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ВИХОДИТЬ З 5 ГРУДНЯ 1939 ₽оКУ

N=39(4221) субота, 17 жовтня

ЦІНА 2 КРБ.

V kJ * ИНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИМ ТИЖНЕВИК
МІЛІЦІЯ І БАЗАР ТИЛЮБИШ МІСТО СВІТАНКОВЕ?

При МІСЬКОМУ ВІДДІЛЄНІ
«ХлЛнутрішніх справ створено новий 
^^іідрозділ, що буде займатися 

ринками. Керує ним капітан 
міліції Ігор Іванов. Про своїх 
підлеглих вік розповідав мені: 
“Хлопці хороші. моторні. У 
підрозділі 38 чоловік. Можемо 
зробити багато, адже, не приве

ди Господи, що на наших ринках 
робиться. Не дивлячись на те, 
що їх ніби то розвантажили”...

Саме так — ніби то. Розпо
рядження міськради, тобто 
рішення про “Захист населення 
від злочинних посягань” діяло 
кілька днів, доки прокурор не 
заборонив, і на ринках знову 
почалася вакханалія.

Чесно кажучи, я не знаю, що 
суттєвого може зробити на рин
ках капітан Іванов і 38 чоловік

його підлеглих. Умов для роботи 
не так багато. Приміщення, як 
розповідав Ігор, адміністрація 
ринків надала, але крім столу і 
стільця “ринковій" міліції ще ба
гато чого треба. А з транспор
том взагалі проблема. Якщо в 
міліції це взагалі проблема ' з 
проблем, то що говорити про 
якийсь-там підрозділ, функції 
якого не повністю зрозумілі, ви
ходячи з того, що нормальні 
закони* у нас просто-напросто 
відсутні. Міліція може ЗЛОВИТИ 
парочку цигаркових спекулянтів, 
як тут же постане питання про 
захист прав... Ні,, не заздрю
Ігорю Іванову, що з діловою 
папкою під рукою чимчикує на 
Критий ринок.

в.л.

До фонду юнацької 
бібліотеки імені Бойченка зовсім 
недавно надійшла книга "Истори
ческий очерк города Елисаветг- 
рада”. вперше видана в Літо-Ти- 
пографії Бр. Шполянських ще в 
1897 роц]. І ось сьогодні, дякуючи 
Кіровоградському обласному 
відділенню Всеукраїнської му
зичної спілки, бібліотека запро
понувала своєму читачеві 
найбільш повний та історично до
стовірний матеріал, зібраний ав
тором А.Н.Пашутіним — губерна
тором міста з 1878 року — про 
наше місто з моменту його засну
вання.

Тут ви зможете знайти відомі 
вам факти і зовсім нові. Подано 
список всіх комендантів фортеці 
/по роках/ до 15 травня 1805 ро
ку, тобто до того моменту, коли

військова роль фортеці втратила 
чинність.

А також подана детальна 
історіографія міста
Єлисаветграда. утвореного на 
місці фортеці і поселень біля неї.

В 1845 році був затвердже
ний герб міста, який зображав у 
верхній частині щита в золотому 
полі Державний Російський герб, 
а в нижній — в червоному полі 
земляне укріплення /фортеця/, 
в середині якого вензель 
імператриці Єлисавети Петрівни, 
а по боках — 1754 — рік засну
вання міста.

Цікава книга і тим, що в ній 
розповідається про всі моменти 
диття міста. Це і стихійні лиха, і 
епідемії, що траплялися в різні 
роки, це й інформація про 
бруківки, міські сади і бульвари.

про існування в Єлисаветграді 
цілого ряду добродійних за
кладів.

Різні урочисті події, пов’язані
з упорядкуванням
Єлисаветграда, також знайшли 
своє місце в "Очерке”.

Наприклад: 17 травня 1893 
року був відкритий водопровід, а 
через 4 роки — 13 липня 1897 
року по його вулицях пройшов 
перший трамвай.

Отже, кожен, хто цікавиться 
історією Єлисаветграда. знайде в 
запропонованій книзі цікаві для 
себе сторінки.

Н.БАЗАНОВА 
бібліотекар відділу 

бібліографії ОЮБ 
ім.Бойченка. 

Прошу гонорар 
перерахувати в 

фонд газети.

і КЛУБ ЗНАЙОМСТВ
о

39 років. 167 см. підтягнутий, шатен, не схильний до повноти, не курю, до спиртного 
^„/байдужий, без шкідливих звичок і фізичних вад. Люблю і вмію виконувати всю домашню
І роботу. Познайомлюся зі стомленою від самоти жінкою 28-39 років, котра серйозно 
° ставиться до сімейного життя.
□ Саша.
: Аб. 319.
в

Відгукнися, той єдиний і жаданий хлопець, не менший 24 років, не дуже високий, 
о котрому до душі дівчина маленького росту, котрий має почуття гумору І всерйоз вирішив 
о створити сім'ю,-мати дітей. Мені 26 років, русява, кучерява, звичайної зовнішності, ма- 
о теріально забезпечена. Відповім на лист із фото.
■ А.
о Аб. 320.
ЕЭ

“ Буду рада, якщо відгукнеться самотній чоловік до 55 років, не нижче 164 см. котрий не 
зловживає спиртним, добрий, надійний, порядний, прагне сімейного затишку і

- взаєморозуміння. Національність, професія і зовнішність ролі не грають. Мені 40, живу в 
= райцентрі, маю непогану спеціальність, спокійна, добра, 164 см. середньої повноти. Син 
І дорослий. Подробиці при листуванні.
= Тетяна.
: Аб. 321.к

Початкуючий пенсіонер 164 см, 75 кг. після смерті дружини проживаю у дітей, котрі
■ забезпечені. Люблю сільський уклад життя, сатиру й гумор, може, тому на вигляд молод- 
о ший. Працюю сезонно, цілком дієздатний у багатьох відношеннях, без шкідливих звичок, 
о Раніше таких називали трудящий клас. Хотів би мати подругу життя приблизно однакових

' ° літ. дуже бажано з житлоплощею. Згоден на переїзд як у місто, так і в село.: в.
- -Аб. 322.■
" Жонатий мужчина 38 років, незадоволений інтимним життям, пропонує свої послуги 
° жінкам 20-45 років, можна схильним до повноти, а також, якщо бажають, лесбіянкам, котрі 
“ мають місце для зустрічі. Зовнішність значення не має. Піду назустріч будь-яким' бажан- 
° ням партнерки, інтимність гарантую. Номер телефона прискорить зустріч. Чекаю листів і 
= від заміжніх. Пишіть: Кіровоград, головпоштамп, до запитання, посвідчення В 171766.

Аб. 323.

Мені 28 років ,185 см, спиртним не зловживаю, не курю, ВоДо-лій, енергійний, характер 
м'який, але не люблю брехні і зради. Хотів би познайомитися з дівчиною чи жінкою до 29 
років, можна з дитиною. Відповім на листи з фото, які при потребі поверну.

Віктор. 
Аб. 324.

Струнка, приваблива дівчина 28 років. 160 см. бажає познайомитися з мужчиною до 35 
років із серйозними намірами. Одруженою не була, дітей немає, освіта вища, маю житло, 
матеріально забезпечена. Заради розваги прощу не тривожити. Відповім на лист із фото.

Альона. 
Аб. 325.

Українець, 29 років, 174 см. Водолій, не курю, спиртного не вживаю, веду здоровий 
спосіб життя, займаюся спортом, люблю подорожувати і впрошувати квіти, спокійний, 
поважаю інтереси іншого, дотримуюся даного слова. Матеріально і житлом забезпечений 
але згоден на переїзд, сплачую аліменти на 8-річну доньку. Освіта — технікум, але працюю 
не за фахом. Познайомлюся з доброю, симпатичною, не схильною до повноти дівчиною 
чи жінкою з розумною різницею у віці, котра стане не тільки вірною дружиною, а 
надійним помічником у бізнесі. Бажано фото, повернення гарантую. Ваш телефон приско 
рить зустріч.

Володимир
Аб. 326.

Мені 40 років, 172 см. середньої повноти, не п’ю. не курю, спокійний, проживаю у місті 
в квартирі. Особисте життя не склалося, плачу аліменти на двох дітей. Хотів би познайо
митися з жінкою. Ціную скромність, порядність, взаєморозуміння.

Юрій. 
Аб. 327.

Мені 31 рік. 177 см, одружений не був, спокійний, без шкідливих звичок. Для створення 
сім’ї бажаю познайомитися з дівчиною 20-26 років.

Г. 
Аб. 328.

Українка. 26 років. 159 см. темноволоса, очі карі, до повноти не схильна, кажуть, 
симпатична. Овен, інвалід третьої групи, але працюю і есе можу робити дома. Матеріально 
забезпечена, живу з батьками. Думаю, що щастя — це сім’я, діти, взаєморозуміння. Хочу 
познайомитися з хлопцем до 28 років, хай навіть молодший від мене, але без шкідливих 
звичок. Ціную чесність і вірність. У листі бажане фото.

Аб. 329.

