні "проти" 
І Пам'ятаєте, як Янцев був. м'яко кажучи, проти Руху 
і незалежності України?6, інші/ залишив у думках. 
Полеміка не відбулася. Я подивився співрозмовнику в 
очі. і ми добре зрозуміли один одного.../.

сг.сє :::як склалася доля авто
мобіля райкому ГІКСМУ? У мене є чутки...

Вони вірні. "УАЗ 469". 1981 року випуску, тепер 
мій. Обійшовся у три тисячі. Щоправда, без заднього 

і ------------- п-------  ----- ... законних
дозволити 
у лютому

... 11 грудня минулого року відбулася позачергова
районна комсомольська конференція, яка прийняла 
рішення про припинення діяльності районної комсо 
мольської організації і створення на її базі нової 
громадської організації Спілки молоді Новоукраїнки. 
Було прийнято Статут, механізм формування її осе 
редків на місці колишніх первинних, вирішено пере 
дати всю власність районної комсомолі!’ у фонд нової 
Спілки. Були обрані керівні органи президія і
ревізійна комісія. Головою президії обрано Віктора 
Мизіна. Місце дислокації райвиконком, перший
поверх, кабінет № 11...

Та не шукайте там ЕЗІктора. Його кабінет знаходиться 
на третьому поверсі комбінату хлібопродуктів, де він 
працює начальником штабу цивільної оборони.

Ми просиділи із ним дві години. Віктор хвилювався 
пачка сигарет танула на очах. Основна тема розмови 
агонія новоукраїнського комсомолу була для 

нього болісною... ...
Звичайно, окремі моменти були "не для преси”. 

Чудово розумів співрозмовника: я встану і піду, від 
місцевої президентської команди незалежний, а йому 
від неї нікуди не втекти. І так кажуть: знайшов собі 
тепленьке місце у кума під боком. А директор КХГ1 
Володимир Гулавськии. хоч і ходить у кумах, але на 
роботі тільки на “ви" І ніяких послаблень не
дозволить.

Щодо комфортності нової посади треба знати 
В.М.Ігошина начальника районного штабу ЦО.
справжнього фаната своєї справи! У такого в кабінеті 
не засидишся, вёсь час збори.. навчання, суцільний 
тренінг, постійна бойова готовність. Не маю сумніву, 
в+дповідай він безпосередньо за діяльність Чорнобиль 
ської АЁС ніколи о не рвонуло. Таких людей, як 
Валерій Миколайович, можна призначати представни 
ками Президента...

Вікюр починав у 1978 році інструктором, потім 
заступником голови колг-оспу імені Фрунзе по роботі 
з молоддю, з 1981 року завідуючий відділом
комсомольських організацій. Чотирнадцять років у 
комсомолі! На з’їзді ЛКСМ України, куди обрали 
делегатом.' нього шанобливо зверталась безвуса 
молодь: "Діду, діду!" А коли підійшов до одного з 
респуоліканських комсомольських керівників, щоб по 
ставив автограф на книзі, той. здивовано подивившись 
на статечну Мизінську фігуру, запитав: "Скільки років 
працюєш у нашій системі? : і коли Віктор відповів, 
відійшов у бік: "Роздавай автографи сам...

ВГкторе, зі знаваитеся. як дійшли до такого життя? 
Неначе передумов для зникнення місцевої СМОУ не 
було!

Іак. до березня створили 7 первинних осередків. 
Дивувалися в обкомі . аналогічні районні структури 
були на дотації, щомісячно нж утримання людей ишли 
кошти. А ми нічого не .отримували, одержували 
заробітну плату на власні за рахунок первинних Я. 
приміром одержував 690. а мій заступник Сашко

Скрипка 400. Але. розумієш, весь час прохати і
принижуватись... Соромно. Сашка скоротили, я сам 
пішов. За весь час роботи ніхто з районного 
керівництва не поцікавився як там наші справи. Та и 
коли пішов ні спасибі, ні до побачення.. Хоча, чого 
можна було чекати, якщо один начальник запитав 
мене, пробігаючи коридором. "Та коли вже там ваше 
збіговисько буде?" Не хочу називати його прізвище.

За цей час зробити щось конкретне не встигли. Хоч 
плани були грандіозні. •Хотіли створити на 
підприємствах фонди молоді, гроші перераховувати на 
рахунок комсомольських організацій. Була думка і 
щодо комерційних структур. 1а все впиралося у 
нестачу гроше'и. брз них хіба розгорнеш будь яку 
діяльність/ Приміром, кинулись нам ятник воїнам 
інтернаціоналістам будувати. Зробили приблизний ма 
кет. кошторис на 5 тисяч склали. Зараз на ці гроші.. 
Питає мене мати загиблого афганця: Коли ж буде 
пам'ятник?! Що їй відповісти існуємо за рахунок 
внесків?

Була ме-та відновити посаду заступників голів 
колгоспів по роботі з молоддю, нехай це буде зам. 
по комсомольській роботі, адже раніше заступники 
були вимушені займатися не молоддю, а різними 
господарчими питаннями.

Своєрідні "шістки" при голові. Ну І як. ре 
анімували посаду?

Пішов я до голови нашого агропромислового 
об'єднання Папатенка з цією пропозицією, але... Він. 
звісно, міг натиснути на того ж Петрова /голрва 
колгоспу ім Ленінського комсомолу Ю.Л./ і справа 
б ’зрушила з місця. Не захотів.

Віктор закурює чергову сигарету...
Були ідеї... Брати у ;асть у формуванні і реалізації 

молодіжної політики, створення умов для участі молоді 
у вирішенні соціально економічних проблем. Сиділи 
скільки Із Морозом, міркували над комплексною 
програмою молоді, розуміли, що це справа не одного 
дня. Не можна ж геть полишати молодих, кидати 
напризволяще у такий важкий час! Ось та ж житлова 
проблема. Можна створити МЖК. хлопці знайшлись би 
тямущі, пішли б будуваїи. А дозвілля? Куди зараз Піти 
молодій людині? Приходжу кожного дня. сидять біля 
пошти на сходах, а .потім за ріг. "банку" ' в зуби і 
вся радість. Та що там казати!.. Гроші! Гроші! Все в 
них упирається. Не бажає ніхто під молодь нічого 
давати, і край!

А ви знаєте, які кошти потрібні будуть для 
утримання районної державної адміністрації, якщо 
один тільки голова одержуватиме 26 "кусків" на 
місяць?

26!!! Не може бути! Та це ж ніякий бюджет не 
витримає! До того ж. підвищили платню вчителям, 
лікарям, збільшили пенсії де кошти візьмуть? Що 
вже там казати про гроші для закінчення будівництва 
зони відпочинку..

мене викликав В.Луговин /заступник голови раивикон 
кому/ і з порога: 'Привіт, розбійник-! Давай ключі від 
машини!"

Невж.е їм мало, скільки ж можна тягнути!
Я йому пояснив, що є рішення. Все одно потім 

дзвонили до Міліції, цікавилися, чи есе правильно...
Дайте мені інформацію, хто куди пішов з апарату РК ЛКСМУ. У
Останнім був Сашко Скрипка, він з^раз інструктор 

по праці в дурдомі /у Веселому Куті Ю.Л./.
Усі ми інструктори, по праці у великому 

дурдомі. філіал • якого Україна". подумав я. а 
вголос запитав:

Поясніть, як сталося, що "перший" Сергій
Гресько опинився на місці директора санаторію 
"Гусарське урочище"? Для мене, приміром, це була 
сенсаційна новина. * -

Хто його знає... Сергій просто брав машину і 
кудись їздив, а потім... бах. "Я знайшов собі місце 
роботи, прощавайте..."

У квітні, на сесії райради було затверджено 
положення про комітет у справах молоді ’виконкому 
районної Ради. Головою обрано нещодавню випускни 
цю втіщої партійної школи Олену Нігаи. Ця подія мене 
здивувала. Навіщо ще одна, паралельна сМО. структу 
ра? До речі, цікаво, хто ж її призначав, чия так би 
мовити, вона людина?

Це вже не суттєво. $дже її посаду • скасовано. 
Натомість рішенням представника Президента України 
утворений відділ у справах молоді та спорту, 
завідуючим призначено В.Котова.

Але ж котов весь час був куратором місцевого 
спорту! А молодь живе не ним одним. Яким чином 
цей відділ буде вирішувати, наприклад, житлову про 
плему молодих, питання злочинності, дозвілля працев 
лаштування безробітних тощо? Я особисто вважаю, що 
ця надумана структура окозамилювання, "весільний 
генерал і створена тільки тому, що у республіці є 
аналогічне Міністерство у справах молоді і спорту під 
проводом Валерія Борзова. Тому можна з певністю 
констатувати, що вирі шен н я назрілих -питань молоді 
наказало довго жити...

Досвідчений апаратник затягнувся. черговою сигаре 
тою. В очах стояла туга. Справа, якій він присвятив 
стільки років, розвалилася. "Молодь можновладцям 4 
по барапану .

Вистачає зараз на життя? 
від вол і к ти від сумних думок.

