
ної дитячої лікарні в пам'ять про світлу людину 
Рема Пилиповича Жернакова. гуманіста і добро- 
творця. Зрозуміло, нічого видатного не трапилося 
у нашому містечку. Встановлення меморіальних 
дошок на честь людей, які прожили достойне 
життя сідчить. що ми ще не здрібнилися у своїх 
почуттях. І ще я думаю, що віншувати людей 
набагато краще, ніж трощити пам'ятники і вносити 
сум’яття в людські душі. *

Л. КАРІМОВА.

БГ.З ГУЧНИХ слів...
Так. не будемо гонггрити багато і гучно. У серпні 

о Кіровограді відкрито дні меморіальні дошки. 
Одна з них на будинку по вулиці Гоголя. 76, де 
тривалий час жив Онексіи Трохимович Шаповалов, 
боновий розвідник у роки Великої Вітчизняної 
війни. почесним громадянин міста Кракова і 
голова обласного відділення Фонду Миру. Інша- 
встановлена на травматологічному корпусі облас

ХИМЕРИ ЗЛОЧИННОГО СВІТУ
У селищі міського типу 

Олександрівні сталася одна 
дуже неприємна подія. З ко- 
лонії-поселення для осіб, що 
відбувають покарання за 
скоєні злочини,втекло одинад
цять чоловік. Ця новина швид
ко облетіла всі навколишні 
села, була описана в газетах, 
знайшла роботу язикам. А 
обертів язикам додав ще 
один випадок.

На межі сіл Івангорода та 
Бірок протікає річка Тясми, 
яка майже пересохла. Люди 
там частенько ловлять ряску 
для відгодівлі домашньої 
птиці. В недавню серпневу 
суботу з цією ж метою там 
опинився бірчанин В.І. Щер
бина. Тільки він нахилився, 
аби відловити зелену масу, як 
йому на плече лягла гіляка 
дерева, яке росло поблизу. 
Озирнувшись, він побачив за- 
рощого і, очевидно, голодно
го чоловіка. Бо1 показуючи на 
відро Василя Івановича, яке 
той узяв для ряски, він погро
жуючи сказав, аби через хви
лину воно було наповнене 
картоплею, салом і хлібом.

Відповідь бірчанина не за
довольнила блукаючого. І він 
не ’роздумуючи вдарив Щер

бину чимось залізним, як 
твердить сам потерпілий? У 
результаті чого останній мас 
велику зчесану латку на го
лові й плечі. Товариш волоцю
ги, який весь час був спо
стерігачем, радив облишити 
жертву, бо ще, чого доброго, 
і в тюрму посадять. Невідомо 
чим би це скінчилося, та жаху 
на злочинців нагнав мотоцикл, 
який в цей час проїздив по 
дорозі.

Василь Іванович після втра
ти свідомості опам’ятався хви
лин через десять. Пішли чут
ки, що це справа рук втікачів. 
Але начальник Олек- 
сандрівської колонії-поселен- 
ня С.Л. Пияка спростував ці 
розмови. Він запевнив, що ці 
два випадки незалежні один 
від одного, хоча припущення 
були. Вони розвіялися, коли 
знайшли ще одного з двох 
невпійманих злочинців. Він 
був дуже далеко від того 
місця, де трапилася подія з 
В.І. Щербиною.

До речі, на волі лишився 
лише один втікач, на сьо
годнішній день знайдено уже 
десять. А що стосується ос
таннього, то» за словами Пия
ки. він нікуди не дінеться. 

Тож пошуки тривають. У ба
гатьох читачів, звичайно, ви
никне запитання, яку ж кару 
отримають за свою “прогулян
ку" втікачі. Перш за все за
значу, в цю колонію-поселен- 
ня’і направляються в’язні з 
тюрм загального, посиленого 
і суворого режимів. Ті, які 
добре себе вели і виконували 
всі вимоги, Олександрівка для 
них як курорт. Та декому 
захотілося більшої волі, от і 
дременули. Тепер же їх чекає 
повернення до своїх рідних 
в’язнйць, де начальство 
вирішать подальшу долю “ге
роїв”.

У колонії життя продов
жується. Щодня за її межами 
трудиться 50-60 чоловік. Це в 
основному на великих 
підприємствах селища: на 
другому імені Петровського 
цукрокомбінаті, хлібопекарні 
тощо. Колонія-поселення має 
свцє особисте сільсько
господарське виробництво, 
що' розташоване в селі Ясину- 
ватці.7’ Ца ньому теж працюють 
ув’язнені, яких уже стережуть 
набагато краще.

Т. МОРОЗ. 
Олександрівський район.

БЕЗ КУЛЕШУ АЛЕ
З ШАШЛИКАМИ

На відміну від свого сусіда 
Новомиргорода, гарно і з лю
бов’ю прикрашеного напере 
додні Дня незалежності барви
стою національною символікою 
майже по всіх вулицях, Мала 
Виска навіть у святковий день 
мала вигляд більш ніж скром
ний. Ніде, крім хіба що район
ної і міської Рад та ще будинку 
культури, не можна було поба
чити державного прапора, гер 
ба, іншої символіки чи по 
ртретів національних героїв. 
Правда, перефарбували пра
порці над дошкою пошани із 
червоного в синій колір. А ось 
жовтої фарби так, мабуть, і не 
знайшлося. Дещо здивувало 
маловисківців і те, що музичний 
супровід святкування почався 
вальсом “Амурские волны”. 
Згодом, певно, хтось спохва- 
тився, і вже далі звучали тільки 
українські мелодії.

І все ж, незважаючи на слаб 
ку рекламу, на явно 
підкреслену буденність у 
підготовці до свята, о 10 годині 
на центральному майдані рай 
центру зібрались сотні мало
висківців.

Відкрив свято, як то і має 
бути, голова міської Ради на
родних депутатів Іван Небога. 
Правда, зробив це не досить 
вдало, зважаючи на сьо
годнішню ситуацію, бо звернув
ся до присутніх “шановні това 
риші", а закінчив свою одну- 
єдину фразу словами: “а. січас 
буде концерт городського дома 
культури", чим, звичайно, . вик
ликав іронічний сміх учасників 
свята, що ж, це можна вибачи
ти, донедавна ніхто, крім 
фахівців, на рідну мову не 
звертав уваги. А ось те. що 
учасники самодіяльності “го
родського” будинку культури 
дійсно показали якнайвищу 
майстерність, дали людям вели
ку естетичну насолоду і душе
вну радість, варто згадати. 
Справді, такого видовиська, н5 
яке спромоглися самодіяльні 
митці, маловисківці давно не 
бачили.

Постарались і працівники 
торгівлі та закладів громадсь
кого харчування. Був широкий 
вибір страв і напоїв. Хоч дивує 
те, що присутні не відвідали ні 
кулешу, ні вареників чи інших 
українських страв. А шашлики... 
по-перше, фантастично дорогі, 
по-друге, ми, врешті-решт, не 
відзначаємо ж день незалеж
ності Грузії, з таки України!

Продовжувалось свято уже 
на міському стадіоні. де 
відбувся футбольний матч між 
збірними командами Смоліного 
і Малої Виски, були й Інші 
спортивні ‘змагання.

К.ТАРАНЕНКО. 
м.Мала Виска.

ЩЕ ОДИН
ПІДРОЗДІЛ

Виконком міської Ради 
рийняв рішення про ство- 
ення спеціального
ідрозділу міського відділу 
нутрішніх справ при де 
жавній податковій інспекції 
кількості 3-ох чоловік, ос- 

овні обов’язки яких поляга- 
имуть у тому, щоб поперед
авати крадіжки, хабарницт- 
о, спекуляцію та інші гос- 
одарські злочини. Посадова 
чструкція, підписана началь- 
иком міського відділу 
нутрішніх справ Ю.П. Тим- 
ишиним і начальником де- 
жавної податкової інспекції 
Я.Ф. Горбом, наголошує, що 
овий підрозділ повинен 
ивчати причини і умови, які 
прияли скоєнню злочинів, 
живати заходів по їхньому 
суненню. Все це зрозуміло, 
іе зрозуміло тільки для чо- 
о тоді ВЗЕПП!

Наш кор.

