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КЛУБ
ЗНАЙОМСТВ
Надіюся одержати лист від симпатичного струн
кого одинокого чоловіка або вдівця 38-50 років,
доброго душею, спокійного, непитущого, котрим
має своє житло Можливо, він сам виховує дітей
і зі своєю сім’єю міг би стати для мене надійною
близькою і дорогою людиною. Мені 42 роки. 168
см. самотня, дітей немає, добродушна, симпатична,
хочу переїхати Подробиці при листуванні. Пишіть:
317900, Кіровоградська область м. Олександрія-8.
до запитання, паспорт І-ОЛ N2 692329
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Аб. 364.
Мені 43 роки. 183 см. розлучений, робітничої
професії, маю квартиру, спиртного не вживаю Для
створення сім'ї хочу познайомитися з жінкою
/можна з дитиною/ до 45 років, згодною пе
реїхати до мене жити. Подробиці при листуванні
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Аб. 365.
33-170-70, українець, за характером дуже доХочу зустріти
брии. шкідливих звичок не маю
Передусім
дівчину, котра не була одруженою
відповім на лист із фото.

Сергій.

Аб. 366.
155 см, середньої повноти,
Мені 38 років,
розлучена, непогана собою, характером добродушна. синові 13 років, живу ~в двокімнатній
......... -.............квартири^
—г
Хочу познайомитися з розлученим чоловіком 38-48
років,
без ШКІДЛИВИХ звичок,
-іо—-л«
котрий тиіг
зміг Би
би
.... до _____
Подробиці при листупереїхати
мене жити
ванні. Пишіть: Кіровоградська область, м. Олекл до запитання,
пред'явникові паспорта
сандрія-8,
з
І-ОЛ Н? 542404

Ніна.

Аб. 367.
1\

І

Я народився 12 березня 1942 року,
175-64. і
І українець, був жонатий, .дітей немає, характер і
\ захоплення і заняття розитивні
Бажаю зустріти
1 добру« 31 щирими пориваннями жінку. Бажано у
\ шлюбі
мати
дітей
Г\іліи\ть\
32.2.607.

\ £,
\

...

, nie

АБ. 36Б.

А і
*Ч>

у'ч
w»
у'Ч
s

•

АV
/ч
А
АV
АФото

І

Мені 29 років, середнього зросту, освіта серед
ня спеціальна, робітник, характер урівноважений
Буду радии познайомитися для створення сім'ї з
простою доброю жінкою до 40 років. Згоден на
переїзд.

Андрій.

Аб. 370.

Бажаю зустріти чоловіка 40-45 років не нижче
172 см,
доброго,
веселого, надійного,
котрий
згоден на переїзд. Мені 37 років. 162 см. українка,
____ _____ _ спокійна, добра, ^уважна,
уважна,
житлом
забезпечена,
Виховую
незрадлива, люблю домашній затишок
років,
освіта
середня
спеціальна.
доньку
10
— напише мені чоловік із серйоз
Сподіваюся, що
ними поглядами на життя. Відповім ц^а лист із
фото

Аб.

371.

Познайомлюся :з дівчиною 30-40 років, порядною. доброю, не схильною до повноти. Мені 44
роки, 176 см, приємної зовнішності, освіта вища,
матеріально і житлом забезпечений, спокійний,
стриманим, без шкідливих звичок.

В.ГРИБА

ЩО КОГО НАЙБІЛЬШЕ
ХВИЛЮВАЛО в кінці
МИНУЛОГО РОКУ
...ОБЛАСНУ
КОМІСІЮ
ПО
ВПРОВАДЖЕННЮ ЗАКОНУ ПРО
МОВИ — хто де якою мовою
розмовляє й пише. Комісія уточ
нила вимоги до службових осіб
щодо володіння українською мо
вою і запропонувала деяким на
вчальним закладам, зокрема, в м.
Олександрії
перейти
на
ук
раїнську мову навчання й викла
дання до кінця 1993 р.
...СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ
ЖИТЕЛІВ, КОТРІ НЕ МАЮТЬ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ — перебої в
постачанні балонів з пропаном
бутаном
або
й
повна
їх
відсутність. Причини тут не ТІЛЬКИ
в напружених економічних сто
сунках України з Туркменією та
Росією. Подейкують, що балони
пересікали кордони рідної землі
для
майбутнього
продажу
в
сусідніх державах схованими від
митників у ... моторах пасажирсь
ких автобусів. Досить іскри...

»
Працелюбний чоловік 41 раку. А 80 см. 88 кг,
і освіта агрономічна, багато чого хорошого
------ _ вмію
1 робити своїми руками. Матеріально забезпечений
»
І погано. Трохи курю, спиртне вживаю помірно /по
/ святах/. Хотів би працювати в селі чи в якомусь
/ кооперативі Познайомлюся з жінкою 30-40 років
7
донькою чи двома, але не з сином.
Тільки.
/ ооронь божо не з наркоманкою
/
Аб. 369.

...ШКОЛЯРІВ — відсутністю
підручників з історії України.
Мається
на
увазі
таких
підручників, які трактують історію
за сьогоднішніми вимогами. За
вчорашніми — можна відшукати
книжечку. За позавчорашніми —
теж (хоча ціна вже завтрашня). А
сьогодні кожен викладач диктує
учням конспект як бог на душу
покладе.
...ДЕМОКРАТІВ — наявність
подекуди на стінах, парканах,
плакатах радянської символіки.
яку ще не встигли видовбати,
позривати, розколупати й замаза
ти.
...ПЕНСІОНЕРІВ
— шалене
підвищення цін на хліб і зникнен
ня з продажу молока, яке завдя
ки відносній фінансовій доступ
ності було для малоімущих ста
риків другим хлібом.
...ПРИВАТНИХ ТОРГІВЦІВ —
можливе прийняття новим уряввваааоаваапоаяааааацяяяаяяяяаяяяяя|

дом нових законів, згідно з яки
ми продаж десь на вулиці губної
помади чи жувальної гумки (який
давав можливість відморозити
собі все на світі, але заробити
хоча б на хліб і неіснуюче масло)
знову стане стоашним злочином.
...ПАСАЖИРІВ — зникнення
бензину й іншого пального, через
що до сіл області хоч пішки йди.
...ВЛАСНИКІВ
ХУТРЯНИХ
ШАПОК — яким засобом захисти
ти від молі соболів, нутрій та
фредок у шафі, оскільки на голові
носити їх немає сенсу — зірвуть
разом зі скальпом.
...ЗАКОХАНИХ — відсутністю
сил для реалізації своїх почуттів.
Багаті закохані вкладають усю
енергію в переведення купонів у
рублі, рублів у марки, марок у
долари й навпаки, а убогі зако
хані
весь
шал
свого
серця
віддають багатіям у чергах за
хамсою.
...КРАЄЗНАВЦІВ — чи вдасть
ся
перевезти
з
Франції
в
Кіровоград речі Володимира Вин
ниченка. Вдалося! Речі стали му
зейними експонатами, і тепер
можна з полегкістю перевести
дух!
Передихнули!
Продовжуйте
список далі самі.

