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МИ ВИЖИВЕМО ТІЛЬКИ 
ЗАВДЯКИ ВАМ! г

Шановні читачі! Передплатна кам
панія наближається до кінця. Сьо
годні, за попередніми
повідомленнями, закінчується пере
дплата на періодичні видання із країн 
СНД, для республіканських і облас
них газет строк продовжений на 10 
днів. Првірте, це не так багато. Тому 
ми щиро звертаємось до всіх вас, хто 
любив і читав нашу газету у різні Ті 
часи, хто, віримо, не втратив до неї 
інтересу і зараз.

Як і все наше суспільство, ми теж 
переживаємо нелегкий період. Бо на 
відміну від деяких інших газет, які 
фінансуються з бюджету, ми 
фінансуємо себе самі. А це сьогодні 
страшенно важко. Ціни на папір і всі 
послуги в своєму стрибку побили всі 
світові рекорди.

Тому наша надія тільки на вас, 
шановні читачі! Передплатна ціна на 
рік

213 крб.
сміхотворно мало. Але якщо ви 

нас передплатите, ми будемо з вами 
цілий рік. І кожну суботу ви бачити-

мете на наших сторінках цікавії 
інформації, дискусійні статті, сенти 
ментальні оповідання, цікаві дайдже
сти. Крім того, ви зустрічатимете на 
наших сторінках “ВАШИХ КУМИРІВ”, 
а також, НАЙГОЛОВНІШЕ — для 
нежонатих, незаміжніх, розлучених, 
одним словом тих, чиє сімейне життя 
невлаштоване,

“КЛУБ ЗНАЙОМСТВ”
Тільки за рік роботи при його 

сприянні кілька десятків пар уже 
знайшли своє щастя. Бажаємо його і 

ім вам.
Отже, всього лише 213 крб. — і 

і з нами.
Ті читачі, у кого дуже сутужно з 

грошима, можуть передплатити нас 
на півроку — 106 крб. 50 
квартал — 53 крб. 25 коп.

Для вас
сума, а 
нець — 
вання газети, адже вибиратись із 
фінансової скрути ми мусимо самі.

Допоможіть нам це зробити!
РЕДАКЦІЯ.
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коп., на

це зовсім
для нас кожен ваш
це ще один крок до вижи- 

газети, адже вибиратись

невелика
карбова-
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Струнка дівчина, 20 років, 170 см, 
приваблива, очі карі, волосся темне, 

Близнюки.Захоплення — література,

музика, кіно. Хочу познайомитися з 

хлопцем до ЗО років, не нижче 175 см, 

струнким, з серйозними поглядами на 

життя. Ціную доброту, порядність, 

вірність. Погоджуся змінити місце про

живання. Бажано листи присилати з фото.
Аб.

Мені 32 роки, 172 см, струнка, врівноважена, з 

привабливою зовнішністю, в шлюбі не була, скром-
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КЛУБ “ВАШІ КУМИРИ”
Редакція "Молодого комунара" висилає 

портрети відомих співаків та акторів. Ціна 
одного знімка

40 КУПОНІВ.
Гроші з будь-якого поштового 

відділення перекажіть на розрахунковий 
рахунок № 002700202 у дирекції У крсоц- 
банку м.Кіровограда, МФО 323293 і 
квитанцію про відправлення грошей, за
мовлення /чиї фото хочете мати/ та кон
верта з вашою адресою ВГОРІ надсилайте: 
316050, Кіровоград, вул.Луначарсько- 
го, 36, редакція газети “Молодий кому
нар", цВаші кумири". Ви можете одер
жати фото М.ЧАКРАБОРТІ. С.РОТАРУ. 
В.ЦОЯ. Д.МАЛИКОВА. МАДОННИ. 
І.ТАЛЬКОВА, В.ВИСОЦЬКОГО. С/СТАЛ- 
ЛОНЕ. А.ШВАРЦЕНЕГГЕРА. Ж. К. ВАН

ДАММА, Д.ХАРАТЬЯНА, Ф.КІРКОРОВА, 
В.ПРЕСНЯКОВА. Н.НЕГОДИ. а також ви
конавців головних ролей у фільмі "Багаті 
теж плачуть" В.КАСТРО /Маріанни/, 
Р.ГЕРРА /Луїс-Альберто/ і Г.КА- 
ПЕТіЛЬЙО/Бето/.

СЕНСАЦІЙНЕ 
ПОВІДОМЛЕННЯ!

На прохання численних шануваль
ників клубу “Ваші кумири” ми пропо
нуємо на тих же умовах портрети 
ваших улюбленців із фільму “Багаті 
теж плачуть” — МАРІСАБЕЛЬ, ДЖО
АННИ, САРИ і навіть красеня КАР
ЛОСА?

Анонс
Дорогі читачі!

Ви пам’ятаєте рабиню ІЗАУРУ?
Ви ще не забули підступного Леонсіо?
Якщо хочете дізнатись, що з ними сталося далі, читайте про це на 4-й 

с т о р.  ■

із мужчиною, котрий як і я, хотів би мати міцну 

сім’ю і вірного друга поряд. Мені 19 років, 170 см, 

живу в місті з батьками, виховую дочку 9 місяців, 

котра так і не взнала свого законного батька.

Симпатичний чоловік, 174 см, 26 років, стрункий, 

брюнет, житель Кіровограда. характер ко

мунікабельний, розлучений, діте^і ще не завів, без 

будь-яких шкідливих звичок, матеріально й житлом

на, чорнява, українка, освіта вища, є умови для 

спільного життя, маю хорошу роботу. Познайомлюся 

з чоловіком привабливим, 

виненим, байдужим до 

розумним, 

алкоголю,

фізично роз- 

працелюбним,

котрий поки що не має дітей. Вважаю, що стосунки 

в сім’ї повинні бути на основі взаємоповаги і 

розуміння. Пишіть: Кіровоград-50, до запитання, 

пред’явникові паспорта І-ОЛ № 693096.
Аб. 332. 

Якщо ви маєте серйозні наміри створити сім’ю і 

хотіли б бачити свою дружину надійним другом, 

пишіть. Мені 37 років, зріст 170 см, волосся світле, 

очі сірі, струнка, симпатична. Хочу зустріти мужчину 

40 — 44 років, не нижчого 175 см, забезпеченого 

житлом, котрий бажає створити міцну сім’ю. Хочу 
бачити його надійним, добрим’ ніжним, лагідним, 

люблячим дітей, без шкідливих звичок. Бажано 

фото.
Аб. 333. Валентина. 

Чоловік, котрого я кохала, покинув мене з 

дитиною на руках, але я не втрачаю надії на зустріч 
I -JJ -н
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Бажаю створити сім’ю з мужчиною 20 26 років, не 

нижче 180 см, забезпеченим житлом. Ціную добро

ту, вірність, порядність. Бажано фото.
Аб. 334. Галина.

Можливо, десь зостався самотній розумний, 

непитущий, надійний чоловік 33 — 43 років. Мені й 
донечці ду^е потрібна його дружня І щира рука. У 

мене зовнішність і характер звичайні, струнка, 36 

років, 171 см. Донька — весела і спокійна дівчинка. 

Житло маємо, а за душею ні копійки, бо спекулю

вати не вмію, а помогти нікому. Прошу не додавати 

жалю в наше і без того нелегке життя і не писати 

без серйозних намірів.
АБ. 335.

Мені 32 роки, 158 см, струнка, українка, дочці 

10 років, розлучена, характер спокійний, люблю 

домашній затишок, у чоловіках ціную чесність, 

порядність, вірність. Усе можу пробачити, крім 

зради. Хотіла б познайомитися з мужчиною 32 — 

42 років для створення сім’ї. Освіта і професія 

значення не мають. Подробиці при листуванні.
Аб. 336. К. 

забезпечений. Шукаю дівчину струнку, не схильну 

до повноти, симпатичну, не старшу від мене. 

Бажано номер телефона чи фото, яке поверну 

обов'язково.
Аб. 337. Гена.

Одинокий українець, 169 см, за характером 

добродушний, чуйний, надійний, без шкідливих зви

чок, хочу створити хорошу сім’ю. Відгукнись, холо 

стячко, років 28 — 38. Освіта і професія значення 

не мають. Житлом і матеріально я забезпечений.
Аб. 338. М.

ДОПОМОЖУ
Крім багатьох шлюбних бажань та навіть 

зустрічей для зачаття дитини, є ще пропозиції 
від чоловіків до жінок, від жінок до чоловіків, 
від чоловіків до чоловіків, від жінок до жінок 
про таємні інтимні стосунки. Берусь за 
вирішення найскладніших інтимних і взагалі 
сімейних проблем.

316050, м.Кіровоград, головпоштамт, до запи
тання, Стеценку Валерію Віталійовичу.



Готуй воза взимку..., — гласить народна мудрість. Від себе додамо — а шуби шийте влітку. 
Однак, якщо вже так сталося, що не встигли, чи не мали грошей, можете зробити це зараз. Хоча 
б на Кіровоградській галантерейній фабриці, де такі шубки шиють, приміром, із кролячого 
хутра.

, Своїх рук прикладають до них і обоє Мельниченків — Валентин Андрійович І його син 
'Андрій. У тому, що користується ця одяганка великим попитом, є_і їхня заслуга, адже для них 
кожна виготовлена шуба — це майстерна робота, а для того, хто її купив — велика радість.

Як бачимо, задоволеними залишаються обидві сторони.
Фото А.ПЕЧЕНЮКА.

ЗЛИДНІ ДАВНО НЕ
ПО КУТКАХ

* Наша газета вже писала 
про тривожні зміни в 
такій сумній сфері людсь
кої діяльності, як жебрац
тво: контингент людей із 
простягнутою рукою 
“змужнів" і помолодів: 
немічних бабусь
потіснило чоловіцтво се
реднього й навіть моло
дого віку. А віднедавна 
товариство вуличних зне
долених у Кіровограді 
одержало поповнення ма
ло не з дитсадка. На 
облюбованому жебраками 
відрізку вулиці Карла 
Маркса між готелем “Ук
раїна” й “Дитячим світом" 
стала працювати нестара 
жінка з маленькою

ЧИ БУДЕ МАЛЕНЬКА 
НІМЕЧЧИНА?