ЖАЛЬ, ЩО МИ 
НЕ В ДАНІЇ...
У одному з номерів в 

підбірці інформації “Світ до
вкола" йшла мова про те, що 
в Данії з успіхом застосову
ють метод хімічної кастрації 
гвалтівників-рецидивістів, 
хоча це й викликає шалений 
опір правозахисників. У нас 
для насильників існує поки 
що тільки 117 стаття 
Кримінального кодексу. Та 
ще моральний осуд і гнів 
родичів потерпілої.

У випадку, що стався в 
кінці липня в одному з сіл 
району /пізніше . ви зро
зумієте, чому я не називаю 
його/ доводиться говорити 
уже не стільки про осуд і 
гнів, а про те, що здається 
диким і неймовірним, що не 
вкладається ні в які рамки, 
шокує навіть звиклих до 
всього кримінальників. 30- 
річний безробітний молодик 
жорстоко побив, а тоді 
згвалтував власну матір...

Жаль, що ми не в Данії. 
Можливо, тамтешні
спеціалісти, зважаючи на 
“оригінальність” скоєного М.
згвалтування, не чекали б 
наступних рецидивів, а ли
шили 6 його “чоловічої гор
дості” відразу ж.

А що робити з такими 
нелюдами?

О.СКИРТАНЬ.
Світловодський р-н.

БУДЕ І ПРО ЦОЯ, БУДЕ І ПРО СТУСА
Не за горами перше 

вересня — початок но
вого навчального року 
для школярів та сту 
дентів. Колектив облас
ної юнацької бібліотеки 
імені О.Бойченка теж 
готується до цієї події. 
Увазі юнакіс ; дівчат на 
свято знань ми пропо
нуємо літературно му
зичний вечір “Світло і 
тінь козацької Голгофи", 
присвячений за
порізькому козацтву — 
нашій славній минув
шині, яку ми маємо 
пам’ятати і якою маємо 
ГОРДИТИСЬ; Сьогодні. В 
час оновлення нашого 
суспільства, ми повинні 
сказати правду про За
порізьку Січ, про її 

історію і вірних синій 
українського народу.

Також у вересні за
прошуємо юнацтво на 
літературну годину під 
назвою “Згадуючи Шук- 
шина” і вечір поезії 
М.Цвєтаєвої — на почат
ку жовтня ми будемо 
відзначати 100-річчя з 
дня народження цієї по
етеси. Я думаю, що мо
лодь зверне увагу і на 
вечір пам’яті свого ку
мира Віктора Цоя /цьо
го літа йому виповнило
ся б ЗО/.

Допомагаючи вчите
лям, ми особливу увагу 
звертаємо на теми з на 
родознагіства, проводи
мо літературні вечори, 
присвячені життю і 
творчості діаспори. Пла

нуємо провести
літературну годину для 
вшанування пам’яті ве
ликого поета, добре 
відомого на
Кіровоградщині, Вариля 
Стуса — “Народе мій, 
до тебе я ще верну...”

У вересні в бібліотеці 
буде відзначатись
ювілей нашого земляка, 
письменника Юрія Янов- 
ського. Уже зараз в чи 
тальному залі розгорну
та книжкова виставка, 
присвячена творчості 
письменника — “Талант 
людяності". Готуючись 
до літературних годин, 
працівники бібліотеки 
перш за все звертають 
увагу на невідомі 
сторінки життя письмен
ника, на його осо

бистість, захоплення, 
переживання, роздуми...

Перевірити’ свої знан
ня, а можливо й одер
жати приз зможуть шко
лярі, учні ПТУ та 
технікумів, якщо
візьмуть участь в брейн- 
рингу чи літературно-му
зичних аукціонах — во
ни плануються в перс
пективі.

Важливе місце в ро
боті бібліотеки
посідають і подалі 
різноманітні заходи, 
спрямовані на допомогу 
тим, хто вивчає курс 
“Інформатика, обчислю
вальна техніка". Кожно
го місяця проводити
муться огляди
літератури нових над
ходжень з інформатики, 

зустрічі з інженером- 
програміетом. Не зали
шаться без уваги і годи
ни цікавих повідомлень 
для молоді — “Зірки 
відеокіно”.

Всі масові акції, в 
бібліотеці планувати
муться за попередніми 
замовленнями викла
дачів та у,чнів шкіл, ПТУ, 
технікумів, вузів.

Я думаю, що запропо
новані заходи
зацікавлять нашу читаць 
ку аудиторію. Вони не 
тільки збагатять
світогляд юнацтва, а й 
дадуть додаткову
інформацію для навчаль 
ного процесу, допомо
жуть залучити молодих 
до вивчення Історичного 
минулого свого народу, 

аби усвідомити, звідки і 
хто ми є. Віримо, що 
кожен, хто завітає до 
нашої бібліотеки, знайде 
в цій те саме слово, яке 
зачепить струни його 
душі, не залишить бай
дужим серце,- а значить 
зробить його трохи 
добрішим, мудрішим, 
дорослішим. Нехай буде 
так.

О.ЧЕРЕВАТЕНКО, 
головний бібліотекар з 

масової роботи обласної 
юнацької бібліотеки 
імені О.Бойченка.

м.Кіровдград.
ВІД АВТОРА: Прошу 

перерахувати гонорар за 
цю публікацію чу фонд 
підтримки “Молодого 
комунара".



НАШЕ СВЯТО 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Вирувало, сміялося, танцювало наше 

місто 24 серпня на площі Кірова. Висту
пали відомі місцеві колективи. Люду бу
ло багато. Кожен хотів прийти в центр, 
відпочити, порадіти в цей день гуртом. 
Зрештою, про це свідчать і знімки. На 
них — Володимир Петрович Стратьєв. 
заслужений артист України, танцю
вальні колективи ВО "Радій", весел: гля
дачі.

Фото в. КОВПАКА.

У Новоукраїнці певно, дехто з жінок 
заплакав, прочитавши, як у “МК” зовсім 
ще недавній кореспондент їхньої райгазе- 
ти Юрій Лукашевський видрукував ма
теріал про місцеве життя. Називався він 
“Чужих на весіллі не було..." Якщо не 
ліньки, відшукайте № 26 ’ і про все
дізнаєтеся, як то кажуть, з першоджере
ла.

Коротко про зміст. У замітці 
повідомлялося про весілля, яке робив 
батько своїй доньці. Нічого особливого 
нема, крім одного — батьком був Леонід 
Петрович Пешехонов, начальник районно
го відділу внутрішніх справ. Його й 
“прославив" автор.
. Зразу скажемо: Ю.Лукашевський писав 

до нашої молодіжки давно і правдиво, 
без підбріхувань і дешевих видумок. 
Отож, вірячи своєму дописувачу, ми вид 
рукували “Чужих..." Дещо поспішивши. Бо 
коли наш кореспондент побував у Ново
українці, дізнався, що матеріал побудова
ний здебільшого на азартних домислах і 
написаний явно з присмаком озлобле 
ності на начальство.

Юрій писав, що на весіллі завідуючому 
Новоукраїнського міжрайонного відділу

НА ВУЛИЦІ ВІЛЬНЮСА У ЄРЕВАНІ...
— І не просіть мене, 

І не благайте, — рішуче 
говорив оперативний 
черговий Ленінського 
РВВС майор В.О. Ти
щенко відвідувачу, — 
ніякого дозволу на по
селення я вам не дам.

І вже до мене: мені 
півроку до пенсії зали
шилось... Це вже почи
нається. По суботах і 
неділях їх прямо наше
стя.

Громадянин, що вик
ликав емоції у невмоли
мого майора Тищенка, 
родом з Вірменії. 
Приїхав до Кіровограда, 
маючи тут непогані 
торговельні зв’язки. 
Але в готелі його, вико
нуючи розпорядження 
представника Прези
дента і сесії міської 
Ради, поселяти
відмовились. Йдіть, 
мовляв, у міліцію, не

хай вам дадуть дозвіл. 
Готельні працівники 
брати на себе
відповідальність не 
хотіли, хоч у громадя
нина паспорт, як на мій 
погляд, був у повному 
порядку. Показав він 
мені і довідку, що 
засвідчує про здані в 
наші магазини товари. 
Але розпорядження 
представника Прези 
дента є і його треба 
виконувати. Щоб і в нас 
не трапилося ялтинсь
кого варіанту. Правда, 
готельна обслуга не так 
уже й ретиво виконує 
розпорядження. Напе 
редодні випадку, про 
який я розповідаю, у 
Ленінський РВВС було 
доставлено громадяни 
на Вірменії Агекяна Ге 
ворка Арамаісовича, 
який проживав у готелі 
“Україна" без паспорта,

ПЛАЧУТЬ, АЛЕ НЕ БАГАТІ
Кіровоградського обласного бюро судово- 
медичної експертизи Володимиру Олек 
сандровичу Душинському пофарбували 
вікна на другому поверсі. Що начальнику 
відділу охорони при РВВС Олександру 
Васильовичу Деменкову обмалювали пога 
ним словом ворота, і його дочка, повер
таючись з побачення, розповіла про це 
батькові, а Олександр Васильович о 
другій ночі мусив здирати ганебний на 
пис...

