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ЦІНА

Шлемо вітання абонентці 056, котра з допомогою нашої газети влаштувала
особисте життя.
-

УМОВИ

*

РОБОТИ

“КЛУБУ

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 адре
сату.
.
Ви можете самі дати оголошення п’ро знайомство. З будь-якого поштового
відділення перекажіть на розрахунковий рахунок "Молодого комунара < №002700202
у дирекції Укрсоцбанку м. Кіровограда. МФО 323293

32

крб.

І пришліть на вищевказану адресу редакції "МК” квитанцію про відправлення
грошей, вашу коротку об’яву із зворотною адресою і три чистих конверти. Тоді листи
слатимуть вам.

АДРЕСИ АБОНЕНТІВ РЕДАКЦІЯ
ЗБЕРІГАЄ В ТАЄМНИЦІ.

/

*

Мені 27 років, 167 см.
на вигляд молодша, не
схильна до повноти, ве
ликі голубі очі, довге ВО-лосся, блондинка, кажуть,
симпатична. Добра, за
вжди стараюся зрозуміти
людину. Освіта середньотехнічна.
працюю
в
торгівлі, маю автомашину
Іномарку.
Матеріальне
становище
майбутнього
чоловіка ролі не грає,
була 6 людина для мене
І моєї донечки. Все змо
жу простити, крім зради.
Чекатиму відповіді від
військових,
працівників
УВС І від усіх, кого
зацікавить моя об’ява.
Відповім усім. Засудже
них, схильних до алкого
лю та повноти, тих хто
мас фізичні вади, прошу
не турбуватися. Подро
биці при листуванні.
Людмила.
Аб. 293.

вим хлопцем чи мужчи
ною до ЗО років, не
схильним до наркоманії,
алкоголізму, з серйозними намірами, бажайо з
сільської місцевості, до
брим господарем, не ви
щим 175 см, не схильним
до повноти, котрий не
був засуджений. Фото
поверну.
Валентина.
Аб. 294.

лежна, живу сама, дітей
нема.
Народилась
під
сузір’ям Близнюків, Хочу
зустріти
чоловіка
для
душі * 30-40 років, без
шкідливих звичок, бажа
но з дитиною. Засудже
них прошу не турбувати.
Відповім на лист із фото.
р.
Аб. 296.
Добро зичлива,
зовнішності,
приємної
вдова, 39 років, 169 см,
дочка дошкільного віку,
за скромними поняттями
забезпечена матеріально
і житлом. Відповім на
пропозицію добропоряд
ного, серйозного мужчи
ни до 47 років. Згодна на
переїзд.
,
Люба.
Аб. 297.

Молодий чоловік 29
років, симпатичний, бла
китноокий брюнет, до
брий і надійний, не п’ю,
Овен, освіта середньотехнічна.
Захоплення
різноманітні.
Але
найбільше люблю заняття
по
дому.
Характер
спокійний. Мрію познайо
митися
з
чуйною
дівчиною чи жінкою, до
31 року не вище 168 см,
Мені 26 років, 179 см,
без шкідливих
звичок, українець,
розлучений,
можна з дитиною. Деталі житлом
забезпечений,
Мені 26 років, 161 см, про себе в листуванні. В спортивної
статури,
середньої
повноти, сімейному
житті Спокійний, добрий, уважструнка. Красива, але на найбільше ціную взаємне ний, веселий, працьови
працьови-
дто скромна, добродуш тепло й турботу.
тий, люблю дітей. Нега
’ М. тивно ставлюся до спирт
на, живу в містечку, ви
ховую дворічного сина,
Аб. 295.
ного
і
тютюну.
працюю, маю власний бу
Сподіваюся, що мені на
динок.
Для
створення
Мені-33, 170/75, ук пише жінка 22-30 років,
сім’ї
познайомлюся
з раїнка, світловолоса, жит
благородним
привабли- лом забезпечена, неза- котра хоче, як і я, ство
рити
міцну
і
дружну
сім’ю. Якщо є дитина,
заміню батька. Хочеться,
щоб ця жінка негативно
ставилася до спиртного й
тютюну, була працьови
тою, ласкавою, доброю і
не холодною до сексу.
Ігор.
Аб. 298.
Пропадає хороша лю
дина, моя подруга. їй 26
років, лікар, 170 см, не
схильна до повноти, Ко-
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ЗНАЙОМСТВ

зерог. їй не пощастило з
заміжжям, сину 4 роки.
Може, десь живе її друга
половинка? На думку всіх
її знайомих, такі жінки не
повинні залишатися са
мотніми, це випадковість,
яку хочеться виправити.
О.
Аб. 299.
Українець 44 років,
звичайної
зовнішності,
171 см, до повноти не
схильний,
захоплення
різнобічні. Живу один у
двокімнатній
квартирі.
Познайомлюся з жінкою,
яка б могла с^ати хорошею господинею і.вірним
супутником життя. Де
тальніше про себе при
листуванні.
Василь.
Аб. 300.

,
почуттям
гумору. Житлом від 175 см і вище. Люби
забезпечена, на переїзд телів спиртного прошу не
не згодна. Прохання ви писати. В листі обов’яз
силати фото. Легковаж кове фото, котре обіцяю
них, засуджених, а також повернути.
прихильників
спиртного
Вікторія.
38
років,
164
см, прошу не писати.
•Аб. 306.
струнка,
блондинка,
М.
приємної зовнішності, ук
Аб. 303.
Шукаю струнку кохан
раїнка,
кіровоградка,
ку з красивими грудьми
спокійна, скромна, з не
Мені 40 років, розлу до 40 років. Про себе:
зовсім сучасними погля чена, двоє дітей, старшо
дами на життя, розлуче му 21 рік, (живе окремо, 25/170, звабливий, симпа
тичний. Номер телефона і
на,
освіта
вища
гу
забезпечений), фото прискорять зустріч.
манітарна, добра, лагідна. житлом
молодшому
12,
з
ним
Хотіла б познайомитися з
Писати: Кіровоград 50, до
одиноким порядним, без мешкаю у двокімнатній запитання, пред’явникові
квартирі,
156
см,
66
кг.
шкідливих
звичок
чо
документа 40 №4212447.
ловіком. матеріально не блондинка, українка. Те- «
Аб. 307.
рези.
Хотіла
б
познайо

залежним,
серйозним,
митися
з
чоловіком,
кот

працьовитим, згодним на
1
ІНТЕЛІГЕНТНИЙ Д
переїзд, який зміг би ста рий не зловживає спирт
ДОБРЕ ЗАБЕЗПЕЧЕ-І
ти мені надійним, любля ним. Різниця у віці може
НИИ ЧОЛОВІК, 34 РО- І
чим другом. Освіта та бути 5-8 років як в один,
ки. шукає Невисо
зовнішність значення не так і в інший бік: Освіта,
кого юнака ДО 22
національність, кількість
мають.
РОКІВ,для створен
Алла. дітей ролі не грають.
ня СІМ’Т. ЩИРІСТЬ,
Важливо — спосіб життя,
ПОРЯД н“ с. т ь ,
Аб. 301.
почуття порядності, пова
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗА
ПИТИ. ЛЮБОВ ДО
56 років, розлучений. ги, взаєморозуміння.
ЛІТЕРАТУРИ
та су
Галина.
Буду радий познайомити
часної.
МУЗИКИ,
Аб. 304.
ся з жінкою 50-56 років
ИСУстпн^?ноР§тяЙ
для створення сім’ї. Хо
27 років, 180 см, роз
чу. щоб вона цінувала
ЦИГАРОК
—
ОСЬ
вірність та щирість і по лучений, спортивна стату
КІЛЬКА ПОБАЖАНЬ
годилася
на
переїзд. ра, не курю, спиртного не
ДО
МАЙБУТНЬОГО
Маю
житло,
ДРУГА.
ВСЕ
ІНШЕ
Дітей немає. Живу один вживаю,
добрий,
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ЛИ
у селі, у власному будин- уважний,
СТУВАННІ.
ПИШІТЬ
спокійний,
,,
дітей.
К¥-.
.
І. Маю надію люблю
/БАЖАНО ФОТО/ НА
на зустріч з
АДРЕСУ:
316050.
жінкою 23-30 років, котра
Аб. 302.
КІРОВОГРАД,
ГОЛО
хоче мати сім’ю. Якщо в
ВПОШТАМТ, А/С 189,
37 років, Т58 см, на неї є дитина, заміню бать
«ЛЯ:
вигляд
молодша,
не ка.
ІГор.
схильна до повноти, бух
Аб. 305.
галтер, українка, розлуче
ЗНАЙОМСТВ СЕКСУ
на, маю сина 18 років.
АЛЬНИХ МЕНШОСТЕЙ
18 років, 163 см, трохи
Симпатична, струнка, еле
“ЛІКО". НЕ ЗАБУДЬТЕ
гантна, врівноважена, хо повненька,
русява,
очі
ЛИСТА
роша хазяйка. Хочу по світлоголубі,
Скорпіон,
КОНВЕРТ
ДЛЯ
знайомитися з симпатич люблю
дітей,
домашні
ВІДПОВІДІ.
*
ним, порядним, добрим, справи, гру на гітарі. Хо
А.
щедрим, серйозним, пра чу познайомитися з хлоп
Аб. 308.
целюбним чоловіком з цем 19-25 років, зростом

ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ ЛЕЖИТЬ ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ
Шановні друзі, в пошті
Клубу знайомств” набра
лося багато ваших листів
із запитаннями. Задо
вольняємо вашу цікавість.
Читачеві з Олександрії
повідомляємо, що листу
вання з авторами оголо
шень
ті,
хто
ними
зацікавився проводять
самі через безплатне по
середництво редакції.
Нічиїх адрес ми нікому не
якщо
повідомляємо,
тільки абоненти самі не
їх
побажають
опублікувати^
Читачі
з
Добровеличківки, Шполи Черкась
кої області, , Новоархангельського району хочуть
знати, який строк появи
оголошення про знайом
ство. В зв’язку з великою
кількістю бажаючих по
знайомитися через газету
ваша об’ява дійде до чи
тача приблизно через дватри тижні.

