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ЖИВА МАРІАННА

ВАШІ КУМИРИ
Дорогі шанувальники клубу “Ваші кумири"! Ми раді, що ваші ряди
^Вюповнюються, і повідомляємо, що можемо виспати фото популярних артистів
'Ф.КІРКОРОВА, В.КАСТРО, Р.ГЕРРИ,Ж.-К.ВАН ДАММА, С.СТАЛЛОНЕ, А.ШВАР
ЦЕНЕГГЕРА, В.ЦОЯ, М.ЧАКРАБОРТІ, В.ПРЕСНЯКОВА. Н.НЕГОДИ. І.ТАЛЬКОВА,
Д.ХАРАТЬЯНА, Д.МАЛИКОВА, С.ЖИГУНОВА, МАДОННИ, Б.ТІТОМІРА, А.ДЕЛО
ЮНА, Ш.КАПУРА. Ю.ШАТУНОВА.

одного

знімка

—

16

КРБ.

З будь-якого поштового відділення відправте цю суму на розрахунковий
рахунок 002700202 у дирекції Укрсоцбанку. м.Кіровограда, МФО 323233 і
квитанцію про відправлення грошей, конверт зі своєю адресою ВГОРІ та
замовлення /чиє фото хочете мати/ шліть за адресою:

. Кіровоград-50,

КРБ.
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ЦІННО-ПУБЛІЦИСТИЧНИМ ТИЖНЕВИК

ф

Ціна

19 вересня

редакція газети “Молодий
“Ваші кумири”.

комунар”,

У Великому театрі в Москві
залунали перші звуки “Лебеди
ного озера”. Публіка, ще не
зосередившись, стримано за
аплодувала,.. і раптом завору
шилася, позривалася з місць і
вибухнула оваціями. Такий фу-*pop спричинила поява в ложі
однієї глядачки, котру впізнав
би кожен на просторах колиш
нього СРСР. Глядачі на ура
сприйняли мексіканську актри
су Вероніку Кастро в той час,
як в урядовій ложі сиділа куди
більша знаменитість — Гене
ральний секретар ООН Бутрос
Галі. Але що там ООН, коли
тут жива Маріанна! Перебуван
ня Вероніки Кастро в Москві
було тріумфальним. Бага
томільйонна аудиторія, затаму
вавши подих, ловила передачі
Останкіно, аби тільки вгледіти

на екрані свою улюбленицю.
Такий успіх випадає небагать
ом акторам. Хоча заради спра
ведливості слід сказати, ЩО
популярності у нас актриса
досягла завдяки не тільки та
лантові й чарівності, а й жан
рові стрічки, яка познайомила
нас з Маріанною. Мелодраму
люблять в усьому світі; особ
ливий' же інтерес до неї в
“одній шостій"', як іноді нази
вають нашу колишню країну,
колега Вероніки Кастро пояс
нила так: “Наших багатих
найбільше люблять у бідних
країнах". Зостається погодити
ся і втішатися хоча б тим, що
серіалу про благоустроєний
побут і ввічливе поводження з
дамами
видно
кінця...

%

ВАШІ КУМІРИ

*
*
*
■ УВАГА! Ще один сюрприз
*
*
для вас!
*
Дорогі, читачі, багато з вас
В.КАСТРО і деяких рок-груп. *
*
бажали б мати не тільки фото
Порядок розрахунків буде *
популярних артистів, а й пла
кати з їх зображенням. Ми
можемо їх вислати /навіть
кольорові/. Але майте на
увазі — плакати пересилати
муться зігнутими /хоча їх лег
ко розрівняти праскою/ і з урахуванням податків та поштових витрат коштуватимуть
дорожче, ніж ви могли б купи
ти їх у кіоску. Орієнтовна ціна'
одного КОЛЬОРОВОГО^ВЕЛИКОГО ПЛАКАТА —*160
крб. Якщо ви на таке згодні,
напишіть нам. На сьогодні є
можливість висилати плакати
з портретами Ж.-К. Ван ДАМ
МА. А.ШВАРЦЕНЕГГЕРА,

;
“
□
“
□
■
■
°

:

УМОВИ

Звертаємо
Вашу
увагу:

Через
величезну
точно таким, як і за фото.
кількість замовлень і пе
фотола
Присилайте нам заявки' наІ ♦ ревантаженість
І
плакати /ГРОШЕЙ ПОКИ ЩОт1бораторії ми не всти
ВІДПРАВЛЯТИ НЕ ТРЕБА/, ♦'гаємо виконати частину
* ,замовлень так швидко,
аби ми дізналися про ваші1 *
як хотілося* б. Наприк
.
смаки і бажання. Якщо набе * лад, останнім часом за
.*
реться достатня кількість * гальмував
розсиланая
замовлень, ми надрукуємр * знімків деяким замовнив “Молодому комунарі" *. кам невпинний потік за* явок на портрет Р.ГЕР
список плакатів.
*
Нагадуємо тим, хто не пе * РИ. Тому просимо не
*
редплачує нашу газету — во * думати, що ми про Вас
на виходить по суботах. У * забули, і мати на увазі,
* що строк виконання за
Кіровограді надходить у *
мовлень 1-4 тижні, хоча
кіоски того ж дня, в області — . ** більшість із Вас; одержує
в понеділок-вівторок. Че * жадані
фото
через
каємо замовлень!
* кілька днів. Просимо та
* кож не висилати грошей

*

КЛУБУ

РОБОТИ

КРБ.

□
і пришліть на вищевказану адресу редакції "МК" квитанцію про відправлення грошей.
■ вашу коротку об'яву із зворотною адресою і три чисті конверти. Тоді листи слатимуть вам.
□
АДРЕСИ АБОНЕНТІВ РЕДАКЦІЯ ЗБЕРІГАЄ.В ТАЄМНИЦІ.
і-............................................. = 0 = = = =.......................... = = = = =ооооооо

ЦІНА ЦЬОГО
ФОТО 40— КРБ.
Чекаємо'заявок, усьо
го найкращого!

КЛУБ

“ЗНАЙОМСТВ”

Якщо ви хочете познайомитися з авторами наших оголошень, пишіть їм: 316050,
м.Кіровоград, вул.Луначарського, 36, редакція газети “Молодий комунар”, “Клуб
знайомств”, абоненту № ...
Ми БЕЗПЛАТНО перешлемо вашого листа адресату.
Ви можете самі дати оголошення про знайомство. З будь-якого поштового відділення
перекажіть на розрахунковий рахунок “Молодого комунара" № 002700202 у дирекції
Укрсоцбан^у м.Кіровограда, МФО 323293

32

адресу редакції
тільки
на. банківський
рахунок.
А
тепер
дуже
приємне повідомлення:
наша картотека поповни
лася. Пропонуємо фото
актора
мексіканського
КАГІЛЬЄРМО
ПЕТІЛЬЙО, ^котрого Ви,
звичайно, впізнали — це
виконавець ролі Бето у
телесеріалі “Багаті теж
плачуть”.

...................................................................................................................................................................... .

ЗНАЙОМСТВ

37-річна жінка звичайної зовнішності, струнке, 170 см, не п’ю, не курю.
Потребую матеріальної, господарської і моральної підтримки неодруже
ного інтелігентного чоловіка 30-40 років, котрий буде etwa городжений
спілкуванням з. інтелектуальною, гарно вихованою особою, г
“
котра
має
нахил до мистецтва і почуття гумору. Відповім тільки на листи
--І 3-фото,
які при потребі поверну.

К.
Аб. 290.
Мені 31 рік, 165 см, симпатична, струнка, не схильна до ПОВНОТИ,
освіта вища, матеріально і житлом забезпечена, енергійна
хороша
хазяйка, спокійна. Маю дочку. Хочу познайомитися з мужчиною" до" 38
рьххаи/агь
ил
"7ГЧ
С. . —— - років, не нижче 170 см, котрий хоче бути щасливим, мати міцну^ім'ю У
ПЬЛППУ иойАІПиіІ.'П ilttUllkn ПЛПЛ П uiz'T,
——.
_ї________ -___
_
людях
найбільше ціную порядність. кім...:
вірністьГвідданІсть
ї Фото’обов
’язково
поверну.
Аб. 292.
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ДАЄ

ПОРАДУ?