Мужчина 38 років шукає жінку 29-35 років, струнку, з дитиною, без житла для створен
ня сім’ї. Про сббе: 170 см. спортивної статури, дещо замкнутий.

. І. 
Аб. 330.

Просимо абонента 275 негайно подзвонити в робочий час по телефону 22-29-92.
Абонент 053 одружився і просить йому не писати.

УМОВИ РОБОТИ 
“КЛУБУ ЗНАЙОМСТВ”

Якщо хочете познайомитися з авторами наших оголошень, пишіть ім: 316050, 
м.Кіровоград, вул.Луначарського, 36, редакція газети "Молодий комунар", “Клуб 
знайомств", абонспТу М?... 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 Укрсоцбанку м.Кіровограда, МФО 

323293

32 крб.
і пришліть на вищевказану адресу редакції “МК" квитанцію про відправлення грошей, вашу 

коротку об’яву і три ЧИСТИХ конверти. Тоді листи слатимуть вам.

АДРЕСИ АБОНЕНТІВ РЕДАКЦІЯ ЗБЕРІГАЄ В '
ТАЄМНИЦІ, Й НІКОМУ НЕ ВИСИЛАЄ.
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ДОВКОЛА

ЛУНАЛА МУЗИКА
Цікава зустріч відбулася у школярів середньої 

школи N925. що на Новій Миколаївці. Знаєте, хто 
побував у них у гостях? Національний оркестр на
родних інструменту, під керівництвом народного 
артиста України Віктора Ґуцала. На цих знімках ви 
бачите зосереджені, натхненні обличчя дітей і вик
ладачів. що слухають музику, щиро аплодують пре
красним музикантам, дарують осінні квіти. Як не 
важко зараз живеться, але щось виграти, економ
лячи на культурі, не можна. І подібні заходи просто

необхідні. Діти повинні виховуватися на високому 
мистецтві, а не на американській порнусі. Втім, 
вітчизняна нічим не краща. Скоріше, навпаки.

Зустріч з національним оркестром у школі 
пройшла дуже гарно і залишила спомини, як у 
вдячних гостей, так і в щедрих господарів. Діти, як 
розповідають педагоги з нетерпінням чекали цьо
го концерту, готувалися 'заздалегідь, прикрасили 
шкільну залу кольорами осені. Ну а стосовно гос
тей... Виступи Віктора Гуцала, що на подібних 
зустрічах виконує своєрідну просвітительську 
місію, викликають захоплення і дорослих, і дітей. 
_  __ ____ _ _ У ............. — • -----

Розповіді про рідкісні музичні інструменти, тра
диційні лише для України, з демонстрацією гри на 
цих інструментах — це справді просвітительство. 
Ми. власне, не дуже багато про це знаємо. Захопив 
присутніх грою на цимбалах народний артист Ук
раїни. професор Київської консерваторії Георгій 
Агрітіна. *

З оркестром в школу завітали і наші заслужені 
артисти'України Р.Валькевич і В.Стратьєв.

В.ЛЕВОЧКО 
Ю.КАЛИНОВСЬКИЙ /фото/

• У наших колег

ХТО ПИВО ПИВ, А хто слоном ходив...
Минулої неділі у Світловодську 

було свято. Ні. ні. там не відзначались 
роковини народження якоїсь 
місцевої знаменитості, не гастролю
вала Вероніка Кастро і навіть не наро
дився... тисячний житель. Беріть ви
ще. Там відбулось свято газети — 
міського тижневика “Світловодськ 
вечірній”. Причому влаштували його 
самі газетярі, так би мовити, і людей 
повеселити, і себе показати.

— Тьху, — скаже дехто, — знайш
ли свято. Це якби Маша Распутіна, 
приїхавши "з Гімалаїв", помахала ще 
стрункішими, ніж допоки, ніжками 
/воно й зрозуміло, бо що ти їстимеш 
в тих нетрях/, чи якась “Корозія" по
крила місто децибелами, ’ґмісеві "су
пермени" у великому душевному по
риві побили всі вітрини, тоді воно б 
якось звичніше. А то — свято газети. 
Ні випити, ні пам’ятник якийсь “кому- 
няцький" звалити...

Для таких скептиків хочу сказати, 
шо за словами заступника редактора 
“Світловодська вечірнього” Тетяни 
Дроздової, випити на святі було що: 
місцеві коробейники, поряд з непога
ним промисловим крамом, досить 
успішно торгували пивом. Звичайно, 
градусів на сорок воно не тягло, од
нак все одно душу зігріти було чим. 
Тим більше, що й день видався на 
славу — теплий, сонячний, тоді як ще 
субота була досить похмурою.

Але смакування пива із принесе
ною в кишені таранькою було далеко 
не основним на цьому святі. Хоча вра-

А всі разом оулі 
ховувати запити різного роду публіки 
журналісти все-таки намагались. То
му й розробили програму, опираю
чись і на духовні, і на матеріальні по
треби світловодців. Приміром, кожен 
бажаючий міг взяти участь у шахово
му бліц-турнірі, . який проводили 
місцеві майстри. Шанувальники книг 
могли придбати непогану*літературу: 
місцеве приватне товариство по 
торгівлі книгами “Далер” налагодило 
добрі стосунки з Харківським видав
ництвом. Вродливі городянки 
дізнались про задуманий газетою 
конкурс "Фотомодель-92", до участі в 
якому їх протягом свята запрошував 
кореспондент "СВ" Сергій Ковтунен- 
ко. Крім того, він розповідав про май
бутні плани міської "вечірки", про 
нинішнє її лице, людей, які в ній пра
цюють. Одним словом, рекламував 
газету з усіх сил. Що цілком зро
зуміло. бо саме заради знайомства з 
нею і було організоване це свято.

— На жаль, — говорить Тетяна. — 
нас ще не так добре знають, як би ми 
хотіли. Хоча уже маємо своїх пере
дплатників /газеті в травні ц.р. випов
нився 1 рік — авт./. Сподіваємось, що 
в наступному році їх буде більше.

Можливо, ці сподівання і неда
ремні, адже тільки того, недільного 
дня "вечірку" передплатило 86 чо
ловік — незважаючи на досить 
солідну ціну /300 купонів/. Пере
дплатили прямо на площі, де 
функціонував своєрідний передплат
ний пункт із числа працівників газети.

на святі газети
У програмі свята були також і вис

тавка картин самодіяльних худож
ників /їх розмістили на стенді, що 
призначався колись для вшанування 
передовиків виробництва, а тепер 
зяє пусткою/, і конкурс дитячого ма
люнку, і дві лотереї для тих, хто пере
дплатив чи тут же купив черговий но
мер "Світловодська вечірнього". ■

Ну, і звичайно. — концерт. Хіба 
без нього обійдеться? Наше життя 
настільки обтяжене різного роду 
проблемами, що послухати гарну 
пісню чи подивитись на граціозні ру
хи вправних танцюристів сьогодні з 
точки зору психології, не тільки ко
рисно, а просто-таки необхідно. Аби. 
позбавившись негативних емоцій, 
відтанути душею, зняти з неї накопи- 

. чені образи.
Тої неділі на площі перед 

адмінбудинком, де відбувалось все 
дійство, для світловодців і гостей 
міста співали народний ансамбль ук
раїнської пісні “Відлуння" з ВО 
Олімп", вокальний ансамбль "Суда

рушка" із заводу чистих металів, тан
цював народний ансамбль бального 
танцю із районного Будинку культу
ри. А ввечері святкування, як і годить
ся, завершилось молодіжною диско
текою, яку провів місцевий поп-клуб 
"Канзас". Танцювали, хто як хотів чи 
як умів.

На думку журналістів "вечірки”, 
які були ініціаторами й ор
ганізаторами цього свята, вийшло во
но непоганим. По-перше, трохи

відірвали городян від буденних кло
потів, по-друге, познайомили їх з 
своєю газетою, як кажуть тепер, “ре- 
кламнули" себе, "попрацювали на пе
редплату”. Адже в кіоски “вечірки" 
надходить дуже мало — щось близь
ко сотні екземплярів: основна маса 
йде передплатникам.

Кожне .свято коли-небудь 
закінчується. І приходять будні з їх 
клопотами, радощами і невдачами. 
Але кожне свято залишає в душі час
точку тепла, яке ще довго грітиме її, 
нагадуючи про відлетілі.. у минуле 
приємні і неповторні дні. їх так мало, 
цих свят, у нашому житті. Тому психо
логи й радить: робіть їх собі самі. І вам 
буде добре, і оточуючим теж — ра
зом з вами.

От, журналісти світловодської 
"вечірки" його й зробили — своє свя
то. І собі, і людям.

О.ПИЛИПЕНКО.
P.S. В деяких колах міста 

з’явилась інформація, що на про
ведене дійство засновником 
/ним є міська Рада народних 
депутатів/ виділені чималі гроші. 
тодГ як їх можна було використа
ти на більш насущні потреби. За 
словами заступника редактора 
“СВ” Т.Дроздової, ні засновник, 
ні редакція не вклали в це свято 
жодної копійки. Виручили, як і 
водиться спонсори. Ними були 
— завод 'Луч". колгосп “Дніпро”, 
завод Спецзалізобетон . мебле
ва фабрика. комерційний банк 
Дніпрооанк , управління водо

провідно-каналізаційного госпо
дарства. Кременчуцька
гідроелектростанція. За що їм 
велике спасибі.