Віктор посміхнувся.
Де там... Хоча ось за квітень заробив 

Взагалі ж оклад 1900. Єдина радість устиг 
Г7аНгисячКУПИТИ 33 цінами. За 3600. зараз

Я наважився і задав питання, яке постійно крутилося 
в голові. Просте і безглузде

Жалкуєте за комсомольської роботою7
Він підняв очі... Я відвернувся не зміг витоимаги 

його болісний погляд. у ' м г ви'Римаги
Майже півжиття віддав їй.. Прийшов з колгоспу 

простий селянський парубок з 1073 по 1978 опав і знЯ7в7уРгИІа^^м2лЛл^0' бригади ПО ц1Гвм?в₽ащо 
ся в них оозбиоатигаЛ Ірлеи Різни* пізнав навчив 

щільна димова завіса хоч’ сокипЗ лНа °ОЯЛа
стелі тяглася нова синювата хмаринка А ЗНИЗУ

"Комсомол мертвий; а я ше нГ зувати відомі рядки з пісні4г я,$-що пеРеФРа 
це про Мизіна. Останнього з ГРебенЩикова
комсомолу, -вбитого' підступними"так званими демократами" УАтш бліднолицими 
полишили на полі бою відстиЛТЛмі Мені здається, його 
бонані. як хамелеоні у жоЙТокКа°Мун,сти перефар 
муністи. у вище лоно яких Вф так КОЛІР
пройшов за анкетою т к 1 не потрапив, не
І поважаю... оча не Дуже й рвався. За що

запитав, щоб трохи

5300. 
дочці

Ю.ЛУКДШЕВСЬКИЙ.
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Маленька дівчинка, кот
ра померла 73 роки тому 
подала... ознаки життя.

Два сплески мозкової 
активності прекрасно
збережених залишків 
дворічної дівчинки Ро- 
запії Ламбардо стали при
чиною цієї сенсації. За 
горнута в коричневий са
ван, з жовтим бантом на 
голівці, що зберігся з дня 
її смерті, маленька Ро 
залія потрясла світ меди 
цими.

її тіло зберігалося у 
невеликій церкві в Палер 
мо /Сіціпія/ з дня її 
смерті від інфлюенції в 
1918 році. За вимфгою 
сім’ї, яка ледь не збоже
воліла від горя, дівчинці 
була зроблена ін’єкція, 
аби зупинити “старіння” 
тіла, покладеного у труну 

із скляною кришкою, щоб 
члени сім’ї могли милува
тися ним.

Учені вважають дивом, 
що тіло дівчинки зберег 
лось так добре. Світлі 
кучері Розалії абсолютно 
такі ж, якими вони були 
73 роки тому.

Повідомлення з місця 
поховання дівчинки про її 
неймовірну “поведінку" 
стало причиною прове
дення одного з найсен 
саційніших в Італії науко
вих досліджень. Група 
вчених не сподівалася 
щось виявити. Але те, що 
було відкрито, спросто
вує всі закони медицини 
як науки: комп’ютерний 
контролюючий пристрій 
зафіксував електронні 
імпульси мозку Розалії, 
що можливо лише в тому 

випадку, якщо, людина 
жива.

На кривій мозкової ак 
тивності зафіксовані 2 
спалахи: один протягом 
33 секунд, другий — 12 
секунд. Спалахи такого 
характеру можна було че
кати. якби маленька Ро- 
залія спала.

— Ми маємо справу з 
чимось неймовірним, — 
сказав доктор Пауло Кор
тес, який очолював групу 
вчених медиків. — Ми ще 
і ще раз перевіряли наше 
устаткування, але всі по 
казання виявилися точни 
♦/и. Маленька дівчинка 
повернулася до життя на 
більше ніж півхвилини.

Забобонні місцеві жи
телі ставляться до неї 
просто як до сплячої кра 
суні. Повідомлення про 

неймовірне відкриття — 
що дівчинка виявила оз
наки життя? ~ перетво 
рило маленьку церкву, де 
вона похована, на 
релігійну святиню для ба
гатотисячних паломників. 
Навіть учені і лікарі, що 
працюють цілодобово, 
аби розкрити таємницю, 
зізнаються, що стали гли
боко релігійними людьми.*

— Я« завжди був спочат
ку вченим, а тоді ,вже 
християнином, — сказав 
доктор Кортес, — але цей 
випадок примусив нас 
зіткнутись з життям по
тойбічного світу.

Повідомлення про
дивні події в одній із 
церков Палермо з’яви
лось ЗО років тому. Її 
відвідувачі говорили про 
дивний запах лаванди —

так пахне тіло маленької 
дитини. Прибиральники 
відмовились працювати в 
покійницькій після
повідомлення одного 
мужчини середніх років 
про те, що він бачив, як 
очі Розалії на мить 
відкрилися.

Другий спалах був на
багато коротшим і стався 
через три доби — вдень.

Зараз учені звертають
ся до надприроднього, 
аби пояснити це дивне 
явище. Спеціалісти вва
жають, що Розалія може 
бути “виявлена" в по
тойбічному світі, так як 
душа в її тілі ще 
“дрімає".

/”Сенсаіїїя-ко;і;іа>к*7»
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Для людей не із 
слабкими нервами

/дітям до 16 років 
читати не рекомен
дується/

“СЕРІЙНИЙ УБИВЦЯ” 
ДЖЕФФРІ-КАНІБАЛ

__ ..1ІМ 1МИ1
СМЕРТЕ

М’кий. трохи млосний по 
гляд. Часом він стає зовсім 
порожнім. Верхня губа трохи 
нависає над нижньою. над 
аючи цьому симпатичному 
хлопцеві вигляд ображеної ди 
тини, котра незадоволена тим. 
ще. Гі не пустили гуляти. Ко 
ротке. акуратно приглажене 
волосся. Правда, якщо приди 
витись, можна помітити ранню 
сивину. Він виглядає молод 
шим від своїх років: йому вже 
виповнилося 31. Біла акуратна 
сорочка із ледь відкритим 
коміром йому дуже пасує. Але 
зовнішність обманлива. „

Це Джеффрі Дамер. убивця 
І канібал. Хиве в Сполучених 
Штатах Америки. Зараз знахо 
диться під судом.. На рахунку 
серійного вбивці /так його 

відразу охрестила американсь 
ка преса/ 17 вбивств в період 
з 1970 по 1991 рік. Заарешто 
ваний у липні минулого року 
у штаті Вісконсін під час
'‘обробки"’ чергової жертви.

Непомітна приємна
зовнішність дозволяла йому 
довго уникати сіток, розстав 
лених поліцією и агентами 
ФБР. Своє перше вбивство 
Джеффрі скоїв V 18 річному 
віці в червні 1978 року у домі 
батьків. Останнє мало трапи 

• тись у "Клуоі 219 . де збира 
ються гомосексуалісти, у місті 
Мілуокі. Між цими датами 
період, коли кожен наступний 
злочин скоювався з усе 
більшою жорстокістю. При 
цьому. користуючись тим 
довір'ям, котре він викликав 
своїм виглядом і поведінкою. 
Джеффрі навіть не завжди 
намагався замітати сліди. Він 
спокійно прийшов у Клуб 
2 19". звернув увагу на симпа 
тичного негр$. котрий чудес 
но танцював . і зупинив на 
ньому свій вибір. Чомусь, вони 
не залишились у кабінетах 
клубу, а пішли в холостяцьку 
квартиру Джеффрі. Гість 
відразу ж запідозрив недоб 
ое коли зайшов у
приміщення: в ньому стояв
якийсь неприємний запах. 
Матрац виявився у крові. Мо. 
лодии негр злякався. Це і 
8РЦяУВостанняГ°спроба Дамера 
вбити людину. Ррзчленити II І 
з’їсти відкріЛла ФБР шлях до 
розгадки таємниці всіх 11 зло 
чинів. Коли агенти цієї служби 
^РВжаиЛвИСЯДжУеф а̂рГИуРУни^. 
деи. які немало лооачили на 
своєму віку, піднялося волос 
ся Тут вони виявили: тулуби 
чотирьох убитих людей, дві 
відсічені голови в холодиль 
нику ще дві в морозильній 
камері ще сім виварених і 
переїворених в голі . черепи 
Глисті р р°укаНІ натафеотог^фіяї-

ТаПИсв«Єн«Ум 
психіатрів, усе це ™пові .оз 
н а к и п о в е д інки серійного 
вбивці". .Вбивці цього типу

одержують насолоду, дивля 
чись на такі Фотографи 
вони не запам’ятовують імена, 
вони хочуть назавжди 
пам'ятати вигляд розчленова 
ного тіла.

Без будь'яких емоцій 
Джеффрі розповів
поліцейським, Мілуокі. як він 
обійшовся зі своєю першою 
жертвою дев'ятнадця
тирічним хлопцем, який по 
просив підвезти його на його 
автомобілі. Запропонувавши 
випити пива, він привів цього 
хлопця до себе додому, потім 
задушив, після чого розчленив 
тіло, спалив кістки і розкидав 
попіл по окрузі^ "Але я волів 
би зберегти його мертвим по 
ряд із собою назавжди", 
зізнається Джеффрі.

