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ПОВІТРЯНІ ЗМІЇ ТА МУЗИКА
НА ТЕПЛОХОДІ

У одному з найкрасивіших на 
Північному Причорномор’ї міст у Херсоні 
— ще ніколи так не грала музика на 
стадіоні “Кристал”, як того жовтневого 
вечора. Подейкують, що “Легендарна 
тачанка” — рронзовий монумент коней, 
які рвуться до Сивашу, — в той вечір 
теж повернули голови до Херсону. Ве
личезну кількість талантів зібрав фести
вальний гала-концерт. У ньому брали 
участь такі рок-групи: “Тризна" /Моск
ва/, “ЕЛЕМА” /КІРОВОГРАД/, “Кока- 
Колла” /Херсон/, “Кактус і ББ” /Хер
сон/, “Ток /Дніпропетровськ/, “Діа 
інтоксікейшен” /Біла церква/ “Матрос
ская тишина" /Москва/, Стандарт” 
/Херсон/, “Мед біч” /Херсон/, “Сплави" 
/Дніпропетровськ/.

Відбувся і конкурс бардів, де висту
пили: Світлана Янцева /Каховка/, Юлія 
Марк /Херсон/, Олег Швидкий /За
поріжжя/, група “Винигрет” /Чаплинка/, 
Олена Чепиноча /Скадовськ/

° Кримінал.
ВІН. ВОНА. І 

СМЕРТЬ
У Кіровограді сталося нове 

вбивство. Молодий чоловік, 
мешканець Новго-
родківського району приїхав 
до колишньої дружини і під 
час з’ясування стосунків 
убив її складаним ножем. 
Після цього задушив 
дворічного сина.

Розслідуванням злочину 
займається міська прокура
тура.

Наш кор.

ПРИГОДИ 
КУПОНА 

ТРИВАЮТЬ
При нинішніх цінах тисяча 

купонів все одно що 
розмінна монета, а вже про 
сотню й говорити нічого. За 
цю суму ледве десяток пога
неньких жвачок придбаєш. 
Фальшивомонетники, котрі з 
допомогою пензлика, пера, 
фарб і ксероксів понавипу- 
скали неспражніх сотенних 
купюр, мабуть, не розрахо 
вували, що плоди їхніх 
кримінальних старань так 
швидко знеціняться. Одначе 
Національний банк України 
вирішив, що саме маса 
підроблених сотень відчутно 
підриває нашу економіку. 
Тому сотні вилучатимуться з 
обігу. Але не всі, а лише 
коричневі, дуже схожі на 
карбованцеві купони. Це не 
буде якась разова* кампанія 
по обміну купюр із чергами, 
нервами, штурханиною і 
письмовими поясненнями 
про походження обмінної 
суми. Руді сотні повинні без
перешкодно прийматися в 
магазинах та банках і 
відходити в небуття поступо 
во. Нові сотні оті лілові, 
які легко переплутати /бери 
вище!/ з тисячами, ходять як 
платіжний засіб без будь 
яких застережень.

Наш кор.

Цілий вечір у небі роїлися 
різнобарвні повітряні змії. Можливо, в 
Херсоні всерйоз надумали відновити цей 
чи не найстаріший вид спорту, тому й 
організували цей показовий виступ, в 
якому взяли участь діти з Києва. Москви, 
Красноярська, Запоріжжя, Черкас, Лит 
ви. що прибули на фестиваль.

Окрім офіційне^ частини була дуже 
різноманітна і цікава розважальна про
грама. Наприклад, другого дня діти мали 
можливість побачити Херсон з теплохо
да. До речі, це чудове місто нагадує 
лебедя, який злітає в повітря, розпро
ставши на узвишші крила. Капітан тепло
хода “Волинь" Юрій Стасюк досить 
вправно скерував свій корабель до бе
рега, де на дорослих чекала смачна 
юшка, південне вино і... знову звучала 
музика та мелодійні українські пісні.

В.ГРИБ. 
Фото автора.

м.Херсон.

ЗГАДАЄМО ВСІХ 
ПОІМЕННО

Частина жителів нашої області, яку за кількістю 
можна кваліфікувати як абсолютну меншість, а за 
велемовністю — як людей, що всіх перебалакають, 
не перестає сперечатися щодо наймення 
Кіровограда. Одні відстоюють нинішню назву, другі 
— історичну /Єлисаветград/; треті гнівно 
відмітають їх як “більшовицьку" та “імперську”; 
четверті пропонують дати щось неполітичне й 
неіменНе, але неодмінно козацьке; п’яті хотіли б 
наділити місто іменем якогось відомого земляка 
/Винниченківськ, Тобілевичі/. Полку прихильників 
іменних назв прибуло. На обласній зустрічі з 
проблем музейної роботи один пан /котрому, 
певно, з Олександрії видніше, як називатися* 
іншому місту/, запропонував назву... Святослав. 
Заради всіх святих, а це ще хто такий? Якщо 
покійний Кіров ніколи не був у нашому місті й 
нічого хорошого для нього не зробив, як говорять 
противники нинішньої назви, то хоч принаймні 
відомо,хто це такий. А яке відношення має до 
обласного центру якийсь Святослав без 
розпізнавальних знаків — не бог, не цар і не 
герой? Може, він пропонує просто як носій 
історичного українського імені? Тоді чого б не 
конкурувати з ним не менш історичним Іванові, 
Микиті, Палажці... /далі див. у святці/?

Наш кор.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ
На останньому

засіданні 
міськвиконкому розгля
нуто питання про пору
шення правил торгівлі в 
комерційному магазині 
№ 117. Міськвиконком
п рийн яв рішення
звільнити з посади 
завідуючого магазином 
С.Максакова. Як показа
ли результати перевірок, 
у магазині твориться 
казна-що. Відсутні това
ри, які повинні бути в 
магазині у першу чергу: 
молоко, кефір, ковбаса, 
сир, кури, качки. А ті 
товари, що були і по
винні знаходитись на 
прилавку, знаходились 

зовсім не там. Відсутній 
бухгалтерський облік, не 
виписувались накладні і 
взагалі в документах 
творилось, вибачте, чор
товиння. Отже, викон
ком вирішив скористати 
ся “Законом про місцеві 
Ради і місцеве самовря 
дування". Якщо товари
шу /по Старій пам’яті — 
у нас це слово не мод 
но/ Максакову на 
кіровоградців і їхні по
треби начхати, то чому 
мусить бути по-іншому 
для міськвиконкому. Не 
хай працює той, хто хоче 
працювати. І може!

Наш кор.

ВЗЯВ У РУКИ 
КУПОН — плюнь 

І РОЗІТРИ
Минулого понеділка 

телекомпанія “Останкіно” 
ще раз проінформувала 
жителів СНД про те, що 
фальшиві купони на Ук
раїні з’являються як гри
би після дощу, причому 
відрізнити їх від
справжніх не так просто. 
Особливо полюбляють 
фальшивомонетники 
крупні купюри. Воно й 
зрозуміло: чого там мо
рочитись з четвертаками 
чи навіть “п’ятдесятка 
ми”, коли можна відразу 
штампувати “сотні" і “ти
сячі". Хоча, як ви 
пам’ятаєте /і про це пи 
сала наша газета/, перші 
фальшиві гроші в 
Кіровограді з’явилися са
ме в 25-купонних купю 
рах. Завезли (х у кінці 
серпня двоє
“підприємливих” 40
ловіків /ні, не багато, ні 
мало — на суму близько 
80 тисяч/, однак через 
кілька днів міліція їх ‘ ви 
рахувала”. Тоді по гаря 
чих слідах у
Кіровоградському 
міськвідділенні міліції бу 
ла проведена прес-кон
ференція із демонстру 
ванням фальшивих банк 
нотів і місцеві засоби 
інформації попередили 
людей про появу фальши
вок та роз’яснили меш 
канцям області, як їх 
відрізнити від справжніх.