Аб. 372.
Мені 36 років, на вигляд молодшим, приємної
зовнішності, волосся русяве, очі голубі, зріст 165
см.
вага відповідає
зростові.
Розлучений,
не
зловживаю спиртним і зовсім не курю, здоровим,
добродушний, трохи запальний, але не злопам'ят
ний, ненавиджу брехню і не прощаю зрад. Погано
забезпеченим матеріально. Хай мені напише жінка,
бажано розлучена, без дітей і шкідливих звичок,
з розумною різницею у віці, котра впевнена, що
може бути хорошим, вірним другом.

Аб. 373.
Мені 32 роки, Козерог. 170 см. світловолоса,
струнка,
освіта середня,
житлом
забезпечена
одруженою не була. Познайомлюся з чоловіком
30-38
років,
добрим,
чуйним.
без
шкідливих
звичок, котрий буде вірним і люблячим другом на
все життя.

Аня.

Аб. 374.

ДО УВАГИ ШАНУВАЛЬНИКІВ КЛУБУ
“ВАШІ КУМИРИ”!
У
зв'язку
з
реорганізацією
клубу
просимо
тимчасово не надсилати нам ні грошей, ні замов
лень на фотографії. Про відновлення прийому
заявок
та
умови
їх
виконання
ви
будете
проінформовані згодом.

ДО УВАГИ АБОНЕНТІВ 1 ЧИТАЧІВ
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“КЛУБУ ЗНАЙОМСТВ”!

Дорогі друзі' У зв'язку з майбутніми змінами » І
умовах роботи клубу просимо поки що не пг/мг-м І
лати ні оголошень про знайомс+во. ні гоошейґ пЛЇ.
відновлення прийому об яв ми повідемНИМе додат І

Новий рік
Антоніна
Червінська зустріла із по
чесним званням народної
артистки України, Пред
ставляти
це
ім’я,
ду
маємо,
не Ьарто: наш
тижневик
неодноразово
писав
про
солістку-вокалістку театру обласної
філармонії. їй аплодували
глядачі
США,
Франції.
Німеччини,
багатьох
інших країн світу. Тож
нас, по-правді, не здиву
вав грудневий Указ Пре
зидента
України,
який
гласив: “За значний осо
бистий вклад у збагачен
ня культури і розвиток
української національної
культури присвоїти зван
ня "Народний артист Ук
раїни" Б ар сь кому Михай
лу
Іллічу.
художньому
керівнику — директору
Кіровоградського облас
ного українського музич
но-драматичного
театру
ім. М.Л. Кропивницького,
Червінській Антоніні Ми
колаївні,
солістці вокалістці
театру
ук
раїнської -музики, пісні і
танцю
“Зоряни"
Кіровоградської обласної
філармонії".
“МК" приєднується до
численних привітань на
адресу наших земляків і
висловлює їм побажання
і надалі нести добро не
вмирущим
українським
словом, піснею, танцем.
Фото В. ГРИБА..

* Злодійські

новини

№ ЗНИКАЮТЬ ОПІВНОЧІ, ЯЙЦЯ - ТЕЖ
Півень кукурікнув. Новий. 1993-й рік
рушив засніженйми полями і міськими
вулицями — його час прийшов. Аст
рологи
ще
довго
сперечатимуться,
який же це нині рік: одні стверджу
ють.
що Півня,
інші, вказуючи на
розташування планет і сузір’їв — що
Курки.
Бог
з
ними
— нехай
доходять
консенсусу, для нас же. людей з більш
земними клопотами, важливішим ви
дається не визначення статі якоїсь
міфічної
птиці.
а
ціна
на
цілком
реальну курку /чи півня/ в сусідньому
гастрономі, а тим паче, на ринку. Ціна
ця.
як
відомо.
сягає
все
астрономічніших висот. З грошима ж не у
всіх надто розкішно, особливо в тих.
хто не працює.
Тому 120 курей, які зникли вночі в
невідомому напрямку з однієї з пта
хоферм Компаніївського району, влас
ним
життям
розплатились
за
не
стабільну
економічну обстановку
в

державі. Воно, звісно. їх би все одно
з’їли, але ж тут. плюс до всього, ще
й украли...
Багатий роками, але не грошима
/оскільки не
працює/,
такий
собі
громадянин Р. з Петрівського району
курей не крав, але піймався на тому,
що цупив з колгоспного складу яйця.
Вони сьогодні стали "золотими ’, тому
якщо
розслідування
доведе.
що
кількість
вкраденого
справді
відповідає дійсності /близько 3 тисяч
яєць/, непрацюючому Р. будуть непе
реливки. Порахуйте самі, на яку-то
суму, за нинішними цінами, потягнуть
збитки.
Самогону, за який підприємливий
громадянин розплачувався колгоспни
ми яйцями, уже нема, а неприємності
чоловікові світять. Незважаючи на те.
який же справді рік на вулиці — Півня
чи Курки.

О. СКИРТАНЬ.

НА КАВАЛЕРІЙСЬКІЙ —
КОНІ ДОХНУТЬ...

декрети були
і в 1917-ОМУ • • •
Січень лютує. І січе. І б’є «авідли
новими цінами й добрячими мороза
ми.
З
Новим
Роко*
ЛМВ в
співгромадяни, з новим етапом
в
боротьбі за далекий і непристу
ринок — такий же далекий 1 "Р** р
ний як колись обіцяний комунізм.
Кажуть, ринок, він там, попереду.
І до нього, як водиться, треба ит
йти переборюючи труднощі, власну
лінь і неорганізованість. Аби до
гось, врешті-решт, приити.
'
Ми прийшли. До буханця хлібаі в
40 карбованців і шматка м яса майже
по тисячі суверенних за кілограмНашим
дідам
навіть
у
наиг?.
рашнішому сні таке не приснилось ои.
Батьки дивляться, спльовуючи, дають
оцінку нашій економіці з політикою і
згадують благословенний застій, ма
ми тільки ойкають...
Старі
люди,
навчені
гірким

смійтеся,, це
серйозно: на

атмосферного
повітря
серед міст України зай
колишній Кавалерійській має планку значно нижчу
вулиці, а нині ще вулиці від середнього рівня за
імені С.Орджонікідзе, не газованості. Наприклад,
так давно звалилась з ніг за рік від стаціонарних
сама звичайна коняка. джерел в Кіровограді ви
Приїхала собі з хазяїном кидається в повітря десь
з села до Кіровограда, біля
28
тис.:
тонн
спустилась по Колгоспній шкідливих
речовин.
У
вулиці через арку до сусідньому з нами Кри
“Червоної зірки" і ... далі вому Розі ця цифра знач
їхати не змогла — щось но більша — до 1 млн.
трапилось у нещасної із 290 тис. тонн, а наприк
здоров’ям, надихавшись лад в Одесі — 107. Чер
“цілющого”
червоно- касах — 63, Херсоні —
зорівсько-гідросилівсько
70,
Полтаві
—
9.
го повітря.
Дніпропетровську — 321.
Беручи до уваги ви Львові —г 26.
щезгаданий
випадок,
У нашому місті, як
“МК” вирішив з’ясувати,
який стан
повітряного
середовища
в
Кіровограді,

наскільки

він впливає на наше да

леко не богатирське здо

ров’я.
Ми

керівника сектора охоро
ни атмосферного повітря

ров’ю городян завдає ав
тотранспорт. На його до
лю припадає десь 50-60
процентів викидів усіх
небезпечних
речовин,

охороні природи Г.О.Де-

мчишиній
та
до
завідуючого відділом ко
мунальної гігієни облас
ної
санітарноепідеміологічної станції

м.Кіровограда О.А. Бело

вулицями дуже незручно:
при
невеличкій
швид
кості надто багато вики
дається небезпечних ре

у

човин

та

повітря,

циркуляція

— Перш за все слід
сказати, що наше місто
по рівню забрудненості

якою,
в
Єлизавети
Петрівни,
імператриці
російської спитали, якої

в

центральній частині міста

слаба. В .результаті цього
вихлопни

ми'газами деяких вулиць
центру

міста

перевищує

гранично допустимі нор

ми. Що ж стосується ав
томобільних

то

доріг,

найбільш високий рівень

загазованості є на вули
цях з транзитним рухом

По

Короленка,

—

лтавській.