вистачає палива; а це зна
Відбулося
розширене
засідання
координаційної чить, що немає грошей ку
ради по стабілізації еко пувати. Зрозуміло, питання
про необхідність знизити
номіки при обласній де
споживання лякає промис
ржавній адміністрації, яке
провів перший заступник |ї ловців.
На нараді у Е.П. Рейзвіха
голови Е.П. Рейзвіх. Слу
мова
про
не
халося одне, надзвичайно йшла
раціональне , використання
важливе
питання:
електроенергії.
про
підготовка
до
зими.
Чи
відсутність
економії, про
готова
наша
область
необхідність думати і ще
зустріти морози і що нас
раз думати.
як
же нам
взагалі чекає?
господарювати
далі.
Не
Говорили
про
щоденні
втримувалися присутні і від
турботи виробничників, про
взаємних
образ.
незахищеність
громадян,
Керівникам
підприємств
на яких сунеться нове под
здавалось, що керівництво
орожчання цін на енерго
‘Дніпроенерго’’ говорить з
носії.
з. позицій
моно
Та й*сьогодні при старих ними
поліста. а »те в свою чергу
цінах становище з енергією
досить напружене. Вироб- • знаходить гріхи у спожи
вачів.
ничо-енергетичне
Одним словом, розмова
об’єднання “Дніпроенерго"
була
цікавою.
хоч
і
не
виходячи з фактичної наяв
зовсім зрозумілим залиши
ності палива, знайшло мож
ливість встановити рівень лось. наскільки ж ми готові
споживання електроенергії
до того, щоб пережити зи
му. Однак, не слід вважати,
для
промислових
що у підготовці до зими
підприємств на четвертий
взагалі нічого не робиться.
квартал 1992 року у розмірі
73
відсотків
фактичного
Робиться Ось і на нараду
споживання минулого року
зібралися, щоб сказати про
Не всім підприємствам це
це. Давайте трохи більше
подобається, але що нака оптимізму. Не завадить.
жете робити? Наявних по
В.
ЛЕВОЧКО.
тужностей не вистачає, не

ПОТІКАЛИ ВІД ДІТЕЙ
У жовтні 1991 року
Верховною Радою Ук
раїни прийнято Закон
гПро громадянство Ук
раїни.
Велика
відповідальна
робота
покладена на паспорт
ну службу РВВС. Про
водиться підготовка до
видачі нового паспорта
громадянина
України
У зв'язку з цим у нині
діючі паспорти людей,
які проживають на Ук
раїні і виявили бажан
ня стати її громадяна
ми. вносяться замість1
написів "СРСР”, "Пас
порт громадянина Со
юзу
Радянських
Соціалістичних
Ре
спублік"
написи
“Ук
раїна" і "Паспорт гро
мадянина України".
Починаючи з нового
1993 року, громадянам,
які
прийняли
грома
дянство
України.
бу
дуть
видаватись
пас
порти нового зразка
Новий паспорт гро
мадянина України до-

зволить нашим грома
дянам використовувати
цей паспорт як у своїй
країні, так і за рубе
жем не потрібно буде
виписувати
ще
один
паспорт для поїздок за
кордон.
Хочеться звернутися
•до громадян., щоб вони
бережно ставилися до
документа
За 1992 рік у Новоукраїнському
районі
Загубили паспорти 68
чоловік,
серед
них
Прокопенко О.П.. Се
ливанов А.В. Кузьмен
ко
І.А .
Хамутенцо
В.В..
Мошнягул
0.1
Портенкр С.В.. Таро
вик
НІ.,
Білоус он а
Н.М та ін.
Втікають
від
своїх
Бідних синів і дочок
ушанськии
Валерій
Анатолійович.
1966
Ви..
уродженець
деської області. Лю
башівськОго
району,
с. Гвоздівки.
Кривенко Василь Ва

сильович.
1954
Р■
уродженець м Новоук
раїнки Кіровоградської
області.
*
Карпенко Олександр
Валентинович.
рн. уродженець Мер
каської
області
Смілянського
району,
с. Великояблунівка
—
у
із
жителів
ооКому
може, за паспорласті (м
даними)
відомо
ними j
про
що с ь
іезнаходження
цих
м і с Це~
.
просимо
осіб,
в
Новоук
повідомити
РВВС
по
раїнськии
тел. • 2 16-42.

КИТАЙЦІ —
ЗА ДОСВІДОМ
Протягом кількох днів
У
ГРЕ-47,
ЩО
В
Смолі но му, перебувала
група людей геологів з
далекого Китаю.
Як
виявилось,
вони
мають намір
зайнятися
геологічною
розвідкою
земних
надр
у
своїх
північних
провінціях
І
після
попередніх
досліджень дійшли вис
новку, що за своєю будо
вою
ті
багато
чим
схожі...на українські- То
му то й приїхали до гео
логів
Смоліного
не
в
гості, а на роботу, причо
му розраховують не лише
на допомогу теорією, а й
“практикою .
Зокрема,
обговорювалась
мож
ливість направлення в Ки
тай бригади наших гео
логів. Але це — перспек
тива, поки що мова йшла
про
імовірність
відрядження в азіатську
країну
кількох
досвідчених геологів, які
консультуватимуть китай
ських розвідників надр.
Наш
кор.
Маловисківський
р-н.

ОПЕРАЦІЯ
"СИГАРЕТИ"

• Кримінал

ГОРИТЬ ДУШАі — А
НЕЮ Й 'ХАТА...

З

Подія, що сталася на жуть в міліції, діялось
початку
серпня
в це під п’яну руку, що
підсобному приміщенні траплялось
в цьому
одного
з сімействі нерідко, а
кіровоградських мaгaJ закінчилось лікарнею
зинів, не відзначалась §ля обох жінок. Маоригінальністю.
Там
уть тих слів, якими
дві • жінки
вирішили чоловік намагався вис
з’ясувати
стосунки. ловити .свої емоції
Вірніше,
помститись йому не вистачало, і
підозрюваній супер він знайшов дієвіший
ниці /справа торкалась засіб. Не особливо за
чоловіка, хоч і колиш думуючись над тим.
нього/ вирішила одна якими будуть наслідки
з- них і... хлюпнула їй цього емоційно кисло
в лице кислотою. По тного сплеску. Дове
страждала з опіками 2 ли...
і 3 ступеня опинилась
53-річного громадя
в лікарні, а нападни нина К. із Псбузького
цею зайнялась міліція. Голованівського райоМожливо я й не по ' ну, за його думкою,
верталась би до цього теж “довели", тому и
випадку, бо приємного вирішив чоловік влаш
було в ньому мало, та тувати своїм “кривдни
й у Кіровському РВВС, кам”
Варфоломіївську
котрий
з а й н я в с'я
ніч. Узяв та й підпалив
розслідуванням глибокої ночі чотири
інциденту, .говорили хати в селі Пушково,
про нього
неохоче. господинями яких були
Навіщо, мовляв, чіпати старі жінки /старшій з
цю справу і шукати в них 97, наймолодшій —
чужому нещасті якоїсь 60/. А чого там бабусь
сенсації. Не з добра, боятись: це ж не з
видать, жінка скоїла добрячим молодиком
це значить довели...
до бою ставати. Та й
Оце “довели" не да
розуму для цього діла
вало мені спокою. Бога багато не треба, тому і
ради, та скільки нас "знищено вогнем осо
доводять скрізь і всю бисте майно і домово
ди:
інколи
мову лодіння вказаних гровідбирає від чергової мадян", а одна з безпідлості чи зухвальст
невинних жертв
---------від
ва. Але кидатись на одержаних опіків по
кривдника з ножем чи мерла.
поливати його кисло
“Дивись на вік — і
тою — хіба є виправ
питайся розуму” - гладання цьому самосуду, сить народна мудрість.
після, якого із “доведе На жаль, у нашому
ного” страждальця лю брехливому
дина враз
перетво суспільстві, де дума
рюється на злочинця? ють — одне, кажуть —
Бо, керуючись тим, що друге, а роблять —
“довели",
обриває третє, мудрість давно
чиєсь життя чи робить не в пошані. І ніхто не
молоду здорову люди
хоче підставляти праву
ну напівінвалідом.
щоку, якщо вдарили по
Я не поверталась би лівій.
до цього, якби через
Навіщо? Коли можна
кілька тижнів злощасна ефектно пустити по ній
кислота не випливала хімічні нзтьоки.
знову у міліцейських
Або — ерником під
зведеннях. На цей раз стріху... У 53-и роки,
у Долинській, де 80
лоча ще в дитячому
літній чоловік • “на віці вчать, що бавитись
грунті особистої непри
сірниками
зась. Бо
язні" облив нею свою буде — вава. •
співмешканку і її дочку
А дядькові — тюрма.
/та якраз приїхала до
О.ПИЛИПЕНКО.
матері в гості/. Як ка-

V.