Багато з вас уподобали
інтимну газету знайомств
“Еде.м”, котра має вели
чезний успіх у багатьох
регіонах України, і хотіли
6 її передплатити. До
кінця цього року навряд
чи це вдасться. Причини
суто економічні: можна
заплатити за річну пере
дплату, а через інфляцію
тих грошей ледве на один
випуск вистачить. ОДНА
ЧЕ ЯКБИ ЗНАЙШЛИСЯ
СПОНСОРИ
ДЛЯ
ІНТИМНОЇ
ГАЗЕТИ
ЗНАЙОМСТВ “ЕДЕМ”, ми
охоче пішли б на перего
вори і, можливо, змогли
б регулярно випускати ба
жану для читача й попу
лярну
газету.
Кого
зацікавить ця пропозиція,
дзвоніть у робочі дні по
телефону в Кіровограді
22-29-92.
Просимо тих із вас, хто
одержує нашу кореспон
денцію до запитання, ре-

гулярно її забирати. Строк
зберігання листів там —
один місяць, після чого їх
повертають у редакцію.
Так через недбалість не
довго і з долею своєю
розминутися...
Просимо також не над
писувати свою адресу на
конвертах, які шлете до
редакції разом із об’ява
ми. У величезній масі кон
вертів, призначених для
відправки відгуків, шукати
саме ваш дуже складно.
І, нарешті, інформація
для тих, кого цікавить
географія зв’язків нашого
клубу з читачами. У нас
дають оголошення меш
канці Кіров-оградської,
Черкаської,
Дніпропетровської,
Вінницької, Харківської,
Ровенської, Полтавської
областей.
Республіки
Крим; щойно появилися
Львів та Миколаїв. Пишуть
же авторам об’яв майже

з усіх перелічених країв,
а також із Києва, Гомеля,
Пермі, • Чернівецької об
ласті й навіть таких екзо
тичних місць, як Ре
спубліка Комі й Сочі. Якби
не проблеми з пересилан
ням грошей, то ми легко
б налагодили контакти з
іншими країнами. Хто
вірить у встановлення
твердого курсу нашої ва
люти і відтак її безпроблемну конвертованість,
може почекати кращих
часів. А хто на це не
сподівається, звертайтеся
до нас — спробуємо до
помогти. Адже у багатьох
вийшло — уважні читачі
“Клубу знайомств” зна
ють, що кількість людей,
що скористалися нашими
послугами й знайшли су
путника життя, набли
жається до двох десятків.
Приєднуйтеся до них!
Н.
ДАНИЛЕНКО,
ведуча
“Клубу
знайомств .

ВЕСНА У ВЕРЕСНІ
Під минулі вихідні в
Кіровограді
розігралася
суто квітнева погода —
то дощ, то вітер, то со
нце, то навіть град. За
таких кліматичних умов
зручно сидіти вдома й
дивитися “Зимові вишні”,
але ж надворі одночасно
півдесятка свят, Отож,
хто мав парасольки, міг
ризикнути й потрапити
хоча б на якесь торжест
во.
міжнародний
Другий
.
.
фестиваль української та
єврейської культур урочи
сто відкрився 18 вересня
в Кіровоградському те
атрі імені Кропивницького. У святковому концерті
чергувалися номери

коли ніщо не завадить,
може стати традиційним
....
місцем проведення таких
фестивалів.
Обговорю
ються варіанти проведен
ня аналогічних форумів і
в Ізраїлі.
Кінець минулого й по
чаток нинішнього тижня
ознаменувався і днями
Тарковських. Як відомо,
Російський поет Арсеній
арковський
уродже
нець Єлисаветграда, ро
дич знаменитої театраль
ної родини Тобілевичів;
його син Андрій Тарков
ський
—
відомий
кінорежисер.
Відбулося
урочисте відкриття ме
моріальної
дошки
на
честь Арсенія Тарковсь

раїнських та єврейських кого
вона
колективів — театру “Фа* розмістилася на будові
ерлех” /Вільнюс, Литва/, школи №11, де він учив
“Штерн" /Київ/, місцевих ся. На торжествах побу
ансамблів
“Ятрань", вали гості з ближнього,
“Джерела”,
“Яхат”
та як
тепер
кажуть,
за
інших.
Виступила
са- рубіжжя, москвичі — домодіяльна
група
з ?чка Арсенія Таковського
єврейської
недільної Марина,
кінорежисер
школи обласного центру.
О.Гордон, П.Волкова, ди
У рамках фестивалю ректор Фонду Тарковсь
діяли виставка історичних ких, Т.Огородникова, кот
матеріалів
/краєзнавчий ра
знялася
в
кількох
музей/,, працювало пред стрічках Андрія Тарковставництво
організації ського /він, теж, до речі,
“Сохнут”,
де
бажаючі родом з Кіровограда/, а
могли
подивитись також
представники
ізраїльську
літературу, віддаленіших країв — ко
ПИШНІ
-----------------пресу, фільми, одержати
громадяниГ'ПГ'Г»
СРСР,_ а
консультації тощо. Завдя
тепер
парижани
поет
ки спонсорам фестивалю Юрій
Кублановський та
й адміністрації театру ко
ЙОГО дружина Катерина
рифеїв
більшість
кон
Маркова. Вона
~
і — дочка
цертів були безплатними нині
покійного
й проходили при повних російського
поета
залах. На закритті побу
Олексія Маркова, котрий
вала велика група со гостював у Кіровограді, й
лдатів
місцевого на прес конференції гос
гарнізону, яка виділялася тей для місцевих жур
захопленою реакцією на налістів
несподівано
видовище.
з’ясувалося,
що
Оформив
театральне працівник обласного те
приміщення до фестива- лебачення Віктор Бушман
лю
ізраїльський зберіг плівку про перебу
архітектор
і
------- *"------ вання поета у нас. Гості
дизайнер
Амрамі Голан. До речі, відзначили,
зокрема,
він
і
разом
зі
своїм факт
проведення
днів
с п і в в і т ч и з н и ком Тарковських
у
соціологом Моше Грос
Кіровограді засвідчує, що
сом провели зустріч у український і російський
музичному
клубі народи не обірвали свої
“Олімпія" зі студентами духовні зв’язки.
педінституту
і
Цікаво були задумані
єврейською
молоддю змагання з... пошуків зо
Кіровограда,
оплативши лота, що відбулися мину
хлопцямі і дівчатам пол- лої неділі на брудних бе
овину вартості
[
вхідних регах багатостраждально
квитків.
го Інгулу. Юні учасники з
Здасться, Кіровоград, Кіровограда,
Луганська,