Медведева,

Жовтневої революції, Ге-

роїв

Сталінграда.

Кол

госпній. Ор джонікі дзе.
Найбільш

сильно

за

бруднене повітря на вул.
Оржонікідзе.
в
районі
зал’гзничної арки /згада
ли
нещасну конячку?/.
Так ось, тут діє кілька
факторів: викиди небез
печних речовин з тери
торії “Червоної зіркй",
“Гідросили" та залізниці
/окис
азоту,
сірчаний

патимуть
інформацію і3
різноманітних
чуток.
З такими
людьми за
вжди
легко
працювати
Тому будемо сподіватись,
що генерал майор Крав
ченко “спрацюється" там,
у міністерстві, а ми, жур
налісти,
“спрацюємось’
тут, із його наступником,
теж до речі генерал май
ором В.О. Хмелем, який
до цього працював в Тер
нопільській області. Важ
ливо, щоб ті зернята лю
дяності й інтелігентності,
які
залишив
після себе
колишній начальник УВС.
проросли в душі кожного
працівника міліції, не зва
жаючи
на
займану ним
посаду і рівень вихова
ності.
Добро,
воно
в
міліцейському мундирі,
тричі добро.
О. ПИЛИПЕНКО.

на

окису

від вагранок

“Червоній

а

зірці”,

також у зв’язку із скоро

виробництв

ченням

та

дороговизною на бензин,
викиди небезпечних ре
зменшились десь

човин

на 6-7 тис. тонн. Так що

поки в країні економічна
криза — дихайте глибше,

автотранспорту
/бенз/а/перен/.
сви

Умовно все місто можна

нець/,

пиляка,

погана

циркуляція повітря.
Найбільш
завзятими
забруднювачами міста з
числа
промислових
підприємств
є
заводи:
“Червона
зірка”.
“Гідросила”. а також за-

потім

бо

розбити
чисту і

пізно'.

буде

на дві зони
брудну. ' Правий

берег

річки

пиво

район

Інгул, особ
Фортечних

валів і вулиці Жадова —

чистий.

Лівий

'

берег

брудний, особливо центр.

Ковалівка,

Кущівка

та

вод
імТаратути.
олійноекстракційний
комбінат,
асфальтно-бе

Катранівка.

тонний
завод.
Всі
ці
підприємства викидають

знизити рівень пиляки та

викиди не
гранично
норм?
Рівень

перевищують
допустимих

забрудненості

Що ж стосується того,
треба

Що

зробити,

або

загазованості, то фахівці
вважають,

що

варто

е

теплі місяці поливати ву
лиці,

вивести транзитний

транспорт за межі міста»

засадити в місті дерева
ми

та

травою

всі

зем

ельні площі, щоб у суху
погоду не було пиляки.

пилякою в місті переви

І на останок дві пора

Щує встановлені норми у

Ди

Два рази. Найбільш аскраво це видно в районі
Балашівки
та
заводу

їхнього
перебування У
“неспокійному” місті: як

“Червона

зірка".

Допустимих норм
диться і на викид
районі “Червоної
ТЕЦ, залізничного
лу.

За

/

доопаленню

по

вуглеводу

газ,
вуглекислий
газ,
сальвент/. вихлопні гази

У
повітря
вуглекислий
газ, окис азоту, фармальДегід, сірчаний газ тощо.
Але що цікаво і дивно: ц:

20-25
—
промислові
підприємства.

в у.

й

повітря

близько
20%
складає
приватний сектор і лише

А тепер зазирнемо в
історію. Існує легенда, за

ковником, а зовсім недав
но — генералом майором,
саме при його керівництві
обласна міліція
/особли
во, управлінський апарат/
стала “виходити на люди”,
вилущуючись із скованого
довгими роками панцеру
таємничості і надсекрет-^
ності.
Для
журналістів,
котрі
займаються
міліцейською
тематикою,
часи Кравченка стали зо
лотим періодом, оскільки
Юрій
Федорович.
на
відміну від його поперед
ників, ніколи не ховався
ні
з
якою
інформацією,
пояснюючи
це
“службо
вою таємницею”, а навпа
ки,
старався
повідомити
жителям області про най
меншу НП, яка сталась в
міліції. Логіка
зрозуміла
— нехай краще люди про
читають
про
те,
що
скоїлось, в газеті чи по
чують по радіо, аніж чер

Під кінець минулого ро
ку розпрощався з своїми
колегами і Кіровоградом
колишній
начальник
об
ласного
управління
внутрішніх справ генерал
майор міліції Ю.Ф. Крав
ченко.
Він
переведений
на роботу до Києва, де
працюватиме одним із за
ступників
міністра
внутрішніх справ України.
Воно зрозуміло: розумні
люди
скрізь
потрібні
і
чим більше їх
буде
у
вищих
ешелонах
влади,
тим швидше, можливо, і
в нас вирішиться питання
про
перетворення
нинішньої держави
в
цивілізоване
суспільство.
Хоча, якщо відверто, то
знадобиться для цього ще
не один рік, і навіть не
десять;..
Саме в
Кіровограді
Юрій Федорович Крав
ченко став спочатку пол-

чить,
і
забрудненість
міста не така вже й знач

на. Найбільше- лиха здо

обласного управління по

лиці могли розвернутися
дві карети...
Карет уже давно не
має, а ось сучасним ма
шинам рухатись такими

ПЕШОб

ХТО

Дивіться,

ЧАС РОЗЛУКИ НАСТАВ

відомо, існує велика про
блема з водою, в резуль
таті чого надто велике
промислове виробництво
розвинене слабо, а зна

до

звернулися

ширини вулиці слід буду
вати
в
місті
Єлисаветграді,
вона
відповіла, що:
— Треба, аби на ву

досвідом і збагачені життєвим, часю
повторюють — “Христос терпів і нам
велів^ Ми терпимо. А що пишається
побити? Поки в столиці чубились за
портфель і кричали під парламентом
“Геть
пекарі пекли хліб, вихователі
витирали
в
дитсадку носи нашим
дітям а міліція- ловила грабіжників і &
підпилих ВОДІЇВ. Кожному
своє.
®
Кажуть, що оцей уряд нас все таки
вивезе з фінансової ями. Його декре
ТИ розв’язують руки підприємцям, Що
дбають про виробництво товарів, при
щемлюють хапуг, що багатіли на еле
ментарній спекуляції,
дають змогу
стати на рівні з “міськими цінамд і
“сільським". Будемо сподіватись на
краще. Інакше, якщо не стане і віри,
тоді й ринок не допоможе.
З Новим роком?
О.ПИЛИПЕНКО.

