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На вулиці холодно. А для цієї жінки з дівчам —
мабуть ще й голодно. І сидять вони, примостившись
на східцях біля “Дитячого світу", розстеливши попе
куди
ред себе якийсь шмат
целофану,
жалісливі
перехожі кладуть то купон, то
пиріжок. А хто й яблучка не пожаліє. Сидять, посиніли
від листопадового холоду, і жінка вчить дівчинку
жалісливо простягати руку — “подайте щось Христа
ради".
Ідуть повз люди. Хтось подасть, хтось відвернеться,
а хтось ще й на жінку нагримає — “посадила дитя
на холодний камінь, застудиться ж...”
Навскіс через дорогу — величний білий будинок,
а там — міська Рада народних депутатів, а там міське
управління народної освіти. Трохи вище, на цій же
вулиці — обласне відділення Дитячого фонду. Ще
існує обком товариства Червоного хреста, обласне
відділення фонду милосердя і здоров’я. Одним
словом, наче б є кому займатись обездоленими
дітьми. Однак, який уже день мерзне дівча під
“Дитячим світом” — і виходить, нікому воно не
потрібне. Фонди, відділи, управління займаються
глобальними питаннями, а п’яти-шестилітня жебрачка
з матір’ю — так, неприємний епізод?
Що пам’ятатиме ця дівчинка про своє дитинство?
Брудний асфальт, простягнута рука і чужі ноги, що
миготять перед очима. Туди-сюди, туди-сюди...
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ЧИ ЗУСТРІНУТЬСЯ
ІЗАУРА З
ТОБІАСОМ?
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Ви дізнаєтесь про це
якщо передплатите “МК
на наступний рік.
Знаємо, що багато
читачів нашої газети уже
звернули увагу на сенти
ментальний
роман
“Таємниця
рабині
Ізаури", ідо є продов
женням відомого теле
серіалу і друкується що
номера на 4 й стор. на
шої газети. І хоча серця
багатьох
віддані
нині
Маріанні, про багатост
раждальну Ізауру теж не
забули. Такий вже ми
народ
—
чужу
біду
сприймаємо як свою.
Нагадуємо
всім на—
...
шим шанувальникам, що
роман
цей друкувати
меться і в наступному
році. Отож, у ваших же
інтересах передплатити
“Молодий комунар“ за
раз, аби не розшукувати
його потім по кіосках.
Адже
ви
хочете
сталось з
^знатись, що стало
{дізнатись,
------ , Лезаурою, Малвіною,
Тим
онсіо
згодом',
подальбільдие, що від ---перехоплює
ших подій
подих...
нашому
Завдяки
знайомств
“Клубу
кільканадцять пар уже
щастя,
знайшли
своє
Можливо і вашаі половинка ходить десь по
ряд, але не знає про
вас.
Ми
допоможемо
вам знайти один одного.
Для цього треба тільки
передплатити нашу газе
ту — ВСЬОГО ЛИШ 213
крб. — і в регулярних
випусках
‘КЗ
ви

знайдете
обов’язково
підхожу І ого/ для вас
добру/ого/
- г,_____ _,
веселу/ого/,
порядну/ого/
супутницю/ка/
життя.
Не сприймайте це як
щось неможливе. Ваше
бажання плюс передпла
та на “Молодий кому
нар“ — і ваше оголошен
ня прочитають не тільки
в нашій газеті, айв
спецвипусках
інтимної
газети
знайомств
“Едем“,
яка виходить
при “МК“ і розходиться
не тільки в нашій об
ласті, а й за її межами.
Ну а про те, що і в
наступному році, як і в
цьому, ми друкуватиме
мо
цікаву,
дотепну,
різнобічну інформацію,
матеріали на теми кохан
ня.,
вірності,
добра,
вміщуватимемо
спеціальні добірки для
молодих сімей, зайве й
говорити. Не обминати
мемо увагою і негатив
них явищ у нашому житті
і житті суспільства, знай
демо місце для судових
заміток і вражень про
кримінальну ситуацію в
області.
Є й інші цікаві задумто, як
кажуть,
ки, але —
— —
.... ..
фірми.
Пересекрет
і ви
дплатіть нас
дізнаєтесь про нього. В
інших газетах цього не
буде. Це точно.
О.ПИЛИПЕНКО,
зав.сектором
редакції.

О.СКИРТАНЬ.
О.ШУЛЕЖКА
м.Кіровоград.

ВУЛИЦЯ НОСИТЬ ІМ’Я ЖУРНАЛІСТА
У
Світловодську
з’явилась нова вулиця.
Вірніше, існує вона вже
давно, але називалась
по-іншому — в дусі ре
волюційного часу попе
редники дали їй ім’я
Жовтня. З листопада
ц.р. вулиця названа
іменем Вадима Бойка.
Молодого журналіста,
депутата Верховної Ра
ди України, засновника
справді революційної на
УТ програми “Гарт”, до
речі, однокурсника дея
ких “комунарівських"
працівників. Для батька
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й мами — їх дорогого
незабутнього сина, який
загинув, не доживши й
до свого тридцятиліття.
Республіканська проку
ратура твердить, що ‘‘в
результаті нещасного
випадку", Вадимові ко
леги і друзі піддають
цей висновок сумніву і
проводять своє неза
лежне розслідування.
Але повернемось до
вшанування пам’яті на
шого колеги.
Воно
відбулось 5 листопада,
у день, коли Вадимові
виповнилось би ЗО.

—

Цими
днями
у
селі
Рівному
закривається
місцева хлібопекарня. Люди,
звичайно, занепокоїлись —
чи матимуть вони тепер щод
ня свіжовипечені запашні па
ляниці?
Як не як, а в селі мешкає
сім тисяч дорослих і юних
рівнянців. І всі хочуть їсти.
Президент місцевої асоціації
“Лан“ пан Макадзеба запро
понував приватизувати ви
щезгадану пекарню, але поки
що “добро” на це з боку
дирекції
Новоукраїнської
хлібопекарні не одержав, а
коротке “ні” йому вже сказа
ли. Про це розповіли нашому
кореспонденту
працівники
пекарні: водій автомашини
Петро Петрович Колесник,
майстер
зміни
Галина
Андрі.Гївна Ковальчук та інші
— всього близько ЗО чоловік.
Просили, щоб у цю справу
втрутилася газета. Гадаю, що

БЕЗ

Приїхали з Києва жур темних справ і неправд,
налісти з “Гарту", прий що коїлись в нашому
шли на вечір ті, хто суспільстві.
пам’ятає Вадима, вчив
Зірка його життя згас
його чи вчився з ним.
ла — вулиця з його
На будинку, що стоїть іменем з’явилась. Не
на розі вулиць Леніна і хай він уже далеко від
тепер уже В.Бойка вста усіх нас, живих, але Ва
новлено його баральєф. дим був і залишиться
Може й не мав Вадим назавжди нашим коле
особливих регалій і гою. З якого справді,
звань, аби сягнути до вибачте за заяложений
такої вершини, але штамп, багатьом жур
пам’ять про себе він налістам треба брати
заслужив,
Своєю приклад.
с міливістю,
інколи
відчайдушною, своєю
О.ПИЛИПЕНКО.
небайдужістю до тих
м.Світловодськ.

ХЛІБА?..

представники влади Новоукраїнського району дадуть на
лежну оцінку ситуації, що
склалася
на
Рівнянській
хлібопекарні.
Мабуть,
підприємство не варто за
кривати, бо районна пекарня,
впевнений, не нагодує сім
тисяч сільського населення.
Всі колгоспи, що є на
території с.Рівного, здали
зерно на елеватор. Обіцяли
їм, що хліб буде в магазинах,
що мука буде своєчасно за
везена в пекарні, а тут
вирішили
закрити
це
підприємство. Що це — об
ман? Чи, можливо, сільська
пекарня стала нерентабель
ною? Гадаю, що це далеко
не так. У Рівному обов’язко
во має діяти пекарня і году
вати людей хлібом.

Л.САВИЦЬКИЙ.
Новоукраїнський
район.

СПРАВА

В

КРОСІВКАХ

Хто не знає усної народної творчості,
мабуть не зрозуміє, який смисл вкладає
кореспондент в ці слова — справа в
кросівках. Громадянка Наумова, після того,
як все для неї скінчилося благополучно,
могла з полегкістю сказати: “діло в шляпї”.
А було все так. В магазині “Турист"
Л.А.Наумова купила сину кросовки за 364
карбованці. Чек при купівлі не дали. Чи
вдягав чи не вдягав хлопчина ті кросівки;"*
але дуже швидко вони тріснули. Яке було
розчарування! Кинулась жінка в магазин, там
взяти назад навідріз відмовились. Хотіла
послати на фабрику, де виготовляють те
неякісне взуття, а потім згадала про відділ
захисту прав споживача міськвиконкому. І
що ви думаєте, — допомогли.
Має тепер син Людмили Анатоліївни нові
кросовки. А відділ захисту прав споживача
заслужив не одне добре слово у людей, яких
він захищає.
„
Наш
кор.