З того часу минуло 
майже два місяці. Піймані 
“підприємці" сидять в 
СІЗО, дожидаючись
візитів слідчого, а фаль 
шивомонетна машина на
бирає все більших обо 
ротів. З’явились відтоді у 
нашій області і фальшиві 
купюри вартістю 100 ку 
понів, нема гарантії, що 
не вигулькнуть десь і 
крупніші. При нинішній 
техніці для вмілого аса 
скомпонувати фальшивку 
— раз плюнути. Так вва 
жають у міліції. І вони 
праві, бо й самі інколи з 
першого погляду не мо 
жуть розрізнити “де воно 
що". Хоча прискіпливе 
око все ж вловлює потім 

різницю і доводиться ще 
раз констатувати: що що, 
а гроші малювати наш 
народ навчився.

В середині жовтня 6 
підроблених “сотень” ра 
зом з 25-купонною фаль
шивкою були виявлені в 
Укрсоцбанку під час 
підрахування виручки із 
магазинів “мелодія”, 
“Океан”, “Ювілейний" і 
магазину №5 фірми 
“Меблі”. Ще через кілька 
днів у магазині №86, що 
по вул. Леніна в 
Кіровограді, при перера
хуванні грошей вигульк
нули 3 фальшиві купюри 
по 100 купонів.

За словами заступника 
начальника відділення по 
захисту економіки від 
злочинних посягань
Кіровоградського 
міськвідділу внутрішніх 
справ М.М.Коваленка 
фальшиві “сотні”, на 
жаль,з’явились і в нас (в 
інших містах вони вже 
давно гуляють). Так що і 
кіровоградцям, і гостям 
обласного центру треба 
бути насторожі. Порада 
банальна, але необхідна. 
Не хочете . залишитися з 
носом, поплюйте на ку
пюру і розітріть. Якщо 
фарба “попливе”, значить 
“суверенно перехідна ва
люта" друкувалась не в 
капіталістичному закор
донні, а в якомусь із 
підвалів колишніх ре
спублік сестер.

Поки політики роз'єд
нуються і ділять нажите 
роками, фальшивомонет
ники, снуючи через кор
дон туди сюди, роблять 
свою чорну справу: під
ривають нашу і так не 
здорову економіку, запу
скаючи в обіг сотні тисяч 
намальованих папірців.

Хто ж думав, що 
“наші” люди навчились 
так гарно малювати?!

О.ПИЛИПЕНКО.
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Власті Швейцарії 
намагаються з’ясува 
ти походження семи 
мільярдів доларів, 
вкладених останнім 
часом в
західноєвропейські 
банки. У Женеві 
представник 
магістрату Жан Лугі 
Краше заявив, що не 
виключає^ що ці гроші 
належать наркомафії, 
яка діс на території 
Росії. Недавно він 
побував у Москві, де 
в російській прокура 
турі йому були пред 
ставлені документи, 
що свідчать про ши 
роко використовува 
ний мафією обмін 
рублів на долари. г * * *

Французький 
і інститут океанічних 

досліджень почав по 
шуки літака
всесвітньовідомого 
Антуана Сент-Екзю 
пері, який загинув 31 
липня 1944 року не 
далеко від острова 
Корсіка у Середзем 
йому морі. Пошуки 
будуть вестись із за 
стосуванням найсу 
маснішого устаткуван 
ня, у тому числі рада 
ра, що здатен вияви
ти предмет розміром 
близько ЗО см на гли
бині до півтора 
кілометра. До цих пір 
так і не існує чіткої 
версії щодо причин 
загибелі Сент-Екзю 
пері, хоча вва 
жається, що його 
літак збив німецький 
винии|увач.

За повідомленням 
журналу “Покаяние” у 
Волгограді з’явився 
чоловік, котрий
вирішив більш
інтенсивніше запусти 
ти конвейєр народжу- 
в а н о с т і . 
“Запліднювач" розк 
леїв біля жіночих гур
тожитків оголошення, 
в яких за цілком 
помірну плату гаран
тував зачаття дитини. 
Жінки “клюнули"." 
Правда, райвиконком 
майже відразу зупи 
нив конвейєр”,
відмовившись 
реєструвати такий не
звичним кооператив 
/"Немовля"/. Юрист, 
однак, до якого 
ініціатор звернувся за 
допомогою, 
кваліфікував цю
відмову як незакон
ну, оскільки порушен
ня закону тут немає.

Папа римський 
Іоанн Павло II оголо
сив про те, що він 
збирається відвідати 
Кубу, де не був ще 
жодного разу.
Більшість населення 
цієї острівної країни 
становлять католики, 
отож не дивно, що 
папу запросила туди 
діюча на Кубі като 
лицька, церква. Деякі 
з н служителів припу
скають. що режим Ка 
стро побоюється
візиту Іоанна Павла II 
, оскільки він може 
посилати антиурядову 
опозицію. Як це було, 
наприклад, на Гаїті чи 
Філіпінах.* * *

На привокзальній 
площі Донецька ви 
бухнула ручна грана 
та. Загинула одна 
жінка, поранено 17 
перехожих. Як з’ясу 
валось. вбита знайшла 
в ящику для сміття 
целофановий пакет і 
почала його розбира
ти. Тоді й стався ви
бух.

Версій кілька.
Перша — граната ви 
кинута злочинцем, 
якому загрожувало 
викриття, друга — во 
на була прихована 
там до певного часу, 

третя — її 
спеціально поклали 
терористи, аби по 
мститися за прийняті 
останнім часом у До 
нецьку суттєві заходи 
по припиненню
кримінального розгу 
лу на ринках, вокза
лах і аеропорту.
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27 ЖОВТНЯ

понеділок
□ 26 ЖОВТНЯ

УТ-1
8.00 УТН. 8.10 Науково-попу

лярний фільм “Врубель у Києві .
8.30 Естрадний концерт. 9.00 Ху
дожній . фільм для Дітей “Білий 
слон" /Індія/. 10 20 ‘Закарпатські 
візерунки' . Концерт. /Ужгород/. 
10.55 “Ретрокінозал". Художній 
фільм "За двома зайцями'. 12.10 
УТН. 12.25 Живе слово. Євген 
Маланюк. 16 00 УТН. 16.05 Чиста 
криниця. /Кіровоград/. 16.35 До
кументальний телефільм “Через 
роки, через віки..." 17.05 Фільм- 
концерт “Монолог про кохання". 
18 15 “Уроки духовності". 
[К і ро в оград) 19 00 УТН. 19 10
День за днем 19.30 Хто ми . 

Громадсько-політичний 
відеотижневик. 20.45 На до
браніч. діти! 21.00 Дніпро. 2 Г35 
Ай пі Київ. Реклама та 
інформація. 21.40 Акценти. 21.55 
Кінозустрічі. 22.55 Спортивна 
програма: міжнародний турнір з 
“Карате-до" /Кіровоград/.
Чемпіонат Європи з волейболу 
між .збірними командами України 
і Естонії /чоловіки/ /Донецьк/. 
У перерві 23.40 УТН

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро”. 7.45 Фирма гаран
тирует. 8.00 Новости. 8 20 “Ката
лажка". Художественный фильм.
9.30 Авторская программа ЗГ.Ряза
нова. “Разговор на свежем возду
хе”. Часть 3-я. Ю. Левитанскии.
10.30 “Русская песня". Телевизи
онный документальный фильм. 
/Саратов/. 11.00 Новости /с сур
допереводом/. . 14.00 Новости /с 
сурдопереводом/. Предпринима
тель. 14 20 “Телемикст”. 15.05 
"Блокнот". 15.10 Уолт Дисней 
представляет... 16.00 “Ассоциация 
детского телевидения". “Сказоч
ное путешествие мистера Бильбо 
Беггинса-Хоббита”. 17.00 Новости. 
17.20 Программа передач. 17.25 
“НЭП”. 17.55 “Звездный час”. 
18.35 Футбольное обозрение. 
19.05 Книжный двор. 19.45 Спо
койной ночи, малыши! 20.00 Но
вости 20.40 Прем ьера художест
венного телесериала ‘ Мелочи 
жизни”. 5-я серия — “Версия". 
Новая студия представляет: 21.10 
“Брмонд 12.25 Однако 21.35 
“Ситуация”. 22.05 Евгеник и
22 10 Мы... 22 15 "Бим бом" 23 25 
“Мегаполис”. В перерыве /23.00? 
— Новости.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7 25 Час ділових 
людей. 7.55 Цілком таємно. 8.50 
Ділове коло. "НТС на фоні Крем
ля”. 9.10 Наш сад. 9.41) Вустами 
маляти. 10.10 Мульті-пульті.
Біміні . 10.30 Складчина. 11.00

