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Редакція “Молодого ко
мунара” висилає портрети 
відомих співаків та акторів. 
Ціна одного знімка

40 КУПОНІВ.
Гроші з будь-якого по

штового відділення пере
кажіть на розрахунковий ра
хунок N9 002700202 у ди
рекції Укрсоцбанку 
м.Кіровограда, МФО 323293 
і квитанцію про 
відправлення грошей, за
мовлення /чиї фото хочете 
мати/ та конверта з вашою 
адресою ВГОРІ надсилайте: 
3-16050, Кіровоград, 
вул.Луначарського, 36, 
редакція газети “Модо-

дий
мири". Ви можете одержа- 
ти фото М.Ч АКР АБОРТІ, | 
С.РОТАРУ. В.ЦОЯ, Д.МА- 1 
ЛИКОВА. МАДОННИ.
І.ТАЛЬКОВА, В.ВИСОЦЬ- ' 
КОГО. С.СТАЛЛОНЕ, 
А.ШВАРЦЕНЕГГЕРА, Ж.-К. 
ВАН ДАММА. Д.ХАРАТЬЯ- 
НА, Ф.КІРКОРОВА, В.ПРЕ
СНЯКОВА. Н.НЕГОДИ, ата- 
кож виконавців головних 
ролей у фільмі “Багаті теж 
плачуть” 3.КАСТРО 
/Маркина/, Р.ГЕРРА /Луїс- 
Альберто/ і Г.КАПЕТІЛЬЙО 
/Бето/.

На знімку. Володимир 
ПРЕСНЯКОВ.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ
УВАГУ:

ГОЛОСИ ІЗ СВІТЛОВОДСЬКА
. Кілька слів замість всту-. 
пу. Я познайомилася з вико
нуючим обов’язки началь
ника міськрайвідділу міліції 
Віктором Олександрови- 

. чем Басаликом кілька років 
тому. Тоді він-був начальни
ком карного розшуку 
міськрайвідділу і саме він 
порадив мені зайнятися те
мою світловодських нарко
манів. З тих пір пройшов 
час, а тема залишається 
відкритою, про що свідчить 
розмова В.О.Басалика з 
Т.Дроздовою — кореспон
дентом газети ‘‘Вечірній 
Світловодськ”, уривок з 
якої ми публікуємо. Справа 
в тому, що із Світловодська 
надходять чутки про загад
кові смерті. Про один такий 
випадок ми, до речі, недав
но розповідали. Його тор
кається і Віктор Олександ- 

Г рович в інтерв’ю.
‘‘Хоча відразу, сказати,
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□ — розповідає Басалик про

ці ’’загадкові . смерті” у 
Світловодську, що обросли 
найрізноманітнішими чутка
ми, — ознак насильницької 
смерті ми не зафіксували у 
цих випадках. То просто 
ланцюг безславних смер
тей, причиною яких стала 
наркоманія. Судіть самі., ___

11 червня ц.р. в 00 • Раптово 
год.ЗО хв. на вулиці Миру 
знайденою.Мазорука, який 
згодом помер у ре
анімаційному відділенні 
лікарні, не приходячи до 
свідомості: 3 1987 року
Олег перебував на обліку в 
лікаря-нарколога з приводу 
вживання наркотиків. В ту 
рокову для нього ніч він 
‘‘відпочивав’’ у ресторані 
‘‘Приморський’’, йшов додо
му, впав, ударився головою 
об бордюр і внаслідок че
репно-мозкової травми по
мер.

28 липня цього року о 9 
год.ЗО хв. у Власівській за-

у тоці навпроти турбази знай- нуючий обов’язки нач^уіьни- 
дено труп В.М.Драча. Під ка Світловодської міліції 
час оперативно-пошукових 
заходів було встановлено, 
що В.М.Драч вживав нарко
тики. В день загибелі він 
прийшов до свого знайомо
го В.Приходченка. Вдвох 
вони вживали наркотики? 
гл-—?7з В.Драч втратив 
свідомість і помер. В.При- 
ходченко вивіз труп човном 
на , середину затоки, 
прив’язав камінь і скинув у 
воду. На запитання, з якою 
метою він це зробив, неохо
че відповів, що в таких ви
падках у будь-якого нарко
мана виникає одне-єдине 
питання: “Куди подіти
труп”...