•

загазованість

Ні, не
абсолютно

Після свят

•

минулий

Вище

прихо
сажі в
зірки”,
вокза
рік,

що

городянам

ви

дороги

час

стоїте на вулиці,

намагайтеся

якомога

під

знаходитися

далі

—

від

там

краю
менше

вихлопних газів, і не ди
хайте глибоко біля авто
стради?

у

зв язку з рядом заходів

О.ЛЕСІВ.

*****************
ВІДЕО
ВІДЕО

ВІДЕО

МП “ПОГЛЯД” м. КІРОВОГРАД,
ПОЛТАВСЬКА, 72
СЕРЕДА, 6 СІЧНЯ
Мультфільми Діснея.
“
11.30 Мої щасливі зірки’’. Комедія. В головній ролі Д. Чен.
13.30 “Американський орел”. Бойовик.

10.00

15.30

Фантастика.

“Перемога".

17.30 “Концерт з того світу". Жахи.
19.30 “Лілі була тут". Мелодрама.
21.30 “Літо за містом”. Фільм для дорослих.

середа

четвер

■ 6 СІЧНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

Й 7 СІЧНЯ
уТ (1 ПРОГРАМА)

7.00 “3 сьомої до дев’ятої“.
9.00 “Попелюшка”. Балетна виста
ва. 10.40 “Різдвяні казки". 12.00
УТН. 12.10 Художній фільм ’Бо
детаун'' 38 серія. 12.25 Прем'єра
Т ільму “Свят вечір". 16.00 УТН.
6.10
“Канал
"Д".
Святкові
сторінки 17.10 Різдвяні пісні ви
конує хор "Відродження”. 17.45
Вервиця
18 15
Музична
казка
“Білий олень". 18.40 Мультфільм
“Вовка у тридев’ятому царстві".
19.00 УТН. 19.20 Акценти. 19.30
Літературна
студія
"Основа".
20.15
Циркова
програма.
20.40
Реклама 20.45 На добраніч, діти
21.00
УТН.
21.20
Спорткур'єр.
21.30 “Небо і земля нині торже
ствують" 22.00 Свят вечір. 22.50
УТН.
23.00
Різдво
христове.
Трансляція різдвяної божествен
ної літургії з Софійського собору
в Києві.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”

8 00

ЧЕТВЕР, 7 СІЧНЯ
“Американська

казка".

Мультфільм..

11.30 “Зброя бога”. Бойовик. В головній ролі Д. Чен.
13.30 “Великий Джон". Бойовик.

15.30 “Перемога-3". Фантастика.
17.30 “Кубло білого черв’яка”. Жахи.
19.30 “Полум’я в душі". Гостросюжетний
21.30

“Грецька

смоковниця”.

Фільм

для

фільм
дорослих.

П’ЯТНИЦЯ, 8 СІЧНЯ
10.00

“Гулівер".

Мультфільм.

11.30 “Прокурор хитрун". Бойовик.
13.30 “Зоряні війни". Фантастика.

головній £олі Д. Чен.

В

17.30 “Хто вбивці”. Жахи.
19.30 “К-2". Пригоди.

21.30 “Тямуще маля". Фільм для дорослих.

СУБОТА, 9 СІЧНЯ
10.00 “Білосніжка і 7 гномів”. Мультфільм.
11.30 “Операція А". Бойовик. В головній ролі Д. Чен.
13.30 “Зоряні війни”. Фантастика.
17.30 “Ніч живих трупів". Жахи.
19.30 “Просочитися в каналізацію^*.

Бойовик.

21.30 “Сексуальна відповідь". Фільм для дорослих.

НЕДІЛЯ, 10 СІЧНЯ
10.00
11.30

“Долина

папороті".

“Операція Б".

Мультфільм.

Бойовик. В головній ролі Д. Чен.

13.30 “Зоряні війни 3”. Фантастика.
15.30 “Мисливці за головами". Фантастика, жахи.
’ 17.30 “Капітан Америка". Бойовик.
19.30 “Жорстке правосуддя". Гостросюжетний детектив.
21.30

“Пекельний табір". Бойовик

для дорослих.

8 10 Телефіпьм "Птах

РІ3^НЯ Трянсяція э к Святкова
літург’*гобору 12
гРолоДимир
-^^р^сь^го нар“^6/; 'зви-

ча' У
фільм
12 55 ХУ’
дож/іи 13 20
м Р^Аетаун".
39
сер’0 капелюсі” Ф’льм
"Вся
спра® -Три гор,шки
13.55 Худ.
Ф|льМ15 00 УТН
і5^я Попелюш
КИ
«раси
15.40 у
Увійшли у
СВ!Т хвое. Концепт Лаи святиться
ім Я1635 Диво-коля Дух®вої МУЗИки ^ГО дитячого Хг?
кИ
Виступ веЛИп?омовно1
камп-?^ Держтеле
?7 05 в Винниченко 9"
УкРа,ни.
51.“

'■т„н%а

■ 8 СІЧНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
8 00 УТН 8.10 Науково популяр-,
ний фільм “Мистецтво та релігія"
8.40
Співає
Роман
Копов
9 10
Художній
фільм
"По-модньому".
10.20 Концерті 13 05 Худ
фільм
"Бодетаун". 40 серія. 13.30 Кон
церт української пісні. 14.00 Бал
чемпіонів
15.00 УТН. 15^10 Серй
Програма
озні
жарти
Телевистава
мультфільмів.
16.05
17 55
"Хто
дасть
мені
крила".
Програма передач. 18.00 Музичне
ревю. Додаток до програми “Класюніор бізнес". 19.00
УТН.
19.20
“Наші вітаня". Концертні замов
лення (Кіровоград). 20.05 Реклама.
20.15 Музичним фільм "І доки на
землі існує любов". 20.45 На до
браніч,
діти
2100
УТН.
21 20
Спрткур’єр.
21.35
Худ
фільм
"Сільва". 1 і 2 серії. 00.00 УТН

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”

їрж-З»