Художній фільм Два рядки 
дрібним шрифтом". 12.35 Тінко. 
12.40 Селянське питання. 13.00 
Вісті. 15.00 “Бурда моден" пропо
нує... 15.30 Обговорення
австрійського телефільму Сім'я 
Смирнових. Як жити далі?" 15.45 
Трансррсефір “Відображення". 
16.30 Там-там. Новини. 16.45 Ве
лике коло. 17.00 Давайте розбе
ремося. 17.15 Ностальгічні поси
деньки. 17.45 “Пророк імперії і 
апостол людяності". 18.30
Київська панорама. 18.50 Музич
ний фільм “Вихиляс". І9.00 
Візитка. 19.05 Мультфільми. 19.30 
СІТ-3. 19.40 “Бізнес-менедж- 
мент". /Уорлднет. США/. 20J10 
Фортуна. Комерційний огляд. 
20.20 Візитка. 2 СЕ 25 Мультфільми 
для дорослих. 20.45 Художній 
фільм ‘ Кольору граната’ . 22.30
СІТ-3 22.40 “Лантух солі”.

УТ-1
восьмрї до дев'ятої". 

Інформаційно музична програма 
9.00 Художній фільм " Люди і 
дельфіни" 1 серія 10.10 Доброго 
вам здоров'я Нове в лікуванні 
жовчо кам’ної хвороби. 10 45 До
кументальний телефільм “Мені на
снився сон". 11.05 Кінозустрічі. 
12.05 УТН 16.00 УТН. 16 05 Для 
дітей “Веселка" /Ужгород/. 16.35 
Музичні ілюзії. 17.05 "На допомо
гу школі" . Українська література. 
10 клас. І.Франко “3 вершин і 
низин". 17.35 Канал “Д" 18.35
Фільм-концерт “Осінні контрасти”. 
19.00 УТН. 19.10 Прем'єра доку
ментального телефільму лНепохо- 
вані, невідомі..." 19.30 Студія “1 
грудня". 20.45 На добраніч, діти! 
21.00 Дніпро. 21.35 Ай пі Київ. 
Реклама та інформація. 21 40 
Е.Гріг “Норвезькі мелодії”.. 21.50 
Художній фільм "Якби.-.." /Індія/.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимна
стика. 5.30 “Утро1*. 7.45 Фирма 
гарантирует. 8.00 Новости. 8.20 
Художественный фильм “Бога
тые тоже плачут". 9.05 “В мире 
животных". 9.55 “Упущенная га
лактика". Мультипликационный 
фильм. 10.00 Футбольное обоз
рение. 10.30 “Мелочи жизни". 
Художественный телесериал. 5-я 
серия. “Версия”. 11.00 Новости 
/с сурдопереводом/. “Домо
сед".' Дневной киноэкспресс. 
11.20 “Двенадцать стульев". Те
левизионный четырехсерийный 
художественный фильм. 1-я се
рия. 12.25 “Премьера". Художе 
ственный фильм. 14.00 Новости 
/с сурдопереводом/. 14.40 Мир 
денег Адама Смита. 15.10 “Блок
нот". 15.15 Уолт Дисней пред
ставляет... 16.05 “Наш музыкаль
ный клуб”. 16.50 “Технодром". 
Об оригинальных идеях и полез
ных мелочах. 17.00 Новости. 
17.25 “Как старик корову• прода
вал". Мультфильм. 1/.30 Межго
сударственный телеканал “Ос
танкино" представляет. 18.00 
Художественный фильм “Бога
тые тоже плачут". 19.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
20.00 Новости. 20.40 “Восточная 
плутовка", 
фильм. 22.00 
22.30 “Телемемуары 
вости. 23.25 
взгляда", 
стульев", 
фильм. 1 я

КАНАЛ

інформація.

■ 28 ЖОВТНЯ.
УТ-1 ”

. 8.00 3 восьмої до дев'ятої.
Інформаційно-музична програма. 
9.00 Свічадо 10 00 Камерна музи
ка Віолончель. /Донецьк/. 10.30 
Шкільний екран. 5 кл. Казка у 
музиці Засоби виразності. 11.05 
Художній телефільм "Люди і 
дельфіни". 2 серія. 12 25 УТН. 
12 40 Документальний телефільм 

„Динозавра". 16.00 УТН. 
16.05 Для дітей “Веселкове роз
маїття’ /Одеса/ 16.35 Телефільм 
Українська палі.тра". 16.55 На до

помогу школі. Історія України. *8 
кл. “Запорізька січ — козацька 
держава на Дніпрі”. 17.25 Програ
ма передач. 17.з0 Футбол. Това
риська зустріч. Збірна Бєларусі — 
збірна України. /Мінськ/. 19.15 
УТН. 19.25 Музичний фільм “Весе
ла прогулянка". 19.45 Наше коло. 
20.45 На добраніч. діти! 21.00 
Дніпро. 21.35 Ай пі Київ. Реклама 
тд інформація 21.40 Акценти. 
21 55 половецький реквієм. "Мої 
дні, мов хрести". Телевистава. 
23.б0 УТН. 23.15 Корифеї джазу 
Рояль і ті. хто грають на ньому.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"

■ 29 ЖОВТНЯ

Художественный 
Военное ревю". 
, . “ 23.00 Но

“Любовь с первого 
00.00 “Двенадцать

Художественный 
серия.

“РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7.55 Момент істини. 8.50 
Дозвілля. 9.05 Ностальгічні поси
деньки. 9.30 Біла ворона. 10.15 
“96 годин лід-а". Репортаж з 
міжнародного фестивалю естрад
ної пісні “Вільнюс-92". 10.45 Жага 
по "Зко-Молу". 11.00 "Дама з 
собачкою". Художній фільм 12.25 
Мульті-пульті. “Становлення".
12.35 Тінко. 12.40 Селянське пи
тання. 13.00 Телебіржа. 15..30 
Мульті-пульті. ”А+Б". 15.40 "Бада- 
боки". Програма для дошкільнят. 
/Франція/. І6.00 Там-там. Новини. 
61.15 Трансросефір. "Європа- 
Азія". 17.00 Могікани. Аркадій 
Райкін. 17.30 Парламентський 
вісник. 17.45 Музичний фільм 
“Спогад". 18.00 На шостій сесії 
Верховної Ради України. 19.00 
Київська панорама. 19.20 Ху
дожній фільм “Санта-Барбара". 91 
серія. 20.10 Телебіржа інформує. 
20.20 На шостій сесії Верховної 
Ради України.