Про труп у ка
налізаційному колодязі біля 
будинку на Приморській, 50, 
де мала місце аналогічна 
смерть наркомана, “МК” 
розповідав.

У своєму інтерв’ю вико-

розповів і про такий випа
док: “ Нещодавно
адміністрація одного з за
водів викликала швидку до
помогу у зв’язку з незро
зумілою поведінкою двох 
молодих робітників. Жахли
ве, бридке видовище: язики 
позападали мало не в гор
тань. Причина: передозовка 
у вживанні наркотиків. Цьо
го разу допомогли 
співробітники і лікарі, на
ступного ж ‘ можлива 
смерть: безславна, жахли
ва”.
4- Своє інтерв’ю Віктор 
Олександрович закінчив 
словами про те, що подола
ти злочинність, у тому числі 
й наркоманію, можна лише 
всім суспільством.

Підготувала S 
В.ФЕДОРОВА. : 
.................. J

Дорогі друзі клубу 
“Ваші кумири"?

На всі фото тепер 
інша ціна. Просимо не 
хвилюватися тих, хто 
відправив ще стару су
му. Якщо на конверті з 
квитанцією і замовлен
ням стоятиме поштовий 
штемпель із датою по 
сьогодні включно, ви 
одержите замовлені фо
то. У рекламі газети 
“Едем" теж вказана по; 
передня ціна, тому 
орієнтуйтеся в будь-яко
му випадку на нову — 
40 крб. одне фото.

Велике прохання до 
вас: не забувайте разом 
із замовленням та кон
вертом зі своєю адре
сою присилати й КВИ
ТАНЦІЮ про
відправлення грошей, 
яку вам обов'язково ви
дадуть на пошті. Тому 
що банківські докумен
ти, згідно з якими над
ходять надіслані вами 
гроші, потрапляють до 
нас значно пізніше, ніж 
звичайні листи. Виникає 
плутанина й відтак ви 
одержите замовлені 
знімки значно пізніше, 
ніж могли б. Цим самим 
ми відповідаємо на за
питання кіровоградки

О.В.КОХАНЧУК. І нага
дуємо принагідно: клуб 
“Ваші кумири" не веде 
листування з читачами; 
всі відповіді на ваші 
питання — на сторінках 
газети у наших випу
сках.

О.КІБУЦКЕВИЧ з Над- 
лака Новоархангельсь- 
кого району, С.КУЗЬ
МЕНКО з Кіровограда і 
ще кілька читачів при
слали замовлення, але 
не додали квитанцій про 
відправлення грошей і 
не написали, що гроші 
переведені на наш раху
нок. Неуважність може 
зоставити вас без бажа
них фото.

І, нарешті, до відома 
тих, хто хотів би мати 
кольорові великі плака
ти із зображенням 
улюблених артистів. На
гадуємо: присилайте на 
них заявки /гроші поки 
що відправляти не 
ба/ і пам’ятайте,
ОРІЄНТОВНА ціна од
ного плаката — 160 
Ви можете розраховува
ти на плакати з В.Каст
ро, Ж.-К. Ван Даммом, 
С.Сталлоне, А.ЦІварце- 
неггером. Чекайте до
даткової інформації.

тре- 
що

крб.



В обласному, музично- 
драматичному театрі ім. 
М.Л. Кропивницького
пройшла урочиста цере: 
монія закриття тра
диційного театрального 
свята “Вересневі са
моцвіти". Протягом тижня 
жителі області подивилися 
у виконанні самодіяльних 
колективів вистави за 
п’єсами сучасних драма
тургів і твори класики. А 
під завісу свята кропивни- 
чани показали спектакль 
“Коли розлучаються двоє" 
М.І. Барського* — драма
тичну історію взаємин ви
датних українських ак
торів М. Заньковецької і 
М. Садовського.