— Та на другому поверсі я живу, і 
ніяких воріт, самі розумієте, там нема, — 
обурювався О.В.Деменков, коли ми з ним 
говорили. — Про весілля скажу, що воно 
пройшло тихо, без усього того, що напи 
сав Ю.Лукашевський. Чужих дійсно на 
весіллі не було — самі подумайте, хто 
кликатиме на нього незнайомих.

Не обмальовували вікон і В.О.Душинсь
кому, який висловив велике незадоволен
ня пером Ю.Лукашевського.

Скажемо ми й інше. Після перевірки 
ряду інших фактів, наведених в деяких 
матеріалах, що друкувалися в "МК’’, вия 
вилося, що Ю.Лукашевський не 
орієнтувався на об’єктивність. Приміром, 
звідки йому знати, що о другій годині

без посвідчення про 
відрядження і права 
проживання. Якщо
вірити громадянину 
Агекяну, його адреса: 
місто Єреван, вулиця 
Вільнюса, 77, квартира 
14. Я так детально ви
писала цю адресу до 
своєї записнички /зро
зуміло, вона мені не 
потрібна/, щоб мати 
більше часу подумати 
— місто Єреван, вулиця 
Вільнюса... Чорт заби
рай. жили ж ми колись! 
І не треба було турбу
ватися про те, щоб за
бороняти чукчі жити в 
Сочі. Мене поправля 
ють, що чукчам ніхто не 
забороняє жити в 
Сочі... Ну, як сказати. 
Сьогодні не забороняє, 
а завтра... Вірно Те, що 
чукчу не зрівняти з жи
телем сонячного Кавка 
зу. Може, з нагоди

ЗАРПЛАТА
Скрізь сьогодні говорять про 

гроші. Зрозуміло,наші мізерні 
заробітки не дозволяють шику 
вати, а нині навіть у державній 
торгівлі з’являються такі речі, 
що коли б гроші, то ах! Але від 
того, - що нині запросто можна 
купити сік манго, аперитив, що 
ці товари доступні в однаковій 
мірі і секретарю по ідеології, 
котрий тепер успішно проводить 
в життя політику нинішньої не
залежної України, і двірнику на
глядачу, скажімо, мені зізнаюсь, 
мало радості. Бо той двірник на 
глядач при своїй зарплаті 2.025 
кусків, не дуже розженеться на 
аперитив. Ось, ви мені скажете, 
ну чого вона розходилася, хіба 
не зрозуміло, якщо дуже захоче 
твій двірник аперитиву, нашкре 
бе грошенят і купить. Смисл у 
тому, що тепер практично для 
всіх рівні можливості. Але коли 
бідний роботяга навіть “Ватру" 
не завжди купити може, до біса 
тоді сік манго. Втім, треба бути 
справедливими. Не у всіх людей 
грошей немає. Зараз я приведу 
вам дані про заробітну плату 
працівників ведучих професій за 
червень. У промисловості вона 
становить в межах 2840-5960 
купонів. У будівництві — 5000. 
Середня заробітна плата водія 
тролейбуса — 8860; слюсаря
аварійних робіт — 7000. Лікар 
отримує в середньому 3900, 
медсестра — 2880. Середня за
робітна плата в системі овіти — 
біля 3000 у вчителів середньої 
школи, 2643 отримує вихователь
ка дитячого садка. А 
бібліотекар,наприклад, має се
редній заробіток у сумі 4535 
купонів. Ви, звичайно, ро 
зумієте, що означає середня 
заробітна плата. Та у мене дуже 
багато сумнівів стосовно того, 
що кожен отримує за свій труд.

В. ФЕДОРОВА.

ДОВКОЛА
До уваги тих хто 

полюбляє закордонні 
цигарки’ Якщо ви десь 
надибави імпортне ку 
рико. уважно придив 
ляитесь. з якої країни 
потрапив до нас цги 
тютюновим монстр Як 
що із Бразилії, то крім 
раку ’легень чи горла, 
вам ще "гарантусть я" 
променева хвороба Як 
з'ясував тамтешній
тижневик Вежа”, у
бразі льському тютюні 
вміст радіоактивних 
речовин у кілька разів 
вищим, аніж в амери
канському 'чи
європейському Тому 
викуривши' пачку таких 
цигарок за день, ви 
наберете чималу "до 
зу" Якщо П| 
ти ще нашу , ., , 
радіацію, то

Одним словом вис, 
новим робіть самі

* * *

І риплю сува 
цу "рідну" 7^

’ — 31
— ЗО і Ру-
17. Сидять 

шники закону за 
крадіжки із 

нелегальним 
кордону.

особливо

ночі О.В.Деменков виводив ацетоном на
писане на воротах слово? Або що пред
ставник Президента в районі отримує 26, 
кусків? Усе це — чистої води брехня. Про 
що ми й повідомляємо із жалем, що 
колись наш позаштатний кореспондент 
Ю.Лукашевський друкував справді прав 
диві матеріали, а нині, чи то заради 
привернення уваги до своєї персони, чи 
ще з якихось причин ступив на “стезю" 
не то що неточності, а гірше — відвертої 
брехні. Як ото з матеріалом “Чужих на 
весіллі не було...", в якому розписав 
весілля дочки начальника райміліції так, 
неначе там був банкет мільйонерів. . Хоча, 
як говорили ті, хто там був, зокрема 
Людмила Томашевська, музикант, стверд 
жували:

— Воно нічим не відрізнялося від 
інших. Хіба що скромністю й спокійністю.

На жаль, Ю.Лукашевський написав, по
крививши душею, зовсім інше, зазначив 
ши, що “багаті теж плачуть" від весільних 
дурниць. Справді заплакали, але від 
іншого, від неправдивих, ображаючих слів 
Юрія Лукашевського.

Ю.ЯРОВИЙ, спецкор “Молодого 
комунара". м. Новоукраїнка.

кліматичних умов, але 
жителі Півночі су
мирніші. Зате на кав
казців почалися
гоніння. Виправдані, 
зрозуміло. І все таки... 
На вулиці Вільнюса в 
Єревані... Знаю, що на
кличу гнів праведний на 
свою голову, але дуже 
мені шкода, що все в 
нас страждає від край 
нощів. Не протестую 
проти прийнятого
рішення стосовно кав 
казців. Бо не тільки я, 
а й МО. Сухомлин, і 
мер В.Г. Мухін ро
зуміють, що їхні дії — 
порушення прав люди 
ни. Будувати правову 
державу, починаючи з 
порушення прав, у 
цивілізованому світі бу
ло б нонсенсом. Але 
що робити? У нас своїх 
злодіїв вистачає.
Навіщо нам ще кав-

Зараз у польських 
тюрмах утримується 
41« іноземців /раніше 
за цілим рік було 6-9/ 
Найбільше з них 
підданих Росії — 130
чоловік. України — 92. 
Бєларусі 
Н імеччини 
мунії 
поруш::“ 
розбій 
зломом, 
перехід ...
хуліганство і навіть за 
вбивство.

Усі вони, 
громадяни східних де 
ржав категорично
відмовляються повер 
ТіІТИСЬ у рідні тюрми 
Один росіянин,
дізнавшись про те. що 
його хочуть відправити 
додому, гнзигрозив на 
чальнику буцегарні що 
негайно скоїть злочин 
прямо тут. аби його 
судили і залишили в 
По в ь щ і

Такгі любов до поль 
ських тюрем невипад 
кова. Адже порівняно 
з нашими, “-».г.«.™...... 
ми", вони 
санаторій, 
наприклад, 
імпонує. що 
навіть охорона 
тається. “пан". ' 
час 
зеків
дві скарги: одна на те 
що засудженому не 
дають роботи, друга 
на незнання нагляда
чем адреси
російського консульст 
ва .