ЧЕРЕЗ 180 РОКІВ

Бородіно. Бородінське поле... Ці 
знайомі кожному з дитинства, ^икликають^ 
незважаючи на сучасні Політичні пристрасті, 
почуття гордості За героїчне минуле. Тут. 
поблизу села Бородіно, у 120 кілометрах від 
Москви. 26 серпня /7 вересня/ 1812 року 
відбулася одна з найбільших битв у світовій 
історії, у якій взяло участь понад чверть 
мільйона бійців. П’ятнадцять годин тривала 
битва, у якій російська армія під команду
ванням Михайла Кутузова перемогла фран
цузьку армію Наполеона Бонапарта.

На вулиці вже XX сторіччя, але минуле не 
забуте. Через 180 років гармати Петра 1 дали 
сигнал про початок марш-параду військ за 
маршрутом Манежна площа — Тріумфальна 
арка. Численні москвичі та гості О|
столиці були д від гусарів, уланів.
ЯрЗГуйів. Враження складалося таке, що 
учасники параду прийшли в наші дні з 
дев’ятнадцятого століття.

6 вересня на Бородінському полі відбулося

воєнно-історичне свято “День Бородіно". 
Святкову програму відкрила урочиста літургія 
у відродженому Спасо-Бородінському мона
стирі. А на батареї Раєвського були винесені 
прапори 1812 року, виступили представники 
урядів Росії та Франції, ветерани Великої 
Вітчизняної війни. На святкування 180-річчя 
Бородіна прибула й царська сім’я — голова 
Російського імператорського дому Велика 
княгиня Марія Володимирівна з сином Ге
оргієм...

А потім почався “бій". Гриміли гармати 
йшла в атаку кавалерія, з поло йи... 
поранених Все це було хоЧ ; „є справжні 
але лvжp по псправжнє, але дуже адже у святі брали участь
°'5л.Соково-історичні клуби України та Росії 
Латвії та Франції. Шотландії. інШих країн де 
пам'ятають і шанують минуле.

На Бородінському полі був 
ДМИТРО ТКАЧЕНКО. 

Фото автора.

І

Минулого тижня в 
центрі уваги засобів 
масової інформації 
був галас, здійнятий 
навколо особи екс 
президента Союзу 
М.С.Горбачова. Ситу 
ація — задарма не 
вигадаєш! Горбачов, 
що різко повернув 
країну на рейки де , 
мократизацн. став /Ж 
першою невиїздною \ЯИр 
людиною в Росії. На 
прохання глави Кон
ституційного суду 
Горбачову відмовлено 
у візі до поїздки в 
Північну Корею.
Окрім того Указом 
президента 
Б.Єльцина “ФондгХ, 
Горбачова” виселили ’ 
з Г----- '
Ось такі 
мудро 
росіяни.

його приміщення. 
_ тг::і пироги, як 

кажуть

* *
“ Де мократичні очі 

світилися злом" — та
ким спостереженням 
щодо реакції парла
менту на
повідомлення про 
відставку Фокіна 
поділився Президент 
України Леонід Крав
чук на _ засіданні 
Кабінету Міністрів 2 
жовтня. Він^ще раз 
подякував Вітольду 
Павловичу за сумлінну, 
копітку працю і ска
зав що бере і на себе 
провину за те. що не 
було знайдено
спільної мови у влад
ному трикутнику

* * *
Гарна зарплата 

власний дах над голо
вою — найголовніші 
життєві проблеми мо- 
л о д і .
Дніпропетровська. 
Під час дослідження, 
проведеного Фондом 
соціального забезпе
чення моніторинга 
ФОНСОМ, 92 процен
та опитаних відвели 
їм перше місце. На 
останньому серед за
вдань покоління, що 
виростає — навчитись 
любити свою неньку-А 
Україну, національну/^’ 
культуру, - ----------" *
обряди свого

* * *
Локальний 

викликало 
розпорядження пред
ставника Президента 
в Сумській області 
Анатолія Єпіфанова, 
присвячене “захисту 
населення" від спеку
лянтів. Його текст, у 
якому було багато 
“правових недоліків” 
і протиріч з
декількома Законами 
України, прозвучав по 
обласному радіо. Че
рез кілька годин вий
шов новий ^ріант 
розпоряп£ення за 
™М. же номером, 
відреагований не без 
допомоги депутатів 
міської Ради. Цих 
кількох годин виста
чило, однак, міліції, 
щоб влаштувати мас
штабний ^шмон” у 
торговельних рядах, 
виконуючи перший 
варіант розпоряджен- 
ня.

традиції і 
народу

ФУРОР 
останнє

9

* * *
І . нарешті

повідомлення із сфе
ри культури. У Санкт- 
Петербурзі в
Анічковомч С „І- '

іі’єха „___
бал. В кращих царсь
ких традиціях чарівна 
цариця 
відзначила 
своєї 
діяльності.

* *
У загсі X..__________району Донецька за

реєстровано маленьку 
мешканку, батьки якої 
не приховують своїх 
симпатій до героїні ле- г е м дарного

Тіалаці 
давала

естради
35-річчя 
творчої

*
:і Кіровського 
Донецька за-

к І носе ріалу-марафону 
про багатих, оскільки 
народження доньки 
збіглося з приїздом до 
Москви Вероніки Кас
тро. назвати її не 
Маріанною у батьків 
язик не повернувся 
Неважко зрозуміти 
інше подружжя донеч
чан. яке назвало свою 
новонароджену донь
ку Мерседес. Є припу
щення. що на вибір 
імені вплинула довго
очікувана покупка. Не 

Запорожця", звичаи-
но.



•и

понеділок
■ 19 ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА УТ-1
16.00 УТН, 16.05 Для дітей 

“Веселка”. /Одеса/. 16.35 На до
помогу школі. Історія України. 
Побут і звичай українського наро
ду. 17.00 Документальний те
лефільм “І голос наш почує світ”. 
17.50 Музичний фільм “Триптих”. 
19.00 УТН. 19.10 Мультфільм 
“Бременські музиканти". 19.30 
“Хто ми..." Громадсько-
політичний відеотижневик". 20.45 
На добраніч, діти. 21.00 “Дніпро". 
21.35 Акценти. 21.50 Ай Пі Київ. 
Реклама та інформація. 21.50 
Кінозустрічі. 22.50 УТН. 23.05 
Світова класика на екрані. Ху
дожній телефільм “Червоне і чор
не". 1 серія.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
14.00. Новости /с сурдоперево

дом/. 14.25 “Телемикст”. 15.10 
“Блокнот”. 15.15 Уолт Дисней 
представляет... 16.05 Первый 
международный юношеский кон
курс им. П.И. Чайковского. Теле
визионный музыкальный фильм. 
17.00 Новости. 17.25 "Заколдован
ное слово”. Мультфильм. 17.35 
Футбольное обозрение. 18.05 
ВИД представляет: звездный час 
/премьера рубрики/. 18.45 Авто
рская программа Э. Рязанова. 
“Разговор на свежем воздухе". 
Часть 3-я. Ю. Левитанский. 19.45 
Спокойной ночи, малыши. 20.00 
Новости. 21.40 Премьера художе
ственного телесериала “Мелочи 
жизни". Авторы Ю. Каменецкий. 
Э. Щедрин. 4 серия. “Смерть по 
гороскопу". Новая студия пред
ставляет. 21.10 Бомонд. 21.25 
Жизнеописание*. 21.40 Кривой 
эфир. 21.55 Каталог Федерико. 
22.10 Будка гласности. 22.20 Од
нако. 22.30 ТВ-галерея. 22.50 Ев- 
геник и ... 22.55 Мы... 23.20
Оба-на. В перерыве /23.00/ Но
вости.

КАНАЛ “РОСІЯ”. УТ-2; УТ-3
•7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 

людей. 7.55 XX століття в кадрі і 
за кадром. “Посягнення сно
видінь”. 8.50 Паралелі. Мій 
Пушкін * 9.05 Манера. 9.35 
Російське бюро подорожей. -10.30 
Маски-шоу. .11.00 “П’ята печатка". 
Художній фільм. 12.35 Тінко. 
12.40 Селянське питання. 13.00 
Вісті. 13.20 Із залу Консти
туційного суду Росії. 15.00 Козир
на дама. 15.30 Вустами маляти. 
16.00 Там-там новини. 16.15 
Мульті-пульті. “У дворі". “Всі 
кольори”. 16.30 Трансросефір. 
“До Москви далеко". 17.15 Пано- 
ве-товариші. 17.30 Давайте розбе
ремося. 17.45 Ностальгічні поси
деньки. 18.15 Київська панорама. 
18.35 Фільм-концерт “Спомин про 
Лисенка". 18.55 Візитка. 19.00 
Мультфільм. 19.30 Сіт-3. 19.40 
Світ ідей Білла Маріса /Уорлднет. 
США/ 20.10 Візитка. 20.15 Фор
туна. Комерційний огляд. 20.35 
Художній фільм. 22.30 Сіт-3. 22.40 
Бізнес-менеджмент /Уорлднет. 
США/ 23.10 Візитка. 23.15 Хтось 
це називає джаз...