ДОВКОЛА

Фоторепортаж

МОЖЕМО

Ж...

Сьогодні, мабуть, ніхто
із студентів вже й не
знає, чому саме на 17
листопада припадає їх
свято. На пізню осінь, з
незмінними
дощами,
брудними вулицями, пер
шими холодами. Не схо
же, щоб молодь обрала
собі для розваг та гуля
нок такий похмурий се
зон. Але,
як вдалося
з’ясувати, 17 листопада
було призначено для
святкування
міжнародного дня сту
дента у
1946 році, в
пам’ять
чеських сту
денті в-антифашисті в.

розстріляних німцями у
1939 році. Ну, як би там
не було, а й те-добре,
що хоч одну дату восени
не відмінили.
А з приводу цього
всього в будинку культу
ри авіаторів відбулися ка
пусник /святковий кон
церт, урочистості, хеппенінг, сейшн, сабантуй,
посиденьки/,
а
по
закінченні дискотека

/дансінг, танці, гопаки/.
Організаторами заходу
виступили обласне уп
равління у справах мо
лоді
облдер
жадміністрації, комітет у
справах
молоді
міськвиконкому, профко
ми вузів і студклубів.
Режисуру святкової про
грами з честю виконав і
втілив у життя директор
команди
КВН
“Скіф”

БОЛГАРИ ВІД СТАРИХ
ЧАСІВ
Колись Болгарію ми, назива
ли 16 республікою Союзу. Все
біжить, все міняється, говори
ли мудреці, яких поважаємо і
ми, і болгари.
Сьогодні і нам, і їм живеть
ся важко. Але їм, можливо,
дещо легше, тому що Болгарія
більше відкрита для новітніх
віянь.
“А
болгарські
будівельнику! могли б показати
нашим, як треба працювати”, —
так сказав на прес-конференції
болгарської
делегації,
що
завітала до нашого міста на
кілька
днів
у
листопаді,
міський голова В.Г.Мухін.
До речі, скажемо про сам
приїзд дещо детальніше. А по
чнемо з того, що ще за часів,
які дехто не любить пригаду
вати, існували міцні зв’язки
між болгарським містом Толбухіним і Кіровоградом. Само
собою,
наші
внутрішні
катаклізми послабили ці зв’язки.
Але кидатися старою дружбою
не гоже. “На земле друзей не
так уж много, опасайтесь поте
рять друзей”, — співав колись
знаменитий грузин. Втрачати
дружбу особливо тепер, коли
нам всім погано... Ні і ні. Так
пояснив мені свою телефонну
розмову з “мером" міста Добрич Иосифом Маріновим за
ступник голови міської Ради
А.В.Перевозник.
Варто, між
іншим, наголосити, що Добрич
— це повернута історична на
зва міста Толбухін. Анатолій
Володимирович запросив бол
гар відвідати Кіровоград, що
вони й зробили швидше, ніж
можна було сподіватися. Цими
днями болгарська делегація,
до складу якої увійшли кнет
/голова міськвиконкому/ міста
Добрич Йосиф Марінов, його
заступник Владо Ханджиєв, пе
рекладач
і
юрист
СІЛВІЯ
Мілчева,
начальник
Нейго
регіональної таможні

Нейчев,
директор
фірми
“Мікросіст"
Нікола Ніколов,
зустрічалися з представниками
міської
влади,
керівниками
підприємств,
організацій,
кіровоградськими
бізнесменами,
провели
вже
згадувану
прес-конференцію
для
засобів
масової
інформації. Як з’ясувалось у
ході всіх ділових зустрічей, у
нас дуже багато спільного. І
община
Добрич .
і
Кіровоградська область аграрні
райони, саме життя підказує:
необхідно
виходити
• на
співробітництво і не лише в
словесному плані. Зрозуміло,
як
зробити
наше
співробітництво можливим, ду
мати доведеться дуже серйоз
но.
Треба
знайти
систему
взаємних розрахунків. Сторони
вже сьогодні змогли домовити
ся про безвалютний обмін де
легаціями
бізнесменів,
про
відкриття* магазинів болгарсь
ких товарів в Кіровограді і
кіровоградських в Добричі.
Але все впирається у валю
ту,
в
бартер.
< Будемо
сподіватися... Це єдине, що в
цьому
світі
міцне
—
сподівання
на
завтрашній
день.
Кроки для подолання труд
нощів
робляться,
про
що
свідчить і приїзд болгарської
делегації в Кіровоград. Як ска
зав
на
прес-конференції
В.Г.Мухін, вона приїхала, щоб
прокласти дорогу діловим лю
дям.
Але, хоч вітри віють нові,
написавши з заголовку статті
слова
класика
болгарської
літератури
Івана
Базова,
я
хотіла наголосити, нам є про
що розмовляти з Болгарією.
В.ЛЕВОЧКО.

педінституту
Юрій
Ілючек.
Білети в касі будинку
культури
швидко
скінчилися і ще чимало
бажаючих подивитись на
майстерність творчих ко
лективів
К І С Му,
педінституту, льотного
училища чекало послаб
лення
перепусткового
режиму на вулиці.
Свято.
завдяки

.МОЛОДІ,

НАША

відсутності
ідеології,
вдалося, і навіть з пер
шого погляду було вид
но, що не завжди для
веселощів і чудового на
строю потрібна пляшка.
Часто допомагає і почут
тя гумору, і відсутність
заборонених плодів.

Фото

ДЛЯ

СЛУЖБА

гідно з розпорядженням пред
ставника Президента України у
Кіровоградській
області
соціального становлення молоді, над
ання їй повсякденної багатосторон
ньої допомоги та реалізації ідей в об
ласті молодіжної політики у червні цьо
го року створено обласний центр
“Соціальна служба молоді”. Зараз іде
процес становлення цієі служби і по
вноцінно функціонувати вона почне
трохи пізніше /про це буде додаткова
інформація/.
А поки що повідомляємо молодим
жителям області, що основними нап
рямками
роботи
центру
є
інформування молоді про її права і
можливості в усіх сферах життя, нала
годжування діяльності служб ПСИХО
ЛОГІЧНОЇ та юридичної допомоги, про
ведення соціологічних досліджень з
проблем молоді, аналіз та прогнозу
вання тенденцій, що відбуваються у
молодіжному середовищі, вирішення

З

О.ШУЛЕЖКА,
В.ГРИБА.

ВАС»

проблем працевлаштування та зайня
тості молодих, надання їм допомоги у
підборі
сезонної роботи та тимчасово
для
го працевлаштування та ін.
Виходячи з цих завдань, центром
розробляються спеціальні програми,
де итиме мова про шляхи вирішення
цих проблем, а також визначені ос
новні напрями досліджень при
розв’язанні житлового питання для
молодих сімей.
У "Соціальній службі молоді” працю
ватимуть психолог, сексолог, СОЦІОЛОГ,
юрист та інші спеціалісти, які
сподіваємось, допоможуть вирішити
молодим жителям нашої області ви
никлі проблеми. Адже сьогодні з ни
ми. інколи, просто ні до кого зверну
тись.
Віримо, що наш центр зможе вам
допомогти.
С.ДАВИДЯК,
директор
обласного . центру
“Соціальна служба молоді”.