суверенни
— просто 
Українцям.

‘ дуже 
до них 

___ з звер- 
пан". За весь 

від іноземних 
надійшло тільки

* * *
Ми уже

повідомляли, що до 
Києва прибув внук 
Степана Бандери — 
Степан, аби розвіятись 
і А знайти свою полови 
ну

Здається. знайшов 
Зараз вперто ходять 
чутки про його весілля 
з дочкою народного 
депутата Степана Хма 
ри — Соломією Шлюб 
вони візьмуть у
Львові. а жити
вирішили в Канаді

Воно и зрозуміло 
Суверенітет суве
рснітетом. а жити хо 
четься цивілізовано

* * *

казькі лицарі? Так ду 
має Ю.Ф. Кравченко, 
начальник 
кіровоградської міліції. 
Юрія Федоровича не 
задовольняє те. як ви
конуються рай і 
міськ відділами розпо
рядження представнииа 
Президента за № 56, 
один з пунктів якого 
стосується безпосеред
ньо виявлення осіб, які 
прибули з інших 
регіонів Співдружності 
і проживають у готелях. 
Зрозуміло, -хто мається 
на увазі насамперед. У 
призначені дні началь 
ники міськ- і
райвідділів будуть осо
бисто доповідати пану 
полковнику, як ідуть 
справи.

В. ЛЕВОЧКО.

Майже 350 тисяч 
дітей, причому кожних 
му з них не виповни 
лось ще й п'яти років, 
загинули в Сомалі від 
голоду і тривалої гро
мадянської війни За
гроза голодної смерті 
нависла зараз і над 75 
процентами решти со 
малійських • - 1—*
в цім 

. країні 
Діти. • 
щодня. Міжнародні гу 
манітарні організації 
подають посильну до 
помогу, однак до 
гатьох вона просто 
встигає дійти

дітей їсти 
аф риканськ іи 

нічого, тому і 
дорослі мруть

ба
не

* * *
ви

да я
Китайські медики 

користовують 
трансплантації і науко 
вих 
внутрішні 
розстріляних 
ЧИНЦІВ ~ 
страти 
повним _ 
ляд. аби з’ясувати, 
підходять вони в ранзі 
донора. Якщо висно 
вок позитивний, група 
хирургів чергує біля 
місця екзекуції ’ 
діждавшись виконання 
вироку, приступає до 
роботи.

Живим треба думати 
про живих7 Здається, 
так говорили древні7

експериментів 
органи 

зло 
За два дні де 
ті проходять 
медичним ог 

чи
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вівторок середа четвер п’ятниця субота І неділя
■ 1 ВЕРЕСНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
> з

Інформаційно музична
9.00 Доброго вам зд

восьмої до дев’ятої 
з програма 

здоров’я Do 
жим першокласника.

.Відеофільм v‘
ржавності”. -ї _ . ______

■ 2 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої.

Ре
9.30

понеділок

5.20 Ранкова 
“Ранок".

Новини.
5.30 
8.00 Новини, 

попелюшки. 
Піркса". 

Новини 
11.20 Брейн 
/з сурдопе- 

Телемікст.
Уолт Дісней 

16.05 Прем'єра 
телефільму 

на дорогах

7.50
8.20
9.20
Ху 
/ з

■ 31 СЕРПНЯ
. УТ (1 ПРОГРАМА)
16.00 УТН. 16.05 Для дітей. 

“Чиста криниця". 16.35 Художній 
телефільм “Гостя з майбутньо
го". 1 серія. 17.40 Нові імена' 
України. Концерт-презентація та
лановитих дітей та юнацтва, що 
одержали стипендію програм 
“Нові імена України". 19.00 УТН.
19.10 Іспанські мотиви. Грає 
П.Полухін /гітара/. 19.30 До по 
чатку нового навчального року. 
Інтерв’ю з міністром освіти Ук
раїни П.Таланмуком. 20.00 Буде 
гол! /Кіровоград/. 20.30 Урожай, 
факт і прогноз. 20.45 На до 
браніч, діти! 21.00 Дніпро. 21.35 
Кінозустрічі. Репортаж із 
знімальних майданчиків. 22.50 
“Марія". Фестиваль української 
популярної музики. День пер
ший. У перерві —= 23.50 УТН.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00

гімнастика. 
Мультфільм. 
На балу у 
“Дізнання пілота 
дожній фільм. 11.00 
сурдоперекладом/. 
ринг. 14.00 Новини 
рекладом/. 14.25
15.10 Блокнот. 15.15 
представляє... 
документального 
“Марш і 
Європи".
— Москва
ни.
17.55 НЕП. 
телеекрані. 
“Ашик-Керіб". 19.45 Вечірня каз 
ка. 20.00 Новини. 20.40 Прем'єра 
музичного телефільму “Зірки 
російського балету". Фільм 6. 
21.45 “Нова студія" представляє: 
доку ментально-публіцистичний 
фільм “Пожежа". 22.45 “100" С. 
У перерві — 23.00 Новини.

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

людей. 7.55 Цілком секретно. 8.50 
Дозвілля. 9.05 ”---------------------:’
9.20 Екзотика.
ден” 
сеанс. 
12.40 
Вісті. 
15.30 
німецької 
новини. 
“Відображення”. 
України з настільного 
Фінальний матч. Жінки. 
Київська панорама. 19.05 Фільм- 
концерт “Волинські забави". 19.35 
Телебіржа інформує. 19.45 Детек
тив по понеділках. “Жінка в 
білому". 1 серія. 21.00 Село і 
люди 21.55 Реклама. 22.00 Вісті.
22.20 Давайте зіясуємо. 22.30 
“Жінка в білому". 2 серія. 23.35 
М.Цвєтаєва в Парижі. 23.45 Рок- 
кафе.

миру
16.55 Авторалі Париж 

і — Пекін. 17.00 Нови
17.25 Футбольний огляд.

18.25 Вперше на 
Художній фільм

9.05 Панове-товариші.
10.35 "Бурда мо- 

пропонує... 11.05 ’Денний 
“Афера”. Художній- фільм. 
Селянське питання. 13.00 
15.00 Повернення свята. 

Дитяча година /з уроком 
мови/. 16.30 Там-там 
16 45

уроко
16.30 Там-таї . 
Трансросефір. 

17.30 Чемпіонат
тенісу.

18.45

“Україна. Уроки де-
_ _ 10 20 Науково-попу

лярний фільм І дитина теж люди 
на . 10 35 Художній фільм “Тіні
забутих предків". 12.10 УТН. 12.25

______ І..-, лп УТН П5 Сьо-Кінозустрічі. 16.00 УТН. 16.05 Сьо
годні — початок нового навчаль
ного року. Телефільм “Закулісна 
історія" 16.30 Концерт дитячої 
художньої самодіяльності 17.10 
Художній телефільм "Гостя з май- 
к.------~18.15 Дитяче

' 19 00
День за днем 
19.28 Укрсоцбанк 
19.30 Студія “1-е 
Реклама 20.45 На 
21.00 Дніпро. 21 35 

Реклама та

бутнього". 2 серія. 18.15 
музичне кафе Передача 1. 
УТН 19 10 
/Кіровоград/ 
/Кіровоград/.
грудня". 20.40 
добраніч, діти!
Аи Пі Київ 
інформація. 21.40 Художній фільм 
із субтитрами “Рідня”. 23.10 
“Марія". Фестиваль української 
популярної музики. День другий, у — і.__ _______ ПП 1П Ч/ТМ

Рі

І

перерві — 00.10 УТН.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО
5.00 Новини.

гімнастика. 5.30
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 
Прем’єра художнього телефільму 
“Багаті теж плачуть". 9.05 “Зірки 
російського балету". Музичний 
телефільм. Фільм 6. 10.10
“Пам’яті Марини Цвєтаєвої". Бла
годійний вечір -у театрі на Та- 
ганці. 11.00 Новини /з сурдопе
рекладом/. 11.20 “Циган”. Ху
дожній телефільм. 1 серія. 12.55 
“Флейта". Короткометражний ху
дожній телефільм. 13.10 “Кохан
ня і злодійство". Художній те
лефільм. 1 серія. 14.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 14.25 
Діловий вісник. 14.40 Світ гро
шей Адама Сміта.
15.15 Уолт Дісней 
16.05 Здрастуй, 
Нові імена. 17.00 
Студія “Політика" 
ТБ “Нева". 18.15 
дожнього телефільму “Багаті теж 
плачуть". 19.00 Тема. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини. 
20.40 “Сумніваємося у явному — 
віримо в диво". Пізнавально-роз
важальна програма до Дня 
Знань. 22.30 Авторалі Париж — 
Москва — Пекін. 23.00 "---------
23.25 Любов з першого 
День перший.