Києва.
озброївшись
відрами й лотками, по
винні були на швидкість
вимити з піску крупинки
“золота".
Діти
до
років рилися в землі
бур’янах у пошуках “
лотого ключика6 — хто
знайде, тому велосипед.
Колеса покотила додому
дівчинка, хоча дві трети
ни
учасників
складали
хлопчики. Змагання озву
чувалися
інформацією
про історію краю, роз
копки скіфських прикрас
у курганах та можливою
в
розробкою
степах
кіровоградських
родовищ золота, що до
поможуть нашій державі
стати на ноги, Останнє
публіка.
повідомлення
повисла- на перилах, суп
роводила глузливими ко
ментарями.
А на хуторі Надія свя
то “Вересневі самоцвіти”
почалося
традиційною
прогулянкою між високих
дубів.
Ще до початку
урочистої частини можна
було послухати прекрасні
пісні і музику у виконанні
самодіяльних
художніх
колективів.
Зупинишся
біля криниці, а там свої
пісні виводить фольклор
ний
колектив
Овся
никівського
сільського
будинку культури.
Біля
центрального музею бе
руть участь співи ама
торів з Аджамки. Там, де
торгували
пиріжками
і
“спотикачем”,
виступав
фольклорний
колектив
Суботцівського
сільського будинку куль
тури. А коли пролунали
позивні свята, зібралися
гості його на центральній
алеї. Не так часто можна
побачити разом міське і
обласне начальство — на
хутір
приїхало
пів
Кіровоградського
міськвиконкому на чолі з
його
головою
В.Г.Мухіним - половина
обласної
. державної
адміністрації з О.М.Сухо
млином.
Але
це
між
іншим. Поклавши квіти до
монумента Івана Карпо
вича Тобілевича, началь
ство скромно стоялр в
стороні, слухаючи слова
гостей з Києва, Москви,
Санкт-Петербурга і навіть
із Парижа.
Саме з берегів Сени
завітав
до
степового
хутірця поет Юрій Кубла
новський. Вступне слово
про свято сказав заступ
ник представника Прези
дента В.М.Смаглюк.Потім
виступила дочка Арсенія
Тарковського,
сестра
Андрія Марина Тарковська. Всі виступаючі гово
рили
коротко,
просто,
без будь якої аффектації.
Зібралися люди, яким до
роге мистецтво, дорога
дружба наших народів,
для кого важливо, щоб
не рвався зв’язок часів.
Директор Московського
____ _
фонду Андрія Тарковсь
кого П.Д.Волкова прига
дала
•старовинне
російське
містечко
Юр’євець, де бережуть

WBIT
ДОВКОЛА

шим столицям.
знову
пам’ять про Андрія Тар
таки, дякуючи керівнику
ковського і висловила по
бажання, щоб встановити “Елеми”, що зумів “ор
знамениту
зв’язок між хутором і цим ганізувати”
Софію
Ротару, концерт
містом.
А
тепер
—
про якої обійшовся б місту
Кіровоград. Два дні на дуже не дешево. Виступ
площі імені Кірова грала прекрасної співачки под
виступали арував хвилини душевної
музика,
утомленим
,.г____ _
артисти, наші гармонії
приїжджі
кіровоградцям.
А
спів
прекрасні самодіяльні ху
дожні колективи. Люди, Ніни Матвієнко, Івана По
повича, Оксани Білозір з
правда, висловлювали не
“Україночкою",
дует
вдоволення, мовляв, це ж її
“кроликів",
які
затрати
при
нашій знаменитих
бідності... Але варто було гумор Анатолія Литвино
Якщо
чекати їхніх
прийти на площу увечері ва!
концертів
19 чи 20 вересня, де філармонічних
у
.нашому
місті,
то... Спа
зібралася добра половина
міста, щоб зрозуміти — сибі організаторам!
У
святкові
дні
на
людям
свято
потрібне.
Основні затрати взяли на площі майстри фотографії
влаштували виставку своїх
себе спонсори, насампе
ред, “Елема”. Хто мав робіт і різних -моделей
можливість
знаходиться фотоапаратів. Жваво йшла
на площі цілий день тому торгівля промисловими і
не варто розповідати, як продовольчими товарами
поряд.
Одним
словом,
все було гарно: що висту
пи
діток,
що
концерт свято було обставлене на.
всі сто!
майстрів гумору..
Втім,
певно,
не всі
Народний артист Ук
раїни Анатолій Литвинов про це так скажуть. Нап
риклад. для міліції було
бере участь вже у друго
кіровоградському багато робот* про що не
му
святі, Приїзд у минулому годиться мовчали — вела
міліція
героїчно.
році йому запам’ятався себе
ще й тим, що під час Особливо під час суботньконцерту була страшенна ого ігала концерту. Було
------------ коли
моментів,
злива. “Але бачите, я не кілька
мирна ситуація на площі
злякався, — сказав гумо
б
закінчитися
рист, — знову приїхав. І могла
не говоріть нічого, такі трагічно. Та не це голо
свята нам потрібні. До вне: Хочеться, щоб у спо
бре, що керівники вашого гадах залишились гарні
моменти, яких в ці дні
міста це розуміють”.
Ми
Гала-концерт, що про було дуже багато.
ходив на площі, можна розповіли лише про де
які.
Наш
фотокор
зупинив
сказати, “втер носа
деякі миттєвості. Свято
скінчилося...
Н.ДАНИЛЕНКО
В.ЛЕВОЧКО,
В.ГРИБ
(фото)
Кіровоград
—
хутір
Надія”.

Троє
ж ите л і п
Тячівського
району
що
на
Закарпатті
вирішили погуляти по
одній із штолень ста
рої соляної шахти і
вийшовши на поверх
ню.
обімліли:
вони
опинились у Румунії
Тамтешні
прикордон
ники,
побачивши не
проханих гостей, нака
зали пред'явити доку
менти, а так як їх не
було, один з вартових
кинувся на заставу за
допомогою.
З а кар
латці не стали чекати
дальших
не
приємностей і. вдарив
ши
другого
прикор
донника
каменюкою
по голові та забравши
його автомат, кинулис^
Ч/ штольню.
штольню
у
За прикметами, пе
реданими охоронцями
румунського кордону
один
із
нападників
се затриманим, інші
розшукуються
* * *
Жахливу картину по
бачили сільські пасту
хи. що пригнали мере
ду на лісову галявину
в
околицях
Мінська
арусь/:
/Беларусь/:
звалище
убаних
відрубаних
людських
голіві
у целофанових
пакетах
і
----Надивившись
іноземнихс детективів.
вони вирішили,. що на
пали на слід вампірів
г
чи
маньяків
Однак
районна
прокуратура
з’ясувала, що знайде
не
належить
не
вампірам, а
медикам
Боров л янського
НДІ
онкології, які проводи
ли на незатреоуваних
трупах наукові есперименти. Поховати ж їх
згідно
з
існуючою
інструкцією медики не
спромоглися, а просто
скидали
- -------- -ЛЮДСЬКІ
ре
штки в яр
Навіть не
присипавши
їх
зем
лею
* * *
У комерційних магазиках Алма-Ати /Кир
гизстан/ стоять черги
за австрійськими м яс
ними консервами для
котів і собак. Ціна 200
грамової банки майже
і
вдвічі менша від ана і4ґ*
логічної кількості кон у
сервованоі яловичини. І
яку
виробляють
нг 1
місцевому
м'ясо
комбінаті, а якість на
багато краща.
.
* * *
Ботанік
Гарвардсь
кого
університету
/США/ t. Девіс ствер
джує. що живий труп
або зомбі — уяюбле
ний персонаж фільмів
жахів
—
зовсім
не
вигадка. На Гаїті Девіс
бачив, як чаклуни от
руїли людину за пору
шення
законів роду
Померлого ніби похо
вали,
а
потім.
коли
!
стан коми минув, по
рушника відкопали і
оживили.
інгредієнтів у "емер
тельному"
напої
кілька, але входять в
нього.
зокрема, роз
терта в порошок жаба
та витяжка з риби-кулі,
що
містять тетрадоксин
/він
впливає на
нервову систему/. На
дто велика доза цього
напою може викликати
справжню смерть, то
му застосовують його
дуже
обережно.
Відкопують' зомбі теж
вчасно, інакше він мо
же
просто
задихну
тись.
* * *
“Історичним" обідом
почастував
гостей
власник
ресторану
Кантіне дель Гаве
в
італійській
провінції
Александрія. Обід був
присвячений
50-річчю
банкету.
який
Й
Сталін дав у ЛЛоскві на
честь своїх союзників
—англійця
Уїнстона
Черчілля та американ
Ця
Аверелла
і аррімана. У меню, як
•
в
1942 році, були
балики осетрових риб.
салат
олів’є". лососи
на. заливне курча, зер
ниста ікра, золотистий
бульйон, борщ із сме
такою,
капуста коль
рабі та ін Із напоїв Столична” та виног
радні
вина.
Єдина
вольність. яку дозво
лив
собі
організатор
обіду — замість "Со
ветского" шампансько
го
подавалось фран
і
цузьке
вхідного
Вартість
квитка на обі,in — 100
тисяч
лір
і/близько
________
сотні доларів/. Як для
них,
то
не. дуже и
багато.
тим
більше.
Що.за
задумом
ор
ганізатора. на обіді бу
ла
передбачена при
сутність дочки Сталіна і
Світлани Алілуєвої

І

середа

четвер

п’ятниця

■ 29 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ ЗО ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 1 жовтня
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 2 ЖОВТНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