ДОБРЕ
Управління внутрішніх справ 

Кіровоградської обласної де
ржадміністрації та облаона ор
ганізація Спілки журналістів Ук
раїни оголошують творчий кон
курс на 'кращий художньо- 
публіцистичний твір під девізом 
“па сторожі правопорядку", при
свячений річниці прийняття Зако
ну України "Про міліцію".

На конкурс приймаються 
опубліковані чи передані в ефір 
засобами масової інформації на
риси, оповідання, вірші, репор
тажі, кореспонденції, ■
кіновідеосюжети, фотознімки, 
що розкривають багатогранну 
діяльність органів внутрішніх 
справ області у боротьбі зі зло-

• РЕПЛІКА

Управління у 
справах молоді 
обласної де
ржадміністрації 
провело триден
ний семінар
працівників 
комітетів у спра
вах молоді та 
спорту райдер- 
жадміністрацій та 
міськвиконкомів. 
Заняття пройшли 
за змістовною і 
насиченою про
грамою. Перед 
присутніми висту
пили застуЛники 
голови облдер
жадміністрації
A. В. Гербіченко, 
Е.П. Рейзвіх,
B. М. Репало, 
В.М. Смаглюк, 
начальники 
відділів, 
спеціалісти де
ржадміністрації, 
працівники пра
воохоронних ор

ганів, відбулися 
практичні зайнят
тя. А почався 
семінар із “круг
лого стола" /на 
знімках/ з питань 
розвитку в об
ласті мо
лодіжного та ди
тячого руху. У 
його роботі
участь узяли та
кож представни

ки громадських,° 
дитячих, мо- І
лодіжних ор- о
г а н і з а ц і й , ; 
політичних партій “ 
і рухів. Нотатки ї 
нашоґо кореспон- • 
дента з “круглого °о 
стола" читайте в; 
наступному но- ! 
мері. ;

Фото . 
В.ГРИБА. : 

.............аоо.ооо.оооЛ

слово' ПРО міліцію
чинністю, важку і благородну 
службу солдатів правопорядку.

До участі в конкурсі запрошу
ються професіонали-літератори і 
журналісти, в тому числі власні 
кореспонденти центральних за
собів масової інформації, акреди
товані в області, а також 
працівники органів внутрішніх 
справ, позаштатний актив, 
кінофотомайстри та аматори.

Для переможців конкурсу 
встановлені грошові премії у та
ких розмірах:

за художньо-публіцистичний 
твір:

. І премія — 5000 карбованців, 
II премія — 4000 карбованців,

III премія — 3000 карбо
ванців,

за кіновідеосюжет, фо
тознімок:

I премія — 2500 карбованців.
II премія —2000 карбованців,
III премія — 1500 карбо

ванців.
Опубліковані авторські ма; 

теріали слід надсилати до 10 
грудня 1992 року на адресу: 
316050 м.Кіровоград-50,
вул.Леніна, 26, Спілка жур
налістів, "На конкурс". Телефони 
для>довідок: 24-14-42 і 29-77-10.

ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ УВС.

ЧОМУ ПРОВАЛИЛАСЯ
ОПЕРАЦІЯ В ЛІВАНІ?

“ЧУЖІ” 
МЕЛОДІЇ

Я про це писати не збиралася. Хоч 
реакція художнього керівника “Проліска*
A. Короткова на виступ “Вечірньої газети 
з придоду минулорічної концертної про
грами “Днів міста" і зокрема виступів 
знаного у всьому світі оркестру москов
ських військових була більш ніж красно
мовною. Таким знервованим я А.Коротко
ва майже ніколи не бачила. “Якщо ти не 
виступиш із спростуванням /далі пішли 
слова, які не зовсім підходять для преси, 
адресовані журналісту, що висловився про 
виступи московських музикантів досить 
презирливо/, ти така ж сама, писака!