Міським
відділом
внутрішніх справ спільно
з
Ленінським
і
Ці чудові паляниці печуть на
Новоукраінському Кіровським райвідділами
хлібозаводі. А щоб звідтіль автомобілі виїжджали по проведено операцію “Си
селах навантажені ще й смачними тістечками, немало гарети” по виявленню не
зусиль докладає кондитер Марія Григорівна Крупецька,
яка нам сказала, що в її райцентрі до паляниць цілий законного продажу сига
сезон був і і$вас.
рет. Із 42 перевірених
ФОТО
В.ГРИБА. громадян складено акти
на 9 чоловік, котрі ^не
БІЛЬШЕ
ДІСТАЄТЬСЯ
мали
дозволу
на
ФЕРЕНЦУ
ЛІСТУ...
торгівлю. Товар,
зрр
Якщо піти вулицями
зуміло, вилучено, Г оре
свята та різні заходи. А
Кіровограда, то знайдемо
продавці будуть оштра
от у Ференца Ліста квіти
пам’ятні дошки та ба
фовані.
майже щодня...
рельєфи на честь наших
На жаль для емоцій у
Це "аномальне" явище
земляків і видатних гос
пояснюється просто. По
курців
підстав мало. One
тей — Нейгауза, Шима
руч торгують квітами і всі
рація
кіровоградської
новського і Ліста. Це му
залишки та некондиція
міліції не додасть товару
зиканти. А ще є письмен
дістаються “улюбленому"
на прилавок. Сигаоети як
ники. драматурги та інші
музиканту. Може, це і
йшли “наліво”, так і йти
знаменитості.
справедливо. Адже музи
Та дива дивні: квіти
муть. Мудро сказав один
ка — це так прекрасно...
вони одержують лише на
курець зі стажем, якому
А.АВДЄЄВ.
я
розповіла
про дії
ВИБРАНЕ
кіровоградських
право
Цікаві
факти
з
життяі
люди на заводах працюваохоронців і про акти спе
більшовицького
лідераі
ли за ... 8-10 карбованців.
кулянтів сигаретами: “А
навів у Петрівській рай
З
суспільно
корисною
онній газеті "Трудова слапрацею в Ульянова теж не
мені ті акти до одного
і ва" голова районної ор
надто
великі успіхи.
Як
місця", — дещо грубувато
ганізації Руху А. Рябоконь.
відомо, він мав диплом
За його словами.
Ленін і
адвоката За все своє житрезюмував він. Та мені,
платив . собі
з
партійноїI
тя вів 5-6 справ про дрібні
зізнаюсь, також. Тільки
каси 200-300 франків на•
крадіжки
Жодної
/’/
місяць. "Крім того, аж до
справи не виграв. Але це
не з міліції питати треба.
1916 року, коли померла
не
завадило
нашим
Вона сама бички смалить.
його мати, одержував від
ідеологам
зображувати

ВСІХ

І
ПРО

неї
по
200-300
ванців. Це в той

карбрчас. як

ЛЕНІНА

його як великого
юриспруденції"

знавця

В.ФЕДОРОВА.

ПОДОРОЖЧАЛО • • ® ЗДОРОВ’Я
Важко нині в Олек
сандрівському
районі
знайти людину, котра б
не зверталася з якоюсь
болячкою до лікаря. Так
, як
у
нашому
районі
спеціалісти, як і скрізь, є
здебільшого в райлікарні,
то зміни, які там сталися
стурбували всіх.
Приміром,
чутки
в
один день без телефону
поширилися
по
селах,
мовляв; медицина стала
Платною. В наших краях
же; так: до істини не
дійдуть, а словами себе й
Інших
наелектризують.
Тож аби дізнатися, що
там сталося “ в меди
цині", я вирішила про все
розпитати
головного
лікаря
райлікарні
М.Г.
Васько.
Марія Григорівна, на

певно, на цю тему роз
мовляла з багатьма: дане
запитання II зовсім не
здивувало. Платні послу
ги?
Звичайно,
будуть.
Але це ще не значить, ще
за все лікування доводи
тиметься розплачуватися.
Лікарня,
керуючись
певними
документами,
вирішила трохи заробля
ти грошей сама. Таким
чином, десь із половину
витрат вона оплачуватиме(
із зароблених коштів, а
половину, звичайно, по
криватиме дотація. У то
му числі й витрати на
ліки, яких ще в нашій
лікарні
вистачає.
Хоча
все це — старі запаси.
Грошей у наш час зай
вих не буває ніде, тим
паче в медицині. Наприк
лад,
скоротилася

кількість підсобних гос
подарств, звідки завози
лися продукти харчуван
ня дляі хворих. Навіть
дітям, про яких турбуються
особливо,
нема
змоги купити
І
пелюшок,
які
закінчуються,
урізноманітнити
раціон
харчування.
Щоб якось поліпшити
скрутне фінансове стано
вище, в лікарні запрацю
вав кооперативний стома
тологічний кабінет, впро
ваджено
плату
за
здійснення абортів, а до
кінця нинішнього
року
планується ще збільшити
кількість платних послуг.
Усе це—вимушені кроки

нашого
життя.

сьогоднішнього
т.
МОРОЗ.
Олександрійський

ДОВКОЛА
На четвертий день
перебування в Москві
нерви у Вероніки Ка
стро
не витримали
Перша істерика тра
пилась
з
нею
у
вівторок, вдень після
прес-конференції
□
Будинку журналістів.
Однією з підстав було
те,
що напередодні
“зірка" загубила су |
мочку.
В результаті
вона відмовилась від
обіду
в
ресторані
“Разгуляй" , де місця
вже
були оплачені.
Увечері
Кастро 4
відправилась в “Ос
танкіно”,
де
дала
чарівний концерт, але
коли публіка кинулась
дарувати їй подаруй
ки, “Маріанна” знову
відчула себе незатиш
но. Залишивши сцену,
вона знову впала в
істерику, і, повернув
шись до готелю, за
перлась у себе в но
мері, куди не могли
потрапити навіть ор
ганізатори
візиту.
“Все таки вона не ра
дянська
жінка”,
прокоментували вони.

* * *

Навіть через три
роки
після
Інтердівчинки",
що
мала шалений успіх у «
глядача, актрису Оле
ну
Яковлеву
пе- ‘
реслідує імідж її ге&оїні.
Як
правило
лена відпочиває з
чоловіком,
але ось
недавно приїхала в
Сочі одна. Всю ніч у
неї в номері не за
мовкав
телефон:
дзвонили мужчини із
кавказьким акцентом,
вимагали у актриси
відкупа за ‘роботу на
чужій
території".
Вранці організаторам
фестивалю,
гостем
якого
була
Олена
Яковлева.
довелося
вести
переговори з
шефом
готельної
мафії.