ІО “3 восьмої до дев’ятої”
рмаційно музична програма.
Циркова програма. 9.50 До
брого вам здоров’я. Відповіді
на листи глядачів. 10.20 Свідки.
--------11.20
Вервеця.. 12.10 УТН. 12.25
Співає Лілея Волянська /Кана
да/. 13.10 16.00 УТН. 16.05 Для
дітей
“Веселка"
/Донецьк/.
16.35 “Буде гол" /Кіровоград/.
17.05 Прем’єра документального
телефільму "Жінки з вулиці Ба
бин Яр" /ст. “Укртелефільм”/.
17.55
В.А.Моцарт
“Реквієм".
19.00 УТН.19.10 "День за днем"
/Кіровоград/. 19.30 Студія 1-е
грудня. /0.40 Реклама. /0.45 На
добраніч, діти. М/ф "Про всіх на
світі".21.00 “Дніпро". 21.35 Ай пі
Київ.
Реклама та інформація.
21.40
Прем’єра
художнього
фільму
лМистецтво
жити
в
Одесі’7. 23.20 УТН. 23.35 Фести
валь української популярної му
зики *‘Марія". 01.35

8.00 “3 восьмої до дев’ятої”
інформаційно музична програма.
9.00 Свічадо. 10 30 Телефільм
“Скарбниця
Дагестану”.
10.45
Симфонічні твори українських
композиторів. 11.40 “Шкільний
екран”. 8 клас. Історія України.
Петро
Сагайдачний
воїн,
політик,
людина.
12.05 УГН.
12.20 Фільм концерт “Осіннє зо
лото”. 12.50 Кінопрограма. 13.50
16.00 УТН. 16.05 “Кольори Ук
раїни”.
Концерт
дитячої
са
модіяльності /Одеса/. 16.50 Те
лефільм “Під святим Курилом”.
/ст Укртелефільм”/. 17.00 Му
зичний додаток до каналу “Д’.
18.00 Пр. передач. 18.05 “Від
степів до Карпат". Фольклорна
програма. 19.00 Кубок володарів
кубків європейських країн з фут
болу “Чорноморець" /Одеса/ —
“Олімпілкос” /Пірей/. В перерві
19.45
“День
за
днем”
/Кіровоград/. 20.45 На добраніч,
діти? 21.бо “Дніпро”. 21.30 Кубок
УЕФА “Рапід” /Відень/ — ‘Ди
намо” /Київ/. 23.15 УТН. 2130
Кубок європейських чемпіонів з
футболу.
“Таврія”
/Сімферополь/
—
“Сьон"
/Швейцарія/.

вівторок

понеділок
■ 28 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Фільм “Богоро
диця".
8.45
Документальний
фільм
“Київ,
відкритий
для
друзів". 9.05 Художній фільм
Карантин" 10.25 Співає Дмитро
Маліков /Луганськ/. 11.00 Мено
ра. 12.00 УТН. 12.15 Співають
Ольга та Олександр Гаркаві.
16.00 УТН 16.05 ^Джерельце”
/Донецьк/.
16.35
Музичнии
КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
фільм Маестро". 17.15 На до
4.55 Програма телепередач.
помогу школі . 11 кл. укр. літ.
Новини.
5.20
Ранкова
Остап
Вишня.
“Вишневі 5.00
усмішки". 17.50 Прем’єра студії гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.45
Україна" докум. фільм Голгофа Програма передач. 7.50 “У ста
Бабиного яру". 18.20 Концерт рому сундуці . Мультфільм. 8.00
8.20
Художній
те
класичної музики.
19.00 УТН. Новини.
лефільм “Багаті теж плачуть".
19.10 До фестивалю голлондсь
9.05
Футбольний
огляд.
9.35
кої культури у Києві. Докумен

Тальбом".
Концерт.
фільм “Морський
тальний
телефільм
“Нідерланди".
19.25
Реклама. 10.00 "І я в Сибіру жив". Про
І
життя
і
діяльність
історика
Афіша. 19.30 “Хто ми..." 20.30
П.О.Словцова. '
ТО.ЗО
Акценти.
20.45
На добраніч, Сибіру
діти? 21.00 “Дніпро". 21.35 Ай пі “Дрібниці житТя". Художній те
Київ.
Реклама та інформація. лефільм. 1 серія “Зрада". 11.00
21.40 Свідки. 22.40 Прем'єра Новини /з сурдоперекладом/.
док. фільму “Соломон Міхоелс". 11.20 “Ад'ютант їх величность".
Сцени
із
трагедії".
/Творче 1 серія п'ятисерійного художнь
об’єднання “Нерв”/. 23.25 УТН. ого фільму. 12.30 “Формула ко
хання". Художній фільм. 14.00
23.40 Фестиваль української по
Новини /з сурдоперекладом/.
лулярної музики
Марія" /по
14.20 Програма передач. 14.25
втор від 31.08/.
“Діловий вісник".
14.40 “Світ
КАНАЛ “ОСТАНКІАО"
грошей
Адама
Сміта".
15.10
“Блокнот”. 15.15 Уолт Дісней
04.55 Програма передач. 05.00
Новини. 05.20 Ранкова гімнастика
представляє...
16.05 Прем’єра
05.30
“Ранок”.
07.45
Програма
телевізійного документального
телепередач
07.50
Пудя”.
фільму “Самарканд . /Ташкент/.
Мультфільм.
8.00
Новини
8.20
16.15. "Про нотні ліси і музичні
Ліричним концерт
8.40 У світі
чудеса". Музична програма для
тварин. 9.40 А. П. Чехов “Вишне
дітей
і підлітків. 1/.00 Новини.
вий сад”. Телеспектакль.
В пе
рерві /11.00/ — Новини /з сур
17.20 Міждержавний телеканал
доперекладом/. 12.25 "Ранок ту
“Останкіно" представляє. 17.50
манний".
Фільм концерт.
14 00
Мультфільм. 18.00 Прем’єра ба
Новини
/з
сурдоперекллдом/.
гатосерійного
художнього
14.25 “Телемікст".
15.10
"Блок
фільму “Багаті теж плачуть”.
нот”. 15.15 Уолт Діснеи Представ
18.45 Мініатюра”. Музична про
ляє. 16.05 Відпочивай. 16.20 Лег
грама.
19.01
“Тема".
19.45
ка атлетйка. Кубок світу. Переда
ча з Гавани. 17.00 Новини. 17.20
Вечірня казка. 20.00 Новини.
Крещендо.
Музична
програма
21.35
Програма
телепередач.
17.35
Футбольним
огляд
18.05
20.40 Фільм режисера А.Вайди
НЕП. 18.35 Вперше на телеекрані
художній фільм
"Чудовисько чи ; “Попіл”. 1 серія.. 22.00 “Воєнне
і
рев'ю". 22.30
2"
ВІД
" представляє
хтось іншим”. 19.45 Вечірня каз
документальний
............. л
фільм
ка. 20.00 Новини. 20.35'Поограма
Ю.Бєлянкіна
“Дійові
_____ _”.
телепередач. 20.40 Прем’єра те
особи
лефільму
"Дрібниці
життя"
1
23.00 Новини. 23.20 Програма
серія
—
"Зрада"
21.10
Нова
телепередач. 23.25 “3 Маиямі з
студія представляє: "Прес клуб" І коханням’. Спеціальний випуск
23.00 Новини. 23.20 Оба на об.ОО
“50
х
50”.
23.55
"Сватання
гусара".
Художнім • програми
"Відгомін літа, що проходить"
філь м.
Художній фільм.
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15.00 “ Самотлорськ і нафтові ко
7.00
Вісті.
7.20
Час
ділових
ролі".
15.30
Голосом
малюка. !
людей 7.50 Моменти істини 10.55
16.00 Євангельє в нашій оселі.
16.30 Про Щеликова з любов’ю і
Художній “фільм “Кінгсайз”. 12.40
тривогою. 16.50 Там-Там. Новини
Селянське
питання.
13.00
Вісті.
13.30 Із залу Конституційного суду
17.05 Трансросефір. 17.50 Репор
тер.
"Листи
королю".
Невідомі
Росії
15.00
Телебіржа.
15.30
факти
з
життя
Елвіса
Пр еслі.
Мульті-пульті
"Весела карусель".
18.05 Давайте розберемося. 18.15
“У день
збору гарбузів .
15.55
Київська
панорама.
18.35
Те
"Бадабоки”.
Програма для
шко
лефільм.
1І50
Телебіржа
лярів
/ Франція/. 15 55
Студія
інформує. 19.00 Вісті. 19.20 Свято
“Рост”, “Тон-лабіринт”. ,16.45 Но
кожен день.
19.30 Детектив по
вини. 17.00 “Ковчег Жана Ваньо”.
понеділках.
“Російська рулетка".
17.30 Вибираю для поселення се
Художній фільм.
20.50 Свічадо.
ло
18.00 На шостій сесії Верхов
2/ 20 Із залу конституційного суду
ної Ради України. 19.10 Київська
Росії
22.50
Нон стоп-рандеву
панорама. 19 30 Телефільм “Сан
00.05 "Лицарі духу”. Документаль
та Барбара ”. 79-а серія
20.20 На
ний фільм
Тарас Мельничук. До
шостій сесії. Верховної Ради Ук
ля і слово”, "еофіїн день”.
раїни