Навіть не читавши статті, що так обра
зила мого друга, я розуміла стан Корот
кова. Виступ знаменитого оркестру у 
нашому місті був великою честю для нас, 
тільки завдяки зусиллям Анатолія 
Єгоровича — це стало можливим. Але 
спростовувати В.Бондаря, який замахнув
ся не те що на оркестр “чужих"/!/ 
музикантів, а навіть на геніального Глінку, 
вибачте, вважаю нижче своєї гідності. В 
подібних випадках в народі кажуть: “Що 
ти йому свій розум вставиш!" Якщо “Слав
ся, Отечество" для В.Бондаря “чужа" 
мелодія, й окрім “Ще не вмерла Україна" 
інших гімнів він не визнає, то це його 
особиста справа. Прикро, звичайно, що 
свою думку він намагається видати за 
загальну.

Та ось і в “Народному слові" з’явився 
відгук П.Селецького на осінні торжества 
у місті. Автор висловлює невдоволення з 
приводу виступів Софії Ротару, яка звер
нулася до кіровоградців “недержавною" 
мовою. Я далека від думки, що народна 
артистка України Софія Ротару не знає 
мову свого народу, хоч по національності 
вона молдаванка. Але *можна лише 
поспівчувати колезі, котрий крім малень
кої нетактовності співачки у її виступі 
більше нічого не помітив. Не помітив і 
тої вдячності, з якою зустріли цей виступ 
кіровоградці. Я ніколи не була прихиль
ницею Ротару, маю інших кумирів. Але 
від “Червоної рути” і “Черемшини" пла
кати захотілось. До речі, як стало відомо, 
зараз у репертуарі Софії немає творів 
рівних цим не тому, що вона не хоче 
співати українських пісень, а тому що 
українські поети і композитори не^ 
поспішають їх створювати, у більшій час
тині зайняті “політичною діяльністю". 
Принаймні так пояснювала Софія Ми
хайлівна свої репертуарні проблеми
B. Мухіну. Це я даю інформацію для 
роздуму тим, хто пише гарні вірші. Не 
варто вирішувати за кіровоградців, под
обається чи ні їм слухати оркестр москов
ської консерваторії чи російські мелодії 
у виконанні Софії Ротару і п “недержав
ну" мову. У літераторів є й інші можли
вості витрачати свої благородні пориван
ня.

В.Левочко.

• ЖИТТЯ ПОЗА АУДИТОРІЄЮ

УКРАЇНСЬКІ

ДОВКОЛА]
До цих пір на Ук

раїні була лише одна 
комсомольська ор
ганізація, котра ні на 
день не переривала 

діяльність у 
Тепер у 

комсо- 
з’явились

свою 
Львові, 
західних 
мольців 
ідейні соратники на 
сході. У Донецьку 
відбулась установча 
конференція 
ленінської ко
муністичної спілки
молоді Донбасу. Виб 
рано обком у ?
кількості 11 чоловік.

* * *
1 жовтня Литва 

вводить власну гро
шову систему, осно
вану не на
національній валюті 
— літі, чого слід було 
чекати, а на 
вих грошах 
нах.

* *
Хвиля 

гуртожитків

*

тимчасо-
— тало-

Кілька років тому був 
дуже популярним анек
дот про зустріч 
співробітників КДБ та 
ЦРУ, мовляв, зустрілись 
якось “кедебіст" та його 
американський колега. 
Співробітник ЦРУ каже:

— В останній час ви 
просто молодці! Ось на 
Кубі, в Нікарагуа. Але як 
ви вмудрилися провали
ти операцію в Лівані?

— Щось нічого про 
це не знаю... А коли це 
було?

— У вересні.
— А, у вересні? Зро

зуміло! Ми ж тоді в 
колгосп, на картоплю 
їздили.