вівторок серед четвер п’ятниця субота неділя
■ 20 ЖОВТНЯ

ПРОГРАМА УТ-1
8.00 3 восьмої до дев’ятої.

Інформаційно-музичн а програма. 
9.00 Художній телеф ільм “Черво
не і чорне". 1 серія. 10.05 Добро
го вам здоров'я. /Донецьк/. 
10.25 Г. Хоткевич. ‘Гуцульський 
рік". В перерві — 114.45 — УТН. 
12.35 Кінозустрічі. 16.00 УТН. 
16.05 Для дітей. “Джерельце". 
/Донецьк/. 16.40 На допомогу 
школі. Музика. “Творчґсть П. Май- 
бороди”. 17.10 Канал “Д”. 18.25
Пісні з берегів Ятрані.
/Кіровоград на Українське телеба
чення/. 19.00 УТН. 19.110 "День за 
днем". /Кіровоград/. 19.30 “Ук
раїна і світ". Міжнарод на програ
ма. 20.40 Реклама 20. 45 На до
браніч. діти. 21.00 Дніпро. 21.35 
Ай По Київ. Рем.лама та 
інформація. 21.40 Малеінький кон
церт. 21.50 Світова класика на 
екрані. Художній фільм “Червоне 
і чорне". 2 серія. 22.55 Чемпіонат 
України з акробатичного рок-н-ро
лу. /Запоріжжя/. 23.40 УТН.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новбсти. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро". 7.50 "Технод
ром". Об оригинальных идеях и 
полезных мелочах. 8.00 Новости. 
8.20 Премьера телевизионного 
многосерийного художеств енного 
фильма “Богатые тоже плачут”. 
/Мексика/' 9.05 Цирк звереій. 9.50 
“Ох и Ах”. Мультфильм. 10.00 
Футбольное обозрение. 10.30 
“Мелочи жизни". Художеств енный 
телесериал. 4-я серия. “Смерть 
по гороскопу". 11.00 Новости /с 
сурдопереводом / .• Домосед.
Дневной Киноэкспресс. 11.20* “Та
ня". Телевизионный художес твен
ный фильм "Экран". 13.10 “ІГРоце- 
луй феи". Фильм-балет “Сонс»зте- 
лефильм”. 14.00 Новости /с сур
допереводом/. 14.25 “Деловой 
вестник". 14.40 Из записок Бан
кира. 15.10 Уолт Дисней представ
ляет... 16.00 “440 герц" Музыкаль
ная программа - для подростков. 
16.40 "Орешек". Телевизионный 
документальный фильм о Шлис
сельбургской крепости. 16.*50 
“Технодроіи". Об оригинальных 
идеях и полезных мелочах. 17.00 
Новости. 17.25 Резерв. 17.30 
Межгосударственый телеканал 
“Останкино.” представляет. 18.0Є' 
Премьера телевизионного много
серийного художественного филь
ма "Богатые тоже плачут". /Мек
сика/. 18.45 “Миниатюра”. Музы
кальная программа. 19.00 Тема. 
19.45 Спокойной ночи, малыши. 
20.00 Новости. 20.40 Впервые на 
телеэкране; художественный
фильм “Простая смерть". 21.50 
“Черный яіщик". 22.30 “ТВ-мемуа- 
ры". 23.00 Новости. 23.25 Звуко
вая Дорожка. ТВ-версия.

КАНАЛ “РОСІЯ“, УТ-2; УТ-3
7.00 Вісті. 7.20 Час ділових 

людей. 7.50 Б'ез ретуші. 8.45 
Дозвілля. “Друзі наші. коти". 9.00 
Тема з варіаціями. На
м і жнррод.ному фестивалі
німецької культури. 9.30 Мульті- 
пульті. “.їжачок і дівчинка". 9.40 
Кіношок. 10.30 Ностальгічні поси
деньки; 1 1.00 “Перша зустріч — 
остання зустріч”. Худ. фільм. 
12.35 Тінко. 12.40 Селянське пи
тання. 13.00 Вісті. 13.20 Із залу 
Конституційного суду Росії. 15.ро 
Телебіржа. 15.30 Студія “Рост". 
“Клоун-июу”. /даремні уроки/. 
16.00 Таїч-там новини. 16.15 Транс
росефір. "Кавказ-рев’ю". 17.00 
Світ епохи. що щезнула. 17.30 
Парламентський вісник. * 17.45 
Співає народна артистка України 
Раїса Кириченко. 18.00 На шостій 
сесії Верховної Ради України. 
19.00 київська панорама 19.20 
“Санта-Еіарбара". 88 серія. Худ. 
фільм. 20.10 Телебіржа інформує. 
20.20 На шостій сесії Верховної 
Ради Ук раїни.

■ 21 ЖОВТНЯ
ПРОГРАМА УТ-1

8.00 “3 восьмої до дев' ятої". 
9.00 “Свічадо". 10.35 Шкільний 
екран 7 кл. Фізика. “Маса тіла". 
10.55 Музичний фільм "Нам рано 
жити спогадами" /співає Е. 
П'єха/. 11.40 Шкільний екрбіч. 8 
кл. Укр. літ. “І. Франко "З вершин 
і низин" 12.10 УТН 12 25 Ху
дожній телефільм “Червоне і чор
не". 2 серія 16.00 УТН 16л95 
“Чисті джерела". /Кіровоград?'. 
17.05 На допомогу школі. Музика. 
“Творчість А. Ревуцького". 17.35* 
Кінопрограма студії “Укрте- 
лефільм”. “День поминання”. 
“Мертві душі Олександра Агіна". 
18.15 Грає Симона Френкель. 
/Орган/. 19.00 УТН 19.10 “День 
за днем". /Кіровоград/. 19.30 
Прем’єра документального фільму 
“Григорій Гавриленко. Образ 
Світлий". 20.00 Літературна карта 
України. С Клімовський — 
вільнодумець. поет. філософ. 
/Кіровоград/. 20.45 На добраніч, 
діти. 21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі 
Київ. Реклама та інформація. 21.40 
Продовження концерту, присвяче
ного ювілею Е. Станковича. 22.20 
Художній фільм "Червоне і чор
не". З серія. 23.25 УТН. 23.40 
Джаз. джаз. джаз. /Донецьк/.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро". 7.50 “Веселый 
цыпленок”. Мультфильм. 8.00 Но
вости. 9-20 Художественный 
фильм “Богатые тоже плачут". 
/Мексика/. 9.55 "Простая
смерть..." Художественный
фильм. 11.00 Новости / с сурдо
переводом/. “Домосед". Дневной 
киноэкспресс. 11.20 "Сколько лет 
живет тополь?" Телевизионный ху
дожественный фильм. 12.20 "Пре
рванный отпуск". Художественный 
фильм из серии “07 на связь". 
/Польша/. 11.00 Новости / с сур
допереводом/. 14.25 "Телемикст". 
15.10 “Блокнот". 15.15 Уолт Дис
ней представляет... 16.05 Рок- 
урок. 16.50 “Осень в горах”Г Те
левизионный документальный
фильм. 17.00 Новости. 17.25 Сту
дия “Политика" показывает. 17.55 
Музыкальная программа "Крещен
до". 18.10 Художественный фильм 
“Богатые тоже плачут”. /Мекси
ка/. 18.55 Футбол. Кубок европей
ских чемпионов. ЦСКА — “Барсе
лона” /Испания/ 1-й тайм. 19.45 
Спокойной ночи, малыши. 20.00 
Новости. 20.40 Футбол. Кубок ев- 

1 ропейских чемпионов. ЦСКА — 
“Барселона" /Испания" 2-й тайм. 
21.30 "Единого слова ради..." Му
зыкальное повествование. 22.00 
Футбол. Европейские кубки. В 
перерыве /22.50/ Новости.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2; УТ-3
7.00 Вісті. 7.20 Реклама 7.25 

Час ділових людей. 7.55 На 
політичному олімпі. 8.50 Тема з 
варіаціями. “Там. де море завжди 
хлюпоче". 9.30 Будинок друзів. 
Художник Є. Орлов. 9.50 Пара
лелі. “Залишилися росіянами”. 3-й 
фіільм. 10.10 Площа мистецтв. 
М.агічний кристал. 11.00 Худ. 
фільм "Санта-Барбара". 88 серія. 
11.50 Зберегачі істини. 12.35 
Тінко. 12.40 Селянське питання. 
13.00 Вісті. 13.20 Із залу Консти
туційного суду Росії. 15.00 Іжиця. 
Крок до каяття. 15.45 Мульті- 
пульті. “В день збирання гар
бузів". 16.00 Там-там новини. 
16.15 Трансросефір. "Далекий 
схід". 17.00 Християнська програ
ма. “Надія сьогодні". 17.45 Фільм- 
концерт "Відлуння". 18.00 На 
шостій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 19.00 ’Київська ' панорама. 
19.20 "Санта-Барбара”. 89 серія. 
Худ. фільм. 20.10 Телебіржа 
інформує. 20.20 На шостій сесії 
Верховної Ради України.