Жителі області, зви
чайно, пам’ятають, яка 
увага приділялася ще 
кілька років тому 
гірничо-збагачувальному 
комбінату окислених 
руд, що хоч і називався 
Криворізьким, проте бу
дувався на території До- 
линсього району. Заради 
комбінату зносилися ха
ти, займалися
Індустріальними 
об’єктами орні землі. 
Спочатку довкола 
об’єкту трубили у фан
фари: мовляв, спільна 
будова соцкраїн, мир, 
дружба й майбутнє еко
номічне процвітання. 
Потім заговорили про

Наприкінці вересня — 
на початку жовтня 
місцева преса, радіо та 
телебачення повідомили 
про створення
Кіровоградського філіалу 
Української Академії 
оригінальних ідей
/УОАІ/. Були об'яви про 
Установчу конференцію 
філіалу й у вузах міста. 
Але 9 го жовтня на цій 
конференції не було 
жодного студента. Про 
відсутність молоді гово
рили у своїх виступах за
ступник представника 
Президента в області 
Е.П.Рейзвіх та директор 
фірми “Наталі" П.І.Скляр 
ський. Було керівництво 
вузів — ректор КІСМу 
В.О.Кондратець, прорек
тори КПДІ С.Г.Мельничук 
та КВЛУЦА Р.М.Макаров, 
були й науковці та викла
дачі. У створене бюро 
відділення від вузів

дівчинкою. Обидві
здебільшого мовчки* си
дять поряд на асфальті, 
постеливши якийсь мот
лох — адже вже холодно.

Від того, що їм под
ають, хочеться відвести 
очі. не тільки тому, що 
карбованець та троячки 
давно нічого не кошту
ють; ці двоє вже прийма
ють пожертви й у вигляді 
продуктів: яблучка, цу
керки, бубличка... У кінці 
XX ст. у цетрі Європи “я 
другой такой страны не 
знаю". Хоча кажуть, що 
далі на схід є сильні 
конкуренти.

Наш кор.

екологічну шкоду від бу
дови, можливі збитки, 
про дівчат, котрі їздять 
у Долинську знімати 
іноземців, і про валютні 
базари. Потім КГЗКОР 
майже забули, а це зно
ву новина.

Німецька сторона при
пинила участь у 
будівництві й залишила 
свої об’єкти для майбут
нього розміщення там 
радянських /чи як їх 
тепер називати/ німців, 
переселенням яких зай
нявся Українсько- 
німецький фонд. Грошей 
на переселенців ще не 
виділено, нічого для них 
не готово, а вони вже

ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ 
ОРИГІНАЛЬНИХ ІДЕЙ?

увійшли З.Ю.Філер,
Р.М.Макаров, В.О.Конд
ратець.

Основна мета ство
рення УАОІ — підтримка 
авторів ідей, ви
нахідників, які випереди
ли час, і тому їх ідеї, 
винаходи не
підтримуються, не визна
ються, не ВТІЛЮЮТЬСЯ.

Що може зробити 
Кіровоградське 
відділення УАОІ для мо
лоді?' З допомогою вик
ладачів, системи кон
курсів, олімпіад, разом з 
органами- освіти? Ду
мається, багато:

— виявити таланови
тих та здібних учнів шкіл, 
ПТУ, технікумів тощо; 
надати їм допомогу в 
розвитку здібностей шля
хом та індивідуальної ро
боти з висок-
валіфікованими 
фахівцями — науковцями;

РАДІАЦІЯ НЕ 
ШУКАТИМЕ 

ОБ’ЇЗДІВ
На черговому дні 

керівника, що прово- 
д и т ь с я 
міськвиконкомом раз 
на місяць, виступив на
чальник штабу
аивільної оборони

.М.Дубинський. При
чина така: недавно в 
місті проводилось за
няття з цивільної обо 
рони. Із 160 учасників 
прибуло трохи більше 
10 процентів. Отже, за
няття зірване.
Керівники поставились 
дуже несерйозно до 
цього. Міськвиконком 
дещо ображено конста
тує: раніше, коли все 
це організовувалось 
пар тійним 
керівництвом і ставлен
ня було інше. Втім не 
будемо заглиблюватись 
у коріння проблеми по
ваги до влади /а про
блема тут все-таки є/. 
Але давайте поставимо 
питання різюо — невже 
керівників підприємств 
нічого не навчив Чор
нобиль? Це просто пи
тання заради питання. 
До відома: по прямій 
до Південно-Ук
раїнської атомної 132 
км. Радіація не шукати
ме об їзді«.

Наш кор.

приїхали! В основному 
це жителі Таджикистану, 
де фактично йде грома
дянська війна. Далеко 
не всі приїжджі — німці. 
Не всі з віддалених 
місць — єй представни
ки сусідньої області. 
Нові мешканці Долинсь- 
кої стали предметом 
турботи райадміністрації 
— людям потрібні 
постійне житло, продук
ти, робота, а з цим і в 
місцевих жителів не все 
гаразд.

•Наш кор.

— нагороджувати 
учнів та студентів — пе
реможців конкурсів, ав
торів оригінальних ідей 
та проектів дипломами та 
преміями 
Кіровоградського 
відділення УАОІ, пред
ставляти до нагороджу
вання Академією; *

— розглядати пропо
зиції молодих робітників 
— винахідників,
підтримувати їх розроб
ки, допомагати втіленню 
в практику;

— допомагати моло
дим науковцям у вико
нанні наукових робіт, 
здійснювати експертизу, 
давати рекомендації до 
вступу в аспірантуру, до 
захисту дисертацій, в то 
му числі у
спеціалізованих радах 
Академії;

— допомагати 
публікації їх результатів у

е Міліцейські НОВИНИ

СТЕРЕЖІТЬСЯ ЧУЖИХ РУК 
В АВТОБУСІ

З настанням холодів 
ми перейшли на тепле 
обмундирування і в го
дини пік в автобусі чи 
тролейбусі не раз до
водиться засіпатись за 
чийсь гудзик Чи жаха
тись від зойків знерво
ваної жінки, яка стра
шенно потерпає, аби ви 
своєю напханою сум 
кою не подерли їй 
кількасоткупонних кол 
гот. Доводиться стиску
ватись оселедцем, про
биратись до виходу 
в’юном і вибиратись на 
зупинках із дверей, 
рвучи і гудзики, і кол
готи, чіпляючись за 
жужі кишені, сумки, ру
ки...

У такій штовханині 
кишенькові злодії почу
вають себе як риба у 
воді. Покй” пасажири 
перелаюються, де хто 
став і куди повернувся,

ВИРІШИЛИ ТРОХИ
ПОСТРІЛЯТИ...

В останню декаду 
жовтня зброя на 
Кіровоградщині не мов
чала. І серійна, і само
робна вона знаходила 
своїх жертв — часом 
мимовільних, а інколи й 
самих винних у тому, 
що скоїлось. Як це бу
ло, наприклад, у 
Знам’янському районі, 
де ввечері на станції 
канатово стрільці ВОХ- 
Ру, що охороняли ван
таж поїзда, добряче 
“навантажившись" 
спиртним, влаштували 
стрілянину. Причому, 
один з них був озб
роєний пістолетом ТТ, 
а другий —. не мав 
ніякої зброї. І, очевид
но, тому більше й по
страждав, бо від вогне
пального поранення в 
голову помер в об
ласній лікарні, а його 
“напарник відбувся 
тільки раною на руці. 
Як була одержана ця 
рана, він пояснювати 
відмовився.

Пістолет вилучений.
Через день після 

події у Ка на то во 
вистрілив саморобний 
пістолет у с.Павлиші 
Онуфріївського району. 
Ним ’ 18-річний учень

НАКОЇВ БІДИ
За цей час сталось і 

не один десяток до
рожньо-транспортних 
пригод. Перераховува 
ти Їх всіх нема рації, 
однак про деякі зга
даємо. 25 жовтня на 
1041 кілометрі автодо 
роги Кишинів-Волгог- 
рад мотоцикліст, особа 
якого встановлюється, 
зіткнувся з невідомим 
автомобілем, що із 
місця події втік. В ре
зультаті ДТП мото
цикліст смертельно 
травмований.

23 жовтня ввечері у 
Світловодську невста- 
новленим автомобілем 
“Таврія" збита. 19- 
річна дівчина, яка з

органах УАОІ, в журналі 
відділеня, рекламувати ці 
досягнення, знаходити 
фірми, які зацікавлені у 
втіленні ідей у практику;

— рекомендувати пе
реможців олімпіад та 
конкурсів до вступу у 
ВНЗи.

Зрозуміло, що це ви
магає великої підготовчої 
роботи, зусиль багато 
членів створеного
відділення. Бажано, щоб 
у містах та районах були 
створені ініціативні групи 
по відкриттю філіалів 
відділення УАОІ. їх фун
даторами можуть стати 
активні викладачі
технікумів, ПТУ, шкіл, 
інженери та техніки про
мислових підприємств, 
агрономи І зоотехніки 
органів сільського госпо
дарства, колгоспів та 
радгоспів.

Вважаю, що викла

їх руки шастають по 
кишенях і сумочках, 
шукаючи бажані га 
манці.

В один і той же день 
дві автобусні крадіжки 
стались у Кіровограді 
— на маршрутах 283 ї 
107. Постраждали, зви 
чайно, жінки. Причому 
в однієї з них вкрадена 
сума сягала за 50 тисяч 
купонів. Злодіями вия 
вились непрацюючий 
місцевий житель і гість 
із Донецька. Обом ледь 
за двадцять.