Ще одна розповідь про 
зустріч, що сталася через три 
надцять років. У Джеффрі уже 
нічого не залишилось від по 
переднього юнака, який важко 
переніс розлучення батьків. 
На цей раз він зустрів свою 
останню жертву 23 річного 
Олівера Пейсі. Вбивця тим же 
спокійним тоном розповів, як 
налагодив з Олівером перші 
контакти. робив безневинні 
пропозиції, потім запросив до 
себе, дав випити снотворне 
подіяло швидко. Далі заду 
шення. акт некрофільства, 
розчленування тіла, що стало 
вже ритуальним. "Я відрізав 
йому деякі частини тіла. Тепер 
ця операція проходила у мене 
значно швидше. ГТоклав їх у 
холодильник. А серце ’ " 
морозильну камеру 
з'їсти потім". Криміналісти 
<І>БР вважають, що ці "троє 
викликають сексуальне зоуд 
ження у "серійних вбивць'. 
так само, як і спомини про 
агонію жертви.

Дванадцять суддів Мілуокі 
...........* протягом декількох 

стані величезної

за

про

ось уже 
ТИЖНІВ в 
психічної напруги вислухову 
ють жахливі подробиці зло 
чинів, скоєних Дамером. Те. 
про що він розповідає, нага 
дує деякі, у сВіи час заборо 
нені, глави книги "Кривавий 
місяць". Наинеимовірніше 
полягає в тому, що до цих пір 
не вдається довести, що є 
якісь особливі психічні 
відхилення у цього "серійного 
вбивці". Якщо його все ж 
визнають душевнохворим, він 
опиниться в психіатричній 
лікарні, а потім після річного 
лікування зможе вимагати, аби 
/Його на 6 місяців випустили 
на волю. Якщо він буде виз 
нании психічно здоровим і 
винним у скоєнні Злочинів, 
йому загрожує довічне тюрем 
не ув'язнення за кожне вбив 
ство.

Джеффрі Дамер у всіх 
скоєних вбивствах і людо 
жерстві зізнався.

/’’За рубежом”/.

Історія нагромадила величезну 
кількість випадків, коли людей 
ховали живими. На початку 
нинішнього століття авторитетна 
комісія англійських лікарів прий
шла до висновку, що в одній 
тільки Англії щорічно живими хо
вають до 2500 людей. А тепер 
прикиньте, скільки набереться та
ких нещасних на всій земній купі.

У своєму заповіті Гоголь писав: 
“Завещаю тела моего не погре 
бать до тех пор, пока не пока
жутся явные признаки разложе 
ния. Упоминаю об этом потому, 
что уже во время самой болезни 
находили на меня минуты жизне 
иного онемения, сердце и пульс 
переставали биться...” Письмен 
ник передчував, що його , можуть 
поховати живим. І це справді так 
і сталося.

“Вскройте гроб и застыньте в 
снегу.

Гоголь, корчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку 

прорвал сапогу",—
писав про цей. випадок Андрій 

Вознесенський. Дійсно, коли бу
ла відкрита могила Гоголя, він 
лежав скоцюрбившись. Атласна 
обшивка всередині труни мала на 
собі явні сліди того, що письмен
ник, намагаючись вибратись, по
шкрябав тканину.

— Сотні, а може й тисячі 
людей у нашій країні хороняться 
практично живими, — сказав ко
респондентові газети “Ступени" 
чаклун Геннадій Гончаров. — Це 
так звані гіпнотики /ті. хто легко 
піддаються навіюванню/ й 
істерики /хворі істерією/, котрі, 
попавши лід вплив гіпнозу чи 
замови, входять у стан трансу, 
гіпнотичного сну, що має ряд 
ознак летаргії, і поступово згаса
ють. Звідки ж приходить до нас 
смертельна замова? Як правило, 
це закодована інформація, посла
на “чорним чаклуном". Наприк
лад, замовлена цвинтарна земля, 
підсипана під одвірок. При цьому 
лікарі не можуть визначити при
чину “захворювання". Та й хто в 
умовах нашої медицини буде мо
рочитись із покійником?

Однак смерть у даному випад
ку — фальшива. Людину ще мож
на повернути з того світу. Адже 
життя в тілі ще жевріє — через 
пори шкіри проникає космічна 
прана, і цього цілком достатньо...

Факт існування смертельних 
замов визнає і маг Російського 
магічного братства Олександр 
Чар:

— Один з варіантів “зробити 
смерть" — взяти землю із свіжої 
могили і кинути людині за комір, 
після цього вона стає замовле
ною. До речі, в Ростовській об
ласті є ціле село замовлених.

Петрарці пощастило — він 
“ожив" за декілька годин до

поховання і прожив після цього 
ще ЗО років. Письменник і вчений 
В.Провоторов зібрав безліч ана
логічних випадків. У 1824 році із 
могили для анатомічних-дослідів 
викрали тіло якогось Макінтайра. 
Коли патологоанатом зробив пер 
ший розріз, Макінтайр “воскрес". 
У XVI столітті лікар Везалій ана 
томував тіло померлого
іспанського гранда. Під час роз 
тину той прийшов до тями. В 
1964 році у морзі г Нью Йорка 
після першого надрізу скальпе 
лем труп отямився і вп’явся в 
горло патологоанатома,, котрий 
помер від шоку.

Аналогічна радянська статисти 
ка засекречена, але, скажем 
відвертд, в удаваних покійників у 
нашій колишній країні було мало 
шансів вижити. Постановою РНК 
колишнього СРСР від 15 вересня 
1937 року була затверджена 
інструкція, де говорилося: “... на 
вилучення органів у трупів лю 
дей, померлих в лікувальних за
кладах, а також доставлених у 
морг, попередній дозвіл родичів 
померлого не потрібен". Коли у 
морзі відбатують оболонку моз
ку, очні яблука чи селезінку, 
краще не оживати.

На чому ж грунтується страх 
людей перед кладовищами? За 
бобонам, що там оживають 
покійники? І не дивно — в 
Іспанії, Німеччині, Франції, Англії 
зафіксовані випадки, коли із мо
гил було чути шум. їх розкопува 
ли... і знаходили людей, котрі 
безуспішно намагались вибра 
тись, і задихались.

Ця зловісна статистика 'змусила 
англійських медиків на початку 
60-х років створити апарат, який 
вловлює слабку електричну ак
тивність серця. При першому 
випробуванні в морзі виявили 
живу дівчину.

Чаклун Геннадій Гончаров знає 
два способи оживлення 
“покійників". Зняття причини, 
“смертельної • замови", злого 
пристріту зусиллям екстрасенса. 
Або вплив сильним біополем на 
сім певних точок на тілі людини.

Чи не цим пояснюється випа
док з археологом Ренатою Цапа- 
уль, котру згвалтувала 500-річна 
мумія із гробниці поблизу Цузцо? 
Ця сенсація обійшла багато газет. 
Тести на 98% підтверджують, що 
насильником стала мумія, на якій 
виявлені сліди статевого акту. На 
постраждалій — сліди праху і 
сімені мумії.

Усе це змушує уважно приди
витись до того, що відбувається 
з людиною після так званого 
“помирання".

/За матеріалами зарубіжної 
преси/.
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ЕЙЖМЖЙЇ
ПЕЧАТОК (гербових), ШТАМПІВ, БЛАНКІВ та 

макетів поліграфічних видань 
Юридично законно 
Швидко і якісно 
Комп’ютерний дизайн 
Гарними шрифтами 
На різних мбвах 
З наших матеріалів

ЧЕКАЕМО ВАС:
З 9 ДО 1© ГОДИНИ , КРІМ ВИХІДНИХ 

МІСЬКВИКОНКОМ каб. N902, 
або з 10 до 17 години по вул.Волкова 11/1

4

СПРАВЖНІЙ ЧОЛОВІК

ПОВИНЕН МАТИ

Г"■' 1 ......’       —“— л
ПОЧИНАЄМО ПЕРЕДПЛАТУ!
Дорогі земляки! Вже впродовж п’яти місяців ми чуємо від вас на свою 

адресу лише
а/ газета
б/ газеті

дві думки:
чудова, цікава, потрібна;
потрібна передплата, тому що придбати її в кіосках чи у 
розповсюджувачів встигають не всі.громадських

Тоді ми не могли задовольнити ваше бажання нас передплатити. Але 
сьогодні — це в наших силах.

Якщо до 20 числа кожного місяця ви передплатите нас, то вже з 1 
числа наступного у вашій поштовій скриньці лежатиме одна з небагатьох 
газет області, яка сама себе фінансує і не сидить на шиї у народу, 
користуючись щедрими дотаціями з бюджету. А значить — ви матимете 
дома газету цезалежну, оперативну, з власною точкою зору на всі 
проблеми, відмінною від точки зору апарату.

ВОДІЯ
автоучкомбінат 

групи по підготовці 
засобів:

ПОСВІДЧЕННЯ
Кіровоградський 'обласний 

проводить набір учнів у
водіїв транспортних

— категорії ИВ" - індивідуальних автомобілів, строк 
навчання 1,5-2 місяці. Форма навчання — вечірня;

— категорії “ВС", строк навчання — 5 місяців. Форма 
навчання денна й вечірня.