ПХ'ЇЙ
4.55 Программа передач.
5.00
04.55 Программа передач. 5 00
Новости. 5.20 Утренняя гимнасти ^мУ" 23 40 Ест*,льмУ "По мод- Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ТраАна програма
ка. 5.30 “Утро". 7 45 Фирма гаран да 20УуТН
ка. 5.30 "Утро". 7.45 Фирама га
тирует. 8.00 Новости. 8.20 "Шел
рантирует.
8.00
Новости
8.20
ковая
кисточка".
Мультфильм.
"Клуб путешественников" (с сурдо
д
8 45 Поет В Девятов 9.05 Тайна
переводом).
9. 10 Старые добрые
Снежной
королевы".
1
серия.
8^ТиП₽°2№ предам
7 00 сказки.
“Конек-Горбунок"
10.30
10.25 "В мире животных". Кон
Америка с М.Таратутой. 11.00 Но
курс красоты собак. 11.00 Ново Н°°7ДО Святки ЙРСННЯЯ гимнасти
вости (с сурдопереводом). Домо- ,
сти /с сурдопереводом/
Домо- К2гвсКОИ
кРаснОлСЗамице Анаста- сед. Дневной коноэцспресс. 1 1 20'
сед. Дневной киноэкспресс 1 1 <и си'5 -он воскРеДс?рск°го
края.
“Здравствуйте, я ваша тетя" Худ.
“Когда
мне
будет
54
года
?ГША) 8 45 Тайна
Мультфильм
Худ.телефильм . 12.45 "Поликлини
13.00
Гармония". Ху
₽ ? ЯЕГРИЯ
9Н55Н^ КОРО' телефильм
ка кота Леопольда". Мультфильм
дожественный
телефильм
13.55
„пя |,ас
Епископ п 5
Встреча Резерв выпуска. 14.00 Новости (с
12.55
“Полнозвучный
"Галеон
Худ.телефильм из криминального л “.о) о концерт " Василии (Род
сурдопереводом). 14.20 Пограмма
3 .Л
1 ’ 10
РЇп” СТудии Остансериала “Охотники за шедевра
передач. Предприниматель.
14.25
ми". 14.00 Новости /с сурдопере ^альна” Рождественс*]"
МУзм- "Бридж".
14.50
"Бизнес-класс".
водом/
14.20 Программа перс
ма Л”я летеи '2 Го
пР°гр.-»м- 15.05 “Блокнот". 15.10 Поет Л.Тру
дач. Предприниматель. 14.25 "Те- резер« выпУска
,’з 0®еА"
«2 55
хина. 15.20 "Незнайка в солнечном
лемикст". 15.10 “Блокнот" — фир
прСм
'^^0 Вручение городе".
Мультфильм
16.00 Ре
ма “Выбор". 15.15 "Незнайка в «Асийских
Р°^ам 1992 гОДаИИ
Тр„угф- пау. зерв выпуска.
16.05 "440 герц".
Солнечном городе”. Мультфильм
20 Рождест- Музыкальная программа для под
16.15 "..До шестадцати и стар Ренская елка” ц
ше". 16.55 Резерв выпуска. 17.00 їомл Союзов. )4одлоан°м зале ростков. 16.45 "Дело”. 16.55 Ре
Новости. 17.20 Программа пере
зерв выпуска. 17.00 Новости. 17.20"*
опсрсвоА°м)
іГ9,?овости
дач. 17.25 Кино до востребоваг сурД
ма передач. 14о 20 Програм Программа передач. 17.25 Ретрос
ния. 17.55 Резерв выпуска. 18.ЦО
ок Об Тслемемиіп Уездный час. пектива фильмов режиссера Вале
Худ.телефильм
"Возвращение
Ч Знайка
л
Солком’5 30
' Не
рия Рубинчика Пролог. 17.45 “Че
Эдем". 18.50 “Театральные встре
Мультфильм.
16 05 ком
городе ", ловек и закон". 18.15 Америка с
чи". "Рождество в доме Шаляпи
16.45 ’’Ц)о вТа“цы танцы. М.Таратутой. 18.45 “Поле чудес",
на". 19.40 Спокойной ночи, малы , танцы*
~
ио Развлекательная 6 С
СпоРтив- 19.40 Спокойной
ночи.
малыши.
ши. 19.55 Реклама. 20.00 Новости.
Реклама.
20.00
Новости,
20.35 Программа передач. 20.40
17.4б ХуД. ТЄЛЄфИл
програм ма. 19.55
передач. 20.40
Звучит русская духовная музыка
м “Просите, и 20.35 Программа гсрс.
будет вам
1-Я и
21.00 Рождество Христово. Транс
Спокойной ночи" г я серии. 19.40 Художественный фильм1 “Коррида
ляция из Богоявленского кафсД
на
Елисеиских
полях"
из сериала
м ал ыпі и
реклама.
20.00
19.55
рального собора г.Москвы.'
“Приключения частного детектива
.__
20.35
Программа передаНовости.
7
Г ” .. 20.40 Лотто Нестора Бурмы" (Франция). ВИД"
• Миллион".
21
Рож дествен- представляет: 22. 10 "Политбюро”.
ские
встречи".
в
22.45 "Музобоз".
23 45 Человек
Алла
Пугачева.
29 чп приглашает недели. 00.00 Авто-шоу. 00 15 Пло
Новости.
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 23.60 Программа пео°1
щадка
обоза.
В
перерыве
(01.00)
„
Час ділових людей. 7.55 Поклик Авторалли Париж-д”ВррДая' , 23.55
— Новости До 2.15
Водолія. 8.50 Паралелі. 9.05 ХуД1 25.
фільм “Марь я-искуссница"
10.20
’ Бурда моден" пропонує
ІО.ьи
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25
Антракт
Гурт
“Яблуко^.
'1и„
Худ.
телефільм
"Іможен
Час
ділових
людей
7.50
Док.
7.00 Віс.ті. 72п р
/Франція/. 2 серія. 12.35 Торг
фільм
“Свята
земля".
9.35
7.25
овий дім "ТІНКСГ 12.40 Селянсь Мультфільм. 8 4о ..гГеклама
Мультфільм. 10.25 “Справа була в
ке
питання.
13.00
Вісті.
13.2 о 9.20 Мульти-пульти о 7п°-Р'ЗД0а"
Івангороді".
10.55
"Санта-Барба
Свято у ~
Реклама.
13.25 Балет Санкт Пе Замоскворіччі”
”
1 1К
11’
10.25 Концерт анД^г;? Дозвілля, ра". 116, 117 серії. 12.35 Торговий
тербурга.
14.15
Мул ьти-пульти.
дім
"ТІНКО
”
.
12.40
Селнське пи
музики. 11.10
1 Ю наР°Дно«
14.25 "Спаси боже, люди твоя
“Пере- тання. 13.00 Вісті. 13.20 Реклама.
15.00 Сигнал. 15.15 Там-там нови дчуття любові" У,?7
ворона.
14.15
Нос
ни.
15.0 Студія
“РОСТ”.
16.00 1300 Вісті. 13 20 Реклам°а1ЬК13°^ 13.25- Біла
тальгічні
посиденьки.
14.45
ТеТрансросефір.
16.50
Худ.
т«"
енцикпгчг,
- в Фільм
13.25
15. 10 Там там новини.
лефільм
"Операція
"Моцарт . иросійська
14.10 Худ
ЧИКфЛ^Д1- лебіржа.
/Франція/ 10 серія. 17.25 Кіпре більше Ніколи" 15
рВ чет»ер I 15.25 Студія "РОСТ". 15.55 ТрасМажейка.
Репортаж
з
НАТО
росефір. 16.25 Худ. фільм “Опе
17.55
Опозиція.
18.45
Київська Чори. 16.00 МулЛ^ Р'здвяні ве- рація "Моцарт".
12 серія.
16.55
16 ,5 3
панорама.
19.05
Телебіржа Р.ОСІЇ в Росію/ оЛ,ЛЬА
Велике коло. 17.15 Баскетбольний
інформує.
19.20 Реклама.
19.25 Фаберже.
16.45 х Г ЛгаФ°н?оич огляд. 17.45 Уолт Дісней по п’ят
“Санта-Барбара". 117 серія. 20.15 •Операція '*Моцапт"У?,ь/Єлеф?лЧ"
Шоу-програма.
18.45 Но
Хроно. В світі авто- та мотоспор серія. 17.15 Наи^ <фРанФ«) 11 ницях.
ворічний
пиріг.
18.55
Реклама.
ту. 20.45 Програма "ЕКП”. Екран (Міс світу 92)
ід 4С5 В‘І?Іа 3 Рос" 19.00 Вісті. 19.20 Реклама
19.25
кримінальних повідомлень. 21.00 пиоіг
18
55 РаЄК»
18 45 Новорічний
Худ.
фільм
"Пока.
Колумб".
Ж'
Ре
8
клам
°°
“к-2" представляє: "Золотий овен
(Англія).
20.40
Спеціальний
ко
—
Різдвяний
приз
кінотавра •
21.55 Реклама. 2І.00 Вісті. 2^.20 •Ніагара". 21.00 Аз'емЛ^м Ф'ЛЬМ мерційний
вісник.
20.50
Реклама. 22.25 Давайте розбере во - як божий дао- ,1 „МрТЄЦТ’ Мультфільм для дорослих. 21.00
,п р РЄКЛа_ “К-2 представляє: "Фрак народу".
мося. 22.40. Спортивна карусель. ма. 22.00 ВістіД
22.45
“І
чути
було
вда 22.25 Спортивна карусель^гГзО 21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20
лині... ".23.10 . Музика
крупним "Фортуна" Шоу.6алеРтУСЄтПоЬдсс22 30 Реклама.
22.25 Спортивна кару
планом.
сель. 22.30 Вечірній салон.