Ох, як не галантно 
обходяться джентльме
ни з нашими дамами. 
Так що стережіть, ша
новні, ваші сумочки і 
кишені, бо якщо симпа
тичний чоловік прити
скається до вас в авто
бусі, то це ще не зна
чить. що до вас у нього 
чисто інтимний інтерес.

профтехучилища №5 
поцілив у 16-річну уче
ницю місцевої школи. 
Чому саме и він обрав 
за мішень,
сподіваємось, слідство 
розбереться.

За декілька днів до 
цього кіровоградець 
М., 1958 року народ
ження, безпричинно, на 
думку наряду 2-ої роти 
ПГІС міськвідділу 
міліції, вистрілив із 
обрізу мисливської 
рушниці “ТОЗ 83". Са 
ме тому вони його і 
затримали, знайшовши 
крім рушниці, ще й 5 
патронів, заряджених 
дробом.

Кого чи що збирався 
вполювати дорослий 
чоловік на вул. Героїв 
Ста лін града, незро
зуміло, однак, дооре, 
що нікого не поцілив.

І остання інформація, 
пов’язана з пістолетом. 
Правда, мова у цьому 
випадку буде йти про 
специфічний пістолет — 
будівельний. За допо
могою нього 40-річний 
кіровоградець вирішив 
розпрощатись із жит
тям. І зробив це у 
власній квартирі...

і втік
тілесними пошкоджен
нями госпіталізована. 
Ведеться пошук авто
машини.

26 жовтня пізнього 
вечора на дорозі 
Кіровоград-Катерин ів 
ка робітник МП “Лот" 
Д., не справившись з 
автомобілем3 врізався 
в дерево. Його паса
жир, працівник цього 
ж малого
підприємства, одер
жав смертельну трав
му. Сам винуватець 
трагедії знаходиться в 
обласній лікарні.

Матеріали 
підготувала 

О.ПИЛИПЕНКО.

дачі, науковці, студенти 
інститутів, технікумів та 
учні шкіл і ПТУ, можуть 
сприяти, цій справі, роз
повівши знайомим та 
близьким про створення 
Кіровоградського 
відділення УАОІ, його за
вдання та форми роботи, 
в тому числі з молоддю, 
звернути увагу на різні 
форми членства в Ака
демії — асоційоване 
індивідуальне, член-ко- 
респондент, дійсний член 
— академії, почесний 
академік, асоційоване ко
лективне членство для 
підприємств, установ, на
вчальних закладів, НДІ. 
МП, СП, приватних 
підприємств в особі своїх 
керівників.

3.ФІЛЕР, 
професор кафедри мате

матики КПДІ, голова секції 
фізики та математики УАОІ 
керівник її Кіровограського 
відділення.

ДОВКОЛА
Український політик 

В ячеслав Чорновіл мен
ше року тримав у своїх 
руках булавугетьмана ук 
раїнського козацтва. 
Найпомітнішим вчинком 
його на цьому посту була 
відміна акту Богдана 
Хмельницького про 
воз'єднання України з 
Росією. Пропозиція Чор- 
новола про створення 
козацького війська не 
знайшли підтримки у 
міністра оборони України 
Костянтина Морозова. 
Вичерпавши себе на 
гетьманському троні. 
Чорновіл передав буйаву 
начайьцику соціально- 
психічної служби
Міністерства оборони ге
нералу Володимиру Му- 
ляві.

* * *
За' повідомленням 

агентства РІА, спікер 
російського парламенту 
Руслан Хасбулатов зая
вив, що недавно група 
депутатів без дозволу го
лови парламенту і його 
заступника під час 
поїздки за кордон пере
дала американцям дані 
про те, що кандидат у 
президенти США
Клінтон нібито

-співробітничав із КДБ. З 
витоком даної інформації 1 
Хасбулатов пов’язує не
зацікавленість певних 
осіб у Роси в зміні прези
дента у США.

* * *
В Сухумі нерідко 

можна зустріти гвардійця 
з мавпочкою на плечі. Не 
поспішайте пройнятися 
ніжністю. Сухумці за
вжди пишалися своїм 
містом, своїм Ботанічним 
садом і мавп'ячим 
розплідником. Що стало 
з містом, з садом^ не вар
то нагадувати. Пограбу
вали мавп ячий
розплідник. Тепер, щоб 
його відновити, потрібно 
буде кілька років. А дня
ми в Сухумі трапилася не- 
безна подія. Після черго
вого візиту озброєних 

І людей з лабораторії 
зникла колекція вірусів. 
Спеціалісти вважають, 
якщо деякі з них потрап
лять у водойми, наприк
лад, чи ще гірше у водо
провідну систему міста, 
це може викликати 
епідемії таких хвороб, як 
чума і холера.

* * *
Протягом кількох 

днів місцевого готелю 
дурив все місто Рильськ 
Курганської області. 
Представившись корес
пондентом “Известий", 
по телефону відчитував 
керівників міста і района, 
різних чиновників то за 
оруд на готельному 
подвір’ї, то за дискотеку, 
яка грйміла на всю окру
гу, то за місцеві “непо
добства"...

Врешті решт у готель 
відправилась ціла деле
гація. “Столичний жур
наліст” був переведений 
в кращий відомчий готель 
міста, а один з началь
ників навіть запросив 
його до себе на вечерю.

До візита в Рильськ 
новоявлений Хлестаков 
побував в адміністрації 
Центрального ринку Кур
ська, видав себе за голо
вного редактора облас
ної газети і був 
зустрінутий на найвищо
му рівні — квітами і конь
яком “на честь дня на
родження».

Міліція не знайшла 
кримінала в його діях, але 
з міста все-таки спрова
дила.

* * *
Інтернаціоналізація 

купона: виготовляють
молдавани, продають 
азейбарджанці, купують 
українці. На Вінничині за
арештовані жителі Баку 
— фальшивокупонники. 
виготовляють ‘фантики” 
у Рибниці /Молдова/, а 
зберігались та збувались 
на Поділлі. Ще одна схо
ванка^ на залізничній 
станції міста Вапнярка. У 
тайнику знайдено майже 
на 400 тисяч “двадця- 
тип’яток”.



середа четвер

понеділок
■ 2 ЛИСТОПАДА

УТ-1
16.00 УТН. 16.05 Для дітей. 

“До. мі. соль". /Харків/. 16.40 На 
допомогу школі. Українська 
література. 9 клас. Г.Сковорода. 
“Сад божественних пісень”. 17Ї05 
“Цей білий, білий рис". /Одеса/.
17.55 Соловецький реквієм. "Мої
дні. мов хрести". Телевистава. 
19.00 УТН. 19.10 Мультфільм “Му- 
му-Троль" та інші . 19.30 “Хто
ми?’. Громадсько-політичний
відеотижневик. 20.30 Маленький 
концерт. /Музичний фільм “Гра"/. 
20.4ь На добраніч, діти. 21.00 
Дніпро. 21.35 Ай пі Київ Реклама 
та інформація. 21.40 Акценти
21.55 Кінозустрічі. 22.55 УТН. 
23.10 Вперше на екрані УТ. Ху
дожній телефільм “Претендент’. 
/Мосфільм — Чехо-Словаччина/. 
1 серія.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 "Утро* 7.45 “Фирма 
гарантирует". 8.00 Новости. 3.20 
"Посмотри, послушай". 8.40 “Вос
точная плутовка”. Худ.фильм. 
10.00 "Большой налет . Мульт
фильм. 10.10 “Новое поколение 
выбирает". 11.00 Новости /с сур
допереводом/. 11.20 “Враг наро- 
Йа — Бухарин". Худ. фильм. 14.00 

овости /с сурдопереводом/. 
14.20 Программа передач. "Пред
приниматель" 14.25 "Телемикст". 
15.10 “Блокнот". 15.15 Уолт Дис- 

ст... 15.10 ^Ма,-
и другие". 16.50 
17330 Новости.

-------  . 17.55 "Звездный 
час". 18.35 Футбольное обозре
ние. 19.05 “Крамаров о Крамаро
ве". 19.45 Спокойной ночи, малы
ши. 20.00 Новости. 20.40 Премье
ра художественного телесериала 
Мелочи жизни". 6-я серия — 

“Кам он. Бэби". “Новая студия" 
представляет: 21.10 "Пресс-клуб". 
2з.О0 “Оба-на". В перерыве — 
Новости. 00.00 Играет государст
венный камерный оркестр под 
управлением В.Третьякова. 01.00 
Джазмен". Телевизионным худо

жественный фильм.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7.55 Телевізійне бюро 
розслідувань "Корупція”. 8.45 Па
ралелі ' Музика Кореї". 9.00 Якщо 
вам за... 9.30 Театральний
роз’їзд. 10.30 "Я люблю РТБ” 
/телегід/. 11.00 “Вчора". Худ. 
фільм. 12.35 Тінко. 12.40 Селян
ське питання. 13-00 Вісті. 15.00 
Вустами дитини. 15.30 Козирна 
Йама. 1.00 Там-там. Новини. 16.15 

Іул ьті-пул ьті. 16.30 Трансефір.
17.15 Пани-товариші. 17.30 Давай
те розберемося. 17.45 Естрадний 
концерт. 18.10 Вервиця. 18.40 
Київська панорама. 19.00 Візитка. 
19.05 Мультфільм. 19.30 СІТ-3. 
19.40 Мультфільм. .20.00 Візитка. 
20.05 Бізнес-менеджент /США/ 
20.35 Фортуна. 20.45 "Літній фес
тиваль /Уорлднет. США/. 21.15 
Худ. фільм "Біг". 1 серія. 22.30 
Січ-3. 22.40 Візитка. 22.45 Худ. 
фільм "Біг". 2 серія.

ней представляет 
ленькая Света 
"Технодром ".
17.25 “НЭП”.