* * А

Схоже,
у Львові
з’явились
перші на
території
,
,
колишнього
Союзу власники при
ватних
літаків.
На
думку американської
корпорації “Юнайтед
Стейтс
сейлз"
на
з’явились
комерсан
ти, для яких власний
літак — не розкіш, а
виробнича
не
Кількість
обхідність.
потенційних покупців
поки
не
перевищує
десяти, однак це ли
ше початок.
* * *
Віднині
ДО
офіційних
свят
дорівнюються дні на
родження кожного із
трудівників
Донець
кого
бавовняного
к о м. б і н а т у. .
Іменинники одержали
право на позачерго
вий
вихідний,
що
рідне
підприємство
оплатить по тарифній
ставці.
* * *
Недавно представ
ники
обласної
ор
ганізації Української
республікансько:
партії оприлюднили у
Полтаві звернення до
Президента України.
У своєрідній програмі
Дій
на
найближче
майбутнє вони пропо
нують: “7 листопада
1992
року провести
всеукраїнський субот
ник по очищенню від
людиноненависниць
КО1
колоніально
шовіністичної
сим
воліки".
Отже, хоч Москва
Сортувальна
тепер
вже й
■- за кордоном,
ініціаторів
“великих
починів
у
нас,
здається, не" бракує.
Тепер їм залишається
знайти того, хто пого
ДИВСЯ б пізньої осені
нести найбільшу ко
ЛОДУ- Хрещатиком.

г

V

вівторок
■ 22 ВЕРЕСНЯ
1 ПРОГРАМА УТ

понеділок
■ 21 ВЕРЕСНЯ
1 ПРОГРАМА УТ
До уваги телеглядачів!
У
зв’язку з профілактикою
техзасобів Міністерства зв’язку
України у понеділок, 21 вересня,
ранкові передачі УТ-1, каналу
“Останкіно", каналу “Росія" та
УТ-ІІ по республіці транслюва
тись не будуть. Передачі каналу
“Останкіно" транслюватимуться
лише у Києві.
16.00 УТН. 16.05 Канал “Д".
17.05 В.-А.
Моцарт. Квартет.
17.35 Філ>м “Богородиця". 18.10
Запчастини для душі. З циклу
“Через обставини, що склалися".
19.00 УТН.
19.10 Мультфільм
“Дім для Кузьки". 19.30 “Хто
ми...”
Громадсько-політичний
відеотижневик. 20.30 Акценти.
20.45 На добраніч, діти. 24.00
Дніпро. 21.35
Співоче
поле.
23.05 УТН. 23.20 Кінозустрічі.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини.« 5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
Брейн ринг.
9.50
Нове
по
коління вибирає. 10.40 “Мішок
яблук”. Мультфільм. 11.00 Нови
ни з сурдоперекладом.
14.00
Новини
з
сурдоперекладом.
14.20 Телемікст. 15.05 Блокнот.
‘ 15.10 Уолт Дісней представляє.
16.00 Народні
мелодії.
16.15
Розповідь про мальтійських ска
утів. 16.45 Відпочивай. 17.00 Но
вини. 17.20 Футбольний огляд.
17.50 НЕП. 18.20 Вперше на
телеекрані. Художній фільм “Що
посієш...” 19.45 Вечірня казка.
20.00 Новини. 20.40 “Коли ми
були молоді..." По сторінках пе
редачі
“Театральні
зуст
21.10 “Нова студія" пред
“Будка гласності". 21.20
30. 21.45 Одначе. 22.00
ефір.
22.15
Бомонд.
“Джем сейшн".
У
пер
23.00 Новини.

КАНАЛ “РОСІЯ”
ПРОГРАМА У

8.00 3 восьмої до дев’ятої,
змаційно музична програма.
‘Лицарі духу”. Документаль
телефільм “Тарас Мельни
Доля
і слово".
“Укрте
лефільм”. 9.25 Телеспортарена.
10.10
Художній
телефільм
“Нікколо Паганіні". 1 серія. 11.20
Джазова музика. 11.40 Шкільний
екран.
11
клас.
Українська
література. Остап Вишня. “Виш
неві усмішки”. 12.15 УТН. 12.30
Кінозустрічі. 13.20 Сторніки ук
раїнської камерної музики. Тво
ри Віталія Киреика. 16.00 УТН.
1.05 Для дітей. Веселка. 16.35
На допомогу
школі.
Світова
літератруа.
Лауреати
Но
белівської премії
І.О.
Бунін.
17.05 Мультфільм “Зайчисько-задавайка . 1/.25 Симфонічні тво
ри
українських
композиторів.
18.20 Реклама. 18.25 Під знаком
питання.
/Кіровоград/.
19.00
УТН. 19.10 Документальний те
лефільм “Софія Київська". 19.30
“Україна і світ". Міжнародна
програма. 20.35 “День за днем".
/Кіровоград/. 20.45 На добраніч,
діти. 21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі
Київ. Реклама та інформація.
21.40 Співоче поле. 23.40 УТН.
23.55 Програма мультфільмів для
дорослих.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини? 5.20 Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
“Півник і сонечко". Мультфільм.
8.00 Новини. 8.20 Прем'єра ху
дожнього телефільму “Багаті теж
плачуть". 9.05 Футбольний огляду
'9.35 “Астра" представляє. 10.30
Мультфільми.
11.00 Новини з
сурдоперекладом. 11.20 “Майже
смішна історія". Художній те
лефільм.
1
серія.
12.25
“Опівнічний метелик”. Коротко
метражний
художній
фільм.
12.55 “Безіменний замок . Ху
телефільм. 5 серія. 14.00
Йожній
овини
з
сурдоперекладом.
14.25 Ділові вісті. 14.40 Блокнот.
14.45 Подарунок меломану. Най
старіший
російський
оркестр.
15./0 Уолт Діснеи представляє...
16.10 Наш музичний клуб. 17.00
Новини. 17.25 Міждержавний те
леканал “Останкіно
представ
ляє. 18.00 Прем’єра художнього
телефільму “Багаті теж плачуть".
18.45 Мініатюра. Музична про
грама. 19.00 Тема. 19.45-Вечірня
казка.
20.00
Новини.
20.35
Міждержавний телеканал “Ос
танкіно"
представляє.
III
Міжнародний конкурс популяр
ної музики і пісні Голос Азії .
22.05 За Кремлівською стіною.
22.30 Авторалі Париж-МоскваПекін. 23.00 Новини. 23.25 Лю
бов з першого погляду. День
перший.

КАНАЛ “РОСІЯ", II
ПРОГРАМА УТ.

15.00 Дозвілля. Дай ла
7.00 Новини. 7.20 Час ділових
же. 15.15 Мульти-пульт
людей.
11.15
Денний
сеанс,
Дитяча година з уроко
"Жінка
дня".
Художній
фільм.
цузької мови. 16.25 Там-там но- 12.40 Селянське
питання.
13.00
вини.
16.40
Трансросефір. В істі.
13.20
Із
залу
КонстиЄвропа — Азія. 17.25 Кіпрас туціиного суду Росі
Росії.
15.00 ТеМажейка. Репортажі
|_____ з_ ______
НАТО. лебіржа. 15.30 Птах духу. 15.55
Бодабокі.
Програма п
Ал я
“Турецький меридіані. 17.55 Да дошкільнят.
Франція.
16.15
вайте з’ясуємо. 18.05 Київська Студія "Рост". Кенгуру.. 16.45
1
Тампанорама.
18.25
Телебіржа там новини. 17.00 Май'
”
Майстерня
му
інформує. 18.35 Музичний фільм зики Передач?. 2. 17.35 Сповідь.
Передача
про
життя
і
творчість
“Відлуння". 19.00 Вісті. 19.20 сина І. Рєпіна, художника Ю.
Детектив по понеділках. “Озб- Рспіна
18.00’ На
шостій
сесії
, роєний і дуже небезпечний". Верховної Ради України
19.10
19.30
До
Художній пригодницький фільм. .Київська панорама.
машній екран. Прем’єра художнь
І 20.55
Свічадо.
Науково
ого телефільму "Санта-Барбара"
пізнавальна
відеопрограма. 76 серія. 20.20 На шостій сесії
22.25 Вервиця.
Верховної Ради України.