КАНАЛ- “РОСІЯ”,
7 00 Вісті. 7.20 Час 

людей. 7.55 Момент істини. 8.50 
Дозвілля. Друзі наші, кішки. 9.05 
"Російський ;— прикметник”. 9.55 
Денним сеанс. "Вперше замужем”. 
Художній фільм —-
чемпіонат США 
Паралелі.
ня.
15.30 
ракурс 
1 6. 15 Студія 
лабіринт". 16.45 Там-там 
17.00 Площа 
Чемпіонат України

5.20 Ранкова 
“Ранок". 7.50

15.10 Блокнот, 
представляє... 
школо! 16.35 
Новини. 17.25 
показує. 17.55 
Прем’єра ху

Новини, 
погляду.

2 УТ
ДІЛОВИХ

11.30 Відкритий 
США з тенісу. 12.25 

12.40 Селянське питан- 
13.00 Вісті. 15.00 Телебіржа. 

Трансросефір “Тверський 
”. _ 16.05 Мульти-пульти.

"Рост". "Тон- 
новини. 

мистецтв. 17.30 
і з настільного 

тенісу. Фінальний матч. Чоловіки. 
19.00 Київська панорама. 19.20 
Свято кожен день. 19.30 До
машній екран. Прем’єра художнь
ого телефільму "Санта.-Барбара”. 
69 серія. 20.20 “Пласідо Домінго 
в Санкт-Петербурзі". Музичний 
відеофільм. 21.15 “Золотий Ос
тап". 21.40 Симфонія мостів. 21.55 
Реклама 22.00 Вісті. 22.20 Спор
тивна карусель. 22.25 “Відвідувач 
музею". Художній фільм

Інформаційно музична програма.
9.00 Свічадо. 10.30 Художній 

фільм •Рідня". 12.00 "Буйна сила 
жива" Козацьке свято гірників 
Полтавського гірничо-збагачу вал ь 
ного комбінату. 12.30 УТН. 12.40 
Канал “Д" 16.00 Кубок
європейських чемпіонів з футболу. 
"Чорноморець" — "Вадуц"
/Ліхтенштейн/. У перерві — 16.45 
— УТН “
тварини. 
Матсалу ”. 
кафе 
19.00 
чемпіонів з футболу.

17.45 В об’єктиві — 
Телефільм “Заповідник 

18.15 Дитяче музичне 
Сімейне кафе. Передача 2. 

Кубок європейських
......... ‘ л / “Таврія" — 
Шелборн" /Ірландія/. У перерві
19.45 День за днем /Кіровоград/.
20.45 На добраніч, діти! 21.00 
Дніпро 21.35 Вперше на екрані. 
Художній фільм "Лебедине озеро. 
Зона". /Україна — Канада — 
США/. 23.10 Марія". Фестиваль 
української популярної музики. 
День третій У перерві — 23.55 
УТН

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини.

гімнастика. 5.30 
Мультфільм. 8.00 
Прем’єра художнього телефільму 
“Багаті теж плачуть". 9.50 Дитячий 
музичнии клуб. 10.30 Лімпопо. 
11.00 Новини /з сурдоперекла
дом/. 11.20 “Циган". Художній 
телефільм. 2 серія. 12.40
"Ювілей". Короткометражний ху
дожній телефільм. 13.10 "Кохання 
і злодійство". Художній те
лефільм. 2 серія. 14.00 Новини /з 
сурдоперекладом/. 14.25 
лемікст. 15.10 Блокнот. 15.15 Уолт 
Дісней представляє... 16.05 
урок. 16.45 "Метро". Документаль
ний телефільм. 17.00 Новини. 
17.25 “Крещендо". Музична про
грама 17.40 ТБ "Нева". 18 00 
Прем’єра художнього телефільму 
“Багаті 
Пре м'єра 
лефільму 
л женіцин".
Вечірня казка.
20.40 "КТВ-1" і 
інтернасьональ" 
прем’єру ) 
"Хемінгуей".
"Політика” показує: "Воєнне 
вю”. 23.00 Новини. 23.25 Любов 
першого погляду. День другий.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 8.00 Діалоги 
дилетантів. 8.30 Могікани. Режи
сер І.Сорокіна. 9.10 Денний сеанс. 
"Відвідувач музею". Художній 
фільм. 11.30 Відкритим чемпіонат 
США з тенісу. 12.25 Паралелі. 
“Згадаймо, браття, росів славу".
12.40 Селянське питання. 13.00 
Вісті. 13.20 "Жіночі пристрасті". 
Вистава Миколаївського ук
раїнського музично-драматичного 
театру за творами М.Гоголя. І.Кот
ляревського. М.Г улака-Арте мовсь- 
кого. 15.30 "Покохав я тебе, моя 
радість". До 175-річчя О.К.Толсто
го. 16.15 Християнська програма. 
О.Мень. 16.45 Там-там новини. 
17.00 Трансросефір. "Далекий 
Схід". 17.45 М-Трест. 18.00 Облич
чям до Росії. 18.15 Опозиція. 
18.55 Реклама. 19.00 Вісті. 19.20 
Київська панорама. 19.40 Музич
ний фільм "Верховино, світку ти 
наш". 20.20 Телебіржа інформує. 
20.30 Камера досліджує минуле. 
Резидент Ріхард Зорге. 21.55 
Д.Тищенко. Концерт з прологом і 
епілогом. 22.45 Документальним 
телефільм "Срібний вік. Повернен
ня із забуття”.

5.20
" Ранок". 
Новини

Ранкова
7.50
8.20

Те

Рок

18 50 
те-
Со

19.45
Новини.
"Франс-

теж плачуть", 
документального 

“Олександр 
Частина 1.

20.00
канал 
представляють 

художнього телефільму 
і". 1 серія. 22.30 Студія 

показує: "Воєнне ре- _ _ з

■ З ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої
Інформаційно музична програма 

’9.00 Художній фільм "Дама з 
папугою". 10.35 Звучить
віолончель. 11.00 Теленарис лРос- 
тислав Синько Доля моя — те 
лефільм". 11 50 УТН 12.35 Мено 
ра. Програма про історію та куль 
туру єврейського народу. 13.05 
Сонячне коло /Кіровоград/ 16 00 
УТН 16.05 Для дітей До Мі 
Соль. 16.35 Художній телефільм 
"Гостя з майбутнього". З серія 
17 40 Республіканська фізико ма
тематична школа. Запрошуємо до 
РФМШ 18.10 А Солов’яненко ви
конує твори на вірші Т.Шевченка. 
18.30 "Очищення в храмі твоєму 
Живописець Галина Неледва . 
19 00 УТН 19 10 Зустрічі на Са
довій /Кіровоград/ 19.45 У 
неділю вранці. /Кіровоград/. 20.45 
На добраніч. Д1™- ,?1.0о Дніпро. 
21.35 Хроніка МВС 21.50 Мо
лодіжна студія Гарт 23.35 УТН 
23.50 Науково популярним фільм 
“Останній шанс

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50 
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 
Прем’єра художнього телефільму 
“Багаті теж плачуть". 9.50 Рок- 
урок. 10.30 “Погана прикмета". 
Короткометражний художній
фільм. 11.00 Новини /з сурдопе 
рекладом/. 11.20 “Циган"» Ху 
дожній телефільм. З серія. 12.40 
“Такий довгоочікуваний день". 
Короткометражний художній те
лефільм. 13.05 “Кохання і 
злодійство". Художній те 
лефільм. З серія. 14.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 14.25 Те 
лемікст. 15.10 Блокнот. 15.15 
Уолт Дісней представляє... 16.05 
“Шість з шести". 16.45 Грас 
Л.Власенко /фортепіано/. 17.00 
Новини. 17.20 ... До шістнадцяти 
і старші. 17.45 ТБ “Нева". 18.00 
Прем’єра художнього телефільму 

і "Багаті теж плачуть”. 18.45 
Прем’єра документального те
лефільму “Олександр Со 
лженіцин". Частина 2. 19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини. 
20.40 “КТВ 1" і канал "Франс- 
інтернасьональ" представляють 
прем’єру художнього телефільму 
“Хемінгуей". 2 серія. 22.30 Чор 
ний ящик. 23.00 Новини. 23.25 
Пам’яті Євгенія Мартинова.