4.55 Программа передач. 5.00 
Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро". 7.45 Фирма га 
рантирует. 8.00 Новости. 8.2СГ Ху
дожественный фильм “Богатые 
тоже плачут". 9.50 “Наш музы 
кальный клуб”. 10.30 “Паломни
ки". Телефильм"* 11.00 Новости 
/с сурдопереводом/. “Домосед". 
Дневной коноэкспресс. 11.20 
“Двенадцять стульев". Телевизи
онный четырехсерийный художе
ственный фильм. 2-я серия. 12.25 
“Анна Лииса”. Телевизионный ху
дожественный фильм. /ТВ Фин
ляндии/. 14.00 Новости /с сурдо
переводом/. 14.25 “Телемикст" 
15.10 “Блокнот". 15.15 Уолт Дис
ней представляет... 16.05 “Над
ежда". Благотворительный кон
церт для дитей-сирот. 17.00 Но
вости. 17.25 Вечер телевидения 
Турции. 18.00 Г.Свиридов. “Ма
ленький триптих". 18.10 Художе
ственный фильм “Богатые тоже 
плачут”. 18.55 Футбол. Отбороч
ный матч чемпионата мира. Сбор
ная России — сборная Люксем? 
бурга. Трансляция с Центрально
го стадиона им. В.И.Ленина. 2-й 
тайм. 19.50 Спокойной ночи, ма- 
лиши! 20.00 Новости. 20.40 Ре
портаж ни о чем. 20.50 Вечер 
телевидения Турции. Премьера 
художественного фильма “Разо
бранная постель". 22.20 “Веди". 
23.00 Новости. 23.25 “Любовь с 
первого взгляда". День второй. 
00.00 “Двенадцять стульев". Ху
дожественный фильм. 2 серия.

УТ-1
. 8 00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно музична програма. 
9.00 Клас — Юніор — Бізнес.
10.00 Музичний Ф’РЬМ ’рай, моя 
бандуро*. 10 35 Шкільний екран 
Українська література 9 клас. 
Г.Сковорода "Сад божественних 
пісень”. 11.00 Мультфільм “ Бре

менські музиканти 11.20 Фільм- 
концерт "Віденські ритми 11.40 
Шкільний екран Історія України 
9 клас С.Гулак Артемовський — 
.основоположник української опе
ри. 12 10 УТН 12Г.25 Художній 
фільм “Люди і дельфіни". З серія 
16.00 УТН. 16 05 Для дітей Ве
селка" /Одеса/ ІЬ-35 Фізико ма
тематична школа Дещо з цікавої 
фізики. 17 05 Кінопрограма Доку
ментальні телефільми: “Усім нам 
смерть судилася .зарання "По
ртрет". 18 05 Фільм балет Заги
бель троянди". -18.20 "Актрисою 
залишаюся назавше Народна ар
тистка України З’наїда Дехтярьо 
ва. 19.00 УТН. 19.10 Мультфільм 
"Очілітіс". 19.30 Надвечір’я’. Пе
редача для людей старшого віку.
19 40 Реклама. 20.45 На добраніч, 
діти 21 00 Дніпро. 21 35 Аи пі 
Київ. Реклама та інформація. 
21.40 Хроніка МВС 21.55 Гарт.

; 23.25 УТН 23.40 В гостях у 
"Ялти 92" /на пісенному телекон 
курсі “Ялта-92"/

КАНАЛ ‘ОСТАНКИНО"

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті.'
Час ділових __ „___ ___ _____
коло. 8.50 Золота шпора. 9.20 
Мульті-пульті. "Як їжачок і ведме
дик міняли небо". 9.30 Телеканал

Фортуна". "Парад зірок". 11.00 
“Санта-Барбара". 91 серія. 11.50 
Гармонія землі і води. 12.05 Ме- 
гаполіс. 12.35 Тінко. 12.40 Селян
ське питання.
Бізнес: нові
"Термінал", 
м і ж народної 
комп'ютерної 
Трансррсефір.

7.20 Реклама. 7.25 
людей. 7.55 Ділове 

Золота шпора. 9.20

4.55 Программа передач. 5.00 
Новости. 5.20 Утренняя гимна
стика. 5.30 “Утро 7.45 Фирма 
гарантирует. 8.00 Новости. 8.20 
Художественный фильм “Бога 
тые тоже плачут”. 9.50 Футбол. 
Международная встреча. Сбор
ная Беларуси — сборная Украи- 
ны. 2-й тайм. Передача из Мин
ска. 10.40 “Знаменитый утенок 
Тим". Мультфильм. 11.00 Ново
сти /с сурдопереводом/. “Домо
сед”. Дневной киноэкспресс.
11.20 “Двенадцять стульев”. Те
левизионный 4-серийный худо
жественный фильм. 3-я серия. 
12.40 “Кабаре моей жизни”. Те
левизионный художественный 
фильм. 14.00 Новости /с сурдо
переводом/. 14.25 “Телемикст". 
15.10 “Блокнот”. 15.15 Уолт Дис
ней представляет... 16.05 Поет 
дипломант телерадиоконкурса 
“Голоса России" Т.Матвеева.
16.20 До 16-ти и старше. 17.00 
Новости. 17.25 “Вагон 03". 18.05 
"Каждый о своем". 18.00 Худо 
жественный фильм “Богатые то
же плачут”. 18.45 “Большая про
гулка”. 19.45 Спокойной ночи, 
малыши. 20.00 Новости. 20.40 
Лотто-миллион. 21.10 Премьера 
документального фильма “Но
менклатура". 22.30 “Музыка в 
эфире”. 1-я часть. 23.00 Ново
сти. 23.25 “Музыка в эфире”. 2-я 
часть. 01.35 “Двенадцать стуль
ев”. Худ.фильм. 3 серия.

КАНАЛ “Р0С1Я", УТ-2,
УТ-3

НАЙМЕМ
сім’я військовослужбовців 

з трьох членів найме окреме 
житло на 1-3 роки.

Дзвоніть: г^бЗ-вб

■ 1 ЛИСТОПАДА
УТ-1

8 00 УТН 8.10 Ритмічна 
Гімнастика 8.30 У неділю вранці. 
Інформаційно музична програма 
/Донецьк/ 9 ЗО Для дітей Ху 
дожній фільм 1Г35 Фільм кон 
церт ,ТНе журись 12.00
Мультфільми “Розкажіть /казку, 
лікарю". 12 40 "Джерело" Фоль
клорне свято /Донецьк/. 13 20 
УТН 13.30 Дитяче музичне кафе 
14 15 Село і люди 15 15 Зичимо 
щастя. /Львів/. 16.15 Маю честь. 
17 15 Свічадо. Науково-популярна 
передача “Альфа і омега". 18.15 
УТН. 18.25 Клас — Юніор 
Бізнес Ділова гра для школярів. 
19 25 Вперше на екрані УТ бага
тосерійним художній телефільм 
“Болетаун". /"Місто на кордоні /. 
З і 4 серії. 20.10 Реклама. 20.15 
УТН. 20.30 "Пригоди в ко
ролівстві". ЗО серія. 2 Г00 Те
левізійна гра Кінопроба . 22.ии
Тиждень 22.30 Телеспортарена. 
23 15 Артмайдан.

“КАНАЛ "ОСТАНКИНО”
5.55 Программа передач. 6.00 

“Час силы духа". 7.00 Тираж 
“Спортлото". 7.15 “Малышок и 
черная маска". Мультфильм. 7.40 
Выступление турецкого ансамб 
ля “Адыгеи". 8.00 “С утра по 
раньше”. Премьера многосерий 
ного мультфильма “Денвер — 
последний из динозавров”. 8 я 
серия. /Франция/. 8.30 “Ялла” 
приглашает в чайхану. 10.00 Бы
лое. 10.40 “Приключения черно
го красавчика”. Телевизионный 
художественный фильм. 16-я се
рия. — “Погоня . “Продакшиз 
лимитед” /Англия/- 11.05 Новое 
поколение выбирает. 11.55 “Пре 
красные мгновения танца". 12.50 
“Соло". 13.20 “Дом на Волхон
ке”. Фильм 3-й. 13.50 Каждый о 
своем. 14.00 Новости /с сурдо 
переводом/. 14.20 Док.фильм 
“Третья мировая воина”. Отсчет 
^екунд. /Карибский кризис/.