в виїтиимчю іш е вині гаїи,
але

стипендія

їх

не

знайшла

У вересні ц.р. колегія управління у справах молоді обласної державної
адміністрації встановила 5 стипендій для обдарованих юнаків і дівчат — учнів шкіл,
училищ, технікумів, та вузів. Для школярів таких стипендій започатковано дві — по
500 крб.^для представників інших навчальних закладів по одній — відповідно, 1000
Через міські та районні комітети у справах молоді до участі у конкурсі на
призначення стипендій були залучені всі навчальні заклади області. Однак в зазна
чені строки подання на призначення надійшли тільки від Кіровоградського
міського комітету у справах молоді та Гайворонського відділу у справах молоді та
спорту. Після детального ознайомлення з документами, поданими на конкурс
комісія визначила стипендіатів.
Ними стали: серед школярів — восьмикласник Гайворонської СШ № 2 Олек
сандр МЕЛЬНИК, відмінник навчання, неодноразовий призер обласних матема
тичних олімпіад, переможець Всеукраїнської олімпіади юних математиків 1992
року та десятикласник Гайворонської СШ. № 5 Богдан НАСИПАНИЙ теж
відмінник навчання’, переможець обласних, республіканських, та всесоюзних
олімпіад з математики, нагороджений дипломом І ступеня як переможець ре
спубліканської олімпіади юних математиків у м. Дніпропетровську в 1992 році
Серед учнів профтехучилищ кандидатур на цей конкурс подано не було
Серед учнів середніх спеціальних учбових закладів стипендія призначена
учениці IV курсу Кіровоградського музичного училища Алевтині ТЮРІ відмінниці
учасниці конкурсів виконавців на народних інструментах /1989 р — зональний
конкурс у м. Кривому Розі. 1992 р. — республіканський, в м. Дніпропетровську/
Володарем стипендії серед студентів вузів став Сергій шАМШУР — п’яти кур
ених
механіко-технологічного
факультету
Кіровоградського
інституту
сільськогосподарського машинобудування, призер республіканського туру
олімпіад з опору матеріалів, винахідник, учасник підготовки попередніх матеріалів
для госпдоговірної роботи із заводом “Гідросила".
Підводячи підсумки цьогорічного конкурсу, управління у справах молоді облдержадміністрацп та комісія по призначенню стипендій для обдарованих дітей та
молоді твердо переконана, що проведення подібних конкурсів сприяє пошуку
талановитих хлопців і дівчат, які згодом, завдяки увазі до них і їх підтримці
зможуть стати висококваліфікованими спеціалістами в усіх галузях нашого життя’
начальник
управління
у
облдержадміністрації,
голова
комісії

Л.ЄГЕЛЬСЬКА,
справах
молоді
по
призначенню
стипендій.

ШАНОВНІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ!
Закінчилась передплата на газети і жур
нали на 1993 рік. Всього прийнято 845375
примірників або 51,1 процента від мину
лорічних тиражів. Добре організована пере
дплата в Голованівському районі — 71
процент, Петрівському — 64,9, Новгородківському — 62,4 процента, Новоархангельському — 60,3, Долинському — 58,7,
Новоукраїнському
—
58,6,
Олек
сандрійському районі 58 процентів та інші.
Значно відстають від середньообласних
показників
Олександрівський — 47,8,
Світловодськ
45,1, Знам’янка — 44,5,
Олександрія
—
49
процентів
та
м.
Кіровоград 38,3 процента.
Все більшою популярністю користуються
.обласні газети, так газета “Кіровоградська
правда” має уже 48 тис. 800 читачів,

“Народне слово" — 42 тис. 053 примірника,
“Діалог” — 5160,
“Єлісавбт” —
1390.
“Сільський
кооператор”
—
4583,
“Кіровоградський тиждень" — 7886, “Без
таємниць” — 663, “Служба зайнятості" —
2591, “Вечірня газета” — 1022, “Молодий
комунар” — 2065, “Голос ветерана” — 2070,
“Целебные травы" — 2152, “Свобода" —
487.
Хочу^ окремо сказати декілька слів про
газету “Свобода”, це додаток до газети
“Кіровоградська правда”, призначена для
людей,
які
бажають
займатися
підприємницькою діяльністю, працівникам
кооперативів, людей, які ведуть або бажа
ють вести фермерство. Газета стане на
захист підприємців. Бажано було б, щоб
вони стали її спонсорами.

Тож ті, хто не встиг ще
ще оформити
оформити собі
собі
передплату може це зробити завчасно бо
передплата на обласні, міські, міжрайонні і
районні газети продовжена до 15 грудня

До уваги передплатників газети “Изве
стия , які зараз її тимчасово не одержують.
За повідомленнями видавництва
яке
знаходиться в місті Дніпропетровську де
вона друкується
папір, відпущений для
газети “Известия”, використаний. Видав
ництво просить пробачення читачів за не
передбачену перерву. Газета буде поступа
ти передплатникам.
у
Л.РАТУШНИЙ,
заступник^начальника
поштового

np.s

'-юрЖгй?»-

Міністерство
тиції РФ
перестало
міняти паспорти осо
бам,
які
бажають
змінити свою стать.
Як
повідомив віце
президент Російської
асоціації
сексологів
В’ячеслав
Маслов.
раніше
процедура
статі почина
зміни
_
____
з
відвідин
лась
спеціаліста,
котрий
видавав
медичну
довідку,
на
основі
якої мінявся паспорт,
ж ,
а потім проводилась
сама операція.
“Проблема у тому,
що в Росії немає за
конодавства, яке виз
начає медичні і пра
вові
аспекти зміни
статі. — сказав Мас
лов. — У той час, як
і в інших країнах ця
процедура юридично
регламентована і до
зволена тільки після
відповідної постанови
суду".

* * *

В ніч на 10 листо
пада на вулиці Кар
пинського скоєно по
сягання
на
майно
представника прези
дента в Залізничому
районі Києва В.Г.Ти
тарчука.
Якийсь
негідник забрався в
металевий
гараж у
дворі будинку, де жи
ве глава району і вик
рав
звідти 6 авто
мобільних шин,
і. 2
с. аку
any
муляторні
г-------- батареї,
комплект сидінь
сиді
до
“Жигулів і 40J тисяч
купонів.
Страшно
подумати, що міг би
вкрасти
, .
злочинець,
заберись він не в га
раж, а туди, де В.Та
тарчук тримає цінніші
речі.

* * *

Потрапив
до
лікарні з кров'овили
вом у шлунок житель
Коростеня Житомир
ської
області
Геннадій Глебін, котрий
четвертий день голо
дував перед пам’ят
ником
Леніну
в
центрі міста. Голоду
ючий вимагає демон
таЖу
пам’ятника,
відставки
міськвиконкому і'при
пинення кримінальної
справи, що була пору
шена проти нього по
звинуваченню в осквернінні
пам’ятника
Леніну.
“Отримавши
це
повідомлення
Рухпрес, — пише газета
"Киевские
ведомо
сти", — ми ще раз
переконались:
залишились-таки
серед
нас бажаючі покласти
живота за ідею. Ось
тільки ідеї страшенно
здрібнілі, а герої з
драми
переробилися
в комедію*.

і- •

* * А

У пана Леся Коллі
два сина. Нічого, зда
валось би, дивного.
Але старшому вже 72
роки, а
молодшому
немає й року. — По
чуваю себе юнаком,
як і при народженні
першого
сина,
—
сміється
92 річний
батько. Дружині Коллі
38 років.

v

* * *

ящиків
Двісті
заклала
в
горілки
пермська
ломбард
фірма, щоб на одер
жані гроші купити...
горілку,
повідомляє
газета “Труд”.
Вдатися до цього
оригінально г о
рішення
підприємливих комер
сантів
змусив
стрімкий ріст цін на
спиртні напої. Гро
шей»
виручених від
продажу
ново[
горілки,
закупленої
“від ломбарду з го
рою вистачило, щоб
повернути проценти і
заклад, а потім про
Дати дбайливо збере
жені ломбардом 200
ящиків ще з більшою
вигодою.

Г

вівторок
■ 24 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)

понеділок
■ 23 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 УТН. 8.10 Художній фільм
“Храм любові". /Індія/. 10.15 Жи
ве слово. , "Освіта і мова". 11.00
Концерт естрадних виконавців Ук
раїни.
11.50
Наше коло.
12.50
УТН 16.00 УТН 16.05 Для дітей
"Веселка".
16.3^
Говоримо
ук
раїнською. Мода. 16.55 Дерев’яна
скульптура
Михайла
Ляшенка.
17.25 Музичний фільм “Подоля
ночки".
18.00 “Народознавство".
"Весільна
обрядова
поезія".
/Кіровоград/.
18.45 Фільм-балет
“Ромео і Юлія". 19.00 УТН. 19.10
Музичний фільм “До батька по
пісні".
19.30
Хто
ми?
Відеотижневик. 20.30 Маленький
концерт. 20.40 Реклама. 20.45 На
добрнаіч,
діти.
21.00
Дніпро.
21.35 Аи пі
Київ.
Реклама та
інформація. 21.40 Акценти. 21.55
Кінозустрічі. 23.00 Телеспортарена. 23 40 УТН. 23.55 Художній
фільм “Під чужим ім’ям”.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика.
5.30
“Ранок”.
7.45
"Фірма гарантує". 8.00 Новини.
8.20 "Подивись, послухай". 8.40
"Учень чаклуна". Мультфільм. 9.00
"Неосяжний
Рязанов".
10.10
“Брейн-ринг”.
11.00
Новини
/з
сурдоперекладом/. 14.00 Новини
/з сурдоперекладом/. 14.20 Про
грама передач. 14.25 "Телемікст".
15.10 “Блокнот".
15.15 "Бджола
Майя". Мультфільм. 16.05 Знайом
тесь: "Розумники та розумниці".
Про нову передачу для старшок
ласників. 16.30 “НЕП". 17.00 Но
вини
17.20 Програма
передач.
17.25 Технодром. 17.35 "Зоряний
час”.
18.15
Футбольний
огляд..
18.45 “Зустріч для вас". 19.45 На
добраніч.
діти.
20.00
Новини.
20.35
Програма
передач.
20.40
“Дрібниці життя". 8 серія. “Корот
ке
замикання".
"Нова
студія
представляє":
21.10
“Бомонд”.
21.25 “Однак". 21.40 “Життєопис”.
22.00
Ситуація.
22.40
Євгеник.
22.50 Ми. 23.20 Музичний додаток
до “Нової студії". В перерві —
Новини. 00.00 “Давид та Голіаф".
Телевізійний художній фільм.