КАН Л

10.00

п’ятниця

ОСТАНКІНО"

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2.
УТ-3

КАНАЛ “РОСІЯ" УТ2
УТЗ
*

(

'

КАНАЛ

РОСГЯ", УТ2, УТЗ

неділя

субота

■ 10 СІЧНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

■ 9 СІЧНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00
УТН
8 10
Ритмічна
гімнастика
8.30
Худ
фільм
’Сільва”. 10.55 Естрадна лрогра
ма
12 10 Доброго вам здоров я
12.40 Таланти твої Україно.. 14.40
1500 УТН
Телефільм “Дзвони”
для
Мультфільм
"Пастка
15.10
котів". 16 35 Кінофільм
Параджа
нов: я знімаю геніальний фільм".
Фільм концерт.
17.25
17.05
Мультфільм
Кругосвітня подорож
Віллі Фога". 25 і 26 серії
18 15
Телефан.
Хіт-парад.
19.00 УТН.
19 20 МВС повідомляє. 19 35 Худ
фільм "Бодетаун*
41 і 42 серії
20 25 Рідна мова. Освідчення в
коханні 20 45 На добраніч, діти
21.00 УТН. 21.20 Аи пі Київ. Рекла
ма
та
інформація
2125
Худ
фільм
"Милии.
любий,
коханий,
єдинии"
22 ЗО Вікно в Америку
23.00 Артмаидан 00 ЗО УТН 0.40
Мультфільм дя дорослих.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.55
Пограмма
передач.
6.00
Новости 6.20 Утренняя гимнасти
ка. 6 ЗО Субботнее утро делового
человека. 7.30 "Спорт шанс". 8.00
“Марафон-15 — малышам". 8.25
Дж. Милн "Винни Пух и все. все.
все". Премьера фильма-спектакля
кукольного
театра
"Волшебная
лампа". 9.20 Резерв выпуска 9.25
"Автограф по субботам". 9.55 "Му
зыкальный киоск”. 10.25 Авиакос
салон.
10.40
Бал
в
мический
11.40
Док
дворе".
"книжном
фильм “Выпавший из седла" из
серии "Золото нищих", Об олимпииском чемпионе по велоспорту
С.Копылове.
12.20
Технодром
12.30 Фильм режиссера Валерия
Рубинчика “Венок сонетов". 14.00
Новости
(с
сурдопереводом).
14.20 Рождественское благотвори
тельное
сюрприз-шоу
“Доброе
сердце-92".
15.30
Мультфильм
"Дракулито-вампиреныш".
15.55
Ультра-си.
16.55 “Красный квад
рат”. 17.35 “Пройдя сквозь годы"
(Баку). 18.05 Худ. телефильм “От
голоски
прошлого"
из
сериала
"Улица правосудия" (США). 19.40
Спокойной ночи, малыши.
19.55
Реклама.
20.00
Новости.
20.35
Программа передач.
Худ.
телефильм "Создатель звезд". 11-я се-’
рия (США). 21.35 Резерв выпуска.
21.40 “Брэйн ринг" 22.25 Резерв
выпуска 22.30 Авторалли ПарижДакар 23.00 Новости 23.15 Про
грамма передач. 23.20 Худ фильм
“Срок семь дней" до 2.-10

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ2,
УТЗ
7.00 Вісті. 7.25 "Свій погляд на
світ"
7.55 Паралельні світи. 8.40
“Для вас дівчатка та хлопчики".
8.50
“Гра без програша”.
9.20
Студія “РОСТ’
9.50 Ко'зирна дама --10.30 Стуія “Нота Бене”. 11.25
Худ
фільм
“Король-дроздовик”.
12.40 Селянське питання.
13.00
Вісті.
13.20
Кіно:магазин.
13.35
Пілігрим.
Амерки.
14.20
Зірки
14.50 Вустами немовляти.
15.30
Футбол без кордонів, 16.25 Перламентський
вісник.
16.40
Худ
філь м
“Пугало”.
(США).
18 45
Київська
панорама.
УТ-3.
19.05
Візитка. 19.10 Мультфільм. 19.30
СІТ-3. 19.40 Нове мистецтво Американсього Заходу. 20.05 Хіт-рік.
20.40
3x200.
20.55 Худ.
фільм
“Формула кохання". 22.30 СІТ-3.
22.40 Віннер-до. 22.50 Субота...
Вечір... 23.20 Віннер — після.

І

8 00
УТН
8 10
Ритмічна
гімнастика 8 ЗО У неДіл^„ вРа"^
Інформаційно музична
пР°„гР^а
9 І0РХуд
Фільм ."Милии
ЛЮбИИ
коханий.
єдинии
іи.ао
"
"Соломія
11 ЗО Док фільм
Пла
нета інопланетян”. 1 1 -55 , Програ^
УТН
12 10
ма
передач.
12.00
ялинки
У
Свято
новорічної
13
30
Свя
Київському
цирку,
тилівські діалоги 13.55
15......... Кінофільм
—
"Вікторія".
14.10
Автопортрет.
1 С
"Пісня на бісг-”
15 00 XJTI-1
УТН
15.10
"Село
і
люди".
16 00
"Дитяча
музична студія". 16 ЗО На варті.
17 15 Свічадо. 18.00 Зичимо щас
тя
19.00 УТН
19 20 Док
фільм
"Окшвлаг". 19.40 Худ. Ф*/’’?*! “Бо
дстаун”. 43 і 44 серп- 20 ЗО На
добраніч, діти. 21.00 УТН. 21.20
Гандбол Кубок володарів КУ,.^ВМотор"
(Запоріжжя)
-пенсія" (Урбама.
Іспанія).
22.20
Тиждень. 22.30 Худ фільм. 00.10
УТН