■ З ЛИСТОПАДА 
УТ-1

. 8 00 "З восьмої до 
ІнфЬрмаційно-музична програма. 
9.00 Доброго вам здоров'я. 
Відповіді на листи. 9.30 Художній 
телефільм Претендент . 1 серія. 
10.35 Музичний додаток до "Кана
лу. ”Д 1135 Кінозустрічі. 12.35 
УТН. 12.50 'Багатосерійний ху 
до ж ній телефільм Бодетаун . 
/Канада — Франція/. 1 сері^. 
13.15 Фільм балет Попелюшка . 
16.00 УТН. 16.05 Для дітей. "Ве
селка". /Львів/. 16.40 Фільм-кон- 
церт "Українські гаївки”. 17.00 Го
воримо українською. 17.15 
"Пам'ятки Одеси". /Одеса/. 18.00 
Розповідь про неспокій. Лесь 
Курбас. 19.00 гТН. 19.10 “День за 
днем". /Кіровоград/. 19.30 Ук
раїна і світ. Міжнародна програ
ма 20.40 Реклама. 2(3.45 На До
браніч діти 21 00 Дніпро 21Ї35 
Ай пі Київ. Реклама та інформація.
21.40 х 3 концертів III
Міжнародного фестивалю "Київ 
Музик-фест-92”. В перерві 22.55 
УТН. 23.55 Вперше на екрані УТ. 
Художній телефільм Претенг 
цент" /Мосфільм — Чехо-Словач- 
чина/. 2 серія.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4 55 Программа передач. 5.00 

Новости 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 "Утро . 7.45 “Фирма
гарантирует". 8.00 Новости. 8.20 
Премьера телевизионного много
серийного художественного филь
ма "Богатые тоже плачут". /Мек
сика/. 9.05 Футбольное обозре
ние. 9.35 "Сказка старого Кето”. 
Мультфильм. 9.50 ’Маленькая 
Света и другие". 10.30 "Мелочи 
жизни". Художественный телесе
риал. б-я серия. “Кам он. Бэби". 
11.00 Новости /с сурдоперево
дом/. "Домосед. Дневной киноэк-, 
спресс" 11.20 "Место встречи из
менить нельзя".» Телевизионный 
пятисерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 12.30 "Мистер 
Икс". Телевизионный художест
венный фильм. 14.00 Новости /с 
сурдопереводом/. "Предпринима
тель" 14.25 "Деловой вестник".
14.40 "Блокнот . 14.45 "Подарок
меломану". Играет П.Донохоу 
/фортепиано/. 15.15 Уолт Дисней 
представляет... 16.05 “Наш музы
кальный клуб”. 16.50 Премьера 
рубрики. "Пресс-Экспресс . '17.00 
Новости. 17.25 Межгосударствен
ный телеканал "Останкино пред
ставляет. 18.00 Премьера телеви
зионного многосерийного худо
жественного фильма "Богатые то
же плачут". /Мексика/. 18.45 
"Миниатюра". Музыкальная про
грамма. 19.00 "Тема". 19.45 Спо
койной ночи, малыши. 20.00 Но
вости. 21.40 Премьера телевизи
онного художественного фильма 
"Дві? дуэли". 1-я сери<я. 21.45 
“Черный ящик”. 22.15 ‘Максима" 
22.45 "Пусть говорят..." Шоу 
И.Карнелюка. В перерыве /23.00/ 
Новости. 23.55 "Место встречи 
изменить нельзя". Телевизионный 
пятисерийный художественный

а ильм. 1-я серия. 01.05 “Мистер
КС*. Телевизионный художест

венный фильм.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3

7 00 * Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7.55 Без ретуші. 8.50 
Дозвілля 9.05 Складчина. 9.35 
Ляси, і 10.05 Мультфільм /СШАу. 
10. ф і Тема з варіаціями. 1 1 00 

,раАеУнКІА ХуА Ф'льм 
12 Зр Тінко. 12.40 Селянське пи
тання. 13.00 Вісті. 15.00 Те- 
лебіржа. 15.30 МультІ пульті "Со
лодка. планета”. 15.40 Бадабоки 
/Франція/. 16.00 Там-там. Новини. 
16.15 Сім’я Смирнових. Як жити 
Йалі . 17.00 Аркадій Райкін. 17.30 

арламентський вісник. 17.45 "Так 
склалося життя моє". 18.55 
Київська панорама. 13.15 Те- 
лебіржа інформує. 19.25 Худ. 
філ ^і "Санта-Барбара". 94. серія. 
20. ,5 Площа мистецтв. 'Варіації на 
тему рококо". 20.30 Грає Санкт- 
Пет ербурзький державний сим- 
фоіпчйии оркестр "Класика". 21.00 
Баскетбол. Кубок Європи. 
Будівельник — НМКІ

/Фінляндія/. 22.25 Спорткарусель. 
22.30 /1а сесії ВР Російської Фе
дерації. 23.00 ’Музичний екза
мен .

■ 4 ЛИСТОПАДА
УТ-1

. ------ 3 восьмої до дев’ятої".
Інформаційно-музична „програма. 
9.00 Свічадо. 10.00 Художній фільм
Претендент". 2 серія. 11.10 Хлас- 

юніор-бізнес. Ділова гра для шко- лярівк 12.10 УТН. 12*15 Концерт 
ансамблю бандуристів міста.« Крас- 
нограда. /Харків/. 12.55 Багато
серійний художній телефільм "Бо
детаун’’ /Канада — Франція/. 2 
серія. 13.20 Мультфільм “Горбоко
ник". 16.00 УТН. 16.05 "Канал "Д". 
17.20 Літературні твори І.Мартона. 
/Ужгород/. 17.45 Реклама + про
грама передач. 17.55 Розповідь 
про неспокій. Микола Куліш. 18.55 
Футбол. Кубок УЕФА. "Динамо" 
/Київ/ — “Андерлехт" /Брюссель/. 
В перерві — 19.45 — День за
днем . /Кіровоград/. 20.45 На до
браніч. діти. 21.00 Дніпро. 21.35 Ай 
пі Київ. Реклама та інформація. 
21.40 Акценти. 21.55 Нон-стом ран
деву. 22Ї55 УТН. 23.10 Вперше на 
екрані УТ. Телефільм “Претен
дент". З серія. 00.35 Музичний 
фільм "Одісея Олександра Верти- 
нського".

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимна
стика. 5.30 “Утро . 7.45 “Фирма 
гарантирует” 8.00 Новости. 8.20 
“Богатые тоже плачут”. Телеви
зионный многосерийный художе
ственный фильм. /Мексика/. 9.05 
Поет Александра Стрельченко.
9.45 “Взгляд из провинции. Воз
рождение малых городов Рос
сии. Россошь”. /Воронеж/. 10.05 
“Семь братьев”. Мультфильм. 
10.20 “Наш музыкальный клуб”. 
11.00 Новости /с сурдоперево
дом/. “Домосед. Дневной кино
экспресс 11.20 “Место встречи 
изменить нельзя”. Телевизион
ный пятисерийный художествен
ный фильм. 2-я серия. 12.30 
“Мой оркестр "Сакс-Хорус". 
Фильм-концерт. 12.55 “Золотая 
свадьба”. Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я серия. 
14.00 Новости /с сурдоперево
дом/. 14.25 “Телемикст”. 15.10

Блокнот". 15.15 Уолт Дисней 
представляет... 16.05 “Между на
ми, девочками...” 16.50 “Пресс- 
Экспресс”. 17.00 Новости. 17.25 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино представляет. 17.55 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 фина
ла. “Торпедо" /Москва/ — “Ре
ал" /Испания/. Трансляция со> 
стадиона “Торпедо . В перерыве 
/18.45/ Спокойной ночи малыши. 
20.00 Новости. 20.40 Премьера 
телевизионного художественного 
фильма “Две дуэли". 2-я серия.
21.45 Футбол. Европейские куб
ки. В перерыве — Новости. 23.55 
“Место вестречи изменить нель 
зя". Телевизионный пятисерий
ный художественный фильм. 2-я 
и 3-я серии.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 Час 
ділових людей. 7.55 Вітчизна моя. 
8.50 "Москва — Кассіопея". Худ. 
фільм. 10.15 Паралелі. "Чи винні 
ми?" 10.30 Ретро. Т. Міансарова. 
11.00 Худ. фільм "Я оголошую вам 
війну". 12.25 Мульті-пульті. 12.35 
Тінко. 12.40 Селянське питання. 
13.00 Вісті. 15.00 Бізнес: нові 
імена. 15.15 Трансросефір. "Дале
кий Схід". 16.00 Там-там. Новини. 
16.15 "Сім’я Смирнових. Як жити 
далі?" 17.00 Християнська програ
ма. 17.30 “Давайте розберемося".
17.45 Мульті-пульті. 17.55 Худ. 
фільм “Санта-Барбара". 95. серія.
18.45 Київська панорама. 19.05 Те- 
лебіржа інформує. 19.15 Свічадо.
20.45 Науково-популярний фільм.
21 15 Програма "ЕКС". 21.55 Рекла
ма. 22.00 Вісті. Астрологічний про
гноз. 22.25 Спорткарусель, 22.30
На сесії ВР Російської Федерації. 
23.00 Із залу Конституційного суду 
Росії. 23.30 "Мистецтво високої 
моди".