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

людей 7.50 XX століття в кадрі і 
за кадром. 8.501 У Злагоді з собою 
і з світом. 9.20 На концерті 
О. Дольського. 10.40 Деннйи се
анс Художній телефільм "Санта- 
Барбара". 69 серія. 11.30 
Відкритий чемпіонат США з 
тенісу 12.25 Дозвілля Увага, 
знімаю. 12.40 Селянське питання. 
13.00 Вісті. 13.20 Художній те- 
лефільм-вистава "Сватання на Гон- 
чарівцк ”. 15.00 Термінал. 15.30 Ми
стецтво відображення. Леонід 
Челноков. ’ Автопортрет з
півоніями". 16.00 Пілігрим. 16.45 
Там-там новини. 17.00 Трансро
сефір. "Депутатські канікули". 
17.45 Програма “Ключ”. 18 Парла 
ментський вісник 18 15 Студія 
"Нота бене". 18 55 Реклама 19.00 
Київська панора а 19.20 Доку 
ментальний фільм "Про Василя 
Ярошенка". 19.45 Домашній екран 
Прем’єра художнього телефільму 
“Санта-Барбара”. 70 серія 20.35 
Художній телефільм-вистава "Сва
тання на Гончарівці". 21.55 Фільм 
концерт "Де Черемоша хвилі пли
нуть". , 22.40 Документальний
фільм “Благословляю і молюся".

■ 4 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої
Інформаційно музична гірогргіма 
9.00 Художній фільм "Лебедине 
озеро Зона". 10.35 Грає 
Дніпропетровський камерний ор 
кестр 1 1 00 Документальні фільми 
“В Касіян Автопортрет", "Сим 
фонія ”. 1 1 50 УТН 12 00 Хто ми 
16 00 УТН 16 05 Для дітей Весел
ка. 16.35 Співає тріо "Либідь” 
17.00 Художній телефільм "Гостя 
з майбутнього". 4 серія 18.05 
Обговорюємо проект конституції 
України 18.15 Кольори Концерт 
ансамблю "Дитинство" 19.00 УТН. 
19 10 Д-зеркало , /Кіровоград/ 
19.28 Укрсоцбанк /Кіровоград/ 
19.30 І. Котляревський "Наталка 
Полтавка”. Вистава Львівського 
театру ім. М. Заньковецької 20.35 
Урожай Факт і прогноз. 20.50 На 
добраніч, діти! 21.00 Дніпро. 21.35 
Аи Пі Київ Реклама та 
інформація. 21.40 Продовження 
вистави "Наталка Полтавка". 22.40. 
УТН 22.55 Художній фільм “Учо
ра" /Польща/.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50 
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 
“Багаті теж плачуть". Художній 
телефільм. 9.05 Клуб
мандрівників /з сурдоперекла 
дом/. 9.55 Шість з шести. 10.35 
“Пора сінокосу”. Документаль 
ний фільм. 11.00 Новини /з сур
доперекладом/. 11.20 “Циган”. 
Художній телефільм. 4 серія.
12.45 “Подорож мсьє
Перрішона". Художній фільм. 
14.00 Новини /з сурдоперекла 
дом/. 14.25 Бридж. 14.50 Бізнес 
клас. 15.05 Блокнот. 15.10 Уолт 
Дісней представляє... 16.00 Кон
церт. 16.20 Центр. 17.00 Новини. 
17.25 П.Чайковський. “Слов’янсь
кий марш". 17.35 ТБ “Нева". 
17.55 Людина і закон. 18.25 
Прем’єра телефільму для дітей 
“Пригоди чорного красунчика”. 8 
серія. 18Г50 "Поле чудес”. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини. 
20.40 Прем’єра рубрики. “Клуб 
"Д". Художній фільм “Ребус". 
/Італія. Іспанія/. 22.05 ВІД пред 
ставляє: “Музобоз". 22.45
Відпочивай. 23.00 Новини. 23.25 
Авторалі Париж — Москва — 
Пекін. 23.55 Сентиментальний 
десант. Про музфестиваль у 
Фінляндії.

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

Час ділових людей 8.00 Студія 
"Нота бене". 8.40 "Вам і не 
снилось". Художній фільм. 10.10 
“Арс-Консоні". Ансамбль класич
ної музики. 10.40 Денним сеанс. 
Художній телефільм "Санта-Барба
ра". 70 серія. 11.30 Відкритим 
чемпіонат США з тенісу. 12.25 
Дозвілля. Телебудсервіс. 12.40 Се
лянське питання. 13.00 Вісті. 15.00 
Телебіржа. 15.30 Д.Бітов і М.Жва- 
нецький про М.Зощенка. 16.30 
Там-там новини. 16.45 Трансро
сефір. "Фестиваль дружби". 17.30 
Ступінь ризику. 18.00 Біла ворона.
18.45 Екран кримінальних
повідомлень 18.55 Реклама. 19.00 
Київська панорама. 19.20 "Бандура 
любові". Грає Костянтин Новиць- 
кии 20.30 "Смерть прекрасних 
косуль". Художній фільм 22.00 
Свічадо. 23.30 Вечірній концерт.

■ 5 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 Концерт творчої 
молоді до Всесвітнього форуму 
ураїнців. 10.25 П.Куліш. Байда 
— князь Вишневецький". Виста 
ва Запорізького музично драма 
тичного театру їм.Щорса. У пе 
рерві 11.40 УТН. 13.00 Теле 
фото на згадку В.Білоножко. 
13.40 Прем’єра документального 
фільму "Великий концерт на 
родів, або дихання Чейн стокса”. 
16.00 Доброго вам здоров’я. На
ступ на глаукому. 16.30 Ук
раїнський романс. 16.50 Ху
дожній телефільм “Гостя з май 
бутнього". 5 серія. 17.55 Рок
полігон. 18.45 Барви. Концерт 
/Кіровоград/. 19.00 УТН. 19.10 
Мультфільм "Пригоди Мюнхгау 
зена”. 19.30 Пам’яті бла 
женнійшого патріарха кардинала 
Йосипа Сліпого. Відеорепортаж. 
20.50 На добраніч, діти! 21.00 
Дніпро. 21.35 Художній фільм 
“Двоє та одна". 22.55 УТН. 23.10 
Арт майдан.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
6.00 Новини. 6.20 Ранкова 

гімнастика. 6.30 Суботній ранок 
ділової людини. 7.30 У світі дви
гунів. 8.00 Марафон 15 — маля 
там. 8.25 Радіо “Труба”. 8.55 
“Котовасія". Мультфільм. 9.20 
Ельдорадо. 9.50 Як досягти 
успіху. 10.05 Очевидне ней 
мовірне. 10.35 Музичний кіоск. 
11.05 Авіакосмічний салон. 11.20 
Грай, гармонь. 12.05 Корея: 
країна, люди, спорт. 12.35 
Прем’єра документального те 
лефільму “Друга дійсність".

| Фільм 1. 14.00 Новини /з сурдо- 
I перекладом/. 14.25 Задзеркалля. 
і Художній фільм “Казка про 
| відважного коваля". 15.45 Н.Па 
таніні. “Венеціанський карна 
вал". Грас І.Бочкова. 15.55 Чер
воний квадрат. 16.35 ТБ “Нева". 
Іб^б^’Єноти". Мультфільм /Кана-

1 да/. 17.20 Щасливий випадок.
• 18.20 Вперше на телеекрані. Ху
дожній фільм “До першої крові".

! 19.45 Вечірня казка. 20.00 Нови 
ни. 20.40 Один день біля моря. 
Співає С.Ротару. 21.55 До і після

1 опівночі. У перерві — 23.00 Но 
вини. 23.35 “Голуба леді". Ху 
дожній фільм.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7-20 Документаль

ний фільм. 7.50 Складчина. 8.30 
Світ спорту очима фірми
"Жіллетт". 9.00 Якщо вам після... 
9.30 Музичне село. Щ.ОО
Відеоканал "Плюс одинадцять". 
12.00 Пілігрим. 13.00 Вісті. 13.20 
Денний сег'нс “Попелюшка". Ху
дожній фільм. 14.40 Відкритий 
чемпіонат США з тенісу. 15.35 “Я 
стомився від XX століття...”. 
Літературно музична композиція. 
16.05 Прем’єра мультфільму 
“Жар-птиця" /Японія/. 1 серія. 
17.05 Київські панорама. 17.25 

. Кінозустрічі. 18.40 Художній 
і фільм “Меланхолійний вальс".