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.15
Пограмма
передач.
6.20
Новости 6.35 Утренняя гимнасти
ка. 6.45 Тираж ’ Спортлото”. 7.00
“Час силы духа". 8 00 "Центр".
8.30 "С утра пораньше". "Денвер '
—
последний
из
динозавров*.
Мультфильм. 9.00 “Пока все до
ма”. Развлекательная программа.
9.30 "Утрення звезда". 10.20 Под
знаком ’‘Пи". 11 10 "Приключения
черного красавчика"
Худ. теле
фильм
11.35
Новое
поколение
выбирает.. КТВ-1 и канал “Франс
интерсьональ"
представляют.
12.25 Премьера многосерийного
фильма “Пиф и Геркулес
12.35
Премьера многосерийного доку
ментального фильма "Подводная
одиссея команды
Кусто".
Кусто",
13.25
Премьера телевизионного много
серийного
фильма
"Эрмитаж".
Фильм______
2-й. 13.55 п
---------- выпуска.
Резерв
14.00
Новости
(с
сурдопереводом). 14.15 Программа передач.
14.20 "Диалог в прямом эфире”.
15.00
Клуб
путешественников.
15.50
Живое
дерево
ремесел.
15.55
Панорама.
Еженедельная
—----- >амма 16.35
международная програ
"Телелоция
16.50 МІультфейер.... ”.
верк:
"Каспер
и
его
друзья",
"Настоящие охотники за приведе
ниями"
(США).
17.45
Новости.
в Мариинском.
18.00 Променад
”
-------“Оба-на-угол *
шоу.
19.25
18.55
телефильм
"Преступление
Худ
------- т
л—20.55
Реклама.
лорда
Артура".
______
21.00 "Итоги”. 21.45 "Спортивный
уик-энд". 22.00 “Созвездие Ни
ки" Итоги международного кино
фестиваля. В перерывеДОО.ОО) —
Новости. До 1.35
>

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ2,
А
УТЗ
7.ОТ)
Вісті.
7.20
Світ
спорту
очима-' фірми
“Жіллет".
7.50 Візитна карточка 8 20 "Для вас,
дівчатка і хлопчики". 8.30 Студія
“РОСТ".
9.00
Кукольний
мультфільм. 9.30 Мегаполіс. 10.00
Ати-бати.
10.30
Телекросворд
11.00 Худ
фільм
"Походження
зубного лікаря".
12 20 "Риб'яче
око"
12.40 Селянське питання.
13.00 Вісті. 13.20 "Не вирубати...”
13.35 Найкращі ігри НьА
14.35
Кар'єра.
15.35
“Познер
і
Донах’ю".
16.05 Антракт.
17 20 В
світі тварин. 17.50 Казковий світ
Уолта Діснея
18.10 Центр Стаса
Наміна представляє: клуб "Жов
тий підводний човен". 18.45 Об
19.00
личчям
до
столиці.
УТ-3
Візитка. 19.05 Мультфільм. 19.30
СІТ-3.
19.40
Мультфільм.
19.50
Мої друзі. 20.10 Візитка. 20.15
_ _
Брама. 20.30 Національні парки.
21.00
Романтична
хвиля
21.25
Худ. фільм "Собака на сіні”. 1
серія. 22.30 СІТ-3. 22.40 Сідайте
і дивіться. 23.50 Худ. фільм "Со
бака на сіні". 2 серія.

НА ДОЗВІЛЛІ
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1КІНОРЕПЕРТЖР5
..

“ЗОРЯНИЙ"

КІНОТЕАТР

Пригодницько-фантастична
стрічка
“Загублена
імперія” /США/. Початок сеансів: 11.20, 13.20, 16.20,
18.20, 20.20.

КІНОТЕАТР “ІНГУЛ”
Дзержинського/

/Продовження. Початок у №№ 41-45/

7.
Буває, що й приємні події привносять неспокій в уми і
душі. Безперечно, всі зраділи, коли появилась Малвіна, але
з цього ж дня тривожні сумніви оселились в серцях двох
мешканців фазенди — Леонсіо й Ізаури.
Чи правда, що Малвіна живе на тій далекій фазенді із
старим, хворим батьком? А якщо й так. то чи не виявляє
якийсь Із сусідів-фазендейро зайвої уваги до молодої, при
вабливої сеньйори? Ці питання знову й знову терзали не
щасного Леонсіо. Ох. як не хотілось йому відпускати
МалвІну, навіть на два тижні...
Муки Ізаури були тяжчими, виснажували її душу І тіло.
Всевишнім вона віддана в дружини прекрасному, благород
ному сеньйору, котрий полюбив її. звільнив від рабства, дав
щастя не тільки їй. а й старому, пошарпаному життям Мігелу.
Здавалось, Ізаура покохала Алваро, назавжди забувши про
минуле. Вони стали близькими. Вони злились воєдино.' і
треба ж було так трапитись, аби в цю мить промайнула тінь
від минулого, яке піднялось із'попелу і заявило про свої
права... Тобіас... Жаданий Тобіас. перший коханий...
Малвіна сказала, що він мертвий, що купка попелу в урні
на місцевому кладовищі і є Тобіас... Але сумніви не покида
ли Ізауру з тої миті. Чому Малвіна здригнулась? Чому швид
ко перевела розмову на інше? Хоча й цьому можна знайти
виправдання: не під силу повертатись до страшних спо
минів.
Прогулюючись садом, Ізаура ще раз зважувала кожну
відповідь Малвіни, її реакцію — і все-таки не змогла прийти
до якогось рішення. А коли людина не може знати напевне,
вона хапається за соломинку, шукає підказаного в снах,
картах чи в кавовій гущі — тільки б з’явилась надія...
Наближаючись до квітника. Ізаура побачила потрібного
їй Белшіора біля трояндового куща "Рішельє’’. Помітивши
сеньйору, той чомусь заметушився, став кланятись, стяіуючи з голови капелюха.
— Одягни капелюх. — лагідно порадила Ізаура. — сонце
так пече, ніби вже полудень.
— ... А воно лише дев'ять ранку. — пробурмотів
сад\вник.
— Спежотнумб^де съогоцуЛ день.— механічно додала
\aaypa, не насмалюючись перейти до головнохлеми.
— Я троянди щедро напоїв, ще вдосвіта. Ось під цей кущ
сім поливальниць вилив.
— Спасибі тобі Белшіоре. Ні у кого в окрузі немає такого
чудового квітника.
— Яка хазайка —. такі і квіти в неї, сеньйоро.
— Ти галантний кавалер, — печально усміхнувшись.
Ізаура запитала:
— Тії виконав моє доручення?
— Так, сеньйоро.
— Значить, коли?
— Матінка готова прийняти вас під час післяобідньої
фсти. Якщо вам це зручно...
— Звичайно-звичайно. Белшіоре.
— Всі на фазенді будуть відпочивати. І тоді, донно
Ізауро ми з вами зможемо непомітно вийти...
— Добре, Белшіоре, очікуй мене. — поспішно перебила
його Ізаура і ледь не кинулась бігти, бо відчула: соромно і
недостойно сеньйорі потай від чоловіка, благородного Ал
варо, змовлятись зі своїм садівником про візит до місцевої
чаклунки. Але що зробиш, хто ще може сказати їй... про
Тобіаса?
„

По обіді, коли всі лягли відпочавати /настала бажана в
цих краях сієста/, Ізаура забігла в свою кімнату переодяг
тись для походу в печеру старої Гарпії, не покликавши
навіть покоївки, аби не привертати уваги до цієї прогулянки.
Вона швидко перебирала, відкидаючи. стрічки, спідниці, капелюшки.
...
.
о
І тут раптом хтось-постукав у двері. Невже Алваро?
Ізаура незадоволено^кинула капелюшок на крісло. Це
діійсно був він.
— Я зайшов дізнатись, як ти себе почуваєш.
— Спасибі, добре.
_ Мені здалось, що ти чимось засмучена, люба.
Та ні. — засміялась Ізаура. але не розгубилась: — Так,
дрібниці. Ти будеш смііятись. милий: у роялі запали дві
клавіші...
Звичайно Ізаура не сподівалась, що така нехитра вигад
ка їй допоможе, але Алваро — добрий, делікатний Алваро
— зробив вигляд, що повірив.
— Я спочатку хотів не казати тобі, — почав він аж занад
то весело, — але доведеться відкрити маленьку таємницю.
Сюрпризу вже не буде. Я замовив новий рояль в Ріо.
— Спасибі, милий.
— Уявляєш, кохана. — білий!
_ Дуже рада. — Ізаура говорила через силу, ледь при
ховуючи тривогу і нетерпіння...
Далі буде.