КАНАЛ “РОСІЯ”. УТ-2,
УТ-3
7.00
Вісті.
7.25 Час ділових
людей. 7.55 "Монстр”. Док. теле
серіал
/Росія-США/.
Фільм
—
4-й.
"Сталін
проти
селянства".
11.00 Денний сеанс. “Пейзаж з
меблями". Художній фільм. 12.35
Тінко. 12.40 Селянське питання.
12 00 Вісті. 15.00 "Сім’я Смирнових". Як жити далі?" Телефільм.
15.45
Там-там
новини.
16.00
Трансросефір.
“Відбиття".
16.45
"Давайте
розберемося".
16.55
"Бесіди у "Метрополі". 17.15 Но
стальгічні
посиденьки".
17.45
"Шлях до себе”. Родина Берез
няків з Австралії. 18.40 Київська
панорама.
19.00
Візитка.
19.05
Мультфільми.
19.30 СІт-3.
19.40
Етика
в
Америці.
/Уорлднет
США/.
20.40
Фортуна.
Ко
мерційний огляд. 20.50 Візитка.
20.55 Художній
фільм
“Боязнь
павуків”
/США/.
22.30
СІТ-3.
22.40 “Кроки уряду до згоди".
/Уорлднет. США/. 23.10 Візитка.
23.15 Промінчик світла.-

8.00 "З восьмої до дев’ятої".
9.00 Доброго вам здоров'я 9.30
Кінозустрічі. 10.35 Шкільний ек
ран
10 кл. Основи інформатики
та обчислювальної техніки. 11.05
Художній фільм
із субтитрами.
“Будинок без виходу". 12.30 УТН.
12.40 Багатосерійний -художній
фільм “Бодетаун”. 13 серія. 16.00
Новини.
16.05 “Сонячне коло”.
/Кіровоград на Українське телеба
чення/.
16.35 “Землі нев'януча
краса”.
Концерт.
17.15
"Повій
вітре на Вкраїну". 17.45 “Зустрічі
на Садовій". Розповідь про пере
бування В.Винниченка в еміграції.
/Кіровоград/. 18.25 Документаль
ний сЬільм “Вони стоять переді
мною; 18.55 Програма передач.
19 00 УТН. 19.10 “День за днем".
/Кіровоград/. 19.25 Вітання, ого
лошення. реклама. /Кіровоград/.
19.30 Студія 1 грудня. 20.40 Ре
клама. 20.45 На добраніч, діти.
21.00 Дніпро. 21.35 Ай пі Київ.
Реклама
та
інформація.
21.40
Вперше на екрані УТ. Худ. фільм
"Папуга, що говорить на їдиш".
23.10 УТН
23.25 Чемпіонат Ук
раїни з синхронного плавання.
23.55 Співає Юрій Антонов.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

11 |іі її і ИГч^чёр Д п’ятниця Д
■ 25 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)
8 00 “3 восьмої до дев’ятої".
Інформаційно-музична
програма.
9.00 "Свічадо". 10.00 "Повернути
надію". Відеофільм. Шкільний ек
ран. 7 клас. Фізика.
10.55,. Ху
дожній
фільм
із
субтитрами
"Офіцер з трояндою". 12.40 УТН.
12 55
Багатосерійний
художній
фільм "Бодетаун". 14 серія. 16.00
УТН
16.05 Для дітей. "Веселка"
16.35 Фільм концерт "І доки на
землі існує любов". 17.05 Музична
програма “Камерата”. 18.15 "Живе
слово". Українська мова у вузах
Кіровограда". /Кіровоград на Ук
раїнське телебачення/. 18.55 Про
грама передач. 19 00 УТН. 19.10
"День
за днем".
/Кіровоград/.
19.25 Вітання, оголошення, рекла
ма.
/Кіровоград/.
19.30
Золоті
ворота. 19.55 Телепресклуб. Зво
ротний зв’язок". УРП і поточний
момент.
Телефони для
зв’язку
22-84-18. 24-34-21. /Кіровоград/.
20.45 На добраніч, діти
21.00
Дніпро. 21.35 Ай пі Київ. Реклама
та інформація. 21.40 Акцент. 21.55
Молоді зірки оперної сцени та
державний
оркестр
народних
інструментів України. 22.45 УТН.
23.00 Вперше на ерані УТ. Худ.
фільм
“Червоне
золото".
00.30
тДиворай". Музична програма.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

5.00
Новини.
5.20
Ранкова
5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика.
5.30
"Ранок".
7.45
гімнастика.
5.30
“Ранок".
7.45
"Фірма гарантує". 8.00 Новини.
8.20 "Багаті теж плачуть"
9.05 "Фірма гарантує". 8.00 Новини.
8.20 "Багаті теж плачуть". 9.50
Футбольний огляд. 9.35 "Надія".
“Все
Благодійний
концерт
дітей- Мультфільми "Дві казки",
діло в шляпі". 10.20 “Рок-урок".
інвалідів. 10.30 "Дрібниці життя”.
11.00
Новини
/з
сурдоперекла

Художній
телесеріал.
8
серія.
“Домосід”.
Денний
11.00 Новини /з^ сурдоперекла дом/.
дом/.
"Домосід".
Денний кіноекспрес". 11.20 Телевізійний
кіноекспрес.
11.20 Телевізійний художній фільм "Комічний коха
художній
фільм
"Давід
та нець, або любовні витівки сера
Голіаф”. 12.30 "Хроніка бутерб Джона Фальстафа". 12.35 "Щасли
вий
берег".
Телевізійний
ху
родної війни”. Мультфільм. 12.55 дожній
фільм. 14.00 Новини /з
“Разом".
Телевізійний художній сурдоперекладом/. 14.20 Програ
фільм. 14.00 Новини /з сурдопе
передач. “Підприємець". 14.25
рекладом/. 14.20 Програма пере ма
"Телемікст".
15.10 “Блокнот" —
дач.
"Підприємець’ .
14.25 Фірма
"Вибір".
15.15
"Бджола
"Діловий вісник". 14.40 Світ гро Майя”. Мультфільм. 16.10 "Рокшей Адама Сміта". 15. 10 “Блок урок”. 16.50 "Прес-експрес". 17.00
нот”.
15. 15
“Бджола
Майя".
Новини.
17.25
“В
гостях
у
Мультфільм.
16.05 "Стартинейд- гномів”.
Мультфільм.
17.40
жер". 16.50 “Прес-експрес". 17.00 Міждержавний
телеканал
“ОсНовини. 17.20 Програма передач.
танкіно” представляє. 18.10 “Ба
17.25
"Суничний
дощик".
гаті теж плачуть”. 18.55 Футбол.
Мультфільм.
17.35
"Два дні
в
Кубок УЕФА. 1/8 фіналу. ‘Дина
Молдові". Зустріч з М.Снєгуром.
мо" /Москва/ — “Бенфіка" /По
10.00 “Багаті теж плачуть". 18.45 ртугалія/. 1-й тайм. 19.45 На до
Мініатюра. 19.00 Тема. 19.45 На браніч. діти. 20.00 Новини. 20.35
добраніч,
діти.
20.00
Новини.
Футбол. Кубок УЕФА 1/8 фіналу.
20.35
Програма
передач.
20.40 2-й тайм.
21.20 Футбол.
Кубок
“Репортаж
ні
про
що”.
20.55 європейських чемпіонів. "Брюгге"
Фільми А.Міндадзе та В.Абдра • /Бельгія/ — ЦСКА. Трансляція з
шитова
“Парад
планет".
22.30 Бельгії. По закінченні /23.20/ —
Новини.
23.40
Футбол.
Кубок
Військове ревю. 23.00 Новини.
чемпіонів.
00.30
23.20
Програма
передач.
23.25 європейських
Скрябін
Друга симфонія. 00.15 “Комічний коханець, або любовні
витівки
сера
Джона
Фальстафа
”
Волейбол.
Чемпіонат
України.
Жінки.
"Іскра"
/Луганськ/
— Телевізійний художній фільм.
"Орбіта /Запоріжжя/. Передача з
Одеси.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3
7.00
Вісті.
7.20
Час
ділових
людей. 11.00 Денний сеанс. “Поо
динокий голос людини". Художній
фільм. 12.35 Тінко. 12.40 Селянсь
ке
питання.
13.00
Вісті.
15.00
Телебіржа. 15.30 "Бадабоки”. Про
грама для дошкільнят. 15.50 Мульти-пульти.
“Друзі
мої. де
ви?"
16.00 Там-там новини. 16.15 Транс
росефір.
“Урал-ТБ".
17.00
’‘Підпілля”. 17.30 Парламентський
вісник. 17.45 Вітчизна моя. "Аз
есмь". 18.45 Свято кожний день.
18.55
Київська
панорама.
19.15
Телебіржа інформує. 19.25 “СантаБарбара".
Художній фільм? 103
серія. 20.15 В.Стржельчик в “Ста
родавній • комедії".
А.Арбузова.
21.00 Повернення. 21.55 Реклама.
22.00
Вісті.
Астрологічний про
гноз. 22.25 Спортивна карусель.
22.30 Сьогодні в Російській Феде
рації. 22.45 Співає хор М.Корнєва.
23.15 Арт-обстріл.