середа
■ 23 ВЕРЕСНЯ
1 ПРОГРАМА УТ
8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма.
9.00 Свічадо.
10.35 шкільний
екран.
11
клас.
Основи
інформатики і обчислювальної
техніки. Команда повторення з
параметром.
11.05
Музичний
фільм “Я знову стою зачарова
ний”. 11.40 Шкільний екран. 8
клас.
Історія
України.
За
порізька Січ — козацька держа
ва на Дніпрі. 12.10 УТН. 12.25
Художній фільм “Ніколло Па
ганені". 2 серія. 16.00 УТН. 16.05
Для дітей. Зірки, на сцену. 16.40
ft
На допомогу школі. Українська
Бажан.
література.
М.П.
Г
Сторінки творчості. 17.101 “ШопенГана". Балетна вистава. 17.40
Телефільм “Магія". 17.55 “Живе
слово”.
/Кіровоград/.
18.40
День за днем. /Кіровоград/.
19.00 УТН. 19.10 Мультфільми
“Казка для Наталки , “Повер
нення домовичка”. 19.30 Нопстоп рандеву. 20.45 На добраніч,
діти. 21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі
Київ.
Реклама та інформація.
21.40 Майстри гумору. 22.30 Ху
дожній телефільм “Дім батька
твого". 1 і 2 серії. У перерві —
23.40 УТН.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
“Останній заєць". Мультфільм.
8.00 Новини. 8.20 Прем’єра ху
дожнього
телефільму
‘^Багаті
теж плачуть”. 9.45 Наш музич
ний клу5. 10.35 Мультфільми.
11.00 Новини з сурдоперекла
дом.
11.20
“Майже
смішна
історія". Художній телефільм. 2
серія.
12. ІО “Ну, постривай”.
Мультфільм. 12.40 “Безіменний
замок’7. Художній телефільм. 6
серія. 14.00 Новини з сурдопе
рекладом. 14.25 Телемікст. 15.10
Блокнот.
15.15
Уолт
Дісней
представляє...
16.05
Концерт
учасників Міжнародного юнаць
кого конкурсу ім. П. Чайковського. 16.25 Прем’єра докумен
тального телефільму “Моє ім’я
Панама". 17.00 Новини.
17.20
Міждержавний телеканал “Останкіно"
представляє.
17.50
Прем’єра.
документального
фільму “Ігор Ноткін. Філософ
злиденності’1. 18.00 Прем’єра ху
дожнього
телефільму
“Багаті
теж
плачуть".
18.40
Кінопанорама.
19.45
Вечірня
казк^. 20.00 Новини. 20.40 Вони
готові жити інакше. Зустріч В.
Познера з молоддю в студії
“Останкіно”. 22.00 Як живеш,
естрадо? 23.00 Новини. 23.25
Любов з першого погляду. День
Другий.

КАНАЛ “РОСІЯ", II
ПРОГРАМА УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час дїлових людей. 11.50 Денний
?Жрб^ож^и ст^піеяфілі%о'сЄ2лянське питання. 1X00 Вісті. 13.20
залу.
Конституційного
с^гду
Госії. 15.00 Козирна дама. 15.30
ра без програшу, 16.0(7 Християн
ська програма.
'Великі
питання
життя .
1о.ЗО
Там-там
новини.
И тта^гефіріЛ^ек7ГаІЯ.хй%

з’ясуємо.
1^00 На шостій
Верховної
Ради
України
Київська
панорама,
19. 1
лебіржа інформує. 19.20 До
екран. Художній телефільм,
та^арбара .
77 серія
20
шостій сесії Верховної Ра
раїни.

четвер
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24 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 26 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 27 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 “3 восьмої до дев’ятої”.
9.00 Художній телефільм “Дім
батька твого". 1 серія. 10.15
Наша слава, наша пісня. Кон
церт. 10.55 Тамара Калустян про
Фаїну
Раневську.
11.40
Шкільний
екран.
12.05 УТН.
12.20 Художній фільм “Нікколо
Паганіні". З серія. 16.00 УТН.
16.05 Для дітей. “Чиста крини
ця”. 16.35 Фізико математична
школа.
17.05 *
Турботи
підприємців. 17.45 “Лицарі ду
ху”. 18.10 Нагірна проповідь.
18.40 Музичний фільм.
19.00
УТН.
19.10 "День за днем”.
/Кіровоград/.
19.30 Бумеранг.
20.45 Ай Пі Київ. Реклама та
інформація. 20.45 На добраніч,
діти. 21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі
Київ.
Реклама та Інформація.
21.35 Хроніка МВС; 21.50 Мо
лодіжна студія “Гарт". В перерві
— 22.50 УТН.

8.00 “3 восьмої до дев’ятої".
9.00 Художній телефільм “Дім
батька твого”. 2 серія. 10.10
“Всесміх”. 11.20 Документальний
телефільм. 11.40 Шкільний ек
ран. 12.10 УТН. 12.25 Художній
телефільм “Нікколо Паганіні". 4
серія. 16.00 УТН. 16.05 Музичний
фільм. 16.25 На допомогу школі.
16.55 Сад, город. 17 10 “Зустрічі
на Садовій". /Кіровоград/. 18.00
Чемпіонат України з футболу.
“Металіст" — “Динамо". В пе
рерві — 18.45 УТН. 19.45 Акцен
ти
20.00 Дзвони Чорнобиля.
20.40 Ай Пі Київ. Реклама та
інформація. 20.45 “Дзеркало”.
Програма міської Ради народних
депутатів.
/Кіровоград/. 21.00
Дніпро. 21.35 Ай Пі Київ. Рекла
ма та інформація. 21.40 Музикан
ти проти наркоманії та алко
голізму. 23.55 Документальний
телефільм.

8.00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика. 8.30 Естрадний кон
церт. 8.55 Документальний те
лефільм. 9.25 Художній фільм
“Карантин”. 10.45 Міжнародний
благодійний турнір. 11.30 Сучас
ний дивертисмент. 12.20 УТН.
12.35 Фант лото “Надія". 13.55
Доброго вам здоров’я. 14.25 До
річниці трагедії бабиного яру.
15.25 Вербиця. 16.15 Корифеї
світового джазу та популярної
музики.
16.55
Художній
те
лефільм “Вам телеграма”. 18.00
Наше коло. 19.00 УТН. 19.10
Прем’єра документального те
лефільму. 19.20 Ай Пі Київ. Ре
клама та інформація. 19.30 Телерадіоканал “Право". 20.45 На
добраніч, Діти. 21.00 Дніпро.
21.35 Ай Пі Київ. Реклама та
інформація. 21.35 Артмайдан.
22.50 УТН. 23.05 “Рок-полігон”.
/Кіровоград/.

8.00
УТН.
8.10
Ритмїчна
гімнастика.
8.30
У
неділю
вранці. 9.30 Документальний те
лефільм.
10.20 * Зірки , ук

■ 25

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО."

5.00
Новини.
5.20 Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
Прем’єра
художнього
те
лефільму “Багаті теж плачуть”.
9.45
Кінопанорама.
10.50
Мультфільм. 11.00 Новини /з
сурдоперекладом/.
11.20 “За
пам’ятайте мене такою". Ху
дожній телефільм^ 1 серія. 12.25
“До Альдебарана". Короткомет
ражний
художній
телфільм.
12.50 “Сватання гусара". Ху
дожній телефільм. 14.0р Новини.
14.25 Телемікст. 15.10 Блокнот.
15.15 Уолт Дісней представляє...
16.05 Відкритий чемпіонат з
бальних танців серед юніорів
“Молодість". 16.50 Прем’єра до
кументального телефільм “Хи
ва". 17.00 Новини. 17.20 ... до
шістнадцяти . і
старші.
18.00
Прем'єра
художнього
те
лефільму “Багаті теж плачуть".
18.45 Музика в ефірі. Частина 1.
19.45 Вечірня казка. 20.00 Нови
ни. 20.35 Лото “Мільйон”. 20.50
Фільми
режисера
А.Вайди.
“Попіл і*алмаз". 22.30 Авторалі
Париж-Москва-Пекін. 23.00 Но
вини. 23.25 Музика в ефірі. Ча
стина 2.