... Як і раніше, в 
славні часи розвиненого 
соціалізму та недороз
виненої економіки, ти
сячі тоді ще радянських 
студентів відправлялись 
у колгоспи, допомагаю
чи селянам у збиранні 
вирощеного врожаю. Ча
сто-густо бувало так, що 
студенти більше
“проїдали" грошей, ніж 
заробляли. Не поїхати 
до колгоспу за медич
ною довідкою було 
навіть престижно. І, як 
правило, до села їхали 
або першокурсники /бо 
ще не навчилися хитри
ти/ . або ті, хто хотів 
відпочити у тісному колі 
друзів-студентів.

Часом бувало й таке, 
що керівництво колгос
пу чи радгоспу “забува 
ло" вчасно виплатити 
гроші або сплачувало їх

в такій кількості, що ви
стачало на дві-три ча
шечки кави за новими 
цінами.

Так, скажімо, двад
цять студентів
історичного факультету 
педагогічного інституту, 
що минулого року пра
цювали в одному з кол
госпів Кіровоградського 
р-ну, одержали за
робітну плату рівно че
рез рік — звичайно ж 
без індексації! Цілком 
можливо, що
керівництво колгоспу 
забуло приписати хоча б 
нулі до чисел зарплати, 
оскільки платня за 
місяць нелегкої роботи 
у передовика виробниц
тва склала ж... 35 ку
понів.

Що це, жарт чи чиїсь 
нечесні ігри? Незро
зуміло. Взагалі, на дум
ку студентів, може було 
б краще, якби зарплату* 
сплатили, скажімо у ке
ренках —*■ ото отримали 
б по оберемку папірців, 
і всі були б задоволені.

Цьогорічні виїзди 
студентів до колгоспів 
та радгоспів не були та
кими масовими, як в ча
си % розвиненого 
єоціаіузму та перебудо
ви. Мабуть, голови кол
госпів та директори рад
госпів почали самі раху
вати гроші і зрозуміли, 
що краще самим добре 
працювати, ніж годувати 
молодих хлопців та 
дівчат, які не мають ані

якого стимулу до робо
ти.

Цього ж року, одні з 
небагатьох поїхали на 
збирання картоплі сту
денти третього курсу 
педагогічного факульте
ту КДПІ у село Іванківці 
Знам’янського району. 
Тут є більш-менш добрі 
умови для життя: сту
денти, а це переважно 
дівчата. живуть у 
сільському гуртожитку, 
який опалюється; поруч 
є лазня. ,

Студенти працюють 
по 5-6 годин на день, 
інколи буває й таке, що 
картоплю доводиться 
збирати й під дощем. 
Багато хто з них засту
дився, і здобувши за
повітну медичну
довідку, легко розпро
щався із селом і поїхав 
лікуватись до
Кіровограда. Так що на 
даний час там лишилось 
трохи більше половини 
від того числа, що зразу 
приїхали.

Але як би там не 
було, студенти й їхні 
викладачі легко знахо
дять спільну мову з го
ловою колгоспу та 
місцевими жителями, 
хоча місцеві “донжуани" 
часто не дають спокою 
міським дівчатам.

Годують майбутніх 
учителів смачно, а голо
вне — безкоштовно.

О.ЛЕСЇВ.

СТУДЗАГОНИ В
РОСІЇ

Ось і закінчується ‘ба
бине літо. Сонце захо
дить за обрій. Але сту
денти Кіровоградського 
інституту 
сільськогосподарського 
машинобудування ще 
довго будуть захоплюва
тися споминами про да
леку тайгу з притаман
ною їй красою.