І

■ 22 ЖОВТНЯ
ПРОГРАМА УТ-1

8.00 "З ВОСЬМОЇ ДО дев’ятої”, 
’«формаційно музична програма.

00 Музичний фільм “У неділю 
рано, музиченька грала" 9.15 Ху
дожній телефільм для дітей "Ру
дий, чесний, закоханий” 1 та ? —=1140 ЛУкра£™ ’ та 2 

12В20^Т—3УТН?РГІвА \ 
телефільм “Чері 
серія. 16.00 УТН 
"Веселка".
допомогу 
література. 
Влада і ________ _
18.00 “Дике поле чи

Ли’і* .Ш?йг-У
’ /п ‘ Для дітей./Донецьк/ 16.35 На 

ШКОЛІ. Українська
Народні думи". 17 10 

власність. /Миколаїв/.
і земля ко-заііька * Як козацька. ик називатися

Кіровограду Телефони студії: 22- 
I •• и - 34 21 /Кіровоград/.

18.30 Нагірна проповідь” Фільм 
7 “Блаженні чисті серцем“. 19.00 

19.10 День за днем
/ Кіровоград/ 19.30 Заради істини 
і пам яті. /Чернівці/ 20 35 “Ук
раїнські наспіви" 20 45 На до
браніч .Діти 21 -00 Дніпро 21.35 
Ай Пі реклама та
інформація 21.40 Хроніка МВС 
21.50 Молодіжна студія "Гарт”. У 
перерві — 22.55 — утн — —
Світова класика на екрані. /ху
дожнії* телефільм Червоне і чор
не". 4 серія

КЛ\НАЛ “ОСТАНКИНО
4.55я Пограмма передач.

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро 7.50 “Петушок 
Гок и хитрые мышки". Мульт
фильм. 8.00 Новости. 8.20 “Бога
тые тоже плачут . Телевизионный 
многосерийный художественный 
фильм /Мексика/. 9.05 Футбол.
Европейские кубки. 10.45 “Как 
кошка с собакой Мультфильм. 
11.00 Новости'- Домосед. Дневной 
киноэкспресс. ^'-20 “Будни и 
праздники Серафимы Глюкиной". 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия. 12.30 "Струны 
для гавайской гитары". Коротко
метражный теле визионный худо
жественный филпм 12.50 “Голу
бой карбункул". Телевизионный 
художественный ф ильм. 14.00 Но
вости /с сурдопереводом/. 14.25 
“Телемикст". 15.10 “Блокнот". 
15.15 Уолт Дисней представляет... 
16.05 “Топор остер". Телевизион
ный документальный фильм о де
ревянном зодчестве русского се
вера. 16.15 Концерт камерного 
оркестра “Кремлин". /США/. 
17.00 Новости. 17.20 . до шес
тнадцати и старше". 17.55 Футбол. 
Кубок обладателей кубков. 1/8 
финала. “Спартак" /Москва/ — 
Ливерпуль" /Англия/. Трансля

ция с Центрального стадиона им. 
В.И.Ленина. 19.45 Спокойной но
чи. малыши. 20.00 Новости. 20.40 
Лотто “Миллион". 21.10 Каждый о 
своем. 21.20 Меж государственный 
телеканал "Останкино” представ
ляет международный конкурс му
зыки и песни “Грлос Азии . Пе
редача из Алма-Аты. 23.00 Нов'о- 
сти. 23.20 “ЮО по. С”. 00.00
“ Карам бол ина-Карам бол етта". Те
левизионный музыкальный фильм' 
по мотивам оперетт И.Кальмана.

КАНАЛ “РОСІЯ" 2 УТ. 3 УТ 
7.00 Вісті. 7.20 Час ділових 

людей. 7150 “Не ликом шиті". 8.15 
Непізнаний всесвіт. 9.00
Дозвілля. Домашній клуб. 9.15 
Театральний роз’їзд. “Горе з ро
зуму”. На прем’єрі в МХАТі імені 
Чехова. 10.15 Репортер “Листи 
королю". 10.30 К-2 представляє:
“Абзац". 11.00 Худ. фільм “Санта- 
Барбара”. 89 серія. 11.50 Космо
політ. 5-й випуск. 12.35 Тінко. 
12,40 “
Вісті, 
туційного ,. 
олання. 15.30 "Ефір без 
донів". 15.40 Бадабоки. 
Трансросефір. Панорама привати
зації. 17.00 Кіпрас Мажейка. Ре
портаж з НАТО. 17.30 Парламен
тський вісник. 17.45 Естрадний 
концерт. 18.00 На шостій сесії 
Верховної Ради України. 19.00 
Київська панорама. 19.20 “Санта- 
Барбара”. 90 серія. Худ. фільм. 
20.10 На шостій сесії Верховної 
Ради України.

23 55
Ху-

5.00

5-й випуск. 12.35 Тінко. 
Селянське питання. 13.00 

13.20 Із заллу Консти- 
суду Росії. 15.00 Под- 

15.30 “Ефір без кор- 
_ ____  . :3. :э Бадабоки. 16.І5 
Трансросефір. Панораї 
зації. 17.00 Кіпрас Мі

■ 23 ЖОВТНЯ
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8.00 "З восьмої до дев’ятої". 
Інформаційно-музична програма. 
9.00 Концерт опери зірок України. 
1 відділ. 10.00 Документальний 
фільм "Майстер". 11.00 Авансцена. 
Херсонські ігри-92. На театрально
му фестивалі у Севастополі. 12.15 
УТН. 12.30 Художній телефільм 
“Червоне і чорне”. . 4 серія. 16.00 
УТН. 16.05 Для дітей. “Кольори 
України”. Концерт. /Одеса/. 16.50 
На допомогу школі. Українська 
література. "Бесіда про Біблію". 
17.15 Концерт Закарпатського на
родного хору. /Ужгород/. 17.40 
Ділова валіза. Реклама. 18.10 Лю
бителям старовинної музики. /До
нецьк/. 18.30 "Дзеркало". Програ
ма міської Ради народних депу
татів. /Кіровоград/. 19.00 УТН.
19.10 Кубок МХЛ. “Сокіл-Ескулап” 
/Київ/ — “Кристал" /Саратов/. 2,3 
періоди. 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі Київ. 
Реклама та інформація. 21.40 
Світова класика на екрані. Ху
дожній телефільм "Червоне і чор
не". 5 серія 22 50 УТН 23.05 
Душі криниця. Пісні на вірші 
А. Демиденка.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро". 7.50 “Технодром". 
Об оригинальных идеях и полез
ных мелочах. 8.00 Новости. 8.20 
Футбол. Кубок обладателей куб
ков. 1/8 финал. "Спартак” /Моск
ва/ — “Ливерпуль" /АнгЛия/. 2-й 
тайм. 9.10 ”... до шестнадцати и 
старше". 9.45 Клуб путешественни
ков /с сурдопереводом/. 10.35 
“Жила-была пчелка". "Жар-птица". 
Мультфильмы. 11.00 Новости /с 
сурдопереводом/. Домосед.
Дневной киноэкспресс. 11.20 
“Будни и праздники Серафимы 
Глюкиной". 2-я серия. 11.35 “Вер
шина Визбора”. Телевизионный 
художественный фильм. 14.00 Но
вости /с сурдопереводом/. 14.25 
Предприниматель “Бридж". 14.50 
“Бизнес-класс". 15.05 “Блокнот".
15.10 Уолт Дисней представляет...
16.00 Играет А. Бараховский 
/скрипка/. «16.10 “Центр”. 16.50 
“Технодром". Об оригинальных 
идеях и полезных мелочах. 17.00 
Новости. 17.25 Каждый о своем. 
17.35 “Миссия пришельцев". Муль
тфильм. 17.45 “Человек и закон". 
18.15 “Поле чудес". Юбилейный 
выпуск. 19.45 Спокойной ночи, 
малыши. 20.00 Новости. 20.40 “В 
клубе детективов". Впервые на 
телеэкране художественный
фильм “Похищение президента". 
/США/. ВИД представляет: 22.30 
Политбюро. 23.20 Музобоз. 20.00 
Автошоу. 00.15 Программа “X".’ 
00.45 МТВ. В перерыве /23.00/ 
Новости.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ. 3 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

4<ас ділових людей. 7.55 Ділове 
коло. 8.50 Дозвілля. “Увага 
знімаю". 9.05 Кіпрам Мажейка. 
Репортаж з НАТО. 9.35 
"Імпровізація". Театр Юрія Касья- 
ненка. 9.55 У світі тварин. 11.00 
“Сан.га-Барбара". 90 серія. Худ. 
фільм. 11.50 Погляд з оркестру. 
“Диригент А.Мелік-Пашаєв". 12.35 
Тінко. 12.40 Селянське питання. 
13.00 Вісті. 13.20 Із залу Консти
туційного суду Росії. 15.00 Те
лебіржа. 15.30 Студія “Рост". “Хіт- 
щоденник". 16.00 Там-там новини. 
16.15 Ме.гаполіс 16.45 М-трест. 
17.00 "Через 90 років". 17.45 
Ліричні мелодії. 18.00 На шостій 
сесії Верховної Ради України. 