■ зо жовтня
УТ-1

. 8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційна музична програма 
9.00 Документальний фільм Часи 
козацькі 9.30 Фільм концерт 
"Фантазія”. 9 50 О Брунштеин 
"Трістан та Ізольда”. Вистава 
/Сімферополь/. Шкільний екран. 
Історія. 7 клас "Введення христи
янства на Русі". 12 05 Концерт, 
присвяченим ювілею Е.Станкови 
ча. В перерві — 12 50 УТН 16 00 
УТН. 16.05 Для дітей. Під небом 
України /Дніпропетровськ/. 16.30 
И.С.Бах .’Чакона”. 16.45 Сад, го 
род. 17.00 Документальним те
лефільм "Лабіринт". 17.30 Кон
церт старовинної музики. /До
нецьк/. 18.00 ’’Дзеркало".
(Кіровоград). 18.30 "Зустрічі на 
Садовій . (Кіровоград). І9.О0 УТН. 
19.10 ’День за днем". 
(Кіровоград) 19.30.Окрема думка. 
20.00 Чемпіонат України з футбо 
лу ЕЦинамо" — "Нива". 2 тайм
20.45 На добраніч, діти. 21 00 
Дніпро. 21 35 Аи пі Київ. Реклама 
та інформація 21.40 Художній 
фільм Ранкове шосе" 23.05 УТН. 
23.20 “Едельвейс та його гості". 
Концерт сучасної української му 
зики у Кривому Розі.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. £.20 Утренняя гимна
стика. 5.30 “Утро1’. 7.45 Фирма 
гарантирует. 8.00 Новости. 8.20 
Художественный фильм “Бога
тые тоже плачут*1. 9.05 Клуб 
путешественников /с сурдопере
водом/. 9.55 “До 16-ти и стар
ше”. 10.35 “Действующие лица”. 
Телевизионный документальный 
фильм. 11.00 Новости /с сурдо
переводом/. “Домосед”. Днев
ной киноэкспресс. 11.20 “Две 
надцать стульев”. Телевизион
ный 4 серийный художественный 
фильм. 4 я серия. 12.40 “В су
мерках". Худ.фильм. /Болга
рия/. 14.00 Новости /с сурдопе
реводом/. Предприниматель. 
14.25 “Бридж". 14.50 “Бизнес 
класс". 15.05 “Блокнот". 15.10 
Уолт Дисней представляет... 
16.00 Центр. 16.40 “Воробьишка- 
хвастунишка”. Мультфильм.
16.50 “Технодром”. Об ориги 
нальных идеях и полезных ме
лочах. 17.00 Новости. 17.25 Ки 
ноальманах “Звезды России”. 
Документальный фильм. 17.45 
“Вагон 03". 18.15 "Человек и
закон". 18.50 “Поле чудес".
19.45 Спокойной ночи, малыши. 
20.00 Новости. 20.40 В “Клубе 
детективов". Телевизионный ху
дожественный фильм “Личное 
оружие”. ВИД представляет: 
22.05 “Хит-конвейер . В переры
ве /23.00/ Новости. 00.55 “Две
надцать стульев”. Худ.фильм. 4 
я серия.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 
Час ділових людей. 7.55 Камера 
досліджує минуле. "Ракетна кри
за”. 2 частина. 8.50 Дозвілля. 
“Птахи поряд з нами". 9.05 Джен- 
тльмен-шоу. 9.35 Вітчизна моя. 
"Петербурзькі кути": 10.30 “Под
орож душі". Письменник Георгій 
Семенов. 11.00 "Санта-Барбара". 
Художній фільм. 93 серія. 11.50 
Ностальгічні посиденьки. 12.20 
Мульті-пульті. “Непередбачена 
зустріч". 12.25 Тінко. 12.40 Селян
ське питання. 13.00 Вісті. 15.00 
Телебіржа. 15.30 Студія “Рост" 
“Гуффі-геймз”. 2 частина. 16.00 
Там-там- Новини. 16.15 Мінарет. 
16.30 Іжиця. 17.00 М-трест. 17.15 
Кіпрас Мажейка. Репортажі з НА
ТО. 17.45 Маленький концерт. 
18.00 На шостій сесії Верховної 
Ради України. 19.00 Київська па
норама. 19.20 На шостій сесії 
Верховної Ради України.

■ 31 жовтня
УТ-1

8 00 УТН 8.10 Ритмічна 
гімнастика 8.30 Худ-Ф’льм 9.5.) 
Телефільм "Собор . ’0.05 М.Пуро- 
вер тДень народження Вистава 
Рівненського обласного театру 
ляльок. 10.45 Салон Соломія 
/Львів/. 11.30 Циркова програма 
“Кіт і клоун" 12.15 
важить слово..." /Львів/. 12.50 
УТН 13.00 "За диригентським 
пультом ”. Народний артист У к 
раїни В Афанасьев /Дніпро/
13 45 "Рок полігон" (Кіровоград).
14 50 Художній фільм Опівнічний
голос" /Китай/. 16.25 Відродити 
душу. Невідомий Микола Глущен
ко. 17.00 Мультфільм ^Кругосвітня 
подорож Біллі Фога”. 5 серія. 
17.50 Плеяда Художньо
публіцистична програма. 19.00 
УТН 19.10 Мультфільм "В країні 
веселі й дитинства". 19.30 Впер
ше на екрані УТ. Багатосерійний 
художній телефільм “Болетаун" 
/*Місто на кордоні"/. /Канада — 
Франція/. 1 і 2 серії. 20.25 
Говоримо українською 20.40 Ре
клама. 20.45 Н а добраніч, діти. 
21.00 Дніпро. 21.35 Ай пі Київ 
Реклама та інформація 21 40 За
ключним концерт учасників 1 Все
українського музичного конкурсу 
лНадія ”. В перерві — 22 50 УТН

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
5 55 Программа передач 6.00 

Новости. 6.20 Утренняя гимнасти
ка 6.30 Субботнее утро делового 
человека. / 30 “В мире моторов". 
8 00 “Марафон-15 — малышам ”. 
Премьера многосерийного мульт
фильма “Бамси" /Швеция/ 8 25 
Эльдорадо”. 8.55 Мультфильм 

“Волшебные очки". 9.05 По ту 
сторону рампы с улыбкой. 9.20 
“Институт человека . 9.50 Стиль. 
10 20 "ЭХ”. Экологическая хрони 
ка. 10.35 "Дело ”. 10 45 Фильм
нашей памяти. "Девушка без ад
реса". Худ.фильм. Киностудия 
^Мосфильм ”. 12.20 Музыкальный
киоск. 13.00 Премьера телевизи 
онного документального фильма 
"Несбывшаяся мечта Николая Ка
закова” /Франция/. Фильм 2-й. 
14.00 Новости /с сурдоперево
дом/. 14.25 “Зазеркалье”. Худ. 
фильм "Арабелла — дочь пира 
та". Таллиннфильм". 15.55 “Крас
ный квадрат . 16-35 "Каждый о
своем". 1ь.45 “Вук”. Мультфильм. 
1 серия. 17.15 "Этот мир мой". /К 
90-летию со дня рождения народ
ного артиста Михаила Яншина/. 
18.05 Впервые на телеэкране ху
дожественный фильм "Враг народ 
— Бухарин". 19.45 Спокойной но
чи малыши. 20.00 Новости. 20.35 
"КВН 92" — вторая полуфиналь
ная игра сезона — "Кунсткамера". 
22.35 Европа плюс". В перерыве, 
/23.00/ Новости.