Проводиться перепідготовка водіїв:
— з категорії “В” на категорію “ВС", строк навчання —

2 місяці. Форма навчання — вечірня;
— з категорії “С" та “ВС" на категорію “Д”.
Форма навчання — денна та вечірня;
— з категорії “С", “ВС”, “Д”, “ВСД" на категорію “Е”, 

строк навчання — 2 місяці.
Форма навчання —* вечірня.
Адреса облавтоучкомбінату:

м.Кіровоград, провулок 1 Січня.
316026,

їхати автобусами: №№ 102, 104,
зупинки “Колгоспна.

Телефони:
27-41-46. 27-24-40.

і.......................................................................

114 до :
9-

і

Поспішайте
30145.

забажаєте. то 
отримаєте уже 

вроздріб газета

передплатити —"21-й ■ канал"! Наш
Передплатна ціна на місяць — 8 кр.б. 

чергові номери "21 каналу" .
1 серпня. Повідомляємо також. • що
надходитиме в обмеженій кількості.

../

"21

індекс 
Якщо 
ви

КАРАВАН
ЛИШЕ 11 ДНІВ!

ЗА МЕТОДОМ ШИЧКА
Якщо ви відчуваєте залежність від алкого 

лю і тютюну, якщо ви не можете справитися 
з цим потягом і це заважає вам у сімейному 
житті й на роботі, вам треба звернутися за 
адресою: м. Кіровоград, вул. Волкова, 15, 1 й 
поверх, кабінет 102 /СПТУ № 8/. щодня о 17 
годині.

Телефон: 55-15 42 /з 8.00 до 16.00/.,
Тут за 10 днів ви добровільно без меди

каментів і гіпнозу пройдете курс позбавлення 
залежності від цих звичок за методом Шичка.

ФІЛІАЛ Ч ЕРК АС ЬК ОГО КЛУБ У 
ВІДРОДЖЕ'ННЯ’’

ПОПУЛЯРНІ книги

З 9 • липня 
маленьких

У програмі.
ексцентрика,

велике 
артистів 

з двох 
фокуси 
единого

ЕСТРАДНОГО

естрадно-циркове ШОУ 
у Кіровограді.

відділень: 
та пісні 

у світі
у

клоунада, 
виконанні

ОРКЕСТРУ ЛІЛІПУТІВ

Початок циркових вистав 
неділю — три вистави о 
попередній продаж квитків 
дяться біля “Дитячого світу

у будні дні
12.00,

о
15.00

у вагон-касах
” та критого ринку.

19.00, у суботу та 
і 19.00. Працює 
цирку, що знахо-

На вистави у суботу і неділю в першу чергу задовольня
ються замовлення колективів з сільської місцевості.

Цирк “Караван” розташований на майданчику в районі 
вулиць Попова — Конєва.

зі знижкою
рам інвалідам війни і праці, ветеранам ВВВ і воїнам інтернаціоналістам, студентам і домогоспо 
УСІМ КАТЕГОРІЯМ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. Підтверджувальну довідку

і 

ДІТЕЙ 
теми Нового Заповіту; ілюстрації. Ціна

пенсіонерам 
диням — ’
надсилати не потрібно — фірма вірить, вам на чесне слово.

І. БІБЛІЯ ДЛЯ
28 оповідань на старозаповітні сюжети і 44 оповіді на 

купонів. ЗНИЖКА — 40 купонів.

II. КНИГА-ЛОТЕРЕЯ — “ВАМ
ЗМІСТ’ “Ми їмо чи нас7 Труїмося щоденно", “Найефективніші методи виведення з організму важких 

елементів', радіонуклідів, шлаків". “Як вижити в сучасних Умовах" “Нетрадиційні Р^омендаци опального' 
академіка Ь.В. БОЛОТОВА", “Лікувальне голодування , ЖИТИ МОЖНА СТІЛЬКИ. СКІЛЬКИІ ЗАЬАЖЛЬІЬ , 
“Таємниці довголіття", “Формула Будди". “Енциклопедія практично корисних порад , „МЕДИТАЦII видів
“Досвід Л.Вінчі", “Чи вмієте ви усміхатись", “Універсальна система П.К.Іванова , БЕЗСМЕРТЯ ЦЕ
РЕ/Разом) з книгою ви отримуєте можливість, виграти, відеомагнітофон “ФІЛІПС”, телевізор “СОНІ", а також 

• від 100 до 2000 доларів США.
Ціна книги лотереї 237 купонів. ЗНИЖКА СТО КУПОНІВ.

III. “ПОЧАТКІВЦЮ...”
ЗМІСТ збірника. “Сучасні методи лікування статевої немочі", “БУТЕЙКО: практика ВЛГД", “Очистка 

організму і розокремлене харчування при захворюванні жіночих статевих органів , ЧЖУД-ШИ 
середньовічна пам’ятка “ТІБЕТСЬКОЇ МЕДИЦИНИ" і т.п.

Ціна збірника 128 купонів. ЗНИЖКА — 70 КУПОНІВ.

ВАРТІСТЬ ПЕРЕСИЛКИ ОДНІЄЇ КНИГИ — 8 КУПОНІВ.
Для отримання літератури вам необхідно відправити поштовим переказом відповідну 

суму: 285740 Івано-Франківська обл., ЯРЕМНА, Павлову Д.В., ВІДДІЛ КОМПЛЕКТАЦІЇ. 
За цією ж адресою надсилаєте листом квитанцію переказу, у лис.ті вказуєте: 
назви книг і кількість примірників. Цінну бандероль з книгами вам буде відправлено 
в ДЕНЬ ОТРИМАННЯ ВАШОГО ЛИСТА. Виконання свого зобов’язання ГАРАНТУЄМО.

Видавничий Центр МП "ЛЕЛИЧ".

І ВАШИМ ОНУКАМ" Загублений диплом, 
и д а н и й 

Кіровоградським ме
дичним училищем у 
1991 році на ім’я 
Кравченко Ірини 

вважати неЮр’ївни, 
дійсним.

*
'О

* *.
Загублену печатку 

малого приватного на
уково-виробничого 
підприємства ““ 
поліс” 
недійсною.

*
Загублений студен- 

ський квиток № 
виданий 

КІСМом на ім’я 
В.М.Рижука, вважати 
недійсним.

Мега- 
вважати

* *

ш <
X



►
вівторок середа четвер П’ЯТНИЦЯ субота неділя

понеділок
■ 13 липня

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 УТН. 8.10 Художній фільм 

“Коріння”. 9.35 “Вас запрошує 
цирк". 10.40 Ю.Лиманов. “На по 
чатку було слово". Телевистава. 
У перерві УТН. 16.00 УТН. 
16.05 Для дітей. “Сонячне коло". 
16.40 Живе слово. На форумі 
славістів України. 17.15 Фільм 
концерт “За байраком байрак". 
17.55 Документальний телефільм 
“ІларІон свенціцький. В поході 
віків". 18.25 “Катерина". Музична 
телевистава за творами Т.Шев 
ченка, М.Лисенка, М.Аркаса. 
19.00 УТН. 19.10 Музичний фільм 
“Скрипка грає, голос має". 19.30 
“Хто ми...". Громадсько 
політичний відеотижневик. 20.40 
Реклама 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 “Дніпро". 21.35 Нові ме 
події армійського оркестру. 22.10 
Кінозустрічі. 23.10 УТН. 23.25 
Чемпіонат СНД з синхронного 
плавання.

1 КАНАЛ "ОСТАНКІНО” 
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран
кова гімнастика. 8.00 Новини
8.20 Докумен гальний телефільм 
“Великий шовковий шлях“. 8.40 
Мультфільм. 8.50 Нове покоління 
вибирає. 9.40 “Вбивство". Ху 
дожніи телефільм. 11.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 13.10 Те 
лемікст. 13.55 Блокнот, 14.00 Но 
вини 14.25 Відпочивай. 14 40 
“Співуча Росія". Художній те 
лефільм. 1 серія. 15.45 Казки і 
притчі народів різних країн.
15.55 Мультфільм. 16.15 “Йозеф 
Гайдн у "Красному". Білоруське 
телебачення. 17.00 Новини. 17.25 
НЕП. 17.50 Футбольний огляд.
18.20 Вперше на телеекрані. Ху 
дожніи фільм “ЧорТіий монах .
19.45 Вечірня казка. 20.00 Нови
ни. 20.40 “Нова студія” пред 
ставляє. У перерві Новини.
23.55 "Ніч джазу .
КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Час ділових 

людей. 7.55 Момент істини. 8.50 
Ура, канікули. Мультфільм. 9.55 
XX століття: в кадрі і за кадром. 
11.00 Селянське питання. 11.20 
Фестиваль Сан Вінсент 92. 12.10 
“Санта Барбара". 61 серія. 13.(X) 
Вісті. 15.00 Повернення до чис 
тц,х криниць. 15.30 Дитяча годи 
на. З уроком англійської мови. 
16-30 Там там новини. 16.45 
ТІНКО. 17.00 Грансросефір.
17.45 Книжковий розвал. 18.00 
Обличчям до Росії. 18.15 
Київська панорама. 18.35 Те 
лебіржа інформує 18.45 Програ 
ма ‘Екс”. 18.55 Реклама. 19.00 
Вісті. 19.20 Свято кожен день. 
19.30 Тиждень телевізійного кіно 
США. 20.20 Християнська рок 
музика. 21.45 Художній фільм 
“Легенда про княгиню Ольгу"-. 1 
та 2 серії

■ 14 ЛИПНЯ
У І (1 ПРОГРАМА)

8 (М) 3 восьмої до дев'ятої
9.00 Художній телефільм “Іванко 
і цар Поганин". 10.20 Доброго 
вам здоров’я Курортні мрії. 
10.50 Кінозустрічі. 11.50 
Мультфільми 12 10 УТН. 16.00 
УТН. 16.05 Для дітей. Веселка. 
16.30 Ізраїль Україна, на шля 
ху до взаємовідносин. 17.35 До 
кументальний телефільм "... То 
му, іцо люблю". 18.10 "Моя Ук 
раїно!” Співає заслужена артист 
ка України А. Коробко. 49.00 
УТН. 19.10 “День за днем" 
/Кіровоград/ 19.30 Міжнародна 
програма. 20.40 Ай Пі Київ 
інформує. 20.45 На добраніч, 
діти. 21.00 “Дніпро". 21.35 
Прем’єра відеофільму вистави 
"Людське щастя”. 22.40 Фести 
валь авторської, пісні та співаної 
поезії “Оберіг 92". У перерві 
УТН.