• 19.00 Київська панорама. 19.20 На 
шостій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

■ 24 ЖОВТНЯ
ПРОГРАМА УТ-1

8 00 УТН 8 10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 Художній . те_ 
леЛільм "Червоне і чорне 
серія 9 40 иі Перро Попепюш- 
каГ Лялькова вистава. 10.30 До 
брого вам здоров’я Нове в 
лікуванні жовчно кам яної хворо
би7 11.05 “Всі ми діти твої. Ук
раїно". Заключний концерт фести
валю народної творчості. 1 части
на 12.20 Кінопрограма В 
об’єктиві — тварини . Рожеве 
вітрило" “Чаплі змінюють пропи
ску . 12.50 УТН. 13.00 Програма
передач. 13.05 Від міста до міста. 
Огляд-конкурс міст України. /Ьо 
риспіль — Новомосковськ/. 14.35
А Адан "Жізель". Вистава Одесь 
кого театру опери та балету /Оде
са/. 16.20 Вервиця. 16.50 
Мультфільм "Кругосвітня подорож 
Віллі Фога" Частина 8 і 9. 17.40
Художній фільм для Дітей Білии 
слон”. /Індія/. 19.00 УТН. 
Естрадний концерт за участю Ал
ли Кудлай. 19.30 Телерадіоканал 
"Право". 20. 45 На добраніч, діти. 
21.00 Дніпро 21.35 Ай Пі Київ. 
Реклама та інформація. 21.40 Арт 
майдан. 1. Вступне слово. 2. 
Форткпіанні твори Віктора Клича.
3. Клоун-мім-театр “Артобстріл .
4. “Чумацький шлях" — гурт з 
Луцька. 23.00 УТН 23.20 Живе 
слово. Євген Маланюк.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО" _
5.55 Программа передач. 6.00 

Новости. 6.20 Утренняя гимнасти
ка. 6.30 Субботнее утро делового 
человека. 7.30 Спорт-шанс. 8.00 
"Мгтафон-15" — малышам. 8.25 
НЛО: Необъявленный визит. 8.55 
По ту сторону рампы с улыбкой.
9.25 "Медицина для тебя". 10.05 
“Авиакосмический салон". 10.20 
“Служенье муз не терпит суеты". 
Ведущий С.Ямщиков. 10.50. “Цен
тральный экспресс". Телевизион
ный журнал о центральной и 
восточной Европе. 11.50 Палитра. 
Коллекционеры. 12.20 ВИД пред
ставляет: дело. 12.30 Премьера 
телевизионного короткометраж
ного фильма "Свет и тени". 12.50 
“Мой друг Мартын". Мультфильм. 
13.00 Премьера телевизионного 
документального фильма “Не- 
сбывшаяся мечта Николая Казако
ва". /Франция/. Фильм 1-й. 14.00 
Новости /с сурдопереводом/.
14.25 “В мире животных". 15.15 
Играет камерный оркестр “Вирту
озы Москвы". 15.40 “Еноты’. 
Многосерийный мультфильм. /Ка
нада/. 16.05 “Красный квадоат”. 
16.45 Хоккей. Кубок лиги. ’ Спар
так" — “Динамо*’ /Москва/. 2-й и 
3-й периоды. Трансляция из 
Дворца спорта “Сокольники".
18.25 “Аленкин цыпленок". Муль
тфильм. 18.35 Впервые на телеви
зионном экране художественный 
фильм “Каталажка". 19.45 Спокой
ной ночи, малыши. 20.00 Новости. 
20.40 КВН-92. Первая полуфиналь
ная встреча. 22.40 “После того, 
как..." Мультфильм для взрослых. 
23.00 Новости. 23.20 "Ночной ка
нал". Сно-видение.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ. 3 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Документальна 

панорама: “Ех. Росія, ти. Росія". 
Акт 2-й. "Художник і влада". 8.15 
Мульті-пульті. “Вода". 8.25 Про
грама **03". 8.55 Відеоканал
"Плюс одинадцять". 10.10 “Як жи
ти будемо?" 10.55 “В.В.Верещагін 
—художник. мандрівник.
^іілософ". 12.05 Жорж Брассенс.
2.40 Селянське питання. 13.00 

Вісті. 13.20 Зигзаг удачі. 14.20 
Пілігрим. Російське бюро подоро
жей. 15.05 “Бурда Моден” пропо
нує... 15.35 Непізнаний всесвіт. 
16.05 Футбол без кордонів. 17.00 
Золота шпора. 17.30 Парламентсь
кий вісник. 17.45 Вустами маляти. 
18.15 Київська панорама. 18.35 
Фільм-концерт. "Гей. літа орел”. 
18.55 Візитка. 19.00 Мультфільми. 
19.30 Сіт-3. 19.40 Американські 
невмирущі /Урлднет. США/. 20.05 
Хіт-рік... 20.30 І таке і наше... 
20.40 Художній фільм. 22.30 Сіт-3. 
22.40 Візитка. 22.45 На сцені “У 
вовчії пастки". /Уорлднет. США/. 
23.30 Пекло Лібітум. 00.00 “Два 
рядки дрібним шрифтом". Худ. 
фільм.

■ 25 ЖОВТНЯ
ПРОГРАМА УТ 1

8 00 УТН 8.10 Ритмічна 
гімнастика 8 ЗО У неділю вранці. 
Інформаційно музична програма 
/Запоріжжя/ 9 30 Концерт гурту 
"Ватрівчани". /Львів/. 9.50 П.Чай- 
ковський. "Пікова дама Сцени з 
опери /Дніпро/ 1120 “Всі ми' 
діти твої, Україно Заключний 
концерт фестивалю народної твор
чості. 2 частина. 12.45 УТН. 12.55 
Ретрокінозал. Худ фільм “За дво 
ма зайцями". 14.10 Село і люди 
14.55 Канал “Д" 15.55 Маю честь.
/Харків/. 16.55 Мультфільм Два 
клени". 17.30 УТН 17 40 Рок 
полігон Випуск 13. /Кіровоград/ 
18 40 Грає Мюрей Перайя /Ф 
но/. 19.10 Надвечір’я Передача 
для людей старшого віку. Віч-на- 
віч. Д.Петриненко. 20.05 Ай Пі 
Київ. Реклама та інформація. 20.15 
УТН. 20.30 Мультфільм "Пригоди 
в королівстві". 19 серія. 21.00 
"Зичимо щастя". Музична програ^ 
ма за листами 
Тиждень. 22.30 
23.15 Музична 
цузького телебачення.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
5.55 Программа передач. 6.00 

“Час силы духа". 7.00 Тираж 
“Спортлото”. 7.15 “Кот в сапогах . 
Мультфильм. 7.35 “Золотые россы
пи”. “Выходили на берег Катбши”. 
Музыкальная передача из Красно
дара. 8.00 С утра пораньше. 8.40 
Мир на досуге. 9.20 Играй, гар
монь. 10.20 Премьера телевизион
ного. документального фильма 
“Опоздание или "По следам людо
еда”. 11.15 Премьера телевизион
ного многосерийного фильма для 
детей “Приключения Черного кра
савчика". 15-я серия. 
фон-15". 
Америки”. 
“Почему 
13.30 Премьера 
многосерийного фильма "Дом на 
Волхонке". Фильм 2-й. 14.00 Но
вости /с сурдопереводом/. 14.20 
Диалог в прямом эфире. 15.00 
Клуб путешественников. ■
"К вака-задавака". 
16.00 "Панорама", 
международная программа. 17.40 
“Телелоция”. 16.55 Уолт Дисней 
представляет... 17.45 Новости. 
18.00 "Променад в Мариинском". 
19.00 Воскресная кинопрограмма. 
Впервые на телеэкране художест
венный фильм “Цареубийца". 21.00 
Итоги. 21.45 “Спортивный уик
энд”. 22.00 “Ныне. Религиозная 
программа. 23.00 Новостй. 23.25 
"Утренняя звезда" в ночном эфи- 

РЄКАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ. 3 УТ
7.00 Вісті. 7.25 Дорога до хра

му. “Відчни мені двері покаяння". 
7.55 Дозвілля. “Телебудсервіс". 
8.10 Море плюс рок. 9.00 Наш 
сад. 9.30 "Пригоди в королівстві".

9 серія.
10.30 Телекрос- 

програма. 
ІДО "Дама з собачкою". Худ. 

фільм. 12.25 Прем’єра
мультфільму “Дораемон"
/Японія/. 7 серія. 12.40 Селянське 
питання. 17.2“ ‘ ~
“Лого". 13.50 
дучий В.Цветов, 
енциклопедія. 
14.35 Познер і 
Автогонки в класі 
17.00 Чемпіонат України з футбо
лу. "Металург” — "Динамо” 
/трансляція із Запоріжжя/. 18.45 
Сіт-3. 19.40 “Дика Америка". /Уор
лднет. США/. 22.30 Сіт-3 22.40 
Візитка. 22.45 Дорослі, як діти

глядачів. 22.00 
Телеспортарена. 