Після двомісячного 
перебування за межами 
альма-матер щойно по
вернулись до рідного 
вузу третьокурсники ме- 
ханіко-технологїчного 
факультету і другокурс
ники факультету фунда
ментальної підготовки. 
Продовуючи традиції по
передніх років, студенти 
працю вали в
ліспромгоспі Ковжа 
Анінський міст
В ітегорського району 
Вологодської області. В 
складі студбудзагоні в 
були юнаки різних 
спеціальностей: слюсарі, 
зварювальники. бетону
вальники кровельники 
та інші. Вони виконува
ли складні будівельно- 
монтажні роботи: спо
руджували під'їзні шля
хи, обладнували їх на 
території підприємства 
та навколишньої
місцевості.

Добре себе зареко
мендували столяри 
Олександр Андреев, 
Віталій Завальнюі^ 
Сергій Шумпан і Віталій 
Билина, зварювальники 
Вадим Опря. Сергій 
Лавр.інц, Руслан
Гордієнко і Станіслав 
Овчаренко. Не
відставали від них бето
нувальники Ігор Крутинаж 
Віктор Роздобутько і 
Андрій Бахмач та кро
вельники Г еннадій Сте
панков. Павло Панченко 
і Володимир Хижняков.

— Усі члени загону 
працювали з вогником, 
ентузіазмом і творчою 
наснагою, — розповідає 
командир загону Олек
сандр Андреєв. —Та й 
незвичайні природні і 
кліматичні умови тайги 
не могли стати нам пе
решкодою. Колектив 
наш дружний. не 
відчувалось ворожнечі 
чи панічних настроїв. 
Вечорами лунали пісні, 
музика, часто ор
ганізовували танці.

У кісмівців встанови
лися гарні стосунки як з 
керівництвом, так і з 
робітниками та
інженерно-технічними 
працівниками 
ліспромгоспу, які забез- 
Йечували студентів 

удівельними ма
теріалами,. технікою 
всім необхідним. Вміло 
працювали на бульдозе
рах, автогрейдерах, 
скрепері, котках, а та
кож на навантажувачах 
й асфальтоукладачах. 
Роботи були успішно ви
конані згідно з догово- 
Вом. А тому кожний з 

удзагонців за свою 
сумлінну працю отримав 
по 15-16 тисяч карбо
ванців Ще й
адміністрація 
підприємства урочисто 
нагородила колектив за
гону пам ятним листом 
подяки.

— Робота в будзагоні 
стала чудовою школою 
для майбутніх
інженерів-механіків — 
підсумовує голова 

валов. — Вони отримали 
справжній досвід. не
обхідний молодим 
спеціалістам.

Не можна не сказати 
про мале підприємство 

Катран" при 
КІСМі. що займається 
працевлаштуванням студентів у літній період 
хоча це_— лише один з 
ВИДІВ ЙОГО діяльності. 
Очолює Катран Віктор 
Климчук. чудовий ор
ганізатор. член комітету 
у справах молоді на
вчального закладу^

Слід відзначити й 
загін студентів, які пра-
Йювали в об єднаному 

удівельному загоні 5 
різних вузів України Ук
раїнські будзагоні вці’ та
кож два місяці працюва
ла в м Сургуті Тюменсь
кої області на 
будівництві школи і 
підсобних приміщень

7а и нині кісмівці не 
спочивають. >Цругокуос- 
ники всіх факультетів сьогодні пр’ацюУють у 
різних господарствах області на збиранні 
сільськогосподарської продукції. н 1

* 
погромів 

для 
іноземців, що бажа
ють отримати схован
ку в ґ‘ 
котилася в останні.- 
тижні східними зем
лями ФРН. У зв’язку 
з цим уряд Німеччини 
висловив - бажання, 
щоб і 
дянські 
спішили 
залишати

*
Держінспекція цін 

Києва повідомила про 
ціни на цукор в окре- ’ 
мих містах колишньо- 
го Радянського Сою
зу. За державними 
цінами найдешевший 
цукор в Полтаві — по 
7 крб.50 коп. Найдо
рожчий у
Сімферополі — по 73 
крб. По 26 крб. за 

’ кілограм 
неві, 
бурзі, 
мені.
приблизно однакові у 
всьому СНД по 100- 
110 купонів або 70-90 
крб.