1 КАНАЛ "ОСТАНКІНО" 
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран 
кова гімнастика. 8.00 Новини. 
8.20 "Багаті теж плачуть". 9.05 
Документальний фільм
“Гідронавти". 9.25 Мультфільм. 
9.35 "Чорний монах". Художній 
фільЛ. 11.(X) Новини /з сурдопе 
рекладом/. 13.10 Документальні 
телефільми. 13.55 Блокнот. 14.00 
Новини. 14.20 Уроки Ольги 
Іванової. 14.35 “Співуча Росія". 
Художній телефільм. 2 серія.
15.55 Фільм дітям. “Як я був 
вундеркіндом". 1 серія. 17.00 
Новини. 17.25 Студія "Політика" 
показує. 17.50 Концерт з творів 
Ф.Шопена у виконанні Р.Керера. 
18.15 “Багаті теж плачуть”. 19.00 
Тема. 19:45 Вечірня казка. 20.00 
Новини. 20.40 Прем’єра худож 
нього телефільму "Квартира”. 1 
серія. 21.20 П’ять кілець. 21.55 
Прем’єра художнього телефільму 
"Украдене золото”. 1 серія. 
23.00 Новини. 23.25 Відеодром.
23.55 “Добре”. Фільм з участю
шоу групи “Доктор Ватсон". 0.25 
“Шанувальникам індійського
кіно”. Кіноконцерт.
КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 

людей. 7.55 Без ретуші. 8.55 
Дозвілля. 9.10 Дитяча година. З 
уроком англійської мови. 10.10 
Золота шпора. 10.40 Ретро КВН. 
"Підмосковні хлоп’ята”. 11.25 
Селянське питання. 11.45
“Робінзоніада, або Мій
англійський дідусь". Художній 
фільм. 13.00 Вісті 15.00 Простір 
плюс. 15.30 “Дитячі мрії”. 
Прем’єра фільму /Франція/. 10 
серія. 15.50 Мульти пульти. 16.00 
Студія “Рост". 16.30 Там там но 
вини. 16.45 ТІНКО. 17.00 Балет 
Санкт Петербурга. Дж.Баланчин. 
"Бузковий сад”. 17.20 Концерт 
духовної музики з Казанського 
собору. 18.00 Парламентський 
вісник. 18.15 Київська панорама. 
18.35 Фільм концерт. 19.00 Вісті. 
19.20 Свято кожен день. 19.30 
Тиждень телекіно США. 20.20 
Невідомий театр. За що і як 
загинув Л.Курбас. 21.20 Концерт 
класичної музики. 22.00 Вісті. 
Астрологічний прогноз. 22.20 На 
уково-популярний фільм “Тлума 
чення сновидінь". 23.10 Музич 
ний фільм.

■ 15 ІИГІНЯ ■ 16 липня
УТ

8 00 З
9.00 Свічадо 10.30 “Царівна жа 
ба". Вистава Львівського театру 
опери та балету ім.І Франка. 
1140 Науково популярний фільм 
“Займіть місце на Олімпі". 12 00 
УТН. 12.15 Корифеї світового 
джазу та популярної музики. Ро 
яль та ті, хто на ньому грають. 
16.00 УТН. 16.05 Концерт духо 
вого оркестру. 16.35 Говоримо 
українською. Періодика. 16.55 
лНаші в Польщі". Роздуми жур 
наліста. 17.45 Вундеркінди і ме 
ценати Благодійна музична про 
грама. 19.00 УТН. 19.10 "День за

(І ПРОГРАМА)
ВОСЬМО^! до дев’ятої

днем". /Кіровоград/. 19.30 Зем 
ля у нас одна, 
конференції С 
20.00 Буде 
першого 
чемпіонату

— ' за матеріалами
____,І ООН у Бразілії. 
Буде гол! До підсумків 

' національного 
з

20.30
футболу. 
Акцент и 

добраніч, діти. 21.(X) 
21.35 Привіт, Маріє! 1

/Кіровоград/.
20.45 На доб 
"Дніпро”. 7/ “ 
відбірковий турнір фестивалю ук 
раїнської популярної музики
22.10 Д.Бортнянський. “Алкід". 
Оперна вистава. У перерві
У ГИ. 0.00 Концерт капели банду 
ристів України.

І КАНАЛ “()( ТАНКІНО"

У1 (І ПРОГРАМА)
8 (X) 3 восьмої до дев’ятої.

?іД35І;3£фіпьМдМиРітьС2Я. 

І^евіа00 УТ16^6 05 

“Визволи нас від лукавого”. 
15'50 “Сартанські самоцвіти 
Концерт ансамблю греків При 
азов'я 17 25 Документальний те 
лефільм “Шляхами "Слова про 
Ігорів похід” 17 55 Концерт сим 
фонічного оркестру Одеської 
філармонії. /и. 19 ,
“День за Д‘<ем /Кіровоград/. 
19.30 Авансцена- Відродження. 
20 30 Акценти 20 45 На до 
браніч. Діти ^_^0 “Дніпро”. 
21.35 Хроніка МВС. 21.45 Мо 
лодіжна студія Гарт 23.45
УТН 0.00 Ретрокінозал. Ху 
дожніи фільм “Сім старих та 
одна дівчина

ДІГИ

5.00 Новини 5.20 Ранкова 
гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран 
кова гімнастика. 8..00 Новини. 
8.20 "Багаті теж плачуть". 9.50 
"Мы эхо друг друга”. 10.10 До 
кументальний телефільм “Ті, що 
співають у хорі”. 11.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 13.10 Те 
лемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 Но 
вини. 14.20 Сьогодні і тоді. 14.50 
“Привід". Художній телефільм. 1 
серія. 15.55 Фільм — дітям. “Як 
я був вундеркіндом". 2 серія. 
17.00 Новини. 17.25 Студія 
“Політика" показує... 18.00 йБа 
гаті теж плачуть4. 18.45 Історії, 
розказані в Сочі. 19.45 Вечірня 
казка. 20.00 Новини. 20.40 
Прем’єра художнього телефільму 
"Квартира”. 2 серія. 21.10 Чор 
ний ящик. 21.50 Прем’єра худож 
нього телефільму ‘Візит Нунція". 
2 серія. 23.00 Новини. 23.25 
Лімпопо. 23.55 Концерт Москов 
ського камерного хору. 0.55 
“Привід". Художній телефільм. 1 
серія.

КАНАЛ "РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 7.55 Транс 
росефір. 8.25 Студія “Рост”. 8.55 
Книжковий розвал. 9.10
“Вечірній салон” у ранковому 
ефірі. 11.10 Селянське питання. 
11.30 Денний сеанс. “Граки". Ху 
дожніи фільм. 13.00 Вісті. 15.00 
Про бізнес і про себе. 15.30 
“НП". “Надзвичайна пригода”. 
15.55 Християнська програма. 
16.25 Там там новини. 16.40 
ТІНКО. 16.55 Трансросефір. 
17.40 Обличчям до Росії. 17.55 
Тиждень телевізійного кіно 
США. “Як виростити бізнес”. До 
кументальний телефільм. 1 тл 2 
серії. 18.55 Реклама. 19.(Ю Вісті. 
19.20 Свято кожен день. 19.30 
Київська панорама. 19.50 "Як у 
нас на Україні". Вистава Чер 
каського українського музично 
драматичного театру ім.Т.Г.Шев 
ченка. 22.00 Вісті. Астро логічний 
прогноз. 22.20 Телефільм “Гли 
бокии колодязь”. 23.10 Музичний 
фільм “Триптих”.