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"с
4.55 Програма телепередач.
5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 “Ранок”. 7.45
Програма телепередач. 7.50 “Ми
з Джеком”. Мультфільм. 8.00
Новини. 8.20 Прем’єра художнь
ого телефільму “Багаті теж пла
чуть”. 9.50 “І мій світ через
мене пролився". Про творчість
тюменського
художника
Ю.Юдіна. 10.20 “Про нотні ліси
і музикальні чудеса". Музична
програма для дітей і підлітків.
11.00 Новини /з сурдоперекла
дом/. 11.20 “Ад’ютант їх велич
ності”. Художній фільм. 2 серія.
12.45 “Опікун". Короткометраж
ний
художній
фільм.
12.55
“Дзвін літа, що проходить”. Те
лефільм. 1 серія. 14.00 Новини
/з
сурдоперекладом/.
14.20
Програма
телепередач.
14.25
"Телемікст".
15.10 “Блокнот”.
15.16 Уолт Дісней представляє...
16.05 Наш музикальний клуб.
16.45 Як добитися успіху. 17.20
“До 16 і старші". 18.10 Прем’єра
телесеріалу “Багаті теж пла
чуть". Т8.55 “Книжковий двір".
19.00 Тема. 19.45 Вечірня казка.
20.00 Новини. 20.35 Художній
фільм “Попіл”. 2 серія. 21.50
Чорний ящик”. 22.15 Футбол.
Європейські кубки. В перерві —
Новини.

8.00

“3

8-ої

до

поле.

1

9-ої”.

Інформаційно музична програма.

9.00

Співоче

частина.

10.30
Мультфільми “Дім для
Кузьки", “Казка для Наталки",
“Повернення домовичка”. 11.05
Майстри
гумору.
11.55
УТН.
12.10 Художній фільм “Мистецт
во жити в Одесі". 16.00 УТН.
16.05
Для
дітей
“Веселка".
/Кіровоград/. 16.35 "На допомо
гу школі". 9 клас. Історія Ук
раїни. "Устим Кармелюк”. Гнів і
гордість України. 17.00 “Телефо
то на згадку" В Грищенко. 17.45
"Надвечір’я . Передача для лю
дей старшого віку. 19.00 “День
за днем". /Кіровоград/. 19.30
Міжнародний фестиваль рок-музики в Одесі. 20.40 Реклама.
20.45 На добраніч; діти? 21.00
“Дніпро". 21.35 Ай пі Київ. Ре
клама
та
інформація.
21.40
Хроніка
МВС.
21.55
“Гарт"
/Одеса/. В перерві УТН. 00.10
Художній
телефільм
“Страх”
/ст. “Укртелефільм"/.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
4.55 Програма телепередач.
5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика. 5.30 "Ранок". 7.45
Програма телепередач. 7.50 "Ми
малюємо”. Мультфільм. 8.00 Но
вини. 8.20 Прем’єра телефільму
“Багаті
теж
плачуть”.
9.50
Прем’єра
Документальних
фільмів. 10.20 Наш музикальний
'клуб. 11.00 Новини /з сурдопе
рекладом/. 1120 "Ад’ютант його
величності". Художній фільм. З
серія. 12.35 “Ковбої". Фільм ба
лет. 12.55 “Дзвін літа, що про
ходить".
Художній
фільм.
2
серія. 14.00 Новини /з сурдопе
рекладом/. 14.20 Програма теле
передач. 14.25 Телемікст. 15.10
Уолт Дісней представляє... 16.00
“Історія
і
люди”.
Художньопубліцистична и програма.
17.00
Новини. 17.20 “Мелодії сонячно
го краю". Концерт казахської
музики. 17.50 “Казка на коле
сах".
Мультфільм.
18.05
Прем’єра телефільму “Багаті теж
плачуть". 18.50 Прем’єра доку
ментального фільму “На моїм
віці”. 19.45 Вечірня казка. 20.00
Новини. 30.35 Лото “Мільйон”.
21.05 Прем’єра рубрики: “КожеТі
про
своє".
21.20
До
Міжнародного^
дня
музики.
“Відродження". 20.20 Телескоп.
23.00 Новини. 23.25 Формула
кохання. Художній фільм.
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, 7.00 Вісті. 7.20 Час ділових
КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
людей.
7.50
Дозвілля.
“Ко
лекціонер". 8.05 Народна пісня
7 00 Вісті. 7.20 Реклама. 7 25
Час ділових людей. 7.55 Дозвілля.
в творчості зарубіжних компози
8.10 Вітчизна моя. 9.05 Кабаре
торів. 9.05 Футбол. Кубок УЕФА.
“Околесиця”. 10.05 Грає ансамбль
“Рапід" /Відень/ — “Динамо"
"Мацертеум".
10.40
Театральний
/Київ/. 10.40 Телефільм “Мороз’їзд. Телеспектакль. 11.35 Ре
11.10 Життя буття. 11.50
тро "Співаючі гітари".
11.50 Ху I тлв".
Художній фільм “Санта-Барбадожній фільм “Санта Барбара". 79
серія.
12.40 Селянське питання. | ра". 80 серія. 12.40 Селянське
13.00 Вісті. 13.20 Із залу Консти
питання. 13.00 Вісті. 13.20 З
туційного суду Росії. 15.00 Бізне:
залу Конституційного суду Росії.
нові
імена.
15.15
Мільті-пульті.
15 15 Мульті-пульті. лДва ли
“Вода”. "Хто пофарбував Чорвоне
царі”, “Повернення блудного па
море?" 15.30 Хритиянське питан
пуги”, “Де ти, мій кінь?” 15.45
ня. “Великі питання життя”. 16.00
"Погляд
з
оркестра".
Про
Пілігрим. Російське бюро под
творчість
М. Г. Голованова.
16.45
орожей. 16.45 Новини. 18.00 На
Новини. 17.00 Трансефір "Далекий
шостій сесії Верховної Ради Ук
схід".
17.45
М-траса.
18.00
На
раїни. 19.00 Київська панорама.
шостій сесії Верховної Ради Ук
19.30 Художній телефільм ‘‘Сан
раїни.
19.00
Київська панорама.
19.30 Телебіржа інформує.
19.30
та-Барбара". 81 серія. 20.20 На
Художній телефільм “Санта-Барба
шостій сесії Верховної Ради Ук
ра". 80-я серія. 20.20 На шостій
раїни.
сесії Верховної Ради України.

8.00 “З ВОСЬМО“! до дев'ятої”.