19.55 Група “І.М.Ф.” /Велико- 
І британія/. 20.40 “Карнавал". Ху- 
[ дожній фільм. 1 серія. 21.55 
і Реклама. 22.00 Вісті. 22.20 “Кар 

навал". Художній фільм. 2 серія.

■ 6 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН 8 10 Ритмічна 
гімнастика 8.30 У неділю вранці. 
Інформаційно музична програма 
9 30 Концерт джазової музики 
1105 "Колиска”. /Дитина у звича
ях і віруваннях українського наро 
ду/ 11 35 Науково популярний 
фільм 
пам’ятки 
лися у Києві і 
раїнського барокко/ 
12. 15 Вперше 
дожній фільм 
/кіностудія 
Канал 
15.30
честь.
пізнавальна 
Чемпіонат 
"Торпедо" / 
мо" /Київ/.

1135 І...,________ .
Українське барокко” /Про 

архітектури які зберег 
і належать до ук 

' 12.05 УТН
на екрані УТ Ху 
Вовчии притулок’' 

"Баррандов’’/ 13 45
14 45 Село і люди 

щастя 16 30 Маю 
Свічадо Науково 

і відеопрограма 19.00 
України з футболу.

/Запоріжжя/ — "Дина- 
„„ .........2 тайм 19.45 УТН
19 55 Співає Любов Білаш /Кана
да/ 20 ЗО Мультфільм Пригоди в 
королівстві" 12 серія 21 00 
Дніпро 21.35 Художній фільм 

Кам’яна душа" 23.15 УТН 23.30 
Естрадно-спортивне шоу

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

..д„
Зичимо

17.30

6.00 Година сили духу. 7.00 
Тираж “Спортлото". 7.15 
Ритмічна гімнастика. 7.45 Кон 
церт ансамблю “Ойрати”. 8.15 З 
ранку раненько. 8.45 Можливо 
все. 9.15 Мультфільми. 9.35 Ран
кова зірка. 10.25 Під знаком Пі.
11.15 Нове покоління вибирає. 
12.05 “Ми розлучаємося, щоб 
зустрітися знову..." Пісні і ро
манси Я.Френкеля і ' К.Ван- 
шенкіна. 12.55 “Метаморфози 
живопису". Науково популярний 
фільм. З і 4 серії. 14.00 Новини 
/з сурдоперекладом/. 14.20 
Діалог у прямому ефірі. 15.00 
Клуб мандрівників. 15.45 Теле- 
лоція. 15.55 ТБ “Нева". 16.15 
Панорама. 16.55 Уолт Дісней 
представляє... 17.45 Новини. 
18.00 Чудова сімка. 19.00 
Недільна кінопрограма. Вперше 
на телеекрані. Художній фільм 
“Ласкаво просимо до слави”. 
/Італія/. 21.00 Підсумки. 21.45 
Спортивний уік енд. 22.00 
Вечірнє музичне кафе “АРС”. У 
перерві — 23.00 Новини.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7 00 Вісті 7.20 "Довга дорога з 

Фріулі”. Документальним фільм
8.15 Спасибі. Господи. Я вільним..
8.45 Хочете, вірте... 9.15 Програма 
“.Ключ" 9.45 "Пригода в ко
ролівстві". Ляльковим мультфільм. 
2 серія 10 15 Ати-бати . 10.45
Неділя у провінції. “Музей садиба 
Поленово". Частина 2. 11.30
Відкритий чемпіонат США з 
тенісу. 12.30 Селянське питання. 
"Сімсот років і один день”. 13 00 
Вісті. 13.20 Телетеатр Росі». Ф Со
логуб "Дрібним біс". 15. 15 
Прем'єра мультфільму "Жар пти ' 
ця”. 2 серія 16.20 Історії великі 
сини. 16.50 Непізнаним всесвіт. 
17.35 Ретро. "А Рамкін та інші..." 
18.00 Чемпіонат України з футбо
лу Торпедо" — "Динамо" /Київ/
1 тайм 18.45 Обличчям до сто
лиці 19.00 Концерт артистів кла
сичного балету 19.35 Фільм виста
ва "Назар Стодоля”. 20.45 Фарс- 
мажор. 21.15 "Ем. на лінкорі". 
Художнім філ» м 21.55 Реклама. 
22.00 Вісті 22 20 Спортивна кару
сель. 22.30 "Від пітьми до світла” 
Супершоу театру "Тр'іллер” 
О. Шкуратова.

До відома телеглядачів!
У програмі телепередач можливі 

зміни. Слідкуйте за
повідомленнями дикторів телеба
чення і радіо.

Редакції газети “Молодий комунар" терміново потрібна друкарка зі знанням української 
Дзвонити: 22-54-26. 22-59-82. 22-04-84.

мови для тимчасової роботи.
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НА ДОЗВІЛЛІ
• з життя

ЮРІЙ АИЗЕНШПІС
Один із "найкрутіших" на 

сьогоднішній день продюсерів, 
відомий багатьом по роботі з 
групами "Аліса”, трохи пізніше 
“Кіно", “Технологія”.

— Юрію, у вашій справі не 
останню роль відіграє ючний 
розрахунок. Чому після розпаду 
“Кіно" ви поставили на нікому 
не відому в той час “Техно 
логію”?

— Після смерті Віктора Цоя 
я став одержувати запрошення 
від відомих музикантів — Воло
димира Кузьміна, Ігоря Талько 
ва, Михайла Муромова. Але ці 
пропозиції мене не зацікавили.

“Технологію”, вірніше, музи 
знав ще 

групі 
група 

в ор-

якантів “Технології", 
по роботі
“Біоконструктор". 
якось взяла 
ганізованому мною фестивалі 
мІнтepшaнc-90,,, тоді я й звернув 
на них увагу. Копи вони розпа 
пись. я уважно стежив і за 
"Біо", і за “Технологією”. “Біо" 
майже весь літній тур 1990 року

в
Ця 

участь 
мною

працювала в одній програмі з 
“Кіно”, та й Віктору Цою под
обалось те, що робила ця гру
па...

Музиканти “Технології” знай
шли мене в той самий момент, 
коли я був зайнятий створенням 
фонду пам’яті Віктора Цоя. 
Рішення працювати з “Техно
логією" я прийняв трохи пізніше 
— весною 1991 року.

— Ну а чим, якщо не секрет, 
займаються зараз музиканти 
“Кіно”?.

— Ігор Тихомиров і Юра 
і планів 

сцену. Зараз 
вони працюють у студії. Можли 
во, це буде їх спільний проект, 
а може — кожен займеться 
сольною роботою. Остаточно і 
без поворотно вирішив порвати 
з музикою Густав. Його ос
таннім часом, ще при житті 
Віктора, робота в “Кіно" дуже 
обтяжувала, і група не розпада 
лась тільки завдяки сильній 
дружбі між музикантами. Тепер,

наскільки мені відомо, Еустав 
займається живописом.

— Юрію, багатьом відомо, 
що ти більший період свого 
життя провів у місцях “не надто 
віддалених”.

— Для мене це був важкий 
- неприємний період. Вас, зви
чайно, цікавить причина... На 
самому початку своєї діяльності, 
в середині 60 х, я створив до
сить відому на той час групу 
“Сокіл", і займався організацією 
концертів цієї групи, котрі в 
силу відомих соціальних причин 
мали нелегальний характер. Це 
були так звані підпільні концер
ти, коли міліція вривалась в зал 
і тягла музикантів і слухачів за 
волосся у найближче
відділення. Самі розумієте, це 
не могло продовжуватись довго. 
В результаті — найкращі роки 
свого життя я провів, на жаль, 
не найкращим чином...

С.БОЛЬШАКОВ

МКП фірма “ПОГЛЯД” м.Кіровогра/ь нул. Полтавська, 71. 
ПОНЕДІЛОК, ЗІ СЕРПНЯ

“Аліса в країні. чудес". Мультфільм.
"Рембо-1". У головній ролі С.Сталлоне. Бойо
вик „ г- ."Біжи". В головній ролі П.Дем єр. Бойовик. 