г

■ 26 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 27 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 "З восьмої до дев’ятої".
Інформаційно-музична
програма.
9.00 Програма передач. 9.05 Худ.
фільм "Непереможна нога". /Ки
тай/.
10.35 Шкільний екран.
9
клас. Українська, література. 11.05
“Ой. закувала зозуленька". Музич
на програма. /Кіровоград/. 11.45
“Сильне почуття". Вистава. 12.25
УТН.
12.40 Багатосерійний худ.
фільм “Бодетаун". 15 серія. 16.00
УТН. 16.05 Грають юні музиканти.
16.45
На допомогу школі.
Ук
раїнська література. 17.15 Фізикоматематична школа. 17.45 “О. но
стальгіє".
Музична
програма.
18.30 "Ще й з сиром пироги".
Розповідь
про
1-й
державний
семінар кухарів-кулінарів, що про
ходив
на
К іровоградщині".
/ Кіровоград/. 19.00
УТН.
19.10
“День
за днем".
/Кіровоград/.
19.25 Вітання, оголошення, рекла
ма.
/Кіровоград/.
19.30
Над
вечір’я.
Передача
для
людей
старшого віку. 20.45 На добраніч,
діти. 21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі
Київ.
Реклама
та
інформація.
21.40 Хроніка МВС. 21.55 Гарт.
23.25 УТН 23.40 Худ фільм "Пан
оформлювач".

8.00 "З восьмої до дев'ятої".
9.00
Калейдоскоп
танцю
9.55
Худ. фільм “Під чужим ім’ям”.
11.25 Телефільм “А все здавалось
би так просто". 11.40 Шкільний
екран. 7 кл. Історія України. 12.10
УТН.
12.25
Багатосерійний
ху
дожній
фільм
"Бодетаун".
16
серія.
16.00
УТН
16.05
Кінопрограма "В об'єктиві твари
ни".
16.45
Естрадний
концерт.
17. >5 Вервиця. 17.45 "Два крила".
Концертна програма, присвячена
25-річчю
Кіровоградського ' тро
лейбусного
управління.
/Кіровоград/. 18,30. Окрема дум
ка. 19.00 УТН
19.10 "Дзеркало".
Програма міської Ради народних
депутатів.
/Кіровоград/.
19.30
Наші вітання. Концерт на замов
лення. /Кіровоград/. 20.15 Телерадіоканал "Право". 20.45 На до
браніч, діти. 21.00 Дніпро. 21.35
Ай
пі
Київ.
Реклама
та
інформація. 21.40 Вперше на ек
рані.
Худ.
фільм
"Марія
Магдаліна”. 22 55 УТН. 23.10 Фільм
опера "Євгеній Онєгін"

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика.
5.30
Ранок.
7.45
Фірма гарантує. 8.00 Новини. 8.20
"Багаті
теж
плачуть"
8.45
16-ти і старші. 9.25 Дивак,
левізійний документальний фільм.
9.40 Клуб
кіномандрівників
кіномандрівників /з
сурдоперекладом/. 10.30 "Острова Леонардо”. 11.00 Новини /з
“Домосід".
сурдоперекладом/.
Денний
кіноекспрес.
1120
Те
левізійний художній фільм “Лев
Гурич Синичкін". 12.35 "Наша да
ча". Телевізійний художній фільм.
14.00 Новини /з сурдоперекла
дом/.
14.20 Програма передач.
"Підприємець"..
14.25
""Бридж".
Бридж ".
14.50 “ Бізнес-клас". 15.05 “Блокнот".
15. 10
Майя".
" Бджола
Мультфільм.
16.00 Прем'єра1 телевізійного
док.
фільму
"Шумакські
витоки".
16.10
Центр.
16.50 “Прес-експрес". 17.00 Нови
ни. 17.20 “Нормандія — Неман".
Піввіку пам’яті та дружби". 17.50
Людина і закон. 18.20 Вагон —
03. 18.50 "Поле чудес", 19.45 На
добраніч,
діти.
20.00
Новини.
20.40 В клубі детективів. "Старий
друг" з телесеріалу "Лінда". 21.35
ВІД
представляє:
"Політбюро”.
22.05
МузоЦоз".
22.45
Людина
тижня. 23.20 Автошоу. 23.40 Хітконвейєр. В перерві — Новини.
00.40 "Наша дача". Телевізійний
художній фільм.

І

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час ділових людей. 11.00 Денний
сеанс. Художній фільм. "СантаБарбара".
103-я
серія.
11.50
Дозвілля. "Друзі наші кошенята".
12.05 "Бурда моден
пропонує.
12.35 Тінко. 12.40 Селянське пи
тання.
13.00 Вісті.
15.00 Кубок
України з футболу “Таврія
—
"Металург". 16.45 Камерний кон
церт. 17.00 Християнська програ
ма "Надія сьогодні".
17.45 "На
ви..."
Телевізійний
дискусійний
клуб.
Демократичний
вибір
—
“Громадянський союз". 18.45 Свя
то кожен день.
18.55 Київська
панорама.
19.15
Телебіржа
інформує. 19.25 Худ. фільм "Сан
та-Барбара”
104-я
серія.
20.15
Сам собі режисер. 20.50 Програ
ма
"Екс".
Екран
кримінальних
повідомлень.
21.00
Фільм-балет
"Зловісна доля". 21.55 Реклама.
22.00 Вісті.
Астрологічний про
гноз. 22.25 Спортивна карусель.
22.30 Сьогодні в Російській Фе
дерації. 22.45 "Я
іншої країни
такої
не
знаю".
/ПАР/
23.10
"Довга дорога додому".
В. Гре
бенщиков. Док. фільм. /Англія/.