неділя
■ з жовтня
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00
УТН.
8.10
Ритмічна
Інформаційно музична програма.
гімнастика. 8.30 Співає О Гарь^
9.00 Співоче поле. 2 частина.
кавий.
/Чернівці/.
У ои
11.00 Запчастини для душі. З
Кінопрограма
студії
и У’Ф16
циклу
“Через
обставини,
що- лефільм” “Це дивне скло
К°м~
склалися". 11.40 Шкільний ек
позиції на свіжому повітрі . 9.35
ран. Історія 7 клас. “Найдавніші
“Народні
таланти".
/Харків/.
часи України". 12.05 УТН. 12.02
10.00 ХудоХній телефільм для
Шопеніана.
Балетна
вистава.
дітей
Кай
із
ящика’.
/Німеччина/. 11.30 “/Душі крини
16.00 .УТН. 16.05 Вистава для
ця”. Творчість Андрія Демиден
дітей; “Викрадення Дженні До
ка. 12.50 УТН. 13.05 класична
рсела".
/Харків/.
17.25
Те
музика. 13.20 Доброго вам здо
лефільм “За ескізами Миколи
ров’я. Метод дихання за К.П.Бу
Реріха". /ст. “Укртелефільм”/.
тейком.
13.50 3
фондів Ук
17.35
Дзвони
Чорнобиля.
раїнського телебачення. Р.Леон
Відповідаємо на’ваші запитання.
кавалло
“Паяци".
Вистава
18.20
Концерт
артистів
ук- національного театру опери та
раїнської естради. 19.00 УТН.
балету України. 15.15 Прем’єра
19.10 “Дзеркало”. /Кіровоград/.
фільму “Українці, ми врятовані",
19.30 “Джерело". Українські ве /ст. “Укркінохроніка" та “Укрте
чорниці. /Донецьк/. 20.30 Ак
лефільм*/. 16.00 “Телефан" хіт
центи. 20.45 На добраніч, діти!
парад.
16.30
“Рок полігон”.
/Кіровоград/. 17.20 Телефільм.
21.00 “Дніпро”. 21.35 Під час
17.30 “Сильне почуття". Телеви
музичного круїзу. 22.10 Коротко
става.
18.00
Живе
слово.
метражний художній телефільм
Зустрічі
на форумі українців.
“Буває ж..." 23.10 Фестиваль
18.30 На фестивалі “Вивих 92".
української популярної музики
/Львів/. 19.00 УТН. 19.10 Доку
й Марія".
ментальний фільм "Візьміть сла
КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
ву миру свого". 19.30 Плеяда.
20.40 Ай пі Київ. Реклама та
4.55 Програма телепередач.
інформація. 20.45 На добраніч,
5.00
Н.овини.
5.20
Ранкова діти? 21.00 "Дніпро". 21.35 Ре
гімнастика. 5.30 “Ранок”. 7.45 трокінозал.
Художній
фільм
Програма
телепередач.
7.50
“Весілля”. 22.35 Артмайдан. В
“Мудрість
бідної
дівчинки".
перерві — 23.00 — УТН.
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20
КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
Художній телесеріал “Багаті теж
4.55 Програма телепередач.
плачуть". 9.05 Клуб мандрівників
Новини.
6.20
Ранкова
/з сурдоперекладом/. 9.55 “Про 6.00
гімнастика. 6.30 »Суботній ранок
козла”. Мультфільм. 10.10 “До
ділової
людини.
7.30
'
У світі
шістнадцяти і старші". 11.00 Но
моторів. 8.00 “Перша скрипка".
вини
/з
сурдоперекладом/.
Мультфільм. 8.20 “Марафон 15"
11.20 “Ад’ютант
його
велич малюкам. 8.45 "Ельдорадо". 9.15
ності". Художній фільм. 4 і 5 ■ “По
той
бік .
рампи
з
серії. 13.40 “Алло, я вас не
посмішкою”. 9.35 Інститут люди
чую”. Мультфільм. 14.00 Новини
ни.
10.05
Увага,
10-й
мо
/з
сурдоперекладом/.
14.20
лодіжний.
10.25
Музикальний
Програма
телепередач.
14.25 кіоск. 10.55 Стиль. 11.25 Повер
Брідж. Бізнес клас. 15.05 Блок нення. 12.20 ВІД представляє
12.50
Прем’єра
три
нот. 15.10 Уолт Дісней представ “Діло".
серійного телевізійного доку
ляє... 16.00 Грає А.Майкапара.
ментального
фільму
“
Колима.
16.15
“Індійський
вибір
Історія одного тресту". Фільм 1.
російського барона". Докумен
14.00 Новини /з сурдоперекла
тальний телефільм. 17.00 Нови
дом/.
14.20
Кіноправда? Ху
ни. 17.20 Програма телепередач.
дожній фільм “Світлий шлях .
17.25 Студія “Політика” показує? 16.35 Червоний квадрат. 17.15
“Персона".
А.Сокуров.
17.55
“Театр + ТБ”. 18.20 Вперше на
“Мотильок”. Мультфільм. 18.05 телеекрані
художній
фільм
“Людина
і
закон”.
18.35
“Поїздка
в
Вісбаден”.
19.45
Прем’єра телевізійного багато
Вечірня казка. 20.00 Новини.
Вечір
ЗІ
серійного
фільму
для
дітей 20.
20.30 “Антологія гумору". 22.10
“До і гпісля півночі". В перерві
“Пригоди чорного красунчика”.
/23.00/ — Новини.
12 серія. 19.00 Поле чудес. 19.45
Вечірня казка. 20.00 Новини.
КАНАЛ РОСІЯ”, 2 УТ
20.35
Програма
телепередач.
.25 Дорога до храму
7.00 Вісті.
20.40 В клубі детективів ху
“Дух. душа, тіло ". 7 55 Фестиваль
дожній фільм
“Штани”. 22.05
інвалідного РТА "Горобині гори",
ВІД представляє: “Світ Фабер 8.20 Якщо вам за... 8.50 Ретроже'. 22.15 “Музобоз". 23.20 “Авшлягер. 9.15
- -- Сергій
Радоне ж сьто-шоу". 1 23.35
“Так".
0.05
кии. Фільм 2-й " Школа преподоб“МТВ”. В перерві /0.00/ — Но ного- Сергія". 10 00 Відеоканал
"Плюс одинадцять"
.................
12.00 Зигзаги
вини.
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7 00
Вісті
7.2 •
Час
ділових
людей. 7.50’Студія
Нота Бене".
8.30 Дозвілля. 8.45 М Трест. 9.00
Тихни
будинок.
10.55
Тема
з
варіаціями. 11.50 Художній фільм
"Санта-Барбара". 81 серія.
12.40
Селянське питання.
13.00 Вісті.
13.20 3 залу Конституційного суду
Росіі. 15.00 Телебіржа. 15.30 “Про
чорного барона замовіть слово".
15.45 Куди відходить пісня
16 15
Історія однієї поїздки 2 частина.
16.45 Новини. 17.00 Уолт Діснеи
по п’ятницях “Спунер ’. Художній
фільм. 1 серія. 17.50 Телефільм.
18.00 На шостій сесії Верховної
Ради України. 19 10 Київська па
норама
19 ЗО
На
шостій
сесії
Верховної Ради '✓країни

удачі.
.
12.15 Пілігрим.
Російсьне
бюро
подорожей.
13 00
___
подорожей.
Вісті.
13.20, Художній фільм
;
’ "І
“ І тоді я
С
---------« л ОС п:-----сказав ні"
14.35 Південна Корея.
З
минулого
майбутнє
15. 15
Російська енциклопедія
"Будемо
веселитися.
поки
ми
молоді..."
17.55 Футбол без кордонів
16.50
Контрасти.
17.30
Свідки.
18.30
Київська панорама
19.00
Вісті.
19.20
Свято кожен день
19.30
Устами малюка 20.00 Золота щпора.20.30 “Поїзд у Голлівуд”. Ху
дожній
фільм.
21.55
Реклама.
22.00
Вісті.
Астрологічним
про
гноз.
22.20
Музикально-розва
жальне шоу. 22.50 Програма “А".
23.20 Пекло Лібітум. 23.50 "Под
ивися”.
Інформаціино-розв зжальна програма.

■ 4 ЖОВТНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА) '
8.00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика,
8.30
“У
неділю
вранці".
Інформаційно музична
програма. /Кіровоград/. 9.30 До
ДНЯ учителя телефільм “Сл’ДИ
/ст. ‘^Укртелефільм’’/. 9.50 Музиканти проти алкоголізму і нарко
манії.
11.40 Художній
фільм
“Дайте нам мужчин . 12.55 У»Н.
13.15 "Нові імена України . Кон
церт 14.30 “Село і люди
15.30
Зичимо щастя. Музична програ
ма’за листами глядачів. /Львів/.
16 ЗО
Маю
честь.
17.30
“Свічадо”.
Науково пізнавальна
відеопрограма “Школа монтее
сорі", “Роде наш красний. Бог
дан Лепкий”, “Альфа і Омега ,
^Говоримо українською. Одяг .
19.00 УТН. 19.10 Телеспортарена. 20.00 Чемпіонат України з
футболу “Динамо" — “Шахтар 2
тайм. /0.45 Мультфільм “Приго
ди в королівстві’.
16 серія.
21.15 “Дніпро". 21.50 Ай пі Київ
Реклама та інформація.
іформаці... 21.55
Кіногра. 22.55 УТН.и 23.10 Кон
церт “Спрага джазу”.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
4.55 Програма телепередач.
6.00 “Час сили духу". 7.00 Тираж
“Спортлото".
7.15
Будиночок
кішок". Мультфільм. 7.30 Кон
церт Державного ансамблю тан
цю Марій Ел. 8.00 3 ранку
раненько.
8.30
“Гортаючи
сторінки”.
Циркова програма.
9.3б “Ранкова зірка”. 10.20 Під
знаком “Пі”. 11.10 “Театральні
зустрічі. "Є паризьке життя".
12.10 Нове покоління вибирає.
13.00 “Метаморфози живопису”.
Багатосерійний
науково попу
лярний фільм. 11 серія: “Нові
горизонти".
21-та серія:
“На
шляху до всесвітнього мистецт
ва”. 14.00 Новини /з сурдопе
рекладом/. 14.20 “Діалог у пря
мому
ефірі.
15.00
Клуб
мандрівників. 15.50 “Вокальний
16.00
“Панорама”.
тандем .
16.01
_______ ,ія”.
16.55 Уолт
16.40 “Телелоці
представляє...
17.45 Но
Дісней п
------18.00
вини. Т2.
_ _ Футбол. Чемпіонат
Росії. ЦСКА — “Спртак", 2-й
__ Уперше на телеек
тайм. 19.00
,ожній філь
фільм
“Зоряні
рані художній
21.45
війни". 21.00 Підсу/мки. __
__
Спортивний уік-енд. 22.00 Мата
дор. 23.00 Новини. 23.20 Про
грама
телепередач.
23.25
“Відеодром”.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00
Вісті.
7.20
Фольклор.
“Невідомі культури”. 7.50 “Що
рік новин нам готує?” До 'Дня
вчителя. 8.20 Дозвілля. 8.35 Хо
чете вірте... 9.05 Маски шоу.
9.35 Програма “Ескулап” пред
ьля вас,
ставляє фільм “Дг~
----- дівчатка
---------й хлопчики". 9.45
. .□ Селянське пи
тання.
10.15 “Пригоди в ко
ролівстві”.
Ляльковий
мультфільм.
____
10.45
Ати бати...
11.15 Тсел.егра “Лото". 11.45 Те
з
варіаці
ма
варіаціями
“Будинок
друзів*.
Ключ”,
ЛвГ 12.15 Програма
Пі
“Злива 1812 року”. Фільм 7-й?
12.45 “Дораёмон . Мультфільм.
13.00 Вісті. 13.20 Театральний
роз’їзд.
14.40 XX століття в
кадрі
і
за
кадром.
15.40
Непізнаний Всесвіт. 16.25 У світі
тварин. 17.25 Шарман-шоу. 18.55
Реклама: 19.00 Чемпіонат - Ук
раїни з футболу. “Динамо" —
‘Шахтар”. 1 тайм. 19.45 Облич
чям до столиці. 20.00 Фестиваль
класичних
фільмів
Голлівуду
“Ангел і злодій”. 21.35 Реклама.
22.00
Астрологічний
прогноз.
22.20 Чемпіонат України з фут
болу “Дніпро" — “Металург . 2
тайм.