* * *
Газета “Независи

мость” опублікувала 
список народних де
путатів України, що 
придбали автомобілі 
по “старих” цінах і 
п,оза чергою. Список 
досить солідний. Се
ред них колишній 
кандидат у президен
ти . “принциповий" 
Левко Лук’яненко, 
лідер соціалістів
Олександр Мороз, ан
тагоніст ко
муністичної ідеї пані 
Лариса Скорик і на
решті шановні
кіровоградські демок
рати Володимир Пан
ченко і теперішній ге
неральний прокурор 
України Віктор
Шишкін. Ну що ж, це 
вовка ноги годують, а 
депутатам їздити 
ба.

* * *
Кінорежисер 

кола 
жовтні 
зйомки 
фільму, що буде нази
ватися “За 
мгежею-ІГ. 
пам’ятаєте, у першо
му фільмі

тримати сховай-^ 
Німеччині, про-«' 
зся в останнЯ^1

колишні ра- 
німці не 

9 З рішенням 
Росію.
* *

— у Киши- 
Санкт-Петер- 

Москві і Тю- 
Ринкові ціни

тре-

Ми-
У 

розпочинає 
нового

Стамбул

останньою
Як ви

, ____ і з такою
назвою знімався Ігор 
Тальков. Новий фільм 
п рисвячуватиметься 
йому. Головну роль | * 
виконуватиме двійник * 
Ігоря Талькова.

Р.ДАЙДАКУЛОВ.



Ми < •

понеділок
■ 5 ЖОВТНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
16.05 Сонячне ко

ро. 16.25 На допомогу школі. 
1С™Р’16.55 Фант-лото 

Надія 18.15 Док. фільм. 18.45 
!!¥:Лрук!^нІ^ль”а музика. 19.00 
ж - 1?ІР Е.Станковим. Сим
фонія № З для флейти і струн
них. 19.30 Хто ми..." Громадсь
ко ООЛ’ТИЧНИЙ відеотижневик.
20.30 Акценти. 20.45 На до- 
браміч ді™. -21.00 Дніпро. 2<35 
Аи Пі Київ інформує. Реклама та 
інформація. 21.40 Кінозустрічі. 
22.50 УТН. 23.05 Ретрокінозал. 
Художній фільм "Аршин мал 
алан . 00.35 Мультфі/іьми для
дорослих.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач. 5.00

5.20 Утренняя гимнасти
ка 5.30 Утро". 7.45 Программа 
передач. 7.50 “Слон и пеночка". 
Мультипликационный фильм. 8.00 
Новости. 8.20 Премьера рубрики 
Посмотри, послушай". 8.40 “По

ездка в Висбаден". Художествен
ный фильм. 10.05 Премьера теле
визионного документального
фильма “Человек с пьедестала".
Экран". 10.20 “Антология юмо

ра". Имитатор. 11.00 Новости /с 
сурдопереводом/. 11.20 Програм
ма передач. 14.00 Новости /с 
сурдопереводом/. 14.20 Програм
ма передач. 14.25 Телемикст.
15.10 Блокнот. 15.15 Уолт Дисней 
представляет... 16.10 Стартинейд- 
жер. 17.00 Новости. 17.20 Про
грамма передач. 17.25 Футболь
ное обозрение. 17.55 Премьера 
публицистического цикла “Вагон- 
03", передача 1-я, автор и веду,- 
щий А.Тихомиров. 18.30 Впервые 
на телеэкране художественный 
фильм "Мой муж — инопланетя
нин . 19.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 20.00 Новости. 20.35 Про
грамма передач. 20.40 Премьера 
художественного телесериала 
“Мелочи жизни". 2-я серия •— 
“Большие покупки". 21.10 “Новая 
студия" представляет: "Бомонд".
Однако", спецвыпуск “Пресс-клу

ба", “Ситуация". ' Блиц-прогноз\ 
Оба-на".