секунд
15.20 “Клуб путешественников". 
16.10 “Панорама". Еженедель 
ная международная программа. 
16.55 Уолт Дисней представля
ет... 17.45 Новости. 18.05 “Теле
лоция". 18.20 Э.Обли “Кто боит
ся Вирджинии Вульф?" Премье
ра фильма-спектакля театра “Со
временник”. 21.00 Итоги. 21.45 
“Спортивный уик-энд”. 22.00 
“Вокзал мечты”. Юрий Башмет. 
23.00 Новости. 23.20 Программа 
передач. 23.25 Под крылом “Зо
лотого орла”.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.25 Документальна 
панорама. ‘“Доля Кузьми Поклоно- 
ва". 8.25 Дозвілля. 8.40 Фольк
лор. “Невідомі культури”. 9.10 
Шість ёоток. 9.30 “Пригоди в 
королівстві”. Ляльковий
мультфільм.. 10 серія. 10.00 Ати- 
бати... 10.30 Хочете — вірте.. 
11.00 Кінотеатр повторного 
худ.фільму. “Поганий хороший чо
ловік". 12.40 Селянське питания. 
13.00 Вісті. 13.20 Телегра “Лого". 
13.50 НеДіля в провінції "Алупка". 
14.35 “Не вирубати...” Ведучий — 
В.Цвєтов. ІчГьО3 К-2_—п-----------------

л.*орикип ■[____
15.50 У світі

Естрадні мелодії, 
чат України з футболу.

— “Кривбас”7. /п«_ 
перерві — 17
до столиці”, 

які ми чекали".
19.05 Мультфільм.

19.40 “Земля. вог

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 "96 годин літа". 
Репортаж з міжнародного фести
валю естрадної пісні “Вільнюс- 
92". 7.50 Ручна робота". Про
новий метод лікування виразки 
шлунку. 8.15 Ази кар’єри.. Дода
ток до конкурсу ділових "людей. 
8.30 Якщо вам за... 9.00
Відеоканал "Плюс одинадцять".
10.15 Бумеранг. 11.00 “Марія,
Мірабелла в Тран зисторії”. 
Худ.фільм 12.10 Козирна дама. 
12 40 Селянське питання. “Посів”. 
13.00 Вісті. 14.50 Пілігрим. 
Російське бюро подорожей. 15.50 
Мультфільм "Дораемон”.
/Японія/. 8 серія. 16.05 Футбол 
без кордонів. 1/.00 К-2 представ
ляє: “Абзац". 17.30 парламентсь
кий вісник. 17.45 Вустами маляти.
18.15 Київська панорама. 18.35
Муз.фільм. “Спомин про Лисен
ка”. 18.55 Фотохвилинка. 
Візитка. 19.05 Мультфільм 
динозаврів". 19.30 СІТ-3. — 
“Національний парк”. /Уорлднет. 
США/ 20.05 Хіт-рік. 20.30 
Худ.фільм "Як стати зіркою”. 1 
серія. 21 50. СІТ-3. 21.50 І таке 
інше. 22.00 “Іновація". /Уорлднет. 
США/. 22.30 СІТ-3. 22.40 
Відпочинок з джазом. 23.00 Про
грама "А". 23.30 Пекло Лібітум.
00.00 Худ.фільм “Унікум".

за...

Вісті 7.25 Час ділових 
7.55 Камера досліджує 
"Нові дані про кінець 

Документальний фільм.
9. Дозвілля. "Увага: знімаю". 
9. Сам собі режисер. 9.55 Чер
воний край під вічним небом. 
10.25 Непізнаний Всесвіт. 11.00 
"Санта-Барбара Художній фільм. 
92 серія. 11.50 Пілігрим. 
Російське бюро подорожей. 12.35 
Тінко. 12.40 Селянське питання. 
13.00 Вісті. 15.00 Вчитися ринку.
15.30 Студія рост". “Гуффі- 
геймз”. 1 частина. 16.00 Там-там. 
Новини. 16. 15 Трансросефір. 
"Урал-ТВ". -17.00 Так і живемо.
17.30 Парламентський вісник. 
17.45 Концерт при свічках. 18.00 
На шостій сесії Верховної Ради 
України. 19.00 Київська панорама. 
19.20 Художній фільм “Санта-Бар
бара" 93 серія. 20.10 На шостій 
сесії Верховної Ради України.

Л
7.00 

юдей.

В. Цвєтов. 1<5(? К-2 представляє: 
“Зірки Америки". 15.20 Познер і 
Донах’ю. 15.50 У світі тварин. 
16.50 Естрадні мелодії. 17.00 
Чемпіонат 
“ Шахтар" 
нецьк/. У 
“Обличчям 
“Казки, на 
Візитка.
СІТ-3.

15.00
15.15

з
3

15.45

13.00 Вісті, 
імена.

Репортаж 
конфг' 
граф

Трансррсефір. “Далекий с...„ . 
16.30 Там-там. Новини. 16.45 Хри
стиянська програма. “Брус Стейсі 
і його "королівство". 17.15 Пара
лельні світи. 18.00 На шостій сесії 
Верховної Ради України. 19.30 
Київська панорама. 19.50 Художній 
фільм “Санта‘Барбара”’. 92 серія. 
20.40 Телебіржа інформує. 20.50 
На шостій сесії Верховної Ради 
України.

еренції 
іки.

ХТО ЗНАЙДЕ
в поліетиленовому пакеті 

чималу суму грошей, проси
мо ці збереження повернути 
малозабезпеченій сім’ї, зви

чайно. якщо в того, хто це 
знайшов, є совість.

Дзвоніть: 23-14-35.
Оплатимо рахунки на

Україні за оплату рахунків у 
Литві, Бєларусі, Росії, 
м Вільнюс. тел.: 64-05-03 
64-04-18.

19.00 
“Вік

19.40

/До- 
17 45 —

18.45 
19.00 

_____  19.30 
__ _ Земля. вогонь і 

вода". /Уорлднет. США/. 20.10 
Візитка. 20.15 Сиди і дивись. 
20.25 Худ.фільм. “Змієлов’. 21.55 
Візитка. 22.00 “Іновація”. /Уорлд
нет. США/. 22.30 СІТ-3. 22.40 
Дорослі, як діти. 23.00 Ляси.

і
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“ВАШІ КУМИРИ”
Редакція “Молодого комунара” висилає по 

ртрети відомих співаків та акторів. Ціна одного 
знімка

40 КУПОНІВ.
Гроші з будь-якого поштового відділення 

перекажіть на розрахунковий ^рахунок № 
002700202 у дирекції Укрсоцбанку 
м.Кіровограда, МФО 323293 і квитанцію про 
відправлення грошей, замовлення /чиї фото 
хочете мати/ та конверта з вашою адресою 
ВГОРІ надсилайте: 316050, Кіровоград, вул.Лу 
начарського, 36, редакція газети “Молодий 
комунар", “Ваші кумири”. Ви можете одержати 
фото М.ЧАКРАБОРТЇ, С.РОТАРУ, В.ЦОЯ, Д МА 
ЛИКОВА, МАДОННИ, І.ТАЛЬКОВА, В.ВИСОЦЬ 
КОГО, С.СТАЛЛОНЕ, А.ШВАРЦЕНЕГГЕРА. Ж. 
К. ВАН ДАММА, Д.ХАРАТЬЯНА, 
Ф.КІРКОРОВА, В.ПРЕСНЯКОВА, Н.НЕГОДИ, а 
також виконавців головних ролей у фільмі 
“Багаті теж плачуть" В.КАСТРО /Маріанни/, 
Р.ГЕРРА /Луїс Альберто/ і Г.КАПЕТіЛЬЙО /Бе
то/.