І КАНАЛ “ОСТАН К ІІ10" 
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран 
кова гімнастика 8.00 Новини. 
8.20 “Багаті теж плачуть". 9.50 
Мультфільми. ЮДб Документаль 
ний телефільм* Завтра буде хо 
роший день” 1100 Новини /з 
сурдоперекладом/. 13.10 Те 
лемікст. 13.55 Блокнот. 14.00 Но 
вини. 14.25 Це було... було... 
14.45 “Привід Художній те 
лефільм. 2 серія. 15.50 
Мультфільми. 16.20 Дитячий му 
зичний клуб. 1 С00 Новини. 17.25 
...До 16 і старші. 18.05 “Багаті 
теж плачуть 18.50 “Ми
пам'ятаємо ваші обличчя". 
Л.Марков. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 Прем’єра 
художнього телефільму “Кварти 
ра”. З серія. 21.05 Студія 
"Політика" показує. 21.35 (бер 
мата. 21.55 Прем’єра худож нього 
телефільму “Надзвичайний стан". 
З серія. 23.(X) Новини. 23.25 
Дев’ятка.’ 23.55 Гримуча дюжи 
на". 0.30 “Привід Художній те 
лефільм. 2 серія.
КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УГ 
7.00 Вістку 7.20 Час ділових 

людей. 7.50 Три круги алмазно 
го ”Раю". . 8.35 Дозвілля. 8.50 
Ура, канікули. "Пригоди Нукі”. 
Художній Фільм. 10.05
Мультфільм. 10.25 Пілігрим. 
11.10 Селянське питання. 11.30 
Денний сеанс. "Весняний при 
зов". Художній фільм. 13.00 
Вісті. 15.00 Документальна пано 
рама. 16.00 Росія і світ. 16.30 
Там там новини. 16.45 ГІНКО. 
17.00 Бізнес і політика. 18.00 
Парламентський вісник.- 18.15 
Київська панорама. 18.35 Фільм 
концерт “Не журись". 19.00 
Вісті. 19.20 Свято кожен день. 
19.30 Тиждень телевізійного кіно 
США. 20.20 Вечори молодих та 
пантів "У Максима". 20.30 Хроно. 
У світі авто та мотоспорту. 21.00 
Програма фільмів українських 
студій 22.00 Вісті. Астрологічний 
прогноз. 22.20 Є.Мірошниченко у 
фільмі опері “Лючія ді Ламмер 

і мур". 72.35 П’яте колесо.

■ 17 ‘ЛИПНЯ
УТ (І ПРОГРАМА)

8,00 3 восьмої до дев’ятої.
9.00 Документальний фільм 
“НЛО з... 1908 року”. 9 50
Відеофільм вистава “Людське 
щастя". 10.55 Грає концерт “Ака 
демія старовинної музики". 11.25 
Художній фільм "Сім старих і 
одна дівчина”. 12.45 УТН. 16.00 
УТН. 16.05 Твори для органу у 
виконанні Г.Гродберга. 16.35 
Дзвони Чорнобиля. Екологія 
сім’ї Концепція професора М Ку 
рика. 17.25 Музичнии фільм 
"Подорож у липні". 18.10 Наш 
сад, город. 18.25 Танцює Т І а 
якіна 19.00 УТН. 19 10 “Дзерка 
по". /Кіровоград/. 19.30 Віче. 
20.45 На добраніч, діти 21.00 
“Дніпро". 2135 Художній фільм 
"Весна на Зарічній вулиці” .23.05 
УЇМ. 23.20 Прем’єра музичного 
фільму “ Возрлдуємося’’ за уча» 
сію єврейських ансамблів і вико! 
навців.

І КАНАЛ “ОС ТАНКІНО" 
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок. 7.50 Ран 
кова гімнастика 8.00 Новини.
8.20 “Багаті теж плачуть". 9.05 
Прем’єра, документального те 
лефільму “Сіньфу — значить ща 
стя". 10.00 Мультфільми. 11.00 
Новини /з сурдоперекладом/.
11.20 Клуб мандрівників /з сур
доперекладом/. 13.15 .Бридж.
13.40 Бізнес клас. 13.55 Блокнот. 
14.00 Новини. 14.25 Подарунок 
меломану. 14.55 “Перше кохан 
ня". Художній телефільм. 16.10 
Історія У імблдонського турніру. 
17.00 Новини. 17.25 Людина і 
закон. 17.55 Прем’єра фільму 
для дітей “Пригоди чорного кра 
сунчика”. 1 серія. 18.20 ТБ “Не 
ва": “Хто з нами?’’. 18.40 Кре 
щендо. 19.00 Футбол. 'Чемпіонат 
Росії. ЦСКА Динамо /Моск 
ва/. 2 Тайм. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 ВІД пред 
ставляє. У перерві Новини.
0.15 “Перше кохання". Художній 
телефільм. 1.30 Прем’єра доку 
ментального телефільму "Берег 
бурих ведмедів".
КАНАЛ "РОСІЯ", 2 УТ
.7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 7.55 Студія 
"Нота бене". 8.35 Дозвілля. 8.50 
Ура. канікули. "Вусатий нянь". 
Художній фільм. 10.05 Наш сад. 
10.35 Озирнись, Росіє. 11.10 Се 
лянське питання. 11.30 Денний 
сеанс. “Культпохід у театр". Ху 
дожній фільм. 13.00 Вісті. 15.(X) 
Бізнес нові імена. 15.15
Простір плюс. 15.45 Трансро 
сефір. 16.30 Там там новини. 
16.45 ТІНКО. 17.00 Непізнаний 
всесвіт. 17.45 Пани товариші. 
18.00 Київська панорама. 18.20 
Музичний фільм “Верховино, 
світку ти наш". 19.00 Вісті. 19.20 
Свято кожен день. 19.30 Тиж 
день телевізійного кіно США. 
20.15 “Нація мотоциклів". Доку 
ментальний фільм з циклу “Аме 
риканські хроніки". 20.40 Юна 
хвиля. Фестиваль молодіжної 
пісні. 21.55 Фогохвилинка. 22.00 
Вісті. Астрологічний прогноз.
22.20 Є.Гуцало. “Дзвін". Телеви 
става. 22.50 Музичний фільм 
“Кобзарські мандри Василя Не 
чепи".

■ І8 ЛИПНЯ
УТ Н ПРОІРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 “Чиста крини 
ця".. 9.00 Художній фільм Для 
дітей “Веселі Історії”. 10.25 
Привіт, Маріє! 1 відбірковий тур 
Тестивапю популярної музики.

1.00 Документа льний фільм 
“Майстер". 12.00 Новояворівськ 

місто спортивне. 12.30 Добро 
го вам здоров’я. Материнство. 
13.00 УТН. 13.15 М.Гоголь 
“Страшна помста" Телевистава. 
15.05 Живе слово. Село почи 
мається з назви 15.35 Фант лото 
"Надія”. Естрадна програма для 
дітей. 16.55 Відродити душу. Жи
вописець Г.Непедва. 17.25
Відеорепортаж концерт сту
центів музичних училищ лауре 
атів міжнародного конкурсу. 
19.00 УТН. 19.10 Мультфільми. 
19.30 Нон стоп рандеву. Розва 
жальна програма. 20.45 На до 
браніч, діти. 21.00 “Дніпро”. 
21.35 Арт майдан. 23.15 УТН. 
23.30 Художній фільм “За дани 
ми карного розшуку".

І КАНАЛ -ОСТАП КІНО”
6.30 Суботній ранок ділової 

людини. 7.30 Ранкова гімнастика 
7.40 Спорт для всіх. 8.10 
Прем’єра науково популярного 
телефільму "Музичні інструменти 
та їх історії". 6 серія. 8.40 Як 
досягти успіху. 8.55 Радіо “Тру 
ба". 9.25 Центр. 10.05 Медицина 
для тебе. 10.45 ЕХ. Екологічна 
хроніка. 11.00 Колесо фортуни. 
12.00 “Служенье муз не тергТит 
суеты". 12.30 Документальний 
телефільм “Німці у другій 
світовій війні”. Фільм 6. 14.00
Новини /з супердоперекладом/. 
14.25 Прем’єра художнього те 
лефільму для дітей "По сліду 
білого фургона". 15.30 "У світі 
тварин” 16.30 Мультфільм 
“Бджола Майя". 16:55 Танці, 
танці, танці. Чемпіонат Росії з 
бальних танців серед юніорів. 
17.30 Вперше на телеекрані. Ху 
дожній фільм “Дівчина
Зігфельда”. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 Бреин ринг. 
21.35 По той бік рампи. 22.00 
Відкриття Міжнародного музич 
ного фестивалю “Слов’янський 
базар”. У перерві Новини.
КАНАЛ "РОСІЯ", 2 УГ
7.00 Вісті. 7.20 Бенефіс. 8.00 

Сигнал. 8.15 Баскетбольний ог 
ляд НБА. 8.45 Паралелі освіти. 
9.30 Програма “03”. 10.00
Відеоканал "Плюс одинадцять". 
11.15 Як ’жити будемо? 12.00 
Пілігрим. 12.45 Кримінальні вісті. 
13.00 Вісті. 13.20 Домашній ек 
ран. “Карантин”. Кінокомедія. 
14.40 Мистецтво відображення. 
15.10 Тиждень телевізійного кіно 
США. 15.40 “Бурда моден" про 
покує.... 16.10 Культура і ринок. 
17.10 Світ спорту очима фірми 
“Жіллетт" 17.40 Парламентський 
вісник. 17.55 “Згадуючи поета..." 
До 75 річчя з дня народження 
М.Матусовського. 18.55 Реклама. 
19.00 Вісті. 19.20 Київська пано 
рама. 19.40 Художній телефільм 
"Золоте весілля". 1 та 2 серії. 
21.55 Реклама. 22.00 Вісті. Аст 
рологічний прогноз. 22.20 Із залу 
конституційного суду Росії. 22.35 
Тиждень телевізійного кіно 
США.