В УПРАВЛІННІ ПО
СПРАВАХ МОЛОДІ
ОБЛДЄРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РАДІЙТЕ,
УЧНІ!

шкіл,
v-AR!<otPmm учням шкіл.
СПТУ, технікумів, студен
там
області,
п е в ц о,
певно.
приємно буде скоро отри
мувати стипендію, яку За
початкувало управління в
справах
молоді
облдер
жадміністрації для обда«ованих дітей та молоді,
ісля того, як зовсім не
давно дане питання пози
тивно вирішилося на ко
легії
згаданого
уп
равління. встановлено такі
розміри
стипендій:
для
учнів шкіл — 500 крб. /2
стипендії/; по одній /для

НА ДОЗВІЛЛІ

♦
♦

♦

ЦНОТЛИВІСТЬ
Американський
жур
наліст марк Еліот працює
над
"неавторизованою",
тобто
скандальною
біографією
великого
мультиплікатора і стверд
жує.
що назбирав
гору
матеріалу, який свідчить,
що Уолт Дісней був найсправжнісіньким
негідником.
А
саме
—
продажним інформатором
в роки маккартизму, ре
акціонером з найгіршими
фашистськими нахилами, і
доі того ж розпусником.
І це все про нього —
незаперечного
короля
сімейних розваг Америки
і всього світу, легендар
ного героя дитячої фан
тазії.
Маючи за плечима чо
тирнадцять місяців робо
ти. котра виявилась до
сить
успішною
і
увінчалась несподіваними
успіхами.
журналіст
сподівається
закінчити
своє
творіння
через
кілька тижнів. Він зумів
віднайти в архівах ФБР
досьє на Діснея і роздо
бути інші секретні доку-

дентам вузів — 2000 крб.
Природно.
в
багатьох
виникне закономірне за
питання: а хто ж отриму
ватиме
стипендію?
Щоб
внести ясність,
ми дру
куємо положення про' пбВядок
призначення
стиендій
управлінням
у
справах
молоді
облдер
жадміністрації для обда
рованих дітей та молоді
області.
1
Стипендії для обдаВованих дітей та молоді
ризначаються:— для учнів шкіл об
ласті. які зайняли призові
місця в республіканських'
3 життя “зірок”
олімпіадах,
роботи
яких
відрізняються
оригінальним
мисленням
або
принципово
новими
методами вирішення про
блем.
•
— для учнів СПТУ ос
таннього курсу навчання з
будь-якої
професії
з
терміном навчання 2 роки
’
— Славо, ви були до/за програмою ВПУ/
Умовою
призначення <А>си^ь
популярні і при
стипендії
є
виключно
відмінні
оцінки
з
дис
2 Брежнєві, і при Горба
циплін
профтехциклу
та
підвищений ,^к.чові. Не втратили свого
кваліфікаційний
розряд
слухача І після чергових
учня за результатами по
етапної атестації за ос
перетасувань в ешелонах
таннє півріччя. При рівних
показниках перевага на "У" влади.
дається
учн.е в і-п ри зг ру
— Натяк зрозумів. Але
обласної
або
ре
спубліканської
виставки Т політичні лідери тут ні при чо
технічної творчості, облас
му. Так, я досить довго три
ного
або
per
спубл ікансь.кого конкурсу,
маюсь угорі, але ж я про
професійної майстерності,
фесіонал. А майстер не пови
автору . розробок
або
Кацюнал ізаторських
пронен залежати від політичних
озиціи щодо поліпшення
технології, конструкції ви
перетасувань чи
1VI ■не
1 в міру
робів, верстатів, приладів
амбіційних лідерів. До) того ж
та
покращенню
умов
техніки
безпеки;
учневі,
......_________
багатозахоплень,
захо
який вніс вагомий вклад у V я„ змінив
розвиток
навчально-ма
активно самоудосконалювавтеріальної бази навчально
ся. і компасом для мене заго закладу;
— для талановитих сту
вжди була фраза,, сказана
дентів вузів та сузів, які
навчаються
тільки
на "у" Юрієм Антоновим:""Я не боювідмінно”
протягом*
ся бути старомодним"*’• Так
трьох семестрів і працю
ють над разробкою акту “у" що ні про яке політичне при
альної наукової проблеми,
стосуванство і мови бути не
авторам
розробок
або
раціоналізаторських
про
може.
позицій.
Кандидат на призначен
— А як би самі названя
стипендії
повинен
ли свій стиль?
відзначатись високоми мо
ральними якостямй, бути
— Я скажу дуже скромно:
взірцем для товаришів у <>
івсКх £ФеРа* життя.
співаю в стилі... Малежика.
2 Кандидати на призна
Якщо вам підходить таке виз
чення
стипендії
високу
ються, педагогічними кб <> начення, то більше мудрити
пекти вами
шкіл
та
технікумів, вченими радане буду. А взагалі, свій стиль
ММ
ІR
я шукав дуже довго, букваль
і
Для
призначення
стипендії щорічно до 5 сер
но потом І кров’ю.
пня о управління у спра
вах
молоді
облдер
— Чи, не можете ви,
жадміністрації
направля
як людина з багатим
ють такі документи:
— подання від колекти
життєвим досвідом, ска
ву який висуває кандида
зати, чому багато наших
туру,
— академ довідку;
музикантів прагнуть спо
—
документи
або
їх
копії,
що
свідчать
про
добатись, перш за все,
участь
у
виставках,
західній публіці?
олімпіадах тощо;
— поштову адресу на
— У наш час це звичайний
вчального закладу і номер
його бюджетного рахунку.
процес.
Правда, багатьом Із
Кандидатури
сти
наших новоявлених зірок там
пендіатів
затверджує У
комісія.
створена
уп
абсолютно нічого) не світить.
равлінням у справах мот ♦Зі
«Зі своїми недорозвинутими
недорс
ЛОД*
3.
Стипендія
випла
англомовними текстами "гочується щомісячно протя
гом
навчального
року
мосоветикус" уже давно об
/виключаються
літні
місяці/
паскудились
/пардон
за
паскудил
Виплата стипендій почи
нається після одержання V грубість// на Заході. Це ж тре
навчальним закладом по
ба додуматись російські тек
станови комісії.
сти по рядках перекладати на
4.
Адміністрація
на
вчального закладу, де на
вчається стипендіат, після <> англійську!
проведення наступної ате
—- У вас класна гітара.
стації /чверті, семестру/
Якщо не секрет, де ви
подає
в
ком id і ю
підтвердження
про
на
купуєте інструменту?
явність підстав на одер
жання
стипендії
уп
— Найчастіше
купую
равління у справах мовтридорога у вітчизняних
Л°йа колегії, крім питання
про стипендії, розглядали
ся и інші — зокрема, про
будівництво
пам'ятника
воїнам-інтернаціоналістам
усіх
поколінь
Кіроеоградщини. про об
#аснии
дитячии
конкурс
Відкриваємо нові талан
ти . про створення облас
ного
підприємницького
фрнду. про засновництво
обласної молодіжної газе
ти. інші
К нитХ6лGний
стУДЄНтсьКий^