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 ... До шістнадцяти і
старші.
10.35
“Котовасія".
Мультфільм.
11.00 Новини /з
сурдоперекладом/.
11.20
“За
пам’ятайте
мене такою".
Ху
дожній телефільм. 2 серія. 12.25
“Незнайома пісня”. Короткомет
ражний
художній
телефільм.
12.55 “Маріца". Художній те
лефільм. 14.00 Новини /з сурдо
перекладом/. 14.25 Бридж. 14.50
Бізнес-клас. 15.05 Блокнот. 15.10
Уолт Дісней представляє... 16.00
Л.Бетховен.
Соната
ІМ?
4
“Місячна".
16.20 Центр, 17.00
Новини. 17.25 Мультфільм. 17.35
Людина і закон. 18.05 Прем’єра
телефільму для дітей “Пригоди
чорного Красунчика". 11 серія.
18.30 Максима. 19.00 Поле чудес.
19.45 Вечірня казка. 20.00 Нови
ни. 20,40 У “Клубі детективів".
Вперше на телеекрані. Художній
фільм “Мишоловка". 22.05 ВІД
представляє:
“Музобоз”. 22.40
Відпочивай. 22.45 Програма Ікс.
0.00 Музична година. Майданчик
“Обозу". У перерві — 23.00 Но
вини. 1.00 “Маріца". Художній
телефільм.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Час ділових
людей. 11.50 Денний сенс. Ху
дожній телефільм “Санта-Барбара". 77 серія. 12.40 Селянське
питання. 13.00 Вісті. 13.20 Із
залу конституційного суду Росії.
15.00 Термінал. 15.30 Дозвілля.
15.45 “Раджа-йога для всіх". Пе
редача 2. 16.30 Мульти-пульти.
“В день збору гарбузів". 16.45
Там-там новини. 17.00 Пани-товариші.
17.15
Трансросефір.
“Урал ТБ”. 18.00 На VI сесії
Верховної Ради України. 19.25
Київська панорама.
19.45 До
машній екран. Прем’єра худож
нього телефільму “Санта Барба
ра”. 78 серія. 20.35 На VI сесії
Верховної Ради України.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час
ділових
людей.
7.55
Дозвілля. 11.50 Денний сеанс.
Художній телефільм “Санта-Бар
бара". 78 серія. 12.40 Селянське
питання. 13.00 Вісті. 13.20 Із
залу конституційного суду Росії.
15.0’0
Телебіржа.
15.30
“Мінарет". 15.50 Пілігрим. 16.50
Там там
новини.
17.05
Уолт
Дісней по п’ятницям.
“Юний
Гаррі Гудинні". Художній фільм.
2 серія. 18.00 На VI сесії Вер
ховної
Ради
України.
19.00
Київська панорама. 19.20 На VI
сесії Верховної Ради України.

раїнського
балету.
дожній
фільм
“Синій
птах
12.30 УТН. 12.45 Циркова про
грама. 13.35 Музичний додаток
до каналу “Д". 14.35 Село і
люди. 15.20 Зичимо щастя. 16.20
Маю честь. 17.30 Свічадо. '19.00
УТН. 19.10 Прем’єра докумен
тального телефільму. 19.30 Над
вечір’я. 20.45 Мультфільм “При
годи в королівстві". 15 серія.
21.15 Дніпро. 21.50 Телеспорта
рена. 22.35 Менора. 23.35 УТН.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

6.00 Година сили Духу. 7.00
Тираж
“Спортлото".
7.15
Прем’єра документального те
лефільму “На кого мені серди
тись". 7.45 Охоронна грамота.
8.15 3 ранку раненько. 8.45
1 КАНАЛ "ОСТАНКІНО”
Можливо все. 9.15 Нові імена.
6.00
Новини.
6.20
Ранкова 9.55 Кіноафіша. 10.10 Легка ат
гімнастика. 6.30 Суботній ранок летика.
Кубок
світу.
11.05
ділової
людини.
7.30 Спорт-, Авіакосмічний салон. 12.20 Хітшанс. 8.00 Марафон-15 — маля
топ-шоу 50 х 50. 12.50 “Мета
там. 8.25 НЛО: неоголошений морфози живопису”.
Наукововізит. 8.55 Радіо “Труба". 9.25 популярний фільм. 9 і 10 серії.
Медицина для тебе. 10.05 Ех. 14.00 Новини /з сурдоперекла
Екологічна хроніка. 10.20 Легка дом/. 14.20 Діалог у прямому
атлетика.
Кубок
світу.
11.15 ефірі. 15.00 Клуб мандрівників.
Прем’єра
публіцистичного 15.50 Грає лауреат міжнародних
хронікальні?-документального конкурсів
П. Нерсесян.
Фор
телефільму “Нам і нащадкам”. тепіано. 16.00 Панорама. 16.40
12.20 “Щит і меч Росії”. Кон Телелоція.
16.55 Уолт Дісней
церт,
присвячений
60-річчю представляє...
17.45
Новини.
Російської прокуратури.
13.10 18.05 Єдиного слова заради...
Прем’єра телефільму “Легенда 18.30 Відкриття театрального се
Боїнга . Фільм 2. 14.00 Новини зону на телебаченні. Слово про.
/з
сурдоперекладом/.
14.25
М.Ульянова.
А.Чехов
“Крещендо”. Музична програма. театр
14.40 У світі тварин. 15.40 Чер “Вишневий сад”. Прем’єра телевоний квадрат. 16.20 “Єноти". вистави. 21.00 Підсумки. 21.45
Мультфільм.
/Канада/.
16.45 Спортивний уік-енд. 22.00 Нині.
Вперше на телеекрані. Художній Релігійна програма. 23.00 Нови
Фільм “Вовченя серед людей". ни-. 23.25 Авторалі Париж-Моск
18.05 Футбол. Чемпіонат Росії. ва-Пекін. 23.55 “Ранкова зірка"
“Спартак" /Москва/ — “Динамо” у нічному ефірі.
/Москва/. 19.45 Вечірня казка.
КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
20.00 Новини. 20.40 КВН-92.
7.00 ВісТі. 7.20 Документальна
Міжнародна зустріч збірної ко
“Народжена
для
манди
КВН
СНД
і
збірної панорама.
університетів
Ізраїлю.
22.35 бігу”. 7.40 Джерела. “Місто Бо8.10
ТелекросЄвропа плюс. У перерві — 23.00 рисоглебськ”.
Новини.
23.50
Нічний
канал ворд. 8.40 “Аляска". 9.30 Про
грама
“Ескулап"
представляє
“Снд-бачення".
фільм “Для вас, дівчата та хлоп
КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
чики". 9.40 Програма “Ключ”:
7.00 В.істі. 7.20 Дорога до “Гроза 1812 року . Фільм 6-й.
храму. “Миряни”. 7.40 Тема з 10.10 “Пригоди в королівстві”.
варіаціями. “Дім друзів”. 8.00 Кукольний мультфільм. 5 серія.
Світ спорту очами фірми “Жил 10.40 Ати-бати... 11.10 Зигзаг
11.40
Прем’єра
летт”. 8.30 Програма “03". 9.00 удачі,
“Дораемон”.
З
Ретро. Клавдія Шульженко. 9.30 мультфільму
Російська енциклопедія. Сергій серія. 12Ю0 XX століття в кадрі
Радонежський. Фільм 1-й. 10.00 та за кадром. “А.А. Ханжонков \
13.20 Складчина.
Відеоканал "Плюс одинадцять". 13.00 Вісті.
Тема
з
варіаціями.
11.15 “Як жити будемо”. 12.00 13.50
“
Віндзорські
бешкетниці
” з ант
Пілігрим. 13.00 Вісті. 13.20 “Каз
ка, яку розповіли вночі”. Ху рактом у Виборзі. 14.45 Авто
Гран-прі.
“Формула-1".
дожній фільм. 14.35 “Бурда мо гонки:
ден"... 15.05 Сам собі режисер. Трансляція з Португалії. 17.15
15.35 Росія і світ. 16.05 “Давай Антракт. 17.30 "Зірки Амерйки".
потиснемо друг другу руки...”. Випуск 6-й. 18.00 Майстри. “Мій
Н. Никітський. 17.25 Парламент важкий хрест”. 18.55 Реклама.
ський вісник. 18.10 Київська па 19.00 Вісті. 19.20 Свято кожен
норама. 18.30 Музичний фільм день. 19.30 Обличчям до сто
“Маестро, клоун і ми". 19.00 лиці. 19.45 Маленький концерт.
Вісті. 19.20 Реклама. 19.25 Свято 19.55
Фестиваль
класичних
кожен день. 19.35 Музичне се фільмів Голлівуду. “Я бачив Па
ло. 20.10 Прем’єра- телеекрану. риж а останній раз". 21.55 Ре
“Кінгсайз”.
Художній
фільм. клама. 22.00 Вісті. Астрологічний
21.55 Реклама. 22.00 Вісті. Аст прогноз. 22.20 Спортивна кару
рологічний прогноз. 22.20 Про сель. 22.30 Чемпіонат Росії по
грама “А". Концерт групи “Йоту футболу. “Асмарал” — “Спар
Інді”. (Австралія).
так”.