І ■ 19 ЛИПНЯ 
ПРОГРАМА)

8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 У неділю вранці. 
9 ЗО Прем’єра науково популяр 
ного фільму “Любов та смерть 
поета Володимира Маяковсько 
го”. 10.35 Концерт вихованців 
Київського хореографічного учи 
лища. 12.40 Спадщина.
Архітектура Одеси. 13.25 УГН. 
13.40 Художній л,ПІ-и
“Талісман". 14.45 Село і
15.30 Канад“Д”. 16.30 Маю честь
17.30 “Свічадо”. 19.00 УТН 19.10 
Мультфільми. 19.30 Зичимо щас * 
тя 20.35 Мультфільм 21 00 
“Дніпро". 21.35 Художній фільм
‘“Інопланетянка". 23.00 Тиждень.
23.30 Телеспортарена. 0.15 Теле 
фан.

І КАНАЛ "ОСТАНКІНО”
6.00 Година сили духу. 7.00 

Ритмічна гімнастика. 7.30 Тираж 
“Спортлото”. 7.45 Джерела. 8.15 
З ранку раненько. 8.55 Можливо 
все. 9.25 Ранкова зірка 10.15 
Допоможи собі сам. 10.45 їх 
Міжнародний фестиваль геле 
програм народної творчості "Ве 
сепка”. 11.20 Мультфільм. 11.30 
Марафон 15. 12.10
Мейєрхольдовські дні у Москві. 
13.00 “Заповідники дикої приро 
ди". Фільм 8. 13.30 Прем’єра
художнього телефільму “Марк і 
Софі". Фільм 8. /Франція/. 14.00 
Новини /з сурдоперекладом/. 
14.20 Діалог. 15.00 Клуб 
мандрівників. 15.50 Казки та 
притчі народів різних країн.
15.55 Панорама. 16.35 Телелоція.
16.55 Уолт Дісней представляє... 
17.45 Новини. 18.00 Футбол. 
Чемпіонат Росії. “Торпедо” /Мо 
сква/ — “Спартак” /Москва/. 2 
тайм. 18.50 Мультфільм. 19.00 
Новини кіно. 19.40 Вперше на 
телеекрані'. 
“Інспектор 
Підсумки. 21.45 Спротивний уік 
енд. 22.00 “Пен клуб”. Те 
левізійна зустріч письменників. 
23.00Новини. 23.25 “Інтерфест - 
92".

УС н 
8.00 УТН.

Спадщина.

фільм 
люди.

;• . 19.00
Ї9.40 Вперше на 
Художній фільм 

без зброї”. 21.00

КАНАЛ "РОСІЯ?, 2 УГ
7.00 Вісті. 7.20 Джерела. 8.00 

“Острів Афродіти.". Передача 2. 
8.45 Хочете, вірте. 9.15 Кубок 
світу з тріатлону. 10.00 “Супер 
книга”. Мультфільм. 21 серія. 
10.25 Ати бати.. 10.55 “Про ко 
ристь традицій, або Росіяни в 
Англії". 12.00 Джаз тайм 12.30 
Візаві. 13.00 Вісті. 13.20 Телете 
атр Росії. І.Кадомцев. “Маутлі". 
Вистава музичного театру юного 
актора. 14.40 Російська енцикло
педія. Сергій Радонежський. 
Фільм 1. 15.25 Тиждень те
левізійного кіно СШІА. 15.55 У 
світі тварин. 16.55 Чемпіонат 
світу з баскетболу серед про 
фесіоналів НБА. 17.55 “Роздуми 
про конкурс балету "Арабеск- 
92". 18.55 Реклама. 19.00 Вісті.
19.20 Телебіржа інформує. 19.30 
Тиждень телевізійного кіно 
США. 20.05 Обличчям до столиці.
20.20 Художній фільм “Криниця 
для. спраглих” 21.30 “Пшеничне 
перевесло" 22.00 Вісті. Астро 
логічний прогноз. 22.20 Вечір 
гумору. 23.25 О.Тищенко. Кон 
церт з прологом та епілогом



НА ДОЗВІЛЛІ
СОН В РУКУ І... ГОЛОВУ

ж Сатира — це сіль, 
яка залишилася від 
сліз.

ж Застосування си
ли — це вияв слаб
кості.

ж Ми призвичаєні 
відповідати добром 
на доброч і тому так 
довго чекаємо, хто 
почне першим.

ж Докторська ков
баса — це ковбаса, 
після вживання якої 
необхідно викликати 
доктора.

ж Якщо нічого їсрги, 
доводиться багато пи 
ти.

Ви давно мрієте над якоюсь пробле 
мою? Не можете знайти відповідь на 
нелегке запитання? Або ніяк не при
гадаєте рядки улюбленого вірша, ме 
подію пісні? Не хвилюйтесь, лягайте 
краще раніше... спати.

Учені стверджували на прикладах і 
фактах, що саме у сні ми спроможні 
найкраще продовжити свої денні роз
думи і знайти вірне рішення. Ними 
встановлено, що під час швидкого 
засипання людський мозок працює 
дуже активно. Не вірите?

Тоді давайте звернемось до фактів 
і прикладів.

Відомий французький математик Пу 
анкаре запевняв, що плідні ідеї у 
нього виникли в сонному стані. За 
переконанням Грибоедова, фабула ко 
медії “Горе від розуму" прийшла йому 
у сні. Німецький хімік Кекуле побачив 
уві сні структурну формулу бензолу. У 
сні складав вірші О.С.Пушкін. Одне із 
сновидінь підказало Ф.М.До- 
стоєвському сюжет роману “Підліток" 

Гак що міцніше засинайте.
ваш сон

І тоді 
буде в руку і в... голову.

Л.САВИЦЬКИЙ.

пара по
гої} сі ься 
завинив 

Соня.

Фото ТАРС

ж Інколи варто 
взнати людину ближ 
че, як хочеться по 
слати її подалі.

ж Чим важча робо
та. тим легше на неї 
влаштуватись.

ж Якщо не можуть 
попасти в ціль, 
нають

почи
цілиться в того.

ХТО ІІ поставив.
ж Не важливо.

віриш чи ти в бога, а
важливо, вірить чи
він в тебе.

ж. Інколи єдиний
засіб примусити лю
дину замовкнути —
це 3 нею погодитися.

ж Себе ми
оцінюємо по замиє
пах. а інших — по
результатах.

зачинив? 
зачинив... іиськии замок 

Соня.
...А на

вли ...на ое.тьгіиськии 
її а засув?

АНЕКДОТИ
Єврейська 

хи.іого віку 
іо сну.

.— ІЗЯ. ти хвіртку?
— ' Зачинив, 

зачинив..
— А і непі

• — І двері1 на анг.ііисьі 
зачинив. Сої:
бе.тьгіиськиіи— і на ос.
зачинив...

— І; на .....— І на засув зачи- ів...
— .А на ланцюжок?— 1 на ланцюжок ж зачинив...
— Гзя. а на іцваору 

зачинив , двері? - ’
— Он! На швабру забувся... ,

_ — Н\ ось! Заході» і 
оери що оажасні!

•.V
Одеса. Пізно віючі 

пи... ст\к.. \ інері.- иши хазяїн' квартири 
орач підходить до 

дверец.о там?дчини. розмова 
встиг він 
.двері, як в 

живіт ілісрся ре
вольвер... д— Пи! А хто ви?

— Мя.— .оандиги.— „Ом! А що вам 
треоа? _•Золото.С.оагато? . . 

Сто кілограмів!
А сто II ять мож-
Ддвай сто п’ять. 
Сдра^_ золотце, 

вставай! За тобою 
прийшли.

“НАИЕКСТРАВАГАНТНІШИИ АРТИСТ”

МКП фірма “Погляд",
м.Кіровоград, вул.Полтавська, 71 

ПОНЕДІЛОК, .13 ЛИПНЯ.
"Міккі Маус". Мультфільм.
“Покровитель". Бойовик. У головній ролі

“Біжи”. Бойовик. 
“Ніч живих трупів". Жахи.
“Глибоке занурення”. Фантастика. 
“Король кікбоксингу". Бойовик.
“Жіноча одержимість”. Детектив

10.00
11.30 

Д.Чен.
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

дорослих.
ВІВТОРОК, І4 ЛИПНЯ

10.00 "Попелюшка". Мультфільм.
11.30 “Бійка в Бетлкризі". Бойовик. У головній

ролі Д.Чен. •
13.30 “Людина, що біжить". Фантастика, бой 

овик. У головній ролі А.Шварценеггер.
15.30 “Лігво (білого черв’яка’. Жахи.
17.30 “Шелезяки". Фантастика, бойовик.
19.30 “В.Н.Варшавськи". Детектив. У головній 

ролі К.Тернер.
21.30 "Помста". Фільм для .дорослих.