■ 5 ЛИСТОПАДА
УТ-1

8.00 "З восьмої до дев’ятої". 
Інформаційно-музична програма. 
9.00 "Надвечір’я". Передача для 
людей старшого віку. 10.00 Ху
дожній телефільм "Претендент . 
З серія. 11 25 "Едельвейс" та його 
гості". Концерт сучасної ук

раїнської музики у Кривому Розі. 
12.10 УТН. 12.25 Марія Губіна 
"Дорожній поцілунок" /Харків/.
12.55 Багатосерійний художній те
лефільм , Бодетаун". /Канада- 
Франція/ 3 серія 13.20 Дитяче 
музичне кафе. 16.00 УТН. 16.05 

17.05 Прем єра телефільму 
"Смерті першої не пригадую’^ 
17.35 “Тече вода з-під явора" 
(Кіровоград). 18.05 Розповідь про 
неспокій Ялркса Слісаренко 
19.00 УТН. 19.10 "День за днем" 
(Кіровоград). 19.30 СНД:
Соціально-правові аспекти. 20.00 
Зірки Української естради. 20.40 
Реклама. 20.45 На добраніч, діти 
21.00 Дніпро 21.35 Аи пі Київ. 
Реклама та інформація. 21.40 Мо- 
должна сту9?н БВасП«Р-РВІ
Кубок європейських чемпіонів 
“Динамо /Київ/ — "Джесіка" 
/Любляна/

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.го Утренняя гимнасти
ка. 5.30 ",Ут£°па 7.45 "Фирма 
гарантирует . о 00 Новости. 8.20 
Премьера рубрики. "Кидди — 
Видди". 8.35 Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма Богатые тоже 
плачут”. /Мексика/. 9.20 Футбол. 
Европейские кубки. 10.10 "Сказка 
про козявочку Мультфильм. 
10.20 “. ДО шестнадцати и стар
ше". 11.00 Новости /с сурдопере
водом/-. "Домосе д . Дневной ки
ноэкспресс . 11.( Место встре
чи изменить нельзя Телевизион
ный пятисерииныи художествен
ный фильм. 3-Я серия. 12.30 
“Большой секрет для маленькой 
компании”. Мультфильм. 12.45 
“Золотая свадьба Телевизион
ный художественный фильм. 2-я 
серия. 14.00 Новости /с сурдопе
реводом/. "Предприниматель". 
14.25 “Телемикст 15.10 “Блок
нот". 15.15 Уолт Дисней пердстав- 
ляет... 16.05 Открытый чемпионат 
по бальным танцам среди юнио
ров “Молодость .16.50 "Пресс- 
экспресс". 17.00 Новости. 17.20 
"... до шестнадцати и старше”. 
18.00 Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма “Богатые тоже плачут". 
/Мексика/. 18.45 Премьера доку
ментального фильма "Свет его 
звезды”. 19.45 Спокойной ночи, 
малыши! 20.00 оНов°сти 20.40 
Лотто-миллион. 21.10 "Каждый о 
своем”. 22.20 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1/16 финала." "Динамо” 
/Москва/ — "Торино /Италия/. 
Передача со стадиона 'Динамо" 
23.00 Новости. 23.25 Возможно 
все". 23.55 "Место встречи изме
нить нельзя". Телевизионный пя
тисерийный художественный
фильм. 4-я и 5-я серии.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7.55 Камера досліджує 
минуле. 8.30 Ура Канікули. 
Мультфільм. Художній фільм Ос- 
троки у Всесвіті”. 10.05 "Крілик, 
що прийшов о вечері".
Мультфільм / А/. 10.15
Дозвілля. 10.30 2 представ
ляє: "Абзац". 11.00" Художній
фільм "Санта-Барбара . 94 і 95
серії. 12.35 Тінко. 12.40 Селянсь
ке питання. 13.00 Вісті. 15.00 
Термінал. 15.30 "Кенгуру" /Тек- 
вандо/. 16.00 Там. там. Новини. 
16.15 Трансросефір. 17.00 Кіпрас 
Мажейка. Репортажі з НАТО.
17.30 Парламентський вісник. 
17.45 "Літні канікули Антона Че
хова". 18.45 Свято кожен день.
18.55 Реклама. 19.00 Київська па
норама. 19.25 Художній фільм 
“Санта-Барбара”. 96 серія. 20.15 
Телеспортарена. 21.00 Тихий бу
динок. 21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 
Астрологічний прогноз. 22.25 
Споркарусель. 22.30 На сесії ВР 
Російської Федерації-. 23.00 Із ■ 
залу Конституційного суду Росії.
23.30 Тихий будинок.

п’ятниця
<

■ 6 ЛИСТОПАДА
УТ-1

8.00 "З восьмої до дев’ятої". 
Інформаційно-музична програма. 
9.00 Художній фільм для дітей. 
"Великий приборкувач". 10.15 
"Актрисою залишаються назав
ше". Народна артистка України 
Зінаїда Дехтярьова. 10.55 "Канал 
"Д". 11Л55 УТН 12 10 Багато
серійний художній телефільм “Бо- 
детаун”. / Канада-Франці я/ 4 
серія. 12.35 Телевізійна ' гра 
"Кінопроба". 13.35 Шуберт. Сим
фонія нр.9. 16.05 Документальний 
телефільм "Збирач слави козаць- 
Г:ої". 16.55 На допомогу школі,
сторія. 7 клас. Введення христи

янства на Русі. 17.20 Сад. город. 
17.40 Розповідь про неспокій. 
Майк Иогансен. 19.00 УТН. 19.10 
"Дзеркало" (Кіровоград). 19.30 
Право. Телерадіоканал. 20.15 Ок
рема думка. 20.45 На добраніч, 
діти! 21.00 Дніпро. 21.35 Реклама 
та інформація. 21.40 Вечірній кон
церт. 21.35 Золотослов
Літературно-мистецький альманах. 
22.55 УТН. 23.10 Вперше на ек
рані УТ. Художній фільм "Одру
жена з мафією" /США/

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
5.00 Новости. 5.20 Утрення гим

настика. 5.30 “Утро". 7.45 “Фирма 
гарантирует". 8.00 Новости. 8.20 
"Богатые тоже плачут”. Телевизи
онный художественный фильм. 
/Мексика/. 9.05 "Клуб путешест
венников" /с сурдопереводом/. 
9.55 "Проделки Рамзеса". Мульт
фильм. 1-я серия. 10.30 Премьера 
рубрики. “Америка с М.Тарату
той . 11.00 Новости /с сурдопе
реводом/. "Домосед. Дневной ки
ноэкспресс". 11.20 Место встре
чи изменить нельзя". Телевизио- 
ный пятисерийный художествен
ный фильм. 4-я и 5-я серии. 14.00 
Новости /с сурдопереводом/. 
“Предприниматель". 14.25
"‘Бридж". 14.50 “Бизнес-класс". 
15.05 "Блокнот". 15.10 Уолт Дис
ней представляет... 16.00 "Фанта
зии на тему 'фаберже". Телевизи
онный документальный фильм. 
/Новосибирск/. 16.10 "Центр". 
16.50 “Пресс-экспресс". 17д)0 Но
вости. 17.20 Жеребьевка лиги 
чемпионов Европы по футболу. 
Передача из Швейцарии. 17.50 
“Человек и закон". 18.20 Премье
ра рубрики. “Америка с М.Тарату
той . 18.50 "Поле Чудес". 19.45
Спокойной ночи, малыши! 20.00 
Новости. 20.40 В "Клубе детекти
вов". КТВ-1 ’и канал франс интер- 
насьональ представляют. Премье
ра телевизионного* художествен
ного фильма “Болтуны не смогут 
промолчать” из сериала “Приклю
чения частного детектива Нестора 
Бурмы" /Франция/. ВИД пред
ставляет: 22.10 "Политбюро.
22.40 “Музобоз" 23.45 "Автошоу". 
00.00 "Музыкальный час". В пере
рыве — Новости. 01.00 "Ехали в 
трамвае Ильф и Петров". Телеви
зионный художественный фильм.

КАНАЛ “РОСІЯ". УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 
Час ділових людей. 7.55 Мульті- 
пульті. 8.05 Пілігрим. 9.05 
Дозвілля. 9.20 Кіпрас Мажейка 
Репортажі з НАТО. 9.50 Студія 
“Сатирикон". "Товаришу Райкіну 
— актору і людині". 11.00 Ху
дожній фільм “Санта-барбара" 96 
серія. 11.50 Площа мистецтв. 
12.05 Грає оркестр “Класика". 
12.35 Тінко. 12.40 Селянське пи
тання. 13.00 Вісті. 15.00 Те- 
лебіржа. 15.30 Студія . "Рост". 
16.00 Там-там. Новини. 16.15 
"Сім'я Смирнових. Як жити далі?" 
17.00 М-Трест. 17.15 Джерела. 
Музичний фільм. 18.15 Телефільм. 
18.20 Чемпіонат світу з хокею. 
Відбірковий турнір групи “С". 
Збірна України — збірна Казах
стану /Мінськ/. 20.45 До річниці 
визволення Києва. 12.15 Докумен
тальний телефільм "Симиренки". 
22.00 Вісті. 22.25 Спорткарусель. 
22.30 Із залу Конституційного су
ду Росії. 23.00 “К-2 представляє: 
"Асса". Художній фільм. 00.15 
Телевізійний театр Росії "Роз
повіді про Леніна .

субота
■ 7 ЛИСТОПАДА

УТ-1
8.00 УТН. 8. 10 

гімнастика. 8.30 Телефільм 
стежок — на шлях широким 9 ЗО 
“Том Сойєр". Вистава Львівського 
театру для дітей та юнацтва. 
/Одеса/. 11.40 Теле-техо-тека 
12.10 Доброго вам здоров'я 
"Цілюще озеро” солоний лиман. 
/Дніпро/ 12.40 УТН 13 00 Талан 
ти твої, Україно. Перший Всеук
раїнський фестиваль духовного та 
національного відродження ук- 
^аїнського мистецтва. Передача 1.

олтавські вечорниці. 15.00 На 
численні прохання глядачів "Свя
то міста". Концерт майстрів мис
тецтв. Повтор від 11 жовтня 1992 
р. /Кіровоград/. 16.35 И.Гайдн.
Прощальна симфонія" /Харків/. 

17 10 Мультфільм "Кругосвітня 
Кодорож Віллі Фога" 7 та 8 серії. 
18.<00 “Рок полігон". 19.00 УТН. 
19. 10 Концерт джазової музики. 
/Харків/. 19.35 Багатосерійний ху
дожній телефільм "Бодетаун". 5 
та 6 серії. 20.25 Говоримо ук
раїнською. 20.45 На добраніч, 
діти’ 21 00 Дніпро 21 35 Реклама 
та інформація 21.40 Прем’єра 
телефільму “Київські прохачі" 
22.55 УТН 23. 10 Арт-маидан 1 
Вступне слово. 2. Есо УГ 1 р 
виконує класичні увертюри. 
В Мельничук. Виконує романси та 
вірші Ліни Костенко. 00 00 Те
лефільм "Дорога людей. Великим 
шовковим шляхом".