ВАС ЧЕКАЄ ТЕАТР...
Сьогодні виставою “Наталка По 

птавка” відкриває сезон український 
музично драматичний театр імені Кро 
пивницького. Я знаю, шановйі, що 
тільки повага до класиків Котляревсь 
кого і Лисенка не дозволить декому 
із вас висловити невдоволення і ви 
пише тихенько запитаєте: “Чому "На 
галка-Полтавка"? Відповідь дуже про 
ста. 110 років тому цією виставою за 
участю корифеїв відкрився наш театр, 
і от сьогодні на сцені герої відомого 
і популярного твору: стара Терпилиха, 
Наталка, Петро. Микола, Возний, Ви 

і борний. У виставі зайняті провідні 
артисти кіровоградського театру за 

у служені артисти України І.Кравцов, 
А Косяченко артисти Н. і М.Са 
вельєви, А.Лозовський, В.Карпенчук, 

і О.Майстренко, О.Короленко, Н.Корсу 
•4^- нова, дебютантка театру імені Кропив 

у ницького Л.Бялоглавська. Кому випаде 
честь грати прем’єру, вирішить режи 
сер. Це Валерій Дейнекін. Я не пе 
реоільшую, але в Кіровограді є люди, 
Які чекають зустрічі з прем’єрою саме 

т з цієї причини — у талановитого 
X режисера багато шанувальників. Автор 

цих рядків не виняток. Отже, залиште 
т свої турботи і поганий настрій. Вас 

чекає театр. Сотні, тисячі разів слухані 
й переслухані мелодії не зможуть не 
розчулити ------ * . ..... 5 °------
геніальні.

ваші душі. Вони

* і

з-. ■■

* зи
г

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

ПОНЕДІЛОК, 26 ЖОВТНЯ
10.00 ~ ' -------------
1 1.30
13.30
15.30
17.30
19.30 

Бойовик.
21.?0 "Дорога в рай". Філ

ВІВТОРОК, 27 ЖОВТНЯ

"Про дбайливих ведмедів” Мультфільм. 
"Око за око". /Ч. Норріс/. Бойовик 
“Америка ’ 3000" Фантастика 
"Матуся". Жахи.
"Восьминіжка". /Д. Донд/. 
"Смертельна зброя" — 1

Фільм для дорослих.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!
Дорогі шанувальники клубу “Ваші кумири”! Дуже 

просимо Вас: не забувайте присилати нам разом із 
замовленням на фото конверт із Вашою адресою та 
квитанцією про переказ грошей, бо без неї, навіть 
якщо гроші й відправлено, нам дуже складно виконати 
Ваше замовлення.

• ПО ТОЙ БІК ЖИТТЯ

ВОЛЯ ЗА ЦАРЯ

10.00 “Хі мен".' Мультфільм.
11.30 "Останній зоряний воїн’’, 

бойовик.
13.30
15.30
17.30

Бонд/.
19.30

ОВИК .
21.30

ний’ фільї
СЕРЕДА, 28 ЖОВТНЯ

10.00 "Хі мен". Мультфільм.
11.30 "Дуель з міцними кулаками". Бойовик.
13.30 "Ніч комети". Фантастика.
15.30 "Дім Цуглу". Жахи.
17.30 "Лише для твоїх очей". /Д. Бонд/.

Фантастика,

"Година вбивці". Бойовик. 
"Підвиди”. Жахи. '
“Алмази залишаються назавжди”. /Д 

Бойовик.
"Смертельна зброя-2". /М. Гібсон/ Бой- 

"Маленька людина Тейт". Гостросюжет- 
м.

♦♦ ♦♦ >♦+
13.30
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В.ЛЕВОЧКО.

По п’ятницях не подаємо, з 
бандитів ангелів не робимо. І 
все ж...

Тройний одеколон у його лю 
бителів ніжно зветься Олексан 
д р о м Тфге тім. Був такий 
російський цар.

Анатолій Бятець, фактично 
бомж, а натурально тимчасовий 
мешканець квартири Миколи Бу 
зуні, не дурний був хильнути. 
Гальмувала суща дрібничка — 
відсутність нещасного металу. І 
краплі, що вони того дня, а було 
це 20 січня ц.р., випили з Ми 
колою, здалися дивовижно 
мізерними.

Нашкребли якусь дещицю. Бя
тець пішов за “царем”. Коли 
повертався, у вічі впала відкрита 
хвіртка в оселі по вул. 8 Берез 
ня. “Лафа"? — подумав. Вияви
лося — лафа, бо й двері — 
навстежень. “Тут і дурень не 
задумається”, — вирішив Ана

толій і 
не так, 
куртку 
ванців і нікчемну шапку з лисиці, 
яка взагалі 1120 коштувала.

— Ж,ивемо, кент! — порадував 
Бузуня. — Хай поки що куртка 
у тебе полежить, а я піду штов 
хну шапку. Ото вже поцарюємо! 
Мо, й на біленьку вистачить.

Оця вже міліція! Як у пісні — 
налетить негадано, коли її 
зовсім не чекаєш.

Далі — відомо: суд, строк.
Залишається додати, що в 

життєписі А.Бятеця це не перша 
сторінка. “Сідав” він у 70 му за 
крадіжки, мав строк за 
хуліганство у 72-му, “гостював" 
у знайомих місцях і з 85 го.

Назвати його життя цим кра
сивим, запашним словом рука не 
піднімається. Так, тьху, — і 
розтерти.

пішов “шмонити”. Узяв 
щоб багато: джинсову 
вартістю 3500 карбо 
‘<чемну шапку з лисиці, 

злі 1120 коштувала.
. -------! — порадував

А.КЛИМЧУК.

* Особисте життя

“НУ ЩО Я КІШКА?”
заміж вийшла в 

роки, не встигла
Ліля 

молоді 
й закінчити кулінарного 
училища, працювати так 
нікуди і не влаштувалась 
— на підході був пол 
оговий будинок. З’явив 
ся на світ божий
Ігорьок, за ним —
Сергійко, потім і Марин
ка.

Чоловік, Василь, вва 
жав себе людиною твор
чою, малював у квартирі 
стіни по трафарету. Хоч 
і жили з Лілією не душа 
в душу, але мирно. Од 
нокімнатна квартира ра
зом з меблями Василеві 
дісталася від його ба 
бусі. А Лілі на весілля 
подарувала тьотя холо
дильник, телевізор...

Конфлікти між Васи 
лем 
ТОДІ/ коли 
мати четверту дитину.

— Де третє, там і 
четверте дитя хай буде, 
прогодуємо, — переко 
нував Василь дружину.
— А від держави одер
жимо якусь підтримку...

- Та ну що я, кішка? 
Я он Маринку народила
— мало дуба не врізала. 
Лікар говорив: не можна 
більше дітей 
бачиш, що 
коїться, скоро 
буде що 
вирішила 
ловіка.

і Лілією виникли 
він забажав

мати... Ти 
кругом 

взагалі не 
їсти, — 

залякати чо-

— Значить, ти не ба
жаєш зміцнювати нашу 
сім’ю? — здивувався чо
ловік.

— Та куди вже її 
зміцнювати, боже, що з 
тобою, 
люшки 
скільки 
ють?
° - я

чоловіче? А ле 
ти хоч знаєш 
сьогодні кошту

хотів свою мрію 
здійснити.

— Яку це ще мрію?
— Мати багато дітей, 

щоб сім’я була велика. 
Щоб вона... — і замовк.

Четверта дитина так і 
не з’явилася. А в один 
прекрасний день Василь 
зник, залишивши
листівку на столі: “Ти 
ніколи не хотіла мене 
розуміти... а діток я 
люблю".

— Нічого, — махнула 
рукою. — Діток сама 
догляну.

Так і залишилась 
Ліля зі своїми трьома. 
Василь інколи з’являвся., 
листівки надсилав.
Раділа Ліля і такому ли 
сту, але в наступному 
він згадував минуле: ко 
ли в квартирі був не 
вимитий посуд, коли во
на йшла до крамниці, а 
поверталась 
кілька годин без 
пок...

“Щоденник, 
ляється, вів. Хто

через 
поку

вияв
6 міг

ахнула

Наш р/р М 002700202 у дирекції 
Укрсоцбанку м. Кіровограда, МФО 
323293.

подумати?! 
Ліля.