і

5.00
Новини.
5.20
Ранкова
гімнастика.
5.30
Ранок.
7.45
Фірма гарантує. 8.00 Новини. 8.20
“Багаті теж плачуть”. 9.30 Футбол.
Кубок
європейських
чемпіонів
/повтор/. 11.00 Новини /з сурдо
перекладом/. “Домосід". Денний
експрес.
11.20 Телевізійний ху
дожній фільм “Перед іспитом".
12.25 ’“До кого залетів співучий
кенар".
Телевізійний
художній
фільм. 14.00 Новини /з сурдопе
рекладом/. 14.20 Програма пере
дач.
“Підприємець".
14.25 "Те
лемікст”. 15.10 “Блокнот". 15.15
“Бджола
Майя".
Мультфільм.
16.05 “Асоціація дитячого телеба
чення".
"Колиска
чотирьох
чарівниць".
16.50
Прес-експрес.
17.00 Новини. 17.25 До 16-ти та
старше.
18.05
"Дивний
звір".
Мультфільм.
18.20
“Багаті
теж
плачуть". 18.45 “Музика в ефірі”.
19.45 На добраніч, діти. 20.00
Новини.
20.40
“ ГІото-м ільйон".
21.10
Худ.
фільм
“Піти й
не
повернутися".
22.25
“Чорний
ящик". 23.00 Новини. 23.25 "Му
зика в ефірі." 00.25 “До кого
залетів
співучий
кенар”.
Те
левізійний художній фільм.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2,
УТ-3
7.00
Вісті.
7.20
Час ділових
людей. 7.50 "Монстр". Док. те
лефільм /Росія-США/. Фільм 5-й.
“Сталін і війна".
11.00 Денний
сеанс. Худ. фільм " Санта-Барбара".
104 серія.
11.50 Дозвілля.
12.05 “Полігон ”. 12.35 Тінко. 12.40
Селянське питання.
13.00 Вісті.
15.00 Вчитися ринку. 15.30 Студія
“Рост". Музичний клас. 16.00 Тамтам новини. 16.15 Трансросефір.
“До Москви далеко". 17.00 Так і
живемо.
17.30
"Парламентський
вісник".
17.45
"На
ви..."
Те
левізійний дискусійний клуб. 18.45
Свято кожен день. 18.55 Реклама.
19.00
Київська панорама.
19.20
Реклама. 19.25 Домашній екран.
Худ. фільм "Санта-Барбара". 105
серія. 20.15 Хроно. В світі авто-та
мотоспорту.
20.45
Спеціальний
комерційний
вісник.
21.00
Вітчизно
моя.
21 55
Реклама.
23.00 Вісті.
Астрологічний про
гноз. 22.25 Спортивна карусель.
22.30 Сьогодні в Російській Фе
дерації 22 45 "Портрет компози
тора" Г. Банщиков. 23.15 “Джазфілармонік-холл". /Швеція/.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

КАНАЛ РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Час ділових людей.
11.00 Худ.
фільм.
"Санта-Барбара". •
105
серія. 11.50 "Дозвілля". 12.05 Но
стальгічні
посиденьки.
12.35
Тінко. 12.40 Селянське питання.
13.00 Вісті. 15.00 Телебіржа. 15 30
Студія “Рост". 16.00 Там-там но
вини. 16.15 Мінарет. 16.30 “Сім'я
Смирнових ”. Як жити далі? Те
лефільм.
17.15
М-трест.
17.30
Уолт Дісней по п’ятницях. "Діло
Джастина". Художній фільм. 18.45
Свято кожен день. 18.55 Реклама.
19.00
Київська
панорама.
19.20
Експоцентр пропонує. 19.25 Тема
з
варіаціями.
"Російська
пісня
збирає друзів". 21.00 Музичний
фільм. 21.55 Реклама. 22.00 Вісті.
Астрологічний прогноз. 22.25 Бу
меранг.
22.30
Сьогодні
в
Російській
Федерації.
22.45
Вечірній салон.

ч

субота ■неділя
■ 28 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)

8 00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика.
8.30
Худ.
фільм
"Марія Магдаліна". 9 45 П. Чай
ковський.
Фільм-опера "Євгеній
Онєгін". 11.25 Резерв. 11.35 “Жи
ве слово". Український правопис.
12.15 УТН
12 25 Таланти, твої.
Україно 14 05 Менора. 15.05 ^Цля
дітей * Худ. фільм "Без сім’ї’. 1
серія.
16.25 Доброго вам
здо
ров’я. Снід — чума XX століття
16.55
Мультфільм
Кругосвітня
подорож Віллі Фога".
13 і
14
серії.
17.50 “Плеяда". Художня
публіцистична
програма.
19.00
УТН.
19.10
Науково-популярний
фільм "Акварелі Волошина". 49.30
Худ. фільм "Бодетаун". 17 і 18
серії.
20.15
Говоримо
ук
раїнською. 20.30 Реклама. "Перс
пектива”. 20.45 На добраніч, діти.
21.00 Дніпро. 21.35 Ай пі Київ.
Реклама та інформація. 21.40 Худ.
Тільм "Адам одружується на Єві".
серія.
22.45
"Арт-майдан".
Оновлення інформаційно-музичновидовищна програма. 00.15 УТН.
00.25
Відбірковий
матч
чемпіонату Європи з волейболу.
Жінки. Збірна України — збірна
Литви. /Запоріжжя/.

■ 29 ЛИСТОПАДА
УТ (1 ПРОГРАМА)
8 00
УТН.
8.10
Ритмічна
гімнастика,
8.30
У
неділю
вранці.
Інформаційно-музична
програма. 9.30 “Шлях до себе .
10.15 Для дітей. Худ. фільм “Без
сім’ї”. 2 серія. 11.30 “Канал Д
12.30 УТН.
12.45 Відеофільм
“Українська повстанська”. 14.10
Село і люди.
14.55 Музичне
кафе.
15.40
Рок-полігон.
/Кіровоград/. 16.40 Клас-юніорбізнес. 17.15 “Свічадо". Науко
во пізнавальна
відеопрограма
18.45
“Зичимо
щастя .
19.45
УТН. 19.55 Багатосерійний худ.
фільм “Бодетаун". 19 і 20 серії.
20.45 На добраніч, діти. 21.00
Кінопроба. Телегра. 22.00 Тиж
день. 22.30 Худ. фільм
Адам
жується на Єві". 2 серія.
УТН. 23.50 Циркова про-

Ж
грама.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

6.00 “Час сили духу”. 7.00
Тираж “Спортлото”. 7.15 “Золо
та антилопа . Мультфільм. 7.45
“Люди та боги Тібету”. 8.15 “З
ранку раніше”. “Денвер — ос
танній
з
динозаврів”.
КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
Мультфільм. 8.45 */Соло”. 9.25
6.00
Новини.
6.20
Ранкова
“Поки всі дома”. Розважальна
гімнастика. 6.30 Суботній ранок
ділової людини. 7.30 В світі мо програма. 9.45 Прем’єра рубри
Розумники та розумниці”.
торів. 8.00 “Марафон-15 — маля ки
10.25 Під знаком гПі . 11.15
там” Мультфільм. “Мій маленький
Прем’єра
телевізійного
худ.
поні". 1 серія. 8.25 Ельдорадо.
8.55
Автограф по суботах. 9.25 фільму “Пригоди чорного кра
“Справа". 9.35 Інститут людини.
сунчика”. 11.40 Нове покоління
10.05 Авіакосм ічний салон. 10.20 вибирає. КТВ-1 і канал “Франс"Стиль”. 10.50 Невідома Азія. Чи інтернасіональ”
представляють.
прийде князь сходу? 11.20 Музич
12.30 Прем’єра багатосерійного
нии
кіоск.
11.50
Музичний
мультфільму
Піаф
та Геркулес".
аідеофільм “Євангеліє для лукаво
12.40 Прем’єра багатосерійного
го" 13.00 Програма США “Свобо
да вибору" з участю економіста док. фільму “Підводна одісея
М. Фрідмана. Передача 2-а. “Ти команди Кусто”. 13.30 “Дім на
Волхонці". Фільм 7-й. 14.00 Но
ранія контролю". 13.30 Телемемувини. 14.20 Діалог у прямому
ари. Музична програма. 14.00 Но
вини /з сурдоперекладом/. 14.25 ефірі. 15.00 Клуб мандрівників.
Технодром. 14.35 “Кольори весел
15.50 “Живе дерево ремесел”.
ки". Заключна програма фестива
16.00 “Панорама”.
Щотижнева
лю
“Веселка".
15.35
Відкриття
міжнародна програма. 16.40 ТеЄвропейського центру російської лелоція. 16.55 Уолт Дісней пред
культури. 15.45 Червоний квадрат.
ставляє. 17.45 Новини 18.00 Ак
16.25 Прем’єра
багатосерійного
актори,
актори..."
мультфільму
“Дракуліто- тори,
Недільна
кінопрограма.
19.00
Вампіреня".
16.50
“Вагон -03".
Кіноафіша.
19.25 Худ.
фільм
17.20
Мультпамфлет
за
історія .
21.00
оповіданням Д. Хармса "Про яви “Карнавальна
Висновки. 21.45 Спортивний уікща та
існування".
17.25
"При
енд. 22.00 “Нині”. Релігійна про
страсті до Маріанни" Док фільм.
18 15
Худ.
фільм
"До
першої грама. 23.00 Новини. 23.25 “Ран
крові”
19.45 На добраніч, діти.
кова зірка в нічному ефірі”.
20.00 Новини. 20.40 “Брейн-ринг".
00.25 “Лев Гурич Синичкін”. Те
21.35 “Максима”. 22.00 "Європа
левізійний худ. фільм.
*
плюс". 23.00 Новини. 23.20 Ос
танній кіносеанс. Вперше на те
леекрані художній фільм "Сексмісія"-