^♦“44444444444444) НА ДОЗВІЛЛІ
-ф- У ВАСМАЛЯТА
ПРЕМ’ЄРА.
УКРАЇНА МОЛОДА
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26 вересня ляльковий театр
казковою виставою за твором
сербохорватського драматур
га В Рабадана “Чаклун і фея“
відкриває свій новий сезон
Сезон, який не обіцяє бути ні
легким, ні радісним
Бо яка
радість сьогодні у будь-кого
а не те. що в дитячого театру
ма який і а кращі часи осоо
ливої уваги не звертали Хоч
дзаг-алі-то повинно бути на
впаки. адже у театру, у дитяічого театру зокрема, вели
ка виховна місія. І ніяка криза
не повинна заважати йому цю
місію
виконати.
Що
сто
сується творчої атмосфери, то
вона в колективі нормальна,
якщо сьогодні щось можна
вважати нормальним. Проте,
не бдуемо з’ясовувати ситу
ацію
напередодні
свята
відкриття сезону.
Якщо дозволить погода. —
розповідає головний режисер
театру А Шуба,
— ми тра
диційно зробимо нашу першу
зустріч з малятами у новому
сезоні святковою і ... нетра
диційною.
Як?
Еге.
так
відразу все і розповів! Об 1 І
ранку 26 вересня хто захоче,
той дізнається. Чекаємо.
Про плани на майбутнє кон
кретно говорити не буду. Шу
каємо п’єсу, що може стати
візитною
карткою
театру.
Зрозуміло.
з
національної
драматургії.
Знайти
важко.
Але це. як кажуть, наші про
блеми. Сподіваємось, що і в
новому сезоні вистоїмо, не
дивлячись на труднощі. Де
ржава не може не турбувати
ся про рівень духовності її
ЮНИХ громадян.
------------------

НАШ

“Україна молода"
молода
"Україна
молода газета
!,
.. " Української держави. Тільки
“Україна молода” за перший рік свого
існування
змогла у
вісім
разів
збільшити тираж /з 9 ти тисяч у липні
1991 року до 72 тисяч нині/.

“УКРАЇНА

МОЛОДА"

—

Серед своїх передплатників газета
проводить розиграш лотереї. А серед
виграшів — автомобілі “Таврія" і “ьо
линянка", кольоровий телевізор, інші
цінні речі. Оформивши передплату
газети на рік, надішліть коротку заяв
А «X« на Участь у лотереї на адресу:
252047, Киів-47, просп. Перемоги, 50,
редакція газети “Україна молода”. На
конверті* чи поштовій листівці зробіть
помітку “Лотерея". В заявці вкажіть
номер квитанції /саму квитанцію над
сплати не потрібно/. Виграші потім
одержуються по пред’явленню кви
та н ції.
За підсумками минулорічної лотереї
“Таврія" дісталась Тетяні Шармар з
міста Сміла Черкаської області. Ком>
поталанить тепер? Ймовірність вигра
шу зросла — машин уже дві.
Поштовий індекс “України молодої”
— 60970.
Передплатна ціна по Україні: на рік
— 480 купонів, на півроку — 240, на
КОР.
квартал
-------120 купонів.

стіл

• ЦІЛЮЩИЙ

ШКОЛА
ЕМІЛІЇ

НАШІ
СКАРБИ

Заняття
веде
кандидат
педа
гогічних наук, професор парапсихо
логії, цілитель Емілія ГУЦАЛО.

Відповідайте на запитання

лиши

Наш р/р М 002700202 у дирекції*
Укрсоцбанху и. Кіровограда,' МФО
323293.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО

Запрошує до співробітництва підприємства
з будь-якою формою власності, а також
тимчасові творчі колективи, приватних осіб.
Пільгова система оподаткування допоможе
Вам з максимальною вигодою реалізувати
товари, надати послуги, наукові розробки.

Довідки

по

телефону:

КІНОТЕАТР “МИР”
У дитячому кінотеатрі о 9.20 і 14.20 демон
струватиметься художній фільм-казка “Хлопчикмізинчик” та мультзбірник “Топтишка” на сеансі
13.00. А дорослим глядачам пропонується аме
риканська стрічка “Молода відьмочка". Сеанси:
11.20, 16.20, 18.20, 20.20.

Телефони: редактора — 22*54*26; «Ід лові далекого сек
ретаря — 22-27-65; секторів: економіки та екології —
22 04-84; культури і морелі — 22-29-92; комсомольського
життя та політики — 22*04*84; учнівської та студент
ської молоді — 22*59*82; соціальних проблем — 24-66-79*
робітничої молоді і спорту — 24-64-21; фотолабораторії
— 24*94*94: коректорсько? — 23-61*83; оголошень 22-59-82: бухгалтерії - 22-47-22.

обласна друкарня, м. кіро«огр»я, »ул гяїнии, і.

Газета виходить щосуботи.

Безжалісні люди
тепер завітали до нас
Ви
ще не-встигли з ними познайомитись? То приходь
те ^7Віп,каДеі1нОНСТ5УЛ?ти^Яться у Червоному залі
о
і0.10.
12.10,
14.10.
16.10.
18.10,
20.ТО.
У
Зеленому залі до вашої уваги індійський художній
фільм
Образа
Індійських пристрастей нам сьо
годні не вистачає — це без іронії. Ми все про
політику та енергоносії, будь вони неладні ПриСеанси: Т?6>00. Т2П^Є)?таТ.Иі8а00ФІ^% ^бРаза"-

22-64-11

НАША АДРЕСА:
31.6050, МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

Тираж 5.700

4
:
4
4
4
4
4

4

4
І
♦

вересня
КІНОТЕАТР "ЗОРЯНИЙ” /"КОМСОМОЛЕЦЬ”/

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ”

ФОНД.
.СОЦІАЛЬНИХ
ПРОГРАМ
КОМЕРЦІЙНЕ АГЕНТСТВО

* * *

КІНОРЕПЕРТЖР

Американську стрічку з пострілами і пригодами
Небезпечний бізнес
ви зможете подивитися на
сеансах: 10.30, 12.30, 14.30. 16.30. 18.30 20 ЗО І
ще одна стрічка демонструватиметься на наших
екранах: Обманщики або Таємничі Душителі" Про
сюжет ми вам скажемо теж таємниче мабуть не
пошкодуєте, якщо виберетесь в кіно, бтім смаки
16 20И І8 20ГаЖ/20° сеанси: 10 20.
12.20, 14 20І

УКРАЇНА

брехливом
’ суспільстві, де дур
ють — одне, кажуть
друге, а роблять
третє, мудрість дав