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
7.00 Новости. 7.20 Утренняя 

гимнастика 7.30 Субботнее утро 
делового человека. 8.00 Мара
фон-15 малышам" Премьера мно
госерийного мультфильма Бамси 
/Швеция/. 8.25 “Бумеранг". 8.55 
"ЭХ”. Экологическая хроника. 
9.05 “Медицина для тебя”. 9.45 
"Технодром 9.55 Премьера теле 
сериала "АБВГД ЛТД". 1 серия — 
“Иди и возьми”. 2 серия — 
“Деньги исчезают в полдень". 
10.45 Фильмы режисера А Габри
ловича. “Дворы нашего детства" 
12.00 Киноправда? Художествен
ный фильм ‘ Великий гражданин". 
Фильм 1-й. 14.00 Новости /с
сурдопереводом/. 14.25 “Татьяна 
Тарасова и ’все звезды". 15.25 
Премьера телевизионного дику- 
ментального фильма ’ Во власти 
толпы". Фильм 1-й — “Я — это 
мы". 15.55 "В мире животных". 
16.35 "Красный квадрат". 17.15 
Премьера многосерийного мульт
фильма "Вампиреныш" /Фран
ция/. 17.40 Премьера телевизион
ного художественного фильма 
“Тень, или может быть, все обой
дется”. 1 и 2 серии. 19.45 Спо
койной нрчи, малыши! 20.00 Но
вости. 20.40 "Брэйн ринг". 21.30 
“Шире. круг. или шоу-круг со 
многими неизвестными’ В пере
рыве — Новости. 23.45 Триантон. 
Чемпионат мира. Передача из Ка
нады. 00.25 Соломенная шляп
ка Телевизионный художествен
ный фильм. “

КАНАЛ

Ритмічна 
"Зі

з

1 и 2 серии.

“РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3
7.25 Ура. Канікули. 

Художній 
_ МУ. __ В кадрі та за
Хроніка демонстрації. 
----------п “Плюс одинад- 

жити будемо? 
повторного 

броду нема", 
як пес" 

_____ 12.40 Селян- 
13.00 Вісті. 13.20 

14.15 Доку- 
>рама. 15.00
бальних танців.

7.00 Вісті. 
"Чоловіче виховання 
фільм. 8.40 XX ст. 
кадром. Хроніка 
9.00 Відеоканал 
цять". 10.15 Як 
11.00 Кінотеатр 
»Ільму. “У вогні 
2.30 "Стомлений. 

Мультфільм. /США/. 
ське питання. 13.00 
Тема з варіаціями, 
ментальна панорам ____
Чемпіонат Росії з бальних танців. 
15.50 Футбол без кордонів. 16.45 
Телефільм "Художник Віктор 
Пальмов”. 16.55 Чемпіонат світу з 
хокею. Відбірковий турнір групи 
"С". Збірна України — збірна 
Бєларусі. /Мінськ/. У перерві — 
"Київська панорама". 19.00 
Візитка. 19.05. Мультфільм. 19.30
Сіт-3. 19.40 "Іновація" /Уорднет 
США/. 20.05 Хіт-рік 20.30 
Візитка. 20 35 "X 206". 20.45 "І
таке інше". 20.55. Візитка. 21.00 
Художній фільм "Інтердівчина". 1 
серія. 22.30 Сіт-3. 22.40 Візитка. 
22.45 Художній фільм
"Інтердівчина . 2 серія.

/

неділя
■ 8 ЛИСТОПАДА

УТ-1
8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 

гімнастика 8 ЗО “У неділю 
вранці". Інформаційно музична
програма /Харків/. 9.30 "300 тисяч 
у кошику* . Міжнародний товарис- 
ський матч з баскетболу. Збірна 
України — "Жальгіріс" /Каунас/. 
10.50 Художній фільм для дітей 
"Сто радощів, або Книга великих 
відкриттів" 11 55 Прем'єра музич
ного фільму "Над шатрами місяць, 
як серга". 12.40 УТН. 12.55 Наші 
гості. Ансамбль "Машина часу 
/Миколаїв/. 13.55 Мультфільм На 
замовлення". 14.55 Село і люди. 
15.40 Маленький концерт. 15 50 
Маю честь. /Кіровоград/. 16.50 
УТН. 17.00 Свічадо. Науково- 
пізнавальна відеопрограма
“ШІСТДеСЯТНИКИ" ---- ДІТИ ВІДЛИГИ"
“Ендоекологія — шляхи захисту 
— чим займається новостворении 
інститут сорбції та проблем ендо;; 
екології АН України*. Петь студи 
автор книги “Берегиня В.Т.Ску- 
ратівський: роздуми про духовне 
очищення народу 18.00 Фант-лото 
“Надія" 19.30 Багатосерійним ху
дожній телефільм Бодетаун /Ка- 
нада Франція/. 7 та 8 серп. 20.20 
УТН 20 ЗО Мультфільм Пригоди 
у королівстві’ 21 серні 21 00 
Зичимо щастя /Чернівці/. 22 ОО 
Тиждень 22.30 Телеспортарена. 
23 15 Художній фільм “Фруза

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
5.55 Программа передач 6.00 

"Час силы духа". 7.00 Тираж 
“Спортлото". 7.15 “Старый кув 
шин" Мультфильм. 7 35 * Золотые 
россыпи “Земля кукушкиных но
чей". Передача из Сыктывкара, 
8.10 "С утра пораньше" Премьера 
многосерийного мультфильма "Де
нвер — последний из динозавров” 
/Франция/. 8.40 Премьера рубри
ки. “Пока все дома”. 9 ІО “Утрен
няя звезда” 10.00 Премьера теле
сериала ‘АБВГД ЛТД ". 3 серия — 
игра в куклы. 4 серия — "Капкан 
для двоих”. 10.50 Фильмы режис
сера >\. Габриловича. “Дворы наше
го детства". Фильм 2-й. 11.45
“Киноправда7 Художественный 
фильм -Великий гражданин". 
Фильм 2-й. В перерыве /14.00/ — 
Новости /с сурдопереводом/. 
15.00 Романсы и дуэты ПИ.Чай
ковского исполняют И.Архипова и 
Н.Дакко. 17.30 Премьера телеви
зионного документального фильма 
"Во власти толпы". Фильм 2-й — 
“Энергия власти". 16.00 Панорама. 
Еженедельная международная 
программа 16.40 “Телелоция". 
16.55 Уолт Дисней представляет... 
17.45 Новости. 18.00 Футбол. Чем
пионат России. Финал. 2-й тайм.
18.50 К.Вебер. Увертюра к опере
"Оберон". "Воскресная кинопано
рама . 19.00 "Московский кино
хит-парад”. 19.10 Впервые на те
леэкране. Художественный фильм 
"Автора автора" /США/. 21.00 
"Итоги". 21.45 “Спортивный уик
энд". 22.00 “Матадор". 23.00 Но
вости. 23.20 Программа передач. 
23.25 “Видеодром . 13.55 “Бедная 
Маша". Телевизионный художест
венный фильм. 1-я и 2-я серии

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, 
УТ-3

Вісті. 7.25 Мульті-пульті. 
історія”. 7.35 Дозвілля. 
Канікули. “Пригода Спа- 

". Художній фільм. 9.00 
Програма “Клю’. “Гроза 1812 ро
ку". 9.30 “Пригоди в королівстві". 
Мультфільм. 11 серія. 10.00 Хоче
те, вірте... 10.30 Ати-бати... 11.00 
Шарман-шоу. 12.40 Селянське пи
тання. 13.00 Вісті. 13.20 “Не вйру- 
бати.,.”.» Ведучий В.Цветов. 13.35 
Телегра “Лого”. 14.05 “Дораемом". 
ІЧультфільм. Японія. 9 серія. 14.20 
Клоун-мімтеатр “Артобстріл* .
15.00 Чемпіонат України з футболу 
"Карпати" — “Динамо ” . 16.50 "Ку
бок Кремля". 17.05 Познер і До- 
нах'ю. 17.35 Студія “Сатирикон”. 
Ляпсус 18.05 Мультфільм / 
18.15 Центр Стаса Наміна. 
Обличчям до столиці. 
Візитка. 19.05 Мультфільм. 
Сіт-3. 19.40 Промінчик
19.50 Комп’ютерна
/США/. 20.20 Хтось це ...---------
джаз. 20.45 Місія в Техас /США/. 
21.00 Візитка. 21.05 Художній 
фільм “Тегеран-43". 1 серія. 22.30 
Сіт-3. 22.40 Візитка. 22.45 Ху
дожній фільм "Те геран-43". 2
серія.

ірикон . 
/США/.

18 45
19.00
19.30 

світла, 
хроніка 
називає



НА ДОЗВІЛЛІ
.Цінні ПЕН

Георг ГРЕЙ

ТАЄМНИЦЯ РАБИНІ 
ІЗАУРИ

проводили на

Сентиментальний роман
Той, хто полюбив телесеріал “Рабиня Ізаура", мабуть хоче 

дізнатись, а що ж було' далі7
Чи стала щасливою звільнена від рабства Ізаура? 

лЧи згадує вона про благородного сеньйора Тобіаса?
А може...
Якщо ви хочете дізнатись про все 

рабині Ізаури", сентиментальний роман 
містифікації, еротики, пародії. Вас захопить 
можливо, саме тих, яких ви таємно чекаєте... 
вують автори роману Денні Пен і Георг Грей.

Частина 1.
А якщо він жйвий?..
1
Медовий місяць Ізаура і Алваро 

фазенді... и
На старій, милій фазенді. де здавалось, назавжди 

запанували мир і спокій.
Але так лише здавалося. Двоє щасливих не уявляли 

собі, які бурхливі події скоро настануть, які випробу
вання і відкриття приготувала їм ДОЛЯ..