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2,
УТ-3
7.00
Вісті.
7.20
Мистецтво
відображення.
“Місячний
шлях
Нобуаки Мураока". 7.50 Ескулап.
“Про
інтимне
для
всіх".
8.00
“Розмова запросто". Передача 2а.
8.30 "Якщо
вам
за..." 9.00
Відеоканал
"Плюс
одинадцять".
10.15 Бумеранг. 11.00 Денний се
анс. “Учень лікаря". Худ. фільм.
12.25 Невідомі
інтерв’ю.
Ясир
Арафат. 12.40 Селянське питання
Із.Об Вісті
13.20 XX сторіччя в
кадрі і за кадром. Василь Шук
шин.
14 20
Пілігрим.
Російське
бюро подорожей. 15.05 Козирна
дама.
15.35
“К-2"
пропонує:
"Зірки Америки".
16.05 Футбол
без кордонів. 17.00 “К-2" пропо
нує "Абзац". 17.30 Парламентсь
кий вісник. 17,45 Вустами немов
ляти. 18.15 Співає Л. Волянська.
18.40 Київська
панорама.
19.00
Візитка. 19.05 Мультфільми. 19.30
СІТ-3. 19.40 “Благословляю і мо
люся". /Із серіалу “Нова /виля’7.
20.05 Хіт-рік. 20.40 Візитка. 20.45
”3x200".
20.55 Художній фільм
"Таємниця чорних дроздів". 22.30
СІТ-3. 22.40 Візитка. 22.45 Субота,
вечір.

і

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3
7.00 Вісті.
7.20 "Світ спорту
очима фірми "Жілетт". 7.50 “Де
рево життя". Прем’єра докумен
тального фільму. 8.40 Фольклор
“Невідомі культури”. 9.10 Шість
соток.
9.30
"Пригода
в
ко
ролівстві". Ляльковий мультфільм.
14 серія. 10.00 Ати-бати... 10.30
Телекросворд. Розважальна про
грама, 11.00 Студія “Нота Бене”.
“Зал для чекання”. 11.55 Телегра
"Лото". 12.25 Ази кар'єри. 12.40
Селянське питання.
13.00 Вісті.
13.20 “Не вирубати..." Ведучий В.
Цветов.
13.35
Студія
Рост".
"Туффі-Г^им з".
14.25
Неділя
в
провінції.
Архангельськ.
15.10
Прем’єра
мультфільму.
“Дораемон". 15.25
Познер і Донах ю".
16.00 Кубок України з футболу
“Динамо”
—
“Прикарпаття’ .
/Івано-Франківськ/.
2-й
тайм.
17.00 Кубок України з футболу
"Дніпро — “Нива". /Тернопіль/.
18.45 Обличчям до столиці. 19.00
Візитка.
Юлія
Гончарова.
19.05
Мультфільми.
19.30 СІТ-3.
19.40
"Благословляю
і
молюся".
/Із
серіалу
“Нова
хвиля"/.
20.05
Візитка.
20.10
"Сідайте
і
дивіться". 20.20 “Два центри чор
ного мистецтва".
/США/.
21.10
Худ. фільм “Скарб Агри". 1 серія.
22.30
СІТ-3.
25.40
Худ.
фільм
“Скарб Агри". 2 серія.

!

♦♦♦♦4^+++++++++

НА ДОЗВІЛЛІ
ТЕАТР

обласний український музично драма
тичний ТЕАТР ІМЕНІ М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

21. 22 листопада — вистави немає
24 листопада — прем’єра вистави за п’єсою В.
Винниченка
“Гріх’
Винниченка^Г^Ьс".
Постановка і режисура Миколи J
Горохова. /19.00/.
25, 26, 27 листопада — опер,_____ Лисенка
“______
опера Миколи
“Наталка-Полтавка" (п’єса Івана
,__________ 23 25
— К<
Котляревського/.
і 26 листопада початок о 15 год. ЗО хв7 27 листопада
— о 16.00.
_
ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК
21 і 22 листопада для дошкільнят і дітей
середнього віку буде показана казка “Наф-наф та
його брати" Сергія Михалкова. Початок вистав об
11.00 і 13 годині.

a
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КТНОРЕПЕРТЖР

/Продовження. Початок в №№ 41. 42/.
— Бідний Леонсіо, — тільки й сказала Гзаура.
Малвіна зітхнула, віддаючи належне благородст
ву колишньої рабині, котра, прослухавши історію
загибелі коханого, знайшла душевні сили, аби
пожаліти його палача.
У двері тихо постукали. Ізаура дозволила ввійти.
Це був схвильований Алваро.
— Прошу мені вибачити, але... Леонсіо щось
відчув... Я розумію, що, можливо, перешкодив вам,
але він двічі запрошував мене до себе, чого раніше
ніколи не було. Леонсіо запитує — ви не повірите!
— що за люди у вітальні? Йому здається, що він
почув... знайомий голос.
— Боже мій? — Малвіна закрила лице руками.
— Як нам бути, Алваро? — Ізаура заметалась
по вітальні.
Підсівши до Малвіни, Алваро привітно запитав
у неї:
— Чи готові ви зустрітись з Леонсіо,..сеньйоро?
— Не знаю, — прошепотіла та. —• їхала сюди
для зустрічі, а тепер не знаю.
— Пробачте за нелегке запитання, — продов
жував Алваро. — Ви простили його?
— Бачить бог: простила.
— Що ж. .Тоді ходімте.
— Зачекай, Алваро, — втрутилась Ізаура, —
спочатку треба підготувати Леонсіо, адже він дуже
слабий.
Благородство Ізаури зворушило Малеїну до сліз.
У
цей
ріЛмеьГт
зайшов старий
Мігел.
Як
справжній джентльмен, * він “не помітив", що
зблизька лице Малвіни все ж трохи нагадувало
маску /операція давала про себе знати/, і зробив
дамі кілька компліментів. Потім вони не витримали, ,
обнялись і заплакали. А згодом і Мігел на якийсь
час запропонував відстрочити зустріч Малвіни з
чоловіком.
— Леонсіо дуже слабий. Поки що ніхто нічого
не сказав йому, але з ним робиться щось ней
мовірне. Він зблід' очі запали, губи пересохли /яка
ж велика сила передчуття/. — Мігел зітхнув і
продовжив: — А що діється на фазенді!..
Справді, напруженість, очікування чогось незви
чайного зростало на фазенді: Жануарія перекинула
• каструлю з киплячим бульйоном і ледь не ошпари
лась — лиш провидіння врятувало її, неповоротку,
від великої біди; Андре, прибираючи в кімнатах,
розбив прекрасну китайську вазу; навіть Белшіор,
завжди такий акуратний з квітами, в поспішній
нервозності трохи не понівечив кущ чарівних
троянд “Рішельє"?.. Одним словом, всі мешканці
фазенди метались в очікуванні якихось новин,
котрі витали у повітрі...
Тим часом Мігел запропонував лати Леонсіо
щось заспокійливе, і всі — Малвіна, Гзаура, Алваро
— погодились, інакше зустріч могла стати згубною
для хворого. Мігел відніс Леонсіо склянку розбав
леного вина, в яке додали трохи снотворного, і
колишній господар фазенди ненадовго заснув...
Після паралічу ніг Леонсіо мучили тяжкі сни
(особливо вночі/, але цей, денний сон був на диво
світлим і приємним: нарешті приснилась Малвіна.
Скільки разів довгими ночами він просив її прийти,
але вона все не йшла. А сьогодні посміхнулась,
присіла на ліжко — і Леонсіо зрозумів, що дружина
простила йому його тяжкі гріхи. Ласкаво доторкну
лась до руки чоловіка. Від цього ніжного дотику
він і прокинувся.
Судома болю спотворила црго лице: так різко
реальне суворе життя відрізнялось від ефемерного
чарівного сну. У кріслі перед ліжком сиділа
незнайома жінка. Сумнівів не було — йому пропро
сто-напросто виписали із Ріо доглядальницю, а він,
наївний думав...
— Пробачте, я не знав...
— Що ви, що ви!.. Це ви мене...
Почувши перші звуки її голосу — божественного
голосу! — Леонсіо стрепенувся, вогники надії
з'явились в його очах. А Малвіна ще намагалась
щось сказати:
— Я ваша «нова... — але не закінчивши фрази
словом “доглядальниця", вона раптом, всупереч
власній волі, стиснула його руку, а потім впала
головою на груди...
... Малвіна ридала, а Леонсіо все гладив її
волосся, її м’яке пухнасте волосся, ласкаве, як і
вона сама.
Потім говорили про минуле — без докорів, без
образ. Коли Леонсіо спробував було просити
прощення, Малвіна суворо обірвала:
— Це забуто, назавжди.
Але Леонсіо не міг заспокоїтись.
— Чи вдалось Тобіасу?..
— Ні. Він загинув, — сказала Малвіна, трохи
помовчала і додала: — Будемо вдень і вночі
молити бога, аби він простив тобі цей тяжкий гріх.
Сподіваюсь, я *— своїми стражданнями, а ти —
своїми — вимолимо прощення. Господь не судить
тих, хто розкаявся. Господь милостивий.
/Далі буде/

Динни Пэн .Георг Грэй, Тайна рабыни Изауры. М.: МП
Община , 1992.