СЕРЕДА, 15 ЛИПНЯ
>м.

Бойовик. У головній

Бойовик. У головній

Для

10.00 “Хімен". Мультфільї
11.30 “Прокурор-хитрун". 

ролі Д.Чен.
13.30 “Без компромісів".

ролі А.Шварценеггер.
15.30 “Іззовні". Жахи.
17.30 “Харлі Девідсон і ...........  .

Бойовик. У головній ролі М.Рурк.
19.30 "Поліцейський і бандит'. Комедія.
21.30 “Тельма і Луїза”. Детектив для дорос

лих.

ковбой Мальборо".

ЧЕТВЕР.
10.00 “Хімен". Г
11.30 “Операція ..

Д.Чен.
13.30 “Руда Соня”. Пригоди. В головній ролі 

А. Шварценеггер.
15.30 ‘Байки із склепу". Жахи.
17.30 “Спонтанне загорання". Фантастика.
19.30 “Поліцейський і бандит”. Комедія.
21.30 “Коханці мовЧать". Фільм для дорослих.

, І6 ЛИПНЯ 
Мультфільм.
і "А". Бойовик. У головній ролі

^айки із склепу". Жахи. 
Спонтанне загорання". Фантастика.

бандит”. Комедія.
". \ ільм для дорослих.
17 ЛИПНЯ

Мультфільм.
іовик. У головній ролі 

Пригоди. В головній

З днем народження". Жахи.
За гратами". Пригоди.
1999’. Фантастика.
Кидали”. Детектив.

СУБОТА, 18 ЛИПНЯ
Люки-Дюки". Мультфільм.
Вбивці поліцейських Г”. Бойовик. 
.Конан руйнівник". Пригоди. В головній

( П'ЯТНИЦЯ,
‘Час динозаврів". 
Операція "Б’ . Бойовик

------- ..онан-варвар”,
ролі А.Шварценеггер.

15.30 -
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30

А.Шварценеггер.
13.30 "Конан-і

Частенько на різних естрад 
них майданчиках, в телепрогра 
мах можна побачити веселого 
довговолосого хлопця, який ви 
кону є енергійні танцювальні 
пісні “Бродвей", “Сара”, “Міс 
Америка". Це — Віктор Король 
ов. Його ім’я поки що ма 
ЛОВІДОМЄ любителям ПОП;МуЗИ 
ки, але хто знає, можливо, у 
найближчому майбутньому він 
займатиме верхні рядки наших 
хіт парадів. Так що давайте по 
знайомимося з ним поближче.

Срівати і говорити маленький 
Вітя почав майже в один час, 
навіть співати трохи раніше. 
Можливо, це й визначило його 
долю. Подальший творчий шлях 
майбутнього співака І компози 
тора складався звичайним чи 
ном: музична школа по класу 
рояля, музичне училище, потім 
Віктор поступає на акторський 
факультет театрального училища 
ім.Щепкіна. Продовжує співати 
для себе і для друзів, інбді 
бере участь у конкурсах са 
модіяльної пісні, працює у моє 
ковському музичному театрі- 
студії під керівництвом Юрія 
Шерлінга.

Але хлопцеві було тісно у 
театральному колективі, бажа 
лось чогось нового, цікавого. І 
Віктор забирає всі гроші, які 
були в нього, йде до студії 
звукозапису і записує свою пер

шу пісню “Колесо фортуни". 
Пісня видалася щасливою і 
відкрила молодому виконавцю 
двері в естрадний світ...

У лютому 1989 року Корольо- 
ва запросило Саранське телеба
чення і зробило про нього два 
тридцятихвилинних музичних 
фільми, уривки з яких /пісні 
“Метелик" та "Острів"/ незаба
ром були показані у ко 
мерційному каналі “2x2". Улітку 
1990 р. у Віктора з’явився ди 
ректор Олексій Нєменок, який 
через декілька днів знайшов і 
спонсора — Московське науко 
во-виробниче об’єднання ІВК. 
Почалося нормальне життя зви 
чайного естрадного виконавця.

Свій перший альбом “Ьрод 
вей" Віктор записав у студії 
Юрія Богданова, через яку 
пройшли багато зірок радянсь 
кої поп та рок музики: Азіза, 
“Кар Мен", “Важкий день”...

У грудні минулого року моло
дий співак уперше ризикнув 
піднятися на велику сцену — на 
Малій спортивній арені в Луж 
никах у програмі Ігора 
Селіверсгова “Ігор’С поп шоу". 
Через два місяці композитор і 
виконавець Михайло Гладков 
запропонував Корольову взяти 
участь у першому випуску нової 
музичної програми “Хто наступ 
ний?" Мотив пісні “Бродвей", 
яку виконав Віктор, став позив

ним цієї передачі. Корольова 
помітили, почали запрошувати у 
рГзні шоу-програми. Але голо 
гною подією у житті Віктора 
був виступ на міжнародному 
фестивалі поп-музики “Шлягер 
91", що проходив у Ленінграді. 
Лауреатом Корольов не став, та 
жюрі конкурсу назвало його 
найбільш екстравагантним арти 
стом фестивалю. Під час "Шля
геру” до кінця визначився му
зичний стиль співака, який за
раз називається не інакше, як 
“бардак-шоу Віктора Корольо
ва”.

Віктор не тільки молода 
“зірка” радянської поп-музики, 
він ще й кіноактор. Коли Ко
рольов працював у театрі, то 
знявся у декількох телевізійних 
фільмах, а в 1989 році зіграв 
роль італійського солдата у ра
дянсько мароккансько-іспанськ 
о італійському фільмі "Битва 
трьох королів". У цьому фільмі 
знімалося багато видатних ак 
торів, серед яких Іго Тоньяцці, 
Клаудіо Кардінале та інші. Не
щодавно Віктору запропонували 
одну із головних ролей /сучас 
ного екстравагантного рекети 
ра/ в містичному бойовику “Си 
лует в окне напротив”, який 
зніматиме естонський режисер 
Рейн Ліблік.

Д.ТКАЧЕНКО.

10.00
11.30
13.30 _____ ..... ~

ролі А.Шварценеггер.
15.30 “Місто страхів". Жахи.
17.30 “Удосконалена зброя". Бойовик.
19.30 “Новачок". Бойовик. У головній 

К.Іствуд.
21.30 "Люди-кішки". Фантастика. Фільм 

дорослих.
НЕДІЛЯ, 19 ЛИПНЯ

10.00 "Люки Дюки’. Мультфільм.
11.30 “Вбивці поліцейських*2 ”. Бойовик.
13.30 “Командо". Бойовик. V головній 

А. Шварценеггер.
, 15.30 Гіоторібічні історії”. Жахи.

17.30 "Інопланетянин у чужому тілі". Фанта 
етика.

19.30 “Злочинний синдикат". Бойовик^
21.30 “Мелодії любові . Фільм для дорослих.

ролі

Для
а

ролі

ЗкінорЕпз^таВІ
т і —

Кінотеатр “Комсомолець"
Американський художній фільм "Кмітливі

'‘?6О20ТаЇ8/У6М°2,О у(’У°атиметься ма сеансах: 14.20;

Кінотеатр "Ятрань”
У великому залі: містика, пригоди, фантастика 

гострос ю ж е ти і с ть — усе це в американському 
художньому фільмі Чорнокнижник". знятому 
майстерно і майже /зі смаком. Початок сеансів: 
10.30: 12.30; 14.30: 16.30; 18.30; 20.30. У малому 
залі можна трохи посміятися на американській 
кінокомедії "Уїк— енд в Берні” якщо забажаєте 
відвідати кінотеатр о 12.20; 16.20 або о 20 годині 
20 хвилин.Хто но у захваті від американських 
фільмів, наберіться терпіння, бо на сеансах 10 20- 
14.20 і 18.20 демонструватиметься теж американ
ський . але вже гостросюжетний фільм ’Клітка" 
Нехай вам буде втіхою — "есенговських” фільмів 
ви однаково не любите.

Кінотеатр “Мир"
Для молодших глядачів з 13 по 16 липня 

демонструватиметься художній фільм "Вовченя 
серед людей” /Мосфільм/. з 17 по 19 липня 
польська стрічка Вундеркінд". Початок сеансів: 
14.10. Для дорослих глядачів о 12.00; 16.00;
18.20; 20.20 демонструватиме вся американський 
художній фільм Як би там не було"

Кінотеатр імені Дзержинського
Гостросюжетний художній фільм з маркою 

Штатів пропонуємо увазі глядачів червоного 
залу Називається він Досконалий”. Поскільки 
громадяни СНД не дуже знайомі з будь-якою 
Йосконалістю. варто подивитися Як ви гпплгтг? оанси: 10 2С: 12 20; >4.^0: 16.20; 18.20- 2(^20 У 
зеленому .залі Магазин бікіні", мабуть знайде 
своїх прихильників Початок сеансів- ГП 1'п- 17 (сі ' 14,10; 16.10:18 10; 20 10. ^иа"сів. іи. іи, 12 10,

і
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