...їх спальня нагадувала квітник.
Грона синьої гліцинії звисали із настінних ваз. 

оберемки ніжних троянд височіли у вазах підлогових.
Ьзаура сиділа на краю ліжка у тонкій, прозорій як 

пелюстка жасмину, нічній сорочці. Алваро примостився 
біля її ніг. цілуючи перламутрові нігтики її пальців. Йому 
хотілось би надіти на ці ноги перлові браслети, але він 
побоювався, що найвишуканіші браслети нагадують Ізаурі 
про кайдани і недавні страждання.

Звільнена ним Ізаура поки що залишалась рабинею в 
коханні — скутість не покидала її. дівчина здригалась 
від доторку Алваро. тому він продовжув свій шлях з 
боязкою ніжністю.

Покривши поцілунками ноги. Алваро підняв край 
жасминової прозорої сорочки..

прочитайте “Таємницю 
з елементами 
динаміка подій. 
На це і розрахо-

не про Ізауару, обіцяну йому 
От вже чия доля викликала 

скоєне ним Леонсіо

Спальню-квітник створив Белшіор — казкар у саду, 
нещасливий каліка в житті.

Його мати. Гарпія, відома в окрузі знахарка і чаклунка, 
інколи натякала синові про могутність їхнього роду, чим 
викликала гірку посмішку у Ьелшіора. котрий кожен 
ранок і кожен божий вечір поливав троянди і зітхав — 
про що? Мабуть таки 
підступним Леонсіо. 
співчуття, незважаючи на все зло. 
стрілявся. дізнавшись, що став банкротом, але стрілявся 
невміло: куля проишля повз серце і застрягла у хребті, 
позбавивши його можливості рухатись.

Паралізований Леонсіо цілимй днями лежав у своїй 
колишній подружній спальні і згадував, згадував . Його 
відвідували лікарі, сусіди, слуги. Альваро. Ізаура, кожен 
виявляв до нього, поверженого. милосердя, але один 
бог знає, якими важкими були для колишнього повнов
ладного господаря фазенди їх візити. Він рідко дозволяв 
виносити себе у двір, під тінь пальми. Йому здавалось, 
що всі насміхаються над ним, порівнюючи його минулу 
велич з нинішнім принизливим становищем.

Але він помилявся Багато хто співчував йому. Адже 
люди -рано чи пізно забувають зло. інакше жити було 
6 просто неможливо. Однак сам він нічого, не забув. 
Довгими задушними ночами, коли навіть нічний вітер не 
приносив свіжості, Леонсіо згадува одне и те ж: як 
запалив покинутий сарай, в якому тримав зв'язаного 
Тобіаса; запалив, не знаючи, що жінка, яка туди ввійшла.
— не ізаура. а Малвіна.

Якими непередбачливими буваємо ми в житті. Зараз, 
в його хворобі, в його слабості. Малвіна могла б утішити 
чоловіка, як ніхто інший — що йому всі ці сусіди, погані 
слуги, коли він втратив Малвіну... Дивно: навіть хтиве 
почуття до Ізаури згасло, залишились злість, досада — 
і тільки. А от ніжність до Малвіни ніби зростала з 
кожним безпросвітним днем «>

Якось, під ранок, у сні Леонсіо побачив Малвіну. і 
так яскраво, так близько, що. здавалось, доторкнувся б
— лише простягнути руку. Але Малвіна кудись 
поспішала. Вона встигла лише прошепотіти йому: “Я 
жива".

"Жива?” — з цим питанням і прокинувся Леонсіо у 
той сонячним ранок. Він навіть усміхнувся — вперше 
за весь час після поранення — Белшіору, який поставив 
букет білих лілій на столі. Леонсіо лежачи дивився у 
відкрите вікно, на золотисте від сонця небо, на легкі 
швидкі хмарки. і аромат лілій нагадував йому про 
Малвіну — здається, таким же був аромат її улюблених 
духів Не цінувавши дружину в дні їх можливого щастя. 
Леонсіо тепер бережливо відновлював в пам'яті її жести, 
посмішку, погляди

Малвіно. мила, якщо ти жива. .
Навіщо піддаватись казковим ілюзіям? — умовляв себе 

Леонсіо — адже тоді буде ще важче Кохана загинула 
мученицькою смертю — згорілу живцем. Разом з тим 
нікчемою. Тобіасом. Хоча. якби знати раніше. як 
розгорнуться події, не варто було б убивати і Тобіаса. 
Чим він. власне, гірший від цього Алверо?

Відчуваючи, що він тупіє від одних і тих же думок, 
слабіє від нерухомості. Леонсіо до крові кусав губи, і 
по щоках його текли сльози — від горя, від бтрати 
всяких надій

Малвіно. кохана, якби ти знала, як мені важко...
Проблиск надії на те. що Малвіна залишилась живою, 

раптом підбадьорив його Як господар фазенди Леонсіо 
зумів перешкодити слідству, але служиві попередили 
■його, що кістки, знайдені серед попелу, можуть нале
жати і якійсь тварині Тоді, охоплений ревністю, він не 
надав значення цьому повідомленню, але зараз дивність 
тих слів все більше обнадіювала Леонсіо.

Ні — у відповідь стверджував розум — якби Малвіна 
залишилась живою, вона б не стала мучити його стільки 
часу, вона б примчалась, приїхала, прилетіла б до нього 
— адже Малвіна любила його. Єдина жінка, котра любила 
Леонсіо. втрачена назавжди, і треба мати мужність 
визнати,це.

Малвіно. кохана, а якщо...
По'йз вікно пропливла опасиста Жануарія. Вона, як і 

раніше, займалась кухнею — причому, з особливим 
задоволенням для своєї улюблениці, тепер уже не 
рабині., а донни Ізаури. Леонсіо навіть усміхнувся — 
донна Ізаура! ..

Белшіор пестив свої квіти, інколи відвідува стару. 
Гарпію в її печері. Алваро і Ізаура •— донна Ізаура! — 
насолоджувались один одним. Андре витирав пилюку з 
меблів у вітальні. Тіло нещасної Рози спочивало на 
місцевому кладовищі. От вже кому теж не пощастило: 
підсипала отрути Ізаурі, а отруїла саму себе. Померла, 
залишивши їхню Флору. Фло. Про народження їх 
спільної дитини, дівчинки, не знав ніхто на фазенді. 
Запідозривши недобре. Леонсіо п’ять років тому відразу 
ж відіслав Рсізу до далеких родичів за тридев'ять 
земель, де й народилась Фло. іреба б потурбуватись 
про майбутнє дівчинки — але як?.. Параліч зробив його 
безпорадним, але кого це хвилює?

Далі буде.

Динни Пэн, Георг Грей. Тайна рабыни
Изауры. М.. МП “Община", 1992.

ановні кіровоградці і мешканці області! 
Нагадуємо, що папір нині дорогий, клею 

ніде дістати, а час такий, що без комерції торг
овельно-обмінно закупівельної 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 доведеться купити. 

Вкладіть в нього клапоть паперу з оголошенням і 
надсилайте нам за адресою: 316050 Кіровоград, 
Луначарського 36, редакція газети “Молодий кому 
нар.". “Тіаркан .

Іще раз нагадуємо: безплатно друкуються ко 
мерційні ПРИВАТНІ оголошення громадян.

Заявки на від організацій приймаються
по телефону . 224)4-84.

/ТРЛ(! 
о мну

Номер 
ф о н н у л і 
трубку бі 
5Т) доларів 
58° Г »

-і у виплачену 
кооперативну квартиру 6 
р - н і П а ц а є в а на 1 - 
кімнатну і автомобіль 
ВАЗ будь-якої^ моделі /випуску 1989 90 років/ 
Мрскчич “2.141“ або нову "Таврію1, Т : 24 57 15

* * *
91-кімнатну квартиру 21 

м/ 2-кімнатну квартиру 
30м Л кухні 14 мг на з 
або 4-кімнатну квартиру, 
щоб співпадала житлова 
площа, можна приватним 
будинок, якщо не в рай-. ?г,;а^жет^.в?,:йо^й,сці

* * *
2-кімнатну квартиру в 

М Новин в Р о з діо області

тутіна

М-кімнатну квартиру 70 
мг в центрі міста на 
четвертому поверсі п'яти 
поверхового будинку Всі 
кімнати ро здїяьні. 
балкони, /телефон, 
рай На 2-кімйатну 

к:"~ 
Запитати Ларису.

два
Є са: 

, і Дві 
7^Т+1/. Тел.: Й’ОТГ 
Запитати Ларису.

* ї
Кіровоград

1 -кімнатна 
п’ятиповер) 
ку 2-й по 
комунальни 
є тє/іеф

К О в І 2 
рожній.

за- 
ко-

'2

Будинок 13x14 з 
зручностями /д 
хи. м^сандра/. 
на дві 4-кгмнат ири, або 4-кімна- 
иру + 2 + 2 або 4 квартиру, з доплатою б 
СКВ с. Соколівське. вул.

Двері оббиті дермонти- 
. ном і глазком Ъули в 
користуванні. ДСП, ДВП. 
тибки слюсарні /для гара
жа великі/. Шуба чо
ловіча чорна р.5^-54 /но-

И°?ЖА'
* * *

Піаніно “Володимир." 
чорне, в хорошому стані,, 
пилосос Ракета . був V 5?рЛсстЛва^ооУсл ;

А * *
Новий кольоровий те

левізор Нам . південно 
корейського виробництва, нижча державної. Т : 
24.36.ІЗ протягом дня

Свиноматка однорічна, 
порода англійська, м'яс
на. с.Черняховка. вул. Миру, 3. 7

* * *
Румунська спальня, 

столова, телевізор ' Елек
трон , холодильник Са
ратов’. газова плита 4 
ият лт-89килим

* * *
Мотоцикл К-750 по 

пчастинах: двигун з 
робкою, рама, коляска за 
рамою на ресорах, коле
са . Кір о Л оград. вул. 
Зінченка 46. кв. 64 біля 
облеуду

* * *
Опалювальна батарея 

на 7 секцій в хорошому 
стані, вул Жадрва. 28; 
корп 2. кв.46 після 12
години ДНЯ. їхати автобу сом N° 135 від зупинки 
* Будинок побуту".