"Генрі". /Портрет ман’яка-вбивці /. Жахи 
"Поліцейський з майбутнього-2 Фантастика 
“їй про мене жодного слова . Комедія 
“Мовчання ягнят” /Оскар-199 1 / . Тріллер

ВІВТОРОК, І ВЕРЕСНЯ
“Суцеркіт". Мультфільм. 
"Рембо-2". Бойовик.
“Атор — бойовий орел". Пригоди. 
"Іззовні". Жахи.

J "Війна дюн". Бойовик, фантастика. 
"Видати під заклад". Бойовик, комедія. 
"Ох же ця наука". Комедія для дорослих

СЕРЕДА. 2 ВЕРЕСНЯ
Мультфільми У.Діснея 
"Рембо-3". Бойовик.
"Потерпілі аварію корабля". Пригоди 
"Голод”. Жахи.
"Рок Дракула^. Комедія.
"Нью-Йорк". Бойовик
"9 1/2 тижнів". У головних ролях М.Рурк
К.Бесінджер. Фільм для дорослих.

ЧЕТВЕР. З ВЕРЕСНЯ
"Флеш Гордон". Мультфільм. 
"Приречена жертва". Бойовик.
"Смерть у космосі". Фантастика. 
"Моніту". Жахи
"Середня школа США". Боиопик.
"Супсрполіцейський- з Майямі". Комедія. 
Дика Орхідея!. Фільм для дорослих.

П'ЯТНИЦЯ, 4 ВЕРЕСНЯ
Всі собаки попадають у рай". Мультфільм. 
"Ті. хто пропав безвісти". В головній ролі 
Ч.Норріс. Бойовик

"НезворушіТйвий”. Бойовик. 
"Пацюки". Жахи.
“Безжалісний-2". Бойовик.
“Мене звати Трійцею". Комедія.
"Море кохання". В головній ролі А.Пачино 
Детектив для дорослих.

СУБОТА, 5 ВЕРЕСНЯ
"Том і Джеррі". Мультфільм. 
"Агент". У головній ролі Ч.Норріс. Бойовик. 
"Роботи-бійці". Фантастика.
“Нічна зміна". Жахи. 
"Школа злодійства-1". Комедія. 
"Таємне побачення". Бойовик, комедія. 
"Месниця". Бойовик для дорослих.

НЕДІЛЯ, 6 ВЕРЕСНЯ
“Том і Джеррі". Мультфільм. 
"Розбійники". Пригоди. 
“Відьми". Містика.
“Демони-2". Жахи.
"Школа злодійства-2". Комедія.

10.00
11.30

13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

• Французькі
ПРО ЩЕПЛЕННЯ

Під кабінетом лікаря між пацієнтами заходить 
розмова про користь щеплення.

— Дурниці все це, — категорично заявляє один із 
них. — Минулого літа я зробив прививку і на другий 
день зламав ногу.

— Цілком може бути, — погоджується другий, — 
сиворотка діє не одразу.

ВЛЕТИТЬ У КОПІЙЧИНУ
Дама розповідає механікові автогаража про полам 

ки у своїй машині. Вислухавши її до кінця, механік 
резюмує:

— На “пшик-пшик-пшик", мадам, можете не звер 
тати уваги. А “тах-тах-тарах" влетить вам у добрячу 
копійчину.

♦ ♦ ♦♦ +♦
Каспарян не полишили 
повернутись на

анекдоти

13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30 “На гребені хвилі". Детектив: 
2130 "Полювання на зайців". Комедія.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

Загублений виданим
Кіровоградським машинобудівельним технікумом на 
їм я Горобця Ігоря Філіповича вважати недійсним.

♦

10.00
1 1.30

У МЕТРО
Чарівна жінка увійшла в метро, і відразу ж підвівся 

з місця чоловік.
— О, не варто турбуватись, — томно промовила 

красуня й притримала його рукою.
Але той знову зробив спробу підвестися.
— Кажу ж, не варто, — поблажливо усміхнулася 

дама.
— Пані, — нарешті заблагав чоловік, — через вас 

я пропустив третю зупинку.

ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ.
— Мамулю, звідки беруться діти? — набридає 

матері маленька Жаклін.
— Це дуже довга історія. Колись пізніше розповім.
— А мені всю історію й не треба. Ти розкажи лише 

початок...

Загублений студентський квиток. виданий 
Кіровоградським педінститутом на ім’я Розендильд 
В.В.. вважати недійсним.

+ + 
+ + ♦ + ♦

♦

♦ +'

Зразковий хореографічний ансамбль 
“Росинка” Кіровоградського обласного
державного дитячо-юнацького центру

оголошує набір хлопчиків та дівчаток 5-7
років до

КІНОТЕАТР "ЗОРЯНИЙ" /"КОМСОМОЛЕЦЬ"/
Незрівнянний комісар Катані на екранах "Зоряно 

го" — Мікеле Плачідо у фільмі "Афганський злам". 
Тільки один сеанс з 31 по 6 липня. Зручний для 
вас час — 20 год. 20 хвилин. Поспішайте! На сеансах: 
12.20; 14.20; 16.20; 18.20 ви зможете подивитися
гостросюжетний пригодницький фільм “Вовкодав".

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО
"Поліцейський з Голівуда" — ця пригодницька 

стрічка демонструватиметься у червоному залі на 
сеансах: 10.10; 12.10; 14.10; 16.10; 18.10; 20.10.
Фільм американський, зрозуміло. У зеленому залі 
на вас чекає зустріч з тим. що "мейд ін . Тут 
демонструватиметься детектив з типовою поки що 
"для них” назвою "Найнятий для убивства". Сеанси: 
10.20; 12.20; 14.20: 16.20; 18.20; 20.20. Пішли в кіно, 
полоскочемо нерви. “Багаті" вже наплакались, сліз 
бракує!

♦ ♦

4V підготовчих груп.
відбір
ЗО серпня 

15.00 ГОД.
Калініна, 

на

Конкурсний 
проводитиме І ВСЯ 

1992 року о 
Адреса: вул. 

36 /новобудова
набережній Інгулу 

біля площі Профспілок/. 
Телефон для довідок: 

24-42-54.

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ”
Запрошуємо подивитись італійську 

"Сеньор Робінзон". Адже г-- 
канські потрошителі. Під небом ____ ____
сміятись вміють! Про час демонстрування фільму і 

• про те. які зустрічі вас чекають у нашому кінотеатрі 
ще — про це ви довідаєтесь з афіш або ж 
подзвонивши по телефону: 55-51-21. Чекаємо!

КІНОТЕАТР “МИР”
З 31 серпня по 6 вересня у нас демонструвати

меться двосерійна американська стрічка "Жити І 
вмерти в Лос-Анджелесі". Початок сеансів:' 12.00; 
16.00; 18.20; 20.20. Не витрачайте часу на роздуми 
ми вас чекаємо!

/ кінокомедію 
ва^м набридли амери- 
:z^z.i сонячної Італії

3с7оа^НД,ЙлКУКС?іМТСЬКИЙ к?ит°к на ім'я КУКСА А.Д "ф^ 
та БУРАКОВЛ Д.Д.. видании Кіровоградським вищим Т 
льотним училищем цивільної авіації, вважати недійсним.

| Засновники—координаційна
і рада СМОК 1 трудовий .

колектив редакції і
і Наш р/р М 002700202 у дирекції Я 

Укрсоцбанку м. Кіровограда, МФО І
| 323293.

НАША АДРЕСА:
1 316050, МПС, р
Е м. Кіровоград, Е*
в вул. Луначарського, 36. ”

Телефони: редактора * 22-54-26; відповідального сой« 
ротарл — 22-27-65; секторів: економіки та екології — 
22*04-84; культури І моралі — 22-29-92; комсомольського 
життя та політики — 22-04-84; учнівської та студент* 
ськоТ молоді — 22-59-82; соціальних проблем — 24-66-79; 
робітничої молоді І спорту -* 24-64-21; фотолабораторії 
- 24-94-94: коректорської - 23-61-83; оголошень - 
22-59-82; бухгалтерії — 22-47-22.

Обласна друкарня, м. Кіровоград, ■уя. Гяїнии, а. Тираж 5.700 Зам.

1 Газета виходить щосуботи. індекс 61103.
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