програма Фран-

11 40 “Мра
12.30 "Мое открытие 

Шоу-викторина. 13.15 
слоны?" Мультфильм.

телевизионного

15.00 
15.50 

Мультфильм. 
Еженедельная

Ляльковий мультфільм. 
10.00 Ати-бати... 
ворд. Розважальна 
11ДО "Дама з собачкою”.

12.25

13.00 Вісті. 13.20 Телегра 
Не вирубати..." Ве- 

14.05 Російська 
Росії в Росії".

Донах'ю. 15.05 
формула-1".

“З

і
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а потім

Вона зараз рідко дає 
інтерв'ю, ну хіба що жур
налістам Ем Ті Ві. Однак, 
одна з найближчих под
руг Мадонни “розговори
ла" її,
опублікувала все це на 
сторінках

1 “Ролінг стоун”.
— Ти виросла в сім’ї 

католиків, вірячи в Бога.
— Я вірю в нього і 

зараз.
— Ти ходиш до церкви?
— Я не люблю ходити 

в церкву як в якесь 
спеціальне місце, де 
можна поговорити з Бо
гом. Я люблю Бога за те, 
що він скрізь.

— Коли ти стала жінкою?
— В чотирнадцять 

років.
— Батьки знали?
— О, ні. Мої батьки 

були незайманцями, коли 
одружились. Мати була 
дуже, навіть занадто 
релігійною. Я думаю, що 
батько вважав, що до 
самого весілля я була 
незайманою.

— Як ти думаєш, що 
пережив твій батько, коли він 
вперше побачив шоу. де ти 
імітуєш мастурбацію й інше?

Я не знаю. Впев-

4
журналу
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НА ДОЗВІЛЛІ
МАДОННА

нена, що під час 
публікації моїх фото
графій в “Плейбої" і ви
ходу альбому “Як незай- 
маниця" він пережив 
справжній шок.

— Він сказав тоді 
що-небудь з цього приводу?

— Ні. Зараз, коли я 
приїжджаю додому,
батько абсолютно не 
визнає, що я відома, що 
я — зірка, знаменитість, 
що я досягла всього.

— Тебе не били в 
дитинстві?

— Батько — ніколи. 
Але мачуха шльопала ча
сто і якось навіть 
васила мені носа.

— Хто говорив з 
про секс? Батько?

— Моя мачуха, 
було 10 років, і у 
тільки почалась менстру
ація. Тоді вони вирішили 
поговорити зі мною про 
все. Я пам’ятаю, мачуха 
була на кухні, я мила 
тарілки, і кожен раз, ко
ли вона вимовляла слово 
“пеніс", я включала воду 
сильніше, аби вона заглу
шувала її голос. Я була в 
шоці від цієї розмови. І 
я зненавиділа це слово.

ТОДІ

розк-

тобою

Мені 
мене

*
Двокімнатну квартиру. , Тел. 

Кіровограді 22-91-49 /після 18:00/.

гтуванні. за домовленістю. 
Вул Володарського. 60. 
кв 15

Шановні кіровоградці и мешканці 
області’ Нагадуємо вам. що папір нині 
дорогий, клею ніде дістати, а час такий, 
що без комерції торговельно-обмінно- 
закупівепьиоі діяльності не обійтись. 
Отож, не морочтеся і не вішайте на 
парканах, стінах будинків чи на різних 
там стендах своїх оголошень. До ваших 
послуг .— наш "Паркан". Вигідно, 
надійно, естетично. Читацька аудиторія 
велика, а найголовніше — все

БЕЗПЛАТНО
Правда, конверт усе-таки доведеть

ся купити. Вкладіть в нього клапоть 
паперу з оголошенням і надсилайте 
нам за адресою: 316050, Кіровоград. 
Луначарського, 36. редакція газети 
"Молодий комунар". "Паркан".

Іще раз нагадуємо: безплатно дру
куються комерційні ПРИВАТНІ оголо
шення громадян.

Заявки на рекламу від організацій 
приймаються по телефонах: 22-59-82. 
22-04-84.

А А А

ПРОДАЄТЬСЯ
Дитяче ліжко дерев’яне /світле/ з 

матрацом в хорошому стані, ціна 1000 
крб . т.: 23-60-78 після 18.00.

А А А

Пральна машина "Аурика" 
Книжкова шафа
Котел опалювальний піух газ
Тверде паливо 
Крісло-ліжко 
Т : 23-18-77 після 17.00.

1000

Письмовий стіл двотумбовий румун
ський. два стільці, м’які були в користу
ванні Т.: 23-15-01.

* 3 життя “зірок"

— Де ти бачиш 
через 10 років?

— В усякому разі не 
на тому світі.

— Питання в основному 
стосується троєї кар’єри. Чи 
не вважаєш ти, що повинна 
перестати бути
секс-символом ще до тих пір, 
коли все це може здатись 
дивним?

— Не зрозуміла.
— Ну. існують якісь 

правила. Секс-символ — це 
вже не для сорокадворічної 
жінки.

— Чому? Марлен 
Дітріх була цілком сексу
альною до останніх днів.

— Ти ніколи не 
користувалась наркотиками?

— По-справжньому — 
ні. Хоча в моєму житті 
був короткий період ча
су, коли я пробувала на
ркотики. Мені подоба
лось, що вони ніби роби
ли мене іншою. Я за 
натурою дуже підозріла 
людина, а тут раптом не
сподівано переставала 
вбачати в кожному свого 
ворога. Я була рада всім. 
Так було пару разів. Але 
потім я відчувала себе 
настільки погано, що пе-

себе

А А Ж

Будинок у районі Со- 
колівки 12x13 /2 поверх і 
масандра/. газ. вода, ка
налізація за долари США 
або обмін на 3-4-кімнатну 
квартиру з доплатою дола
рами С.Соколівка.
вул. Шевченка. 71, після

* а *
оидверний гардероб, 

буфет. стільці, панцерне ліжко,
тумбочки, телевізор? Вогник .
стабілізатор, дитяча кахельь3 ванночка, 
звертатися протягом дня вуї?. ’ оголя- 
47? кв. 4

Фотокомплект: 
фотоапарат "Київ-19" 
фотоблискавка "Луч 5 м” 
збільшувач "ДОЛ-103" 
електронна рамка 
діапроектор "Етюд 2 с” 
електроглянцюватель. штативи. 
Кольорова і ч/б фотоплівки, 

хімікати. фільтри. різак. бачки, 
література по фотографії: ціна 25 000 
крб . кінокамера кварц 1х8с-2. кольоро
ва і ч/б кіноплівки, касети, екран ціна 
15 000 крб.. спортивний велосипед 15 
000 крб Т : 22-51-30.

А А А

Дитяча каляска синього 
/сидяча/. Т.: 27-12-30.

фотоплівки.

кольору

в

ОБМІН
Новоукраїнка Кіровоградської обл. 

на Кіровоград. Олександрію. 2-кімнатна 
квартира, усі зручності. 2 поверх, 
кімнати роздільні. 2 балкони, підвал. 
Варіанти можуть бути різні. Телефон у 
Кіровограді 23-02-20.

А А А

Калінінград на Кіровоград .
2- кімнатна квартира 36 м2. кімнати

і санвузол роздільні, кухня 10 м2. на 
рівноцінну або 3-кімнатну. біля будинку 
гараж. два городи. звертатися: 
Кіровоград, Васнецова.. 3. кв. 57. Т.:
22-78-64 після 18.00.

А А А

Кіровоград на Кіровоград
3- кімнатну квартиру в р-ні Черему- 

шок 45 м2. 4 поверх, кімнати роздільні, 
є телефон на 2-кімнатну і 1-кімнатну 
квартири з усіма зручностями, або на 
дві 2-кімнатні квартири. Приватний сек
тор не пропонувати. Т.: 56-69-72 після 
18.00.

* * А

М.Вуктил. Комі Республіка: 2-
кімнатна впорядкована квартира. З по
верх. тепла. кімнати і санвузол 
роздільні. Новоукраїнка
Кіровоградської обл. 2-кімнатна з усіма 
зручностями квартира. 2 поверх, 
кімнати роздільні. 2 балкони, підвал 
'паЙом лікарні/ на Кіровоград /можуть 
бути варіанти приватного будинку/. 
Звертатися в Кіровоград.*

Дві 2-кімнатні квартири в центрі 
міста на 3-кімнатну і 1-кімнатну кварт
ири Т.: 22-28-21.

Л * *
або 2x3. дві 
телефоном і

2x2 на 3x1 
на 3-кімнатну з 
Т.. 23-47-93.

2-кімнатні 
1-кімнатну.

на
з

тендітну 
парчі і

* * *
квартира.

Т4
4
4
4

Гарне весільне плаття 
дівчину /р; 46/. Плаття
фатину, з платтям краватка для нарече
ного в тон плаття. 22-38-75 з 19 до 22 
години.

Піаніно
А * А

“Україна". 29-87-22.

кухонний кутовий диванМ ’ який ________ ..,    ,. 
/для великої кухні/. 22-94-13; 22-94-16; 
24 81-30 з 18 до 20.00.