ДІСНЕЄВСЬКОГО
- ГАРАНТУЄТЬСЯ
менти, після ознайомлен
ня з якими зміг вийти на
найвищих
фігур
цього
відомства. За його запев
неннями, вони не тільки
підтвердили
зібрану
Інформацію, а й внесли
цінні доповнення. Висно
вок авторі такий: "Дісней
перебував
у
платіжній
відомості ФьР, якому він
надавав інформацію про
мешканців Голлівуду". Як
з'ясував Еліот. майбутній
мультиплікатор
доносив
безпосередньо
клайду
Толсону, що був правою
рукою Едгаоа Гувера
З іншого боку, продов
жує журналіст, оскільки
Уолт Дісней вважав себе
абсолютно
чужим
щодо
світу Голлівуду, то його
віроломна діяльність як
донощика і не повинна
когось
дивувати. 'Хоча
займаючись цим. він за
одно
зрадив
і
пам'ять
свого прийомного батька,
який був "соціалістом”.
Можливо.
тутне
обійшлось без затамова
ної образи: Еліот <
жує. що Уолт Дісн

• В-W.
ІД"**'
І
\*ч л

Несподіванка
ГУСЕНЯТИ

0
? і
D

"незаконон а родженою
дитиною"
Ясна річ, фільми вели
кого мультиплікатора аб
солютно безпечні з точки
зору моралі, і батьки мо
жуть спокійно допускати
до них своїх дітей. Ъ них
немає не те що непри
стойності, а навіть натяку
на двозначність. Однак їх
знаменитий творець 'аж
ніяк не був таким чисть
охою, яким намагався се
бе показати' .
Американський • жур
наліст стверджує, що у
нього є докази того, шр
Дісней
влаштував
собі
справжній гарем із кох^інок-утриманок. вживаючи
при цьому необхідних за
стережених заходів
Мо
же бути, що зовсім не
випадково
Мишеня
так
ніколи і не одружиться з
Міккі, а Гусеня з подруж
кою так I залишаться же
нихом і нареченою?

МКП фірма "Погляд"
-- вул. Пол
Полтавська, 71.
м. Кіровоград,
ПОНЕДІЛОК, 2? ВЕРЕСНЯ
Люки-Дюки".
1 —
частина.
и
10.00 *Л»
"
"Повернення 10 бронзових бійців ,
11.30 "Г
Бойовик.
”. Фантастика.
13.30 Глибоке занурювання
--------------------Жахи.друг
15.30 "Смертельний
___ ___
________
ювик.
17.30 "Мак
Бейн
”. Бонов
Причастя".
19.30 “
“ Детектив.
“
"Гвенделен
.
Фільм
для дорослих.
21.30
ПРИВ?^ТОРОК, 29 ВЕРЕСНЯ
10.00 "Люки-Дюки". 2 частина.
11.30 “Шлях Дракона". Бойовик.
13.30 "Досконала зброя . Бойовик.
15.30 "Лігво Білого черв’яка . Жахи.
17.30 "29-та вулиця". Бойовик.
19.30 “Рай". Мелодрама.
21.30 “Приватні уроки". Фільм для дорослих

За
матеріалами
іноземної
періодичної
Ю ЛТав є су-

^ВЯЧЕСЛАВ
ІМАЛЕЖИК

у_ __ _

■>

спекулянтів, до речі, за свої
власні гроші. Інколи вдається
урвати що-небуть під час
поїздок за кордон. Але в
будь-якому випадку грошей
на це не шкодую, адже мова
йде про якість. Тому в моєму
‘комплекті Інструменти тільки
всесвітньовідомих музичних
фірм. На наш "брухт" розра
ховувати нічого.
— Коли ви вперше
побачили свій “фейс" на
телеекрані?
— Зараз згадаю, е-е-е...
рівно 10 років тому, і співав я
тоді пісню "200 лет". Ну, а ще
такий же період я був
відомий як касетний викона
вець. Після досить вдалого
теледебюту групи "Пламя", з
якою я тоді працював, почали
часто запрошувати на ТВ. Не
вдовзі записав і перший диск-гігант.
—До речі, зможете
згадати,
що
підштовхнуло вас до за
пису першого диску?
— Вражене самолюбство
разом Із здоровим бажанням
показати
себе.
А
ще
розізлився, що багато моло
дих хлопців, значно менш та
лановитих і відомих, ніж я,
пишуться на "Мелодії”. Ось
тоді в перший раз і подумав:
"А чим я. власне, гірший?” За-

звичайно,
•здається смішним.
в
— Якщо прямо
лоб": ви співаєте під фо
нограму?
— Ну що ж, закономірне
бажання розкрити ще одного
"фанерника". Не все зале
жить тільки від самого
співака, буває, що в силу об
ставин, доводиться співати І
під фонограму. Але все своє
свідоме життя я ставлю на
живе виконання, тому що
тільки в цьому випадку дося
гається ефект повної ЄДНОСТІ
Із глядачем — співанням під
"фанеру" такого не досяг
неш.
— Яке місце у вашому
житії займає політика?
— Ви знаєте, на порозі
п’ятого десятку років я зі
страхом в душі зрозумів, що
НІЧОГО не ТЯМЛЮ НІ В ПОЛІТИЦІ,
ні в житті взагалі. Все таке
складне і мінливе, що не всти
гаєш стежити за ходом "вели
ких історичних подій".
У своїх же піснях я стара
юсь не влазити в цю рутину.
Вона засмоктує. А я хочу
співати про людські почуття.
Кожен має займатись тим, що
йому небом послано.
Г.КАРМЕН
("ЛМ").
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26-27 вересня об 11 і 13 годині театр запрошує
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У великому залі демонструватиметься амеои
канський фантастичний Фільм "Людина із зівки”
Сеанси: 10.30; 14.30; 18.30, А також художній
Фільм
"красуні
дикого
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Підпалювальниці
. уЦямалойу
стрічка
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залі—амйриканськии
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Жити
вмерти в Лос-Ан
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"Дев’ять з половиною тижнів". Так що хто не
встиг отримати задоволення чи навпаки розлю:
титися, що на американській продукції зробити
не важко /і перше і друге/, не переживайте.
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Газета виходить щосуботи.
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МІНЯЮ
Однокімнатну
квартиру зі
всіма зручностями /житлова
площа -— 17 м2/ в районі
Погляду
на двокімнатну —
иРота^?:йтл,4-йелдГв°<>ннивти щодня після 19-ої години

ФільмА^ПасткаУдля^кішо^крІрозп^РчнеКті»ся оУ<??*од”

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.

вважати “‘«І, Василівн"^

СЕРЕДА, ЗО ВЕРЕСНЯ
10.00 ^ЗІрка відваги". 1 частина.
11.30 “Кулак люті". Бойовик.
13.30 "Ніч комети". Фантастика.
15.30 "Місто жахів".
17.30 “Через її труп". Комедія.
19.30 "Наводки Сари Харді . Тріллер.
21.30 “Лихоманка літньої ночі . Комедія для
дорослих.
ЧЕТВЕР, 1 ЖОВТНЯ
10 00 “Зірка пілпогід
'* 92 иагтиня
відваги".
частина.
1 <30 "великий бос". Бойооик.
13.30 "Інопланетянин у чужому тілі . Фанта
етика.
15.30 “Хто вбивця". Жахи.
17.30 "1999". Фантастика.
;
19.30 "Кров під сонцем". Бойовик.
21.30 "Стрілянина по живих мішенях"..
Фільм для дорослих.
П’ЯТНИЦЯ, 2 ЖОВТНЯ
10.00 "Зірка відваги". З частина.
11.30 “Гра з назвою "смерть"
"смерть'”’'.. У головній
Г1 • СлДлпіді/
ролі Брюс Лі.
Бойовик.
Бойовик.
Г.
Фантастика.
13.30 “Дух помсти“
15.30 "Муха-1"., Жахи.
Же
Бунт". Фантастика.
17.30 ---------"
19.30 Стій, а то моя мама буде стріляти".
Бойовик. Комедія.
21.30 “Жорсткий квиток на Гавайї". Фільм
------ Бойооик.
для дорослих.
Бойовик.
СУБОТА, З ЖОВТНЯ
10.00 "Зірка відваги". 4 частина.
11.30 "Гак". У головній ролі Д. Робертс.
Пригоди.
13.30 Вбивці з Атлантиди". Фантастика.
15.30 "Муха-2”. Жахи.
17.30 “Живий щит". Бойовик.
19.30 "КІнник". Тріллер.
21.30 “Стій, а то моя мама буде стріляти’.
Бойовик. Комедія.
НЕДІЛЯ, 4 ЖОВТНЯ
10.00 “Бембі".
^Острів Дракона".
11.30 "с_
л.
“ В
" головній :ролі
Брюс ЛІ. Бойовик.
13.30 Гор". -Фантастика.
---------------15.30 Банки із склепа". >£ахи.
‘
Людина-краб
з Марса". Фантастика.
17.30
Комедія
ЛІҐзО "Страхіття в школі". Фантастика. Комед
ЇДІЯ.
ія
21.30 "Дикий пляж". Фільм для дорослих.
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