* к *
Швейна машина “Чай- 

’ка з столовою шафою з 
ножним і електричним 
приводом. виконує 31 
операцію Т : 55 37 ЗО в
будь-який час.

і * *
Автомашина ВАЗ 2101. 

1977 р. випуску і авто 
мобіль Москвич 412. 1980 
р. вицуск^^с^ ^д^оговірніи 

працював в 1942 
боках на Ад- дорозі /для 

!ННЯ трудового 
Звертатися т : 
Вул. Волкова.

символічну плату 
вишлю один з потрібних 
заговорів. більше сотні, 
всі прорірені практикою 
7ще бабусею/. Якщо хо
чете. щоб вде кохали /на 
жінку, чоловіка/, на коха
ного. якщо навіть він— зовсім в
...имОму місті, на печаль 
за вами, на щасливу до- , від 

ування тра- 
зглазу та пере- 
нецистої сили.......... молодим 
для виходу 

пороблень. Ва- 
э знання нащих 

іредк'ів можуть робити іудеса. Бажаючим вишлю 
іудодійні рецепти для ви- 
•злення зморщок.р............. ............... „вуао Чя-

^т з ва адре

проживає 
іншому міс 
за вами, і* 
рогу і повері 
хвороб, на лік' 
вами, від згла: 
ляку, від ----- ;•
від суперниці; 
дівчатам дл 5 
заміж та г-----
ша віра та 
чудеса. 
ч<-------
дадення з"М _ ,__ .

Голованівськвул. 
бережна. 7 Бойко 
/Вкладіть конве -------- зворотньої
бкре^ / В к л.
шою.сою/

НАЙВИГІДНІШІ 
УМОВИ

фЪнд соціальних
ПРОГРАМ УКРАЇНИ

Запрошуємо до співробітництва 
фірми, тимчасові творчі колективи, 
приватних осіб зі своїми обсягами 
робіт.

Пільгове оподаткування по всіх 
видах діяльності, виключаючи посе
редництво. Найвищий фонд за
робітної. плати.

Довідки по тел.:
22-78-93, 22-87-00. З

9.00 до 18.00.

■

Дівчата з напіввідкритими губами". Фільм

МКП “ПОГЛЯД" 
ПОНЕДІЛОК, 2 ЛИСТОПАДА 
10.00 “Пітер Пен". Мультфільм.
11.30 “Дівчинка, льотчик, розвідник та шахрай".

Бойовик. . „ „ , _ _
13.30 “Біжи". В головній ролі П.Дем єр. Бойовик.
15.30 “Кошмари на вулиці В’язів 2 серія. Жахи.
17.30 “Вид на вбивство". В головній ролі Джеимс 

Бонд. Бойовик.
19.30 “Світ Уейна". Комедія.
21.30 “Молода наречена". Фільм для дорослих. 
ВІВТОРОК, З ЛИСТОПАДА
10.00 “Таємниця пацюків . Мультфільм.
11.30 “Ніндзя на полях смерті . Бойовик.
13.30 “Чорна нора". Фантастика. • м,
15.30 “Кошмари на вулиці В’язів". З серія. Жахи.
17.30 “Місячний гонщик". В головній ролі Джеимс 

чд. Бойовик.
19.30 “Дивний хлопець". Комедія.
21.30 “Особисті послуги". Фільм для дорослих. 
СЕРЕДА, 4 ЛИСТОПАДА
10.00 Сім’я Джетсонів”. Мультфільм.
11.30 “Малюк — карате". Бойовик.
13.30 “Бак Роджерс в 25 столітті”. Фантастика. 
15.30. “Кошмари на вулиці В’язів . 4 серія. Жахи. 
17. ЗО “Шериф і хлопчик із космосу". В головній

ролі Б.Спенсер. Комедія.
19.30 “Багсі". В головній ролі У.Бітті. Фільм гірр 

фію.
21.30

для дорослих.
ЧЕТВЕР, 5 ЛИСТОПАДА
10.00 --------------ла
11.30 “
13.30 “
15.30 “
17.30 “
19.30 “
21.30 “

дорослих.
П’ЯТНИЦЯ, 6 ЛИСТОПАДА
10.00 “Тбм і Джері". Мультфільми.
11.30 “Джексон за кличкою "Мотор". Поліцейський 

бойовик.
13.30 “Блискавка”. Фантастика.
15.30 “Кошмари на вулиці В’язів". 6 серія.. Жахи.
17.30 “Прославлені". В головній ролі Ж.П.Бельмон 

до. Комедія.
“Віра в золото”. Бойовик.

--------- ки тодини невидимки". Комедія.
1-у, І > І V І І І І Г~У г \
Ніндзі-черепашки". Мультфільм. 
Мій науковий експеримент”. Фантастика. 
Звіриний інстинкт". Бойовик. 
Мертвий поліцейський". Жахи. 
Контакт на вбивство". Бойовик.
Стиляги”. Бойовик.
Зенделі". Фільм для дорослих.

— І . > І І ^7 1
“Меч в камені". Мультфільм.
“Ніндзя-8”. Бойовик.
“Заколот". Фантастика.
“Кошмари на вулиці В’язів". 5 серія. Жахи. 
“Зрушення по фазі". Комедія бойовик. 
“Кепське парі”. Комедія.
“Останній незайманець в Америці”. Фільм для

~ 19.30 '“’Б.г_______________
21.30 “Спогади людини н 
СУБОТА, 7 ЛИСТОПАДА 
10.00 “,л
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30 ___ ...................... .. ,
НЕДІЛЯ, 8 ЛИСТОПАДА 
10.00 “Лускунчик”. Муль
11.30 2 ---------
13.30

Бойовик.
15.30
17.30
19.30 

фільм.
21.30

............ Мультфільм.
Битва титанів". Пригоди.
‘Живий щит”. В головній ролі М.Дудиков.

Кошмари на 13-му поверсі". Жахи.
Золотий ідол”. Бойовик.
‘Поріддя із Беверлі Хілз". Гостросюжетний

Зенделі". Фільм для дорослих.

ТЕАТР
ОБЛАСНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

ІМЕНІ М.Л.КПРОПИВНИЦЬКОГО.
31 жовтня — М.Барський "Коли розлучаються двоє". 

Драма. У ролях Марина Єніна і Володимир Миронович.
1 листопада — “Коли розлучаються двоє"
З листопада — Микола Куліш “Отак загинув Гуска . 

Трагікомедія. У головній ролі Валерій Дейнекін.
4. 6 листопада — Григорій Квітка-Основ янснко

“Сватання на Гончарівці". Класична комедія

ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
31 жовтня. 1 листопада — вистава за російській 

народною казкою ‘ Морозко" чекає дошкільнят об 11.00 
та 13 годині.

кіно
КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ”

Нова еротичну кінокомедія американських 
кінематографістів ‘Спокуса’ демонструватиметься на сеансах: 11.20; 13.20; 16.720; 18 20; 20.20.

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ"
Новин фантастичний фільм "Косар лужків" до уваги 

шанувальників жанру о ЛО.ЗО; 12.30; 14.30; 16.30; Г8.30; 
20.30. Але якщо ви любитель гострих відчуттів, якщо 
вам до вподоби різні американські страхови 
ї§ :̂ся?2.¥оГ'7^гтшїб.І2б?ліійа2§;уд,ад' 
художній фільм Одного разу вкушений' .

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖЦНСБКОГО
З 2 листопада, у червоному залі романтично-еротичний 

фільм У холоді ночі . знятий винахідливими американ- 
та- А15°Гої 3іГ?0?РИМГЯ2^0СМауКу 
«СТО8; 1УЖаі6.І8ГаР8.^:ЖЙВ2О./СіїїЛ" %аНСИ:

КІНОТЕАТР “МИР"
З 2 листопада от 11 годині для дітей демонструва

тиметься гостросюжетний художній фільм "Фінальний 
Альянс Цю ж стрічку подивляться і дорослі глядчі.

ВйЄ2Г М*' їсОолАиМСа^КазрХИоХОТр7м
зйожуть подивитися мультиплікаційну програму “Кол- 
?поч також Надзвичайні пригоди мушкетерів"

юбитель гострих відчуттів, якщо 
різні американські страховища, прийдіть ---- І------. ... С----- ----- Му 3 сеансів;

) подивіться

Загублений студентський 
квиток № 723. виданий
Кіровоград .ським 
педінститутом на їм я Валерія 
Петровича Безталанного вва
жати* недійсним.

Загублений студентський 
квиток N5 719. виданий 
Кіровограде ь к и м 
педінститутом на їм я Бедіна 
Олександра Васильовича вва
жати* н*едІйсним.

Загублений Диплом
кіномеханіка, виданий СПТУ №9 на. ім я Доценка Юрія 
Андрійовича, вважаґти

* А *
^^/ублені печатку і ш^амп 
акціонерного товариства Ъа- 
ла* • .^вважати недійсним.

МІНЯЮ
■а в к на автомашину.«?<? пЖС?^6оВуХ

Міняю
„„„^2МН;,ТНУ виплачену коо- обл^рниа 

їт ’̂гіісля

І.

Наш р/р М 002700202 у дирекції і 
Укрсоцбанку м. Кіровограда. МФО Ц 

| 323293.

НАША АДРЕСА;
1 316050, МПС, р
Е м. Кіровоград, Ка
и вул. Луначарського, 36.

Телефони: редактора — 22-54-26; відповідального сек
ретаря — 22-27-65; секторів: економіки та еиологіТ — 
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; оголошень — 
22-59-82; бухгалтерії — 22-47-22.
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