НАСТУПНИЙ НОМЕР - "МОЛОДОГО
КОМУНАРА"
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ГРУДНЯ

Наш р/р М 002700202 у дирекцій
Укрсоцбанку м. Кіровограда, МФС
323293.
■

КІНО
/23-29 листопада/
КІНОТЕАТР “ЙТРАНЬ"
Увага, тільки у нас! Тільки один тиждень! Новий

американський, художній фільм “Кривавий камінь".
Сеанси:
10.30; 12.30; 14.30; 16.30;
18.30;20.ЗО.
Еротичний американський фільм
Любов і магія"
демонструватиметься на сеансах:
10.20;
12.20:
14.20; 16.20; 18.20; 20.20. /репертуар Ятраня з 24
по 29 листопада/.
.
КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО
У червоному залі японська художня стрічка
“Непереможний самурай”. Чекаємо тих. хто має
інтерес до країни сонця, що сходить. Сьогодні
наше ставлення до самураїв Дещо змінилося. Отже
на сеансах: 10.20; 12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 20.20
на вас чекають самураї! Американський детектив
“Викрадена" демонструється у зеленому залі:
10.10; 12.10; 14^10; 16.10; 18.10; 20.10.
КІНОТЕАТР “МИР"
Об 11 годині дорослі глядачі можуть подивитися
американську стрічку “Лють у спадщину , яка
демонструватиметься також на сеансах:
16.00;
18.20; 20.20. У дитячому кінотеатрі на малят
чекають зустрічі з героями мультика “Два лицарі"
/13.00/
і
чехословацької стрічки
Нерозлучна
п'ятірка" /14.20/.
КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ"
Супербойовик, виготовлений, зрозуміло, в Аме
риці “Конан-руйнівник" на екрані об 11.20; 13.20;
16.20;* 18.20; 70.20.

Кіровоградський обласний театр ляльок приймає
заявки від організацій та підприємств міста на
проведення новорічних ранків і вистав.
Ціна договірна. Телефон для довідок: 24-37-76.

►Шановні Кіровограді і мешканці області!
Нагадуємо, що папір нині дорогий, клею ніде дістати
а час такий, що без комерції торговельно-оЬмінно-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 ауди
торія велика, а найголовніше — все
БЕЗПЛАТНО
Правда,
конверт
усе-таки
доведеться
купити
і
вирізати з газети заголовок "ПАРКАН’ і з оголошенням
надсилайте нам за адресою: 316050 Кіровоград. Луна
чарського. 36. редакція газети "Молодий комунар”.
“Паркан"
Іще раз нагадуємо: безплатно друкуються комерційні
ПРИВАТНІ оголошення громадян
Заявки на рекламу від організацій приймаються по
телефону: 22-59-82. 22-04-8<
Н
ПРОДАЄТЬСЯ
Хороша коза, молоко дуже смачне, за третім окотом.
Доїться майже до самого окоту. Ціна 3 тисячі купонів.
Знам’янський рн-, с.Шамово, вул. Степна. 7 /поряд з
технікумом/.
А

А

А

Пральні машини “Зіро
•очка’’,
23-61-20 з 9.00 до 16.00.

по

дзвонити

телефону

Рейки і котел “Тайга" за домовленістю. Тел. 55-81-38
після 16.00.
Дитячий манеж синього кольору, був у користуванні,
дно м’яке, приблизно за 350 400 карбованців. Дзвонити
протягом дня 27-45-78.
*ОБМІН
Кіровоград на Кіровоград
Однокімнатна квартира в районі Жовтневої революції
9-поверхового
будинку
і
машину
ВАЗ
210‘
двокімнатну квартиру в районі Попова. Жадова.
А А А
Кіровоград на Кіровоград
Двокімнатну квартиру в центрі міста на дв
нокімнатні. одну можна з частковими вигодами.
56-83-12.
* * *
Будинок три кімнати, прихожа, велика кухня.__ г..
дор, веранда, в будинку є вода, газове опалення. В
дворі цегляний сарай, погріб, фруктові дерева. Новомиколаївка, авт.
104. розмінюємо на півбудинку і
двокімнатну квартиру. Флігель з газом і двокімнатну
квартиру або дві двокімнатні квартири. Тел. 27-05-96
18.00 до 21.00 запитати Ларису.

Однокімнатну приватизовану квартиру
___ г; /16.1 кв.м/ і
гараж в районі Соколівки на двокімнатну
двокімна
квартиру.
Тел. 55-04-27.
А

А

А

Трикімнатну квартиру в районі Черемушок жилою
площею 45 кв. м. на двокімнатну і однокімнатну або
^ві^вокімнатні з усіма зручностями. Тел. 56-69-72 після

НАЙМУ
Квартиру з усіма вигодами, порядок гарантую, або
шукаю спонсора, який домоміг би вирішити питання з
житлом, або матеріально для відкриття своєї справи.
Звертатися по телефону *23-64-81 з 17.00 до 19.00.
Сім’я військовослужбовця найме квартиру з усіма
зручностями або півбудинку з газом на 3-4 роки. Тел.
в Кіровограді 27-49-11 /у будь-який час/.

°
НА ЦВИНТАРІ
Дама у нічний час іде
повз цвинтар І раптом
помічає якогось чоловіка.
— Вибачте, — каже
вона. — можна я піду з
вами? Тут, біля цвинтаря
так страшно...
— Звичайно ж, мадам.
— Щиро вам вдячна!
А ви самі не боїтесь тут
прогулюватись?
— Боявся, коли був
живий...
НЕВРОЖАЙНИЙ РІК
Французький
мандрівник на одному з
тихоокеанських островів
питає тубільця:
— Ви справді залазите на таку високу пальму,
коли настає час збирати
кокосові горіхи?
т- Ні, — одказує той,
— за нас все робить
вітер.
— А як немає вітру?
— Тоді в нас це
неврожайний рік...

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

Французькі

В АВТОМАГАЗИНІ
— Який із цих авто
мобілів найшвидший? —
питає покупець.
— Он той “Ягуар",
мсьє, — запопадливо по
Він
яснює продавець,
розвиває таку шаленну
швидкість, що коли ви
сідаєте у нього о дванад
цятій ночі, о червертій
ранку ви вже розгулюєте
центром Парижа!
— Ні, не треба мене
не влаштовує!
— Чому?
— Скажіть самі, що я
робитиму в Парижі о чет
вертій ранку?
БУДИЛЬНИК
Шеф
робить
заува
ження молоденькій сек
ретарці:
— Ви.» мадемуазель,
ранку
кожного
Невже у
запізнюєтесь,
вас немає будильника?
— Є, але він дзвонить
саме тоді, коли я сплю...

Запрошуємо до співробітництва
фірми, тимчасові творчі колективи, при
ватних осіб зі своїми обсягами робіт.
Пільгове оподаткування по всіх ви
дах діяльності, виключаючи посеред
ництво. Найвищий фонд заробітної плаТИ.

Довідки по тел.:
22-78-93, 22-87-00.
З 9.00 до 18.00.
X
Колектив редакції газети висловлює
глибоке співчуття колишній працівниці
Басенко Олені Кирилівні з приводу
тяжкої втрати — смерті її матері
Софії Мефодіївни.
СТАРШОКЛАСНИКИ! СТУДЕНТИ!

Починає працювати школа астологів
“Говорящие
звезды".
В
ній
вас
навчать
будувати
гороскопи
відкриють потаємні знання древніх.
Адреса: вул. Щербаковська, 22 /поряд з 9-поверховим
будинком
по
вул.
Жовтневої
революції, 1 54/.
Тролейбус №№ 1, 4. 7 до зупинки “вул. Габдрахманов'а".
Запис по п ятницях і суботах з 14.00 до 16.00.
ПРОДАЮ
Набор пятисекционной мебели черного цвета “Свирь"
для
жилой комнаты.
Производство
"Пермьмебель".
Адрес: ул. Гоголя. 85.

Телефони: 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; оголошень —
22-59-82; бухгалтерії — 22-47-22.

Обласна друкарня, N. Кіровоград, вул. Глінии, 2.
Газета виходить щосуботи.
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