2-кімнатна ___ г .
роздільні, є балкон, телефон; на 2- 
кімнатну і 1-кімнатну /одну можна з 
підселенням/. 56-10-12 протягом дня.

Л Ж А

1-кімнатна квартира, телефон, бал
кон. 2 поверх на 2-кімнатну з телефо? 
ном. балконом в р-ні Пацаєва. 1 і 
останній поверх не пропонувати, допла
та в доларах США 55-71-48 з 20.00 до 
22.00.

1-кімнатну квартиру 18.5 м2. 2 по
верх в районі Критого ринку на 
рівноцінну або меншу на 2 або З 
поверсі, звертатися Пр.Правди. 1 а. кв. 
23 з 10 ранку до 13.00 дня.

А А А

ретворення втрачало 
будь-яку ціну.

— Я читала, що ти пишеш 
пісні за 15 хвилин.

•— Так, адже поп 
пісні пишуться легко. 
Майкл Джексон працює 
над альбомом по 3 роки. 
Я не можу собі цього 
уявити. Здуріти можна!

— Ти пишеш пісні, коли 
засмучена?

— В основному. Я 
написала свої найкращі 
пісні, коли була чимось 
прикро вражена. І багато 
інших теж так. Ти мо
жеш уявити собі людину, 
яка сідає, і пише пісні 
про своє щастя?

— Існують фотознімки, 
на яких ти цілуєшся з 
жінками. Скажи, вони 
цілуються так само як і 
чоловіки?

— Інколи краще.
— Ти з ними робила іще 

щось?
— Я відповім так: я, 

звичайно, фантазувала з 
приводу сексу з жінкою, 
але я не лесбіянка...

Переклад
М. СОЛДАТЕНКОВА

/"Л.М.’7.

БОРЩ 
БАБУСІ ЯРИНИ
Забажалося борщу
Бабусі Ярині.
Із свіжою капустою,
Із шматочком свинини.
Щоб був пшоном затовчений 
Із піджовклим салом.
Щоб петрушка в нім була
171 сметани немало... 
Прикинула наперед, 
Як завжди ведеться, 
СкїДьки ж то за такий борщ 
Викинуть Пройдеться. 
Рахувала все по цігЛ?х- 
Що діють сьогодні, 
Й виявилось: тягне борщ 
Майже на три сотні. 
Посміхнулася крізь зуби: 
— Тепер усе ясно: 
Варто зварити три борщі 
І пенсія лясне.

В.МОРНОГОР. 
Нова Прага.

Загублений студентський 
квиток, виданий КІСМом 
на ім’я Томайли Івана 
Андрійовича. вважати 
недійсним.

* * *
Загублений учнівський 

квиток, виданий ««димним 
училищем на ім'я Киянчен- 
ко Наталі Віталіївни, вва
жати недійсним.

* * *
Загублений учнівський 

квиток, виданий медичним 
училищем на ім'я Лисовен
ко Ольги Іванівни, вважати 
недійсним.

* . * *
Загублений Студентський 

квиток N5 8101059, виданий 
КІСМом на ім’я Лопатенка 
Сергія Гарнольдовича. вва- 

; жати недійсним.
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МКП фірма “Погляд”, м. Кіровоград, 
вул. Полтавська, 71.

ПОНЕДІЛОК. 19 ЖОВТНЯ 
Робін Гуд. Мультфільми. 
“Покровитель*, /Д.Чен/, Бойовик. 
“Смертоносний промінь”. Фантастика 
“Генрі" /"Портрет маньяка-вбивці І.

“Прославлені". /Ж.П.Бельмондо/. Ко-

“Карне право". Детектив.
“Помста”. /К.Коснор/. Фільм для до

10.00
11.30
13.30
15.30

Жахи.
17.30

медія.
19.30
21.30

рослих.
ВІВТОРОК, 20’ ЖОВТНЯ
10.00 •
11.30

овик.
ЇЗ.ЗО
15.30
17.30

вик.
19.30

.21.30
для дорослих.

СЕРЕДА, 21 ЖОВТНЯ
10.00 Аквамен”, Мультфільм.
11.30 “Сварка в Бетлкрик” /Д.Чен/. Бойовик.
13.30 “Космічний мисливець". Фантастика.
15.30 “Реаніматор-2". Жахи.
17.30 “Безумний Макс-2". /М.Гібсон/. Фанта-

етика, бойовик. „
19.30 “Міст через ущелину Касандри . Детек

тив.
21.30 “Дикий пляж". Бойовик для дорослих. 
четвер; 22 ЖОВТНЯ
10.00 Збірник мультфільмів У.Діснея.
11.30 “Прокурор-хитрун”. /Д.Чен/. Бойовик.
13.30 “Безкінечна історія". Казка.
15.30 “Буйство духів-2 . Жахи.
17.30 “Безумний Макс-3". /М.Гібсон/. Фанта

стика, бойовик.
19.30 “Обманута”. Детектив.
21.30 “Приватні уроки". Фільм для дорослих. 
П’ЯТНИЦЯ, 23 ЖОВТНЯю.оо ...
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30 “Коханці мовчать
СУБОТА, 24 ЖОВТНЯ 
10.00...................................
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

для дорс„........
НЕЙЛЯ, 25 ЖОВТНЯ

Аліса в країні чудес". Мультфільм 
Вторгнення в США". /Ч.Норріс/. Бой-

Росіяни". Пригоди.
Дружина м’ясника". Містика.
‘Безумний Макс-1”. /М.Гібсон/. Боно

Залізний легіон”. Бойовик.
Жорстокий квиток на Гавайї . Бойовик

Збірник мультфільмів.
“Операція "А". /Д.Чен/. Бойовик. 
“Зоряні війни-1". Фантастика.
“Буйство духів-3”. Жахи.
“Смертельне завдання". Бойовик. 
“Різдв’яна казка . Фантастика-комедія. 
“Коханці мовчать". Фільм для дорослих.

Міккі Маус". Мультфільм.
Операція "Б". /Д.Чен/. Бойовик. 
Зоряні віини-2". Фантастика. 
Виноградник". Жахи.
Залізний орел". Бойовик.
Моя мама — перевертень". Комедія. 
“Будинок 1001 задоволення”. Фільм 

для дорослих.
НЕДІЛЯ, 25 ЖОВТНЯ 
10.00 “Сила лінз”. Мультфільм.
11.30 “І знову кулак люті . /Д.Чен/. Бойовик.
13.30 “Зоряні війни-3". Фантастика.
15.30 “Музей воскових фігур". Жахи.
17.30 “Річка смерті". Бойовик.
19.30 “Мовчання ягнят”. Тріллер.
21.30 “Помста свиней”. Комедія для дорос

лих.
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ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

глядачів Ьудс І реї І Пк. п ---- ■ .«—І—
розумна казка, яку люблять і бабусі і дідусі, 
тата, і Приходьте’

17 і 18 жовтня об 1 ї ’ 13 годині для найменших 
буде гратися ка2*а . “Колобок". Добра.

Г_____ — -___ ____ 4 плпигі І ГІІЛЧ/Г'І І

КІНОРЕПЕРТЖР
КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ”

З 19 по 25 жовтня демонструватиметься новий 
американський художній фільм "У холодні ночі". 
Еротична мелодрама знайде своїх глядачів. Готуй
те червінці! Початок сеансів: 11.00; 13.10; 16.10; 
18.20; 20.30.

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ”
Новий гостросюжетний пригодницький фільм 

американського гатунку. розрекламований 
міждержавною телекомпанією ‘Останкіно’’. на ек
ранах великого залу. Сеанси: 10.30; 12.30; 14.30; 
16.30; 18.30; 20.30. “Найшаленіші в світі пілоти" 
— ця аргентинська кінокомедія не залишиться 
непоміченою. Тим більше, що сьогодні жителі 
СНД переживають неабиякий інтерес до тих країв, 
де ппачуть багаті. Сеанси у малому залі: 10.20; 12.20: 14.201 15.20: 18.20; 20.20. У

КІНОТЕАТР- МИР”
Художня стрічка “Дібровка” для маленьких 

глядачів демонструватиметься о 14 год 20 хв а 
мультзбірник "Будиночок на галявині" малята 
побачать о 13 годині. Увечері, тобто на "дорослих” 
сеансах демонструватиметься американська 
стрічка, яку теж щедро рекламували “останкінці" 

Стелла . У головній ролі — суперзірка 
ам^иканського к.но^етті МІдлер. Пцчаток сеансів

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО
У червоному залі з 19 по 25 жовтня "запізнілі" 

глядачі побачать американську пригодницьку 
стрічку Честь Хондри . Маються на увазі ті, хто 
не встиг побачити фільм про пригоди відчайдушної 
героїні з далеких часів у інших міських 
кінотеатрах. Сеанси: 10.20; 12.20- 14 20- 16 20-
18.20; 20.20. Для таких глядачів’, зелений зал 
демонструватиме Сексуального маньяка". Поча 
ток: 10.10; 12.10; 14.10; 16.10; 18.10; 20.10.
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4Холодильник “Донбас", був у кори-

І;
Наш р/р М 002700202 у дирекції 

Укрсоцбанку м. Кіровограда, МФО Ці 
323293.
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