Через деякий час 
Ліля розірвала шлюб, га
дала. що чоловік її вже 
запідозрив у невірності 
і не зможе простити... 
Стала вільною жінкою. 
Потихеньку розпродува
ла на базарі різні речі, 
бігала по магазинах: що 
і де подешевше купити. 
Якось приятелька запро
понувала їй партію сига
рет продати — саме во
ни зникли з прилавків. 
Розрахувалася вона з 
жінкою обручками.
Пішла продавати. Та, ма
буть, зупинилась торг
увати не в тому місці — 
конфіскували сигарети. 
Погрожували ще й ошт
рафувати, та діток по
жаліли. Прийшла додо- 

а тут знову горе.
із Сергійком, 
наказувала за

му.
Ігорьок 
котрим 
Маринкою стежити, сма
жили картоплю... й не 
догледіли вогню. Слава 
богу, сусіди вчасно вря
тували. Діти Живі, здо
рові, 
чайно.
кухню треба ремонтува
ти, а тут ще сусіди го
моніти стали, мов, 
працює, спекулює, 
дітьми не дивиться.,
не час заявити в міліцію, 
щоб її посадили* а дітей 
у дитбудинок

налякались, зви- 
їсти нема чого,

не
за
Чи

НАША АДРЕСА: 
316050, МПС, 
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

17.30
Бойовик

19.30 "Смертельна зброя-3" /М. Гібсон/ Бои 
овик.

21.30 "Сестри-близнюки". Детектив
ЧЕТВЕР, 29 ЖОВТНЯ

10.00 “Фнтастичні пригоди Робінзона". 
Мультфільм.

11.30 "Розлючена королева". Бойовик.
13.30 “Бос". Бойовик.
15.30 “Емітівілл". Жахи.
17.30 "Ліцензія на вбивство". /Д Бонд/. 

Бойовик.
19.30 “Індієць, який біжить". Бойовик.
21.30 "Справи фірми". Детектив.

П’ЯТНИЦЯ, ЗО ЖОВТНЯ
10.00 ....................................
11.30
13.30
15.30
17.30
19 30
21.30 "Дика орхідея". <3

СУБОТА, 31 ЖОВТНЯ
10.00 " ‘ ‘
11.30
1.3.30
15.30
17.30
19.30
21 ЗО ,........ .. . .

НЕДІЛЯ, 1 ЛИСТОПАДА
10.00 "Джем”. Мультфільм.
11.30 “Взяти живим або мертвим".
13.30 ‘ ’ ’’ ~
15.30 "Страж часу".
17.30 "Третього життя не буде". /Д. Бонд/ 

Бойовик
19.30 “Лічені хвилини". /Р Хауе’р/ Бойовик
21.30 “Дика орхідея-2" Фільм для дорослих

"Люки Дюки". Мультфільми
"Помирати ніколи не рано". Бойовик. 
"Зоряним лицар”. Казка
“Обід голяка". Жахи
"Живі вогні". Бойовик.
"Друзі, закохані і божевільні". Комедія. 
"" " Фільм для дорослих

"Люки Дюки". Мультфільми 
"Універсальний солдат".
/Новим фантастичний бойовик 1992 року, 
в головній ролі Жан Клод Ван Дамм 
і Дольф Лунгрен/
/на всі
реанси/.

"Втеча

м.
Бойовик, 

із в’язниці". Бойовик 
Фантастика.

♦

♦♦>

відправили? Спасибі, 
сусідка Олена Василівна 
заступилась. Строга така 
бабуся. Говорить, як ви
рок виносить, то- всі 
відразу ніби поніміли. 
“Ви що, баби, подуріли? 
Чи мало у нас сиріт, так 
ще й ви рішили при 
живій матері діток оси
ротити? Допомогли б 
краще...” І вже в цей 
вечір принесли Лілі 
швейну машинку, почали 
вчити її шити. Знайшли 
старенькі халати, плаття 
і змайстрували для Ма 
ринки платтячко, Ігорю і 
С^ргійкові — сорочечки. 
Ось так і почали дружно 
і в злагоді жити з 
сусідами. А тут і лист 
прийшов від Василя. 
Ліля прочитала його зі 
сльозами і вирішила да
ти • йому швидку 
відповідь.

“Дорогий мій Васи- 
личку, прости мені мої 
гріхи. Приїзди додому, 
ми чекаємо на тебе..."

повертаюся до 
люблю діток і 
— відповідає

“Я 
вас, бо 
тебе...” 
Василь.

Ми
про те, 
даються,. Тим радісніше 
дізнаватись, що люди 
зберегли родинне вог
нище.

звикли читати 
як сім’ї розпа

Леонід САВИЦЬКИЙ.

ТЕАТР
ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК

24, 25 жовтня — вистава для дітей середнього 
та старшого шкільного віку "Привіт артист, або 
Незвичайні пригоди крапки та риски" /Сценарій > 
постановка А. Шуби/ зустріне своїх глядачів об 11 
та 13 годині. У виставі бере участь актор В. Бабич.

ОБЛАСНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ 
ТЕАТР ІМЕНІ КРОПИВНИЦЬКОГО

24 25 жовтня — ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ. ..
Котляревський. М Лисенко "Наталка-ПолтавкаД’ 
.Режисер постановник В Дейнскін. Диригент — 
Вепринськии. Початок о 1В.00.

І. 
о

КІНОРЕПЕРТЖР
КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ"

З 26 жовтня по 2 листопада демонструватиметься 
новин американський фільм жахів "Одного разу 
вкушений". Початок сеансів: 11.20, 13.20, 16.20,
18.20. 20.20.

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ"
"У холоді ночі” — новий еротичний американсь 

кии фільм з такою назвою на екранах нашого 
кінотеатру з 26 жовтня Красиві дами і мужчини, 
шикарно зняті оператором інтер’єри, а можливо й 
діалоги викличуть ваш інтерес. Тож не зволікайте, 
принаймні відпочинете. Сеанси: 10.30. 12.30. 14.30. 
16.30, 18.30, 20.30. Новий французький детектив
"Пістолет пітон 375" на сеансах 10.20. 14.20, 18.20 
обов’язково приверне увагу любителів цього жанру. 
На свого глядача розрахований і гостросюжетнии 
американський фільм "Нічна гра". Сеанси: 12.20. 
16.20, 20.20.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО
З 26 жовтня по 2 листопада у червоному залі 

аргентинська кінокомедія "Найбожевільніші у світі 
пілоти" демонструватиметься на сеансах: 10.10, 
12.10, 14.10. 16.10, 18.10, 20.10. А в зеленому залі 
пропонуємо подивитися американський пригодниць
кий фільм "Встигнути згадати". Якщо ви не встигли’ 
Сеанси: 10.20, 12.20, 14.20, 16.20. 18.20, 20.20

КІНОТЕАТР “МИР"
Для дорослих глядачів демонструватиметься ху

дожня стрічка. "Перемога". Фільм індійський, отже 
двосерійний. Його сеанси: 10.20. 15.40, 18.20, 20.40. 
А маленькі глядачі зустрінуться з героями Жюля 
Берна у стрічці Діти капітана Гранта . Початок о 
14 год. 20 хвилин. Мультик "Дощовий собака" як 
завжди, о 13 годині.

Загублений учнівський 
квиток № 225, виданий
Кіровоградським медучи 
лищем на ім’я Гавриленко 
Тетяни Василівни, вважа 
ти недійсним.

ГеИефоми: редактора —• 22-54-26; відповідального сек
ретаря — 22-27-65; секторів: економіки та екології — 
22-04-84; культури і моралі — 22-29-92; комсомольського 
життя та політики — 22-04-84; ‘Учнівської та студент
ської молоді — 22-59-82; соціальних проблем — 24-66-79; 
робітничої молоді і спорту — 24-64-21; фотолабораторії 
— 24-94-94; коректорської — 23-61-83: ------------
22-59-82; бухгалтерії — 22-47-22.
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Загублсний диплом 
№643151. виданий
Кіровоградським коо 
перативним технікумом 
їм Сая на ім’я Антонової 
Тетяни Олександрівни, 
вважати недійсним.

♦♦♦♦♦♦
♦♦

В.О. редактора
Ю.Яровий.
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