ВІВТОРОК, 22 ВЕРЕСНЯ
10.00 “Одного разу, багато років тому .
Мультфільм.
11.30 “Смертельний кулак шанхайського
Джо". Бойовик.
13.30 “Останній бойскаут”. Бойовик. У го
ловній ролі Б.Вілліс.
15.30 “Даруюче безсмертя”. Жахи.
17.30 “Танці Ироклятих”. Бойовик.
19.30 “Що стосується минулої ноуі". Комедія.
В головній ролі Д.Белуші.
21.30 “Літо за містом”. Фільм для дорослих.
СЕРЕДА, 23 ВЕРЕСНЯ
10.00 “Сила „лінз”. Мультфільм.
11.30 “Краще майбутнє”. Бойовик.
Вестерн.
13.30 “Джиммі-нещастя".
“
“ ”
15.30 “Будинок-1". Жахи.
17.30 “Забути Палермо". Детектив.
19.30 “Темний бік Місяця". Містика.
21.30 “Мелодії кохання”. Фільм для дорослих.
ЧЕТВЕР, 24 ВЕРЕСНЯ
пригоди
Робінзона”.
10.00
Фантастичні
Мультфільм.
11.30 “Дівчина-пілот, розвідник і шахрай”.
Бойовик.
13.30 Арена”. Фантастика.
15.30 Будинок-2". Жахи..
17.30 ‘Небезпечне переслідування”. Детектив.
19.30 “Оглядач”. Комедія.
21.30 “Сирий талант". Фільм для дорослих.
П’ЯТНИЦЯ. 25 ВЕРЕСНЯ
“Хімен-1". Мультфільм.
“Боксер з Таїланду". Бойовик.
“Флетч”. Детектив.
“Марення”. Жахи.
“Найманий вбивця”. Бойовик.
“Бінго”. Комедія.
“Бартон Фінк”. Детектив.
СУБОТА, 26 ВЕРЕСНЯ
10.00 “Хімен-2". Мультфільм.
11.30 “Ультрафорс". Бойовик.
13.30 “Біжи і пали". Фантастика. Бойовик.
15.30 “Вічне зло”. Містика.
19.30 “Хоробрі не розчаровуються”. Бойовик.
21.30 Повія”. Фільм для дорослих.
НЕДІЛЯ, 27 ВЕРЕСНЯ
10.00 Міккі Маус". Мультфільм.
11.30 Блискавка”. Фантастика.
13.30 Ернест врятує Різдво”. Комедія.
15.30 Пацюки”. Жахи.
17.30 Рикошет”. Бойовик.
19.30 Фатальна жінка”. Детектив.
21.30 Кішечка". Фільм для дорослих.

Нарешті дочекалися’ На екрані широкорозрек
ламопаний телекомпанією "Останкіно" /не задар
ма.
звичайно/
новин
американським
фільм
“Дев’ять з половиною тижнів”. Еротика
секс
любов, пригоди — все що хочете. Ми вас чекаємо.
Сеанси: 11.50. 14.00, 16.30, 18.20. 20.30.

НАИВИГІДНІШІ
УМОВИ

Загублений студент
ський квиток, виданим
Кіровоградським
педінститутом на ім'я
СУКАЧЕВСЬКОІ Н В
вважати Недійсним.
у

"так" або “ні"

1. Ви зможете довгий час виконувати важку роботу,
не знижуючи її інтенсивності?
2. Ви спроможні переборювати труднощі у роботі?
3. Ви ніколи не хвилюєтеся, коли виступаєте на
великих зборах?
4. Будь-яке рішення Ви приймаєте самостійно?
5. Ви дуже наполегливі у досягненні мети?
6. На іспитах ви відповідаєте першим?
7. Невдачі посилюють Ваше бажання досягти постав
лених цілей?
8. У Вас завжди море енергії і Ви спроможні взятися
за будь-яку справу?
9. Ви не боїтесь ризикувати?
10. У Вас твердий характер і Ви можете успішно
керувати людьми?
Підрахуйте суму позитивних /"так"/ відповідей.
8-9 позитивних відповідей свідчать про Вашу здатність
тривалий час виконувати важку роботу, не знижуючи її
продуктивності. Ви з успіхом долаєте всі перешкоди,
демонструєте наполегливість у праці і у досягненні цілей.
5-7 позитивних відповідей свідчать про достатню
вираженість у Вас працездатності. Ви витривалі, можете
витримувати нервове навантаження але швидко втом
люєтеся фізично. Ви не завжди вмієте стримувати поганий
настрій, хоча в критичній ситуації невдоволення звертаєте
перед усім на себе, а не на зовнішні причини. У складній
ситуації спочатку розгублюєтесь, але подумавши, можете
знайти правильне рішення.
3-4 позитивних відповіді характеризують середні по
казники вираженості ознаки. Ви не надто довго здатні
витримувати фізичні і нервові навантаження, втрачаєте
бадьорість і падаєте духом у разі якоїсь неприємності.
Легко втрачаєте самовладання, у складній ситуації не
можете зібратися з думками.
,
2-0’ позитивних відповіді характеризують слабку вира,женість ознаки. Вас вирізняє підвищена соціальна за
лежність, потреба в опіці, пасивна покора, вразливість,
узгодництво.
\
*

Кульбаба, материнка і гірчак поширені у
нашому краї, де лісостепи і степи зі своїми
поміркованими природними і кліматичними
особливостями відповідають їх росту.
Р.
ДАЙДАКУЛОВ.
член
Географічного
дійсний
товариства
України.

• »*

ВАША
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

-І

ч

4..

ПРОПАЛА СОБАКА
ердельтер’єр.
Про
хання повернути гос
подарям за винагороАУДзвоніть: 24-81-19.
* * *
Продається
авто
мобіль ‘‘Москвич-412”
1972 року випуску в
хорошому стані
/За
російські карбованці/
Звертатися по телефо
ну 22-31-05.

ПОНЕДІЛОК, 21 ВЕРЕСНЯ
10.00 “Рятівник- з Австралії". Мультфільм.
11.30 “Людина із смертельними кулаками
Бойовик.
13:30 “Поліцейські Кітона”. Бойовик.
15.30 “Потойбічні історії”. Жахи.
17.30 “Біллі Батгейт". Бойовик.
19.30 “Ті, хто народився у Східному Лос-Ан
желесі”. Комедія.
21.30 “Жінка полковника”. Фільм для дорос

ж
■
оперативна •інформація
про щоден
не> ж
иття^У
країни' полі
»итта
Уігпаїии
політичні та інші події
в близькому /СНД/
и п ' :і далекому за
рубіж ж і;
— практикум
для освоєння
ринку
кожним:
— близькі
“знайомства"
з мафією
різного
калібру
—
аж
до
високих
структур;
— національне відродження, культура
і спорт незалежної України;
—студентська “кухня'; в т.ч.
т .
— як
стати студентом через хабар і без...

КУЛЬБАБА. Для лікування використовуєтьс:я її корінь. Добре діє відвар його як
протизапальний, протиглистний, протигастТпротиз
итний, противиразковий засіб. Незамінний
хворобах.
він також а при
ВІН
•
/т\жовчнокамінних
V ч, ■■ ■
*^^*Лікує селезінку.
Т
Для настою береться корінь кульбаби,
^^цикорій, м’ята. Відвар готується, як звичайі но. Рекомендується пити по 100 г три рази
день. Після цього загальний стан людини
помітно покращується.
’ЯГ
МАТЕРИНКАМ Чудоїво заспокоює, нервову
систему,'.позитивно діє на шлунково-кишковий
менструальний цикл, не
У тракт, регулює
І
замінний при бронхіті, коклюші. Для настою
при кишково-шлункових хворобах береться
^иодназ столова ложка материнки, одна столова
7 ложка ромашки, по дві столових ложки
меліси, суниці, шавлії. Готується настій,
п’ється по 50 г три рази на день. Цей настій
■^дуже
добре
поновлює
кров.
При
а
бронхіальних астмах і коклюшах — дві
столових ложки материнки, по одній — алтеї,
1 мати-мачуха, подорожника. Дорослим слід
пити по 100 г такої суміші, дітям — по 50.
Змоченою у відварі материнки ганчіркою
"у" слід витирати голову або й прикладати
ганчірку на тривалий час по можливості. Це
т знімає головні болі, допомагає при безсонні,
при нервових розладах.
ГІРЧАК. З лікувальною метою використовується корінь цієї рослини. Гарно діє він
при кровотечах, геморої, особливо у хворих
на спазматичні захворювання. Для приготу--------- лікувальної
суміші береться корінь
I вання
“*---------- -гірчака,і, листа подорожника, ромашки,хвощу,
льону. Заварюється, п’ється по одній третині
шклянки три рази на день. При розладах
шлунка, проносах використовується відвар
кореня гірчака, який слід пити три разк на
дейь по ЗО г або порошок з нього — одна
третина чайної ложки запивається кип’яче
ною водою.
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МКП фірма “Погляд"
м.Кіровоград, вул.Полтавська, /1
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