Пригодницький бойовик
“Зона майбутнього"
/США/. Сеанси: 10.10. 12.10, 14.10, 16.10, 18.10,
20.10/
Зелений зал
Прем’єрний показ пікантної еротичної мелодрами
“Зірка за 20 доларів". Початок сеансів: 10.20, 12.20,
14.20, 16.20. “Косильщик галявинок”. Сеанси. 18 20,
20.20.

•

у дирекції
Укрсоцбаиху м. Кіровограда. МФО

“ЯТРАНЬ”

КІНОТЕАТР

Романтично-пригодницький фільм"Серця трьох"
за мотивами знаменитого Джека Лондона. Сеанси:
10.30, 14.30, 18.30.
Новий американський пригодницький фільм “Ву
личний мисливець". Сеанси: 10.20, 12.20, 16.20, 20.20
Нова американська кінокомедія “Витівник з пси
хушки”. Сеанси: 12.30, 14.20, 18.20, 20.30.

КІНОТЕАТР

“МИР”

Мультфільм “Як проводять канікули "Болск і
Льолєк". Сеанс о 14.10.
5-6 січня Кінозбірник "Принцеса, яка все бачила".
7-8 січня “Морози-морозенки".
5-10 “Червоненька квіточка".
Початок сеансів: 9.10, 11.50.
Художній фільм “Війна Ніндзя” /США/, сеанси.
10.10, 15.30.
Художній фільм “Капкан для мрії” /США/, сеан
си: 16.50, 18.30, 20.20.

3-кімнатна квартира на селищі Нове, 45 кв.м,
кімнати роздільні, 5 й поверх, на 2-кімнатну і
1 кімнатну або на дві однокімнатні квартири
/варіанти різні/. Звертатися селище Нове. вул.Ме
талургів, 14, кв.60 після 18, або в Кіровограді по
телефону 55-58-04 /в будь-який час/.
А

Шановні Кіровограді^ і мешканці області!
Нагадуємо, що папір нині дорогий, клею ніде
дістати, а час. такий, що без комерції торговельнодіяпьності
не
обійтись,
обмінно-закупівельної
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 і
вирізати з газети заголовок “ПАРКАН" і з оголо
шенням надсилайте нам за адресою:
316050,
Кіровоград, Луначарського, 36, редакція газети
“Молодий комунар". “Паркан".
Іще раз нагадуємо: безплатно друкуються ко
мерційні приватні оголошення громадян.
Заявки на рекламу від організацій приймаються
по Телефону: 22-59-82, 22-04-84.
МІНЯЮ
Обухів /40 км від Киева/ на Кіровоград або
Соколівське.
Терміново
трикімнатну
квартиру
поліпшеного планування /41
кв.м/ в новому
мікрорайоні,’ поряд ліс, річка, на трикімнатну або
приватний будинок з газовим опаленням, с. Со
колівське, вул. Шевченка, 5, їхати автобусом 210.
* * *

2-кімнатну виплачену кооперативну квартиру
29,5 кв.м. в цегляному будинку, 3 поверх, кімнати
суміжні з великою кухнею, поряд школа, дитячий
садок, зупинка, телефон недалеко від будинку на
дві однокімнатні, одну можна з частковими зруч
ностями, але з газом, звертатися: Кіровоград,
Дружба народів, 5, кв.5.
А

*

А

НАША АДРЕСА:
316030, мпс,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

323293.

А

А

А

А

А

А

А

Міняємо
на дві
двокімнатні
приватизовані
квартири з телефоном з заскленим балконом або
лоджією з сараєм чи погрібом. Пропонувати ?, З,
4 поверхи. Пропонуємо будинок в якому газ,
телефон, погріб, 5. кімнат, 3 кухні, коридор /"/. В
дворі водопровід, погріб, сарай /можна зробити
флігель/, фруктові дерева, невелика земельна
ділянка. Обмін з доплатою, район хороший, Ново
миколаївка. Писати: Кіровоград, головпоштамт, до
запитання пред’явнику паспорта VI ОЛ №648246.
А

А

А

м.Дністройськ /Південь Придністровської Ре
спубліки/, 11 кілометрів від митниці з Україною, 70
кілометрів від Одеси/ на Кіровоград, трикімнатна
квартира 47 кв.м, 2 поверх в панельному п’ятипо
верховому будинку, два балкони, три кладовки на
будинок або квартиру.
Телефон: 22-57-77 і 24-29 02.
А

А

А

м.Углегорськ /САХАЛІН/ на Кіровоград. 2кімнатна квартира 31 кв.м. в центрі міста, в домі
покращеного планування на 2. 3-кімнатну або
приватний сектор в районі міста за домовленістю.
Телефон у Кіровограді: 23-22-82.
КУПЛЮ
Будинок, півбудинку або квартиру в Кіровограді,
оплата в валюті чи карбованцях.
Телефон: 22-57-77.
А

А

А

Футбольні програмки до матчів ф.к. “Зірка”
/Кіровоград/ до 80-х років.
Тел.: 27-40-01 /Олександр/ після 19 години.
А

А

Вишлю адреси джентльменів з США, Канади,
Китаю, Франції та Німеччини, що хочуть вести
листування з українками, а потім одружитися. За
одну адресу □ США, Канади, Китаю 25 крб. За одну
адресу з Франції, Німеччини, 20 крб. В лиот
вкладіть 2 чистих конверти та плату за адреси.
Моя адреса: 317642 Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с.Клиново, до запитання Кривоус Д.

Телефони: редактора — 22-М-26; відповідального сенретаря — 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.
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А

3-кімнатну квартиру 43 кв.м. в місті Тирасполі
/Молдова/ з усіма зручностями на рівнозначну о
Кіровограді або Олександрії. Олександрія, Осипен
ко, 89.

А

Півбудинку на 3-кімнатну або 2 і 1-кімнатну
приватизовану або кооперативну квартири з теле
фоном /виплачені/. У будинку три кімнати, кухня,
коридор, газ, телефон, погріб. У дворі флігель,
сарай, водопровід, погріб, дерева, невелика земельна ділянка.
Тел.: 27-45-78 /протягом дня/. Пропонувати 2,
З, 4 поверхи.

Динни ПЭН, Георг ГРЭЙ. Тайна рабыни Изауры М.: МП
/Община”. 1992.
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