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 

людей. 7.55 Козирна дама. 8.25 
Документальний фільм. 8.50 
Дозвілля. 9.05 Якщо вам за... 9.35 
Театральний роз’їзд. 10.55 Муль- 
ти-пульти. 11.05 Спостерігач"
Художній фільм. 12.35 Тінко?
12.40 Селянську питання. 13.00
Вісті. 13.20 Із залу Консти
туційного суду Росії. 15.00 Вуста
ми дитини. 15.35 Бадабоки 
/Франція/. 15,55 "Подорож по

16.25 Там-там новини.
16.40 Людина на ринку праці".
17.10 Пани-товариші". 17.30 “Да
вайте розберемося" 17.45 Нос
тальгічні посиденьки. 18.15 Ка
мерна музика. 18.35 Київська па
норама. 18.45 “Свято кожен
Йень . 18.55 Візитка. 19.00

Мультфільм. 19.30 Сіт-3. 19.40 
“Теодор Рузвельт". Із серіалу 
“Невмирущі /США/. 20.20 Фор
туна. Ьізнес-огляд. 20.30 Ху
дожній фільм. “Допит". 22.30 По- 
Г/гЯіАа / У оо лпЙ^ТНЄ Уорлднет 
/США/-. 22.40 Хтось це називає 
джаз. Фільм 4-й /США/. 23.00
Арзамас-16". 23.10 "Світ спорту 

очима фірми “Жіллетт".

вівторок
■ 6 жовтня

,.УТ (1 ПРОГРАМА)
8.бо 3 восьмої до дев'ятої. 9.00 

концерт студентського хору цер
кви Благодать". 10.05 Коротко
метражний художній телефільм 

Буває ж..." 11.10 Доброго вамздоров'я. 1140 Шкільний екрн 
і™ о£кріг літеРатХРа 12 10
утн Л2пк5 п к,но?ус-тР’мі. 16.00 
уТН, 16.05 Для дітей Веселка".
16.35 На допомогу школі. Історія 
Україи. 17.00 Док. фільм 1Г40

Сонячне коло". концерт-роз- 
повідь про оркестр народних 
інструментів Кіровоградського об
ласного дитячо-юнацького центру 
/Кіровоград/ 18.30 Баскетбол 
жінки. Кубок європейських 
чемпіонів Динамо" /Київ/ — 

Стара загора /Болгарія/. В пе
рерві — 19.00 “День за днем"
/Кіровоград/. 19.50 Україна і світ. 
Міжнародна програма. 20.45 На 

о£а Ч1?- т-АЬти 2100 Дніпро.
21.35 Аи Пі Київ інформує. 21.40
Прем єра телефільму-вистави2^сь^нбув!2ь5ТнНреМ^^м ті: 

лефільму-вистави "Сільські бу
вальщини". Фільм 2. 00.00 Музи
чим фільм "Ніч у маю".

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро". 7.45 Программа 
передач. 7.50 "Бескрылый гусе
нок”. Мультипликационный
фильм. 8.00 Новости. 8.20 “Песни 
Ясной Поляны". 9.00 Торжествен
ный юбилейный акт. посвященный 
памяти преподобного Сергия, игу- 
•мена Радонежского и Всея Руси 
Чудотворца. Трансляция из Ко
лонного Зала Дома Союзов 10.00 
Футбольное обозрение. 10 30 
Мелочи жизни". Художественный 

телесериал. 2-я серия — “Боль
шие покупки . 11.00 Новости /с
сурдопереводом/. 11.20 Програм
ма передач. ‘Домосед". Дневной 
киноэкспресс 11.25 “Джамайка”. 
Телевизионный художественный 
фильм. 1-я серия.

12.30 “Твои брат Валентин". 
Телевизионный короткометраж
ный художественный фильм. 12.55 
“Театр’. Телевизионный художе
ственный фильм. 1-я серия. 14.00 
Новости /р сурдопереводом/.
14.20 Программа передач. 14.25 
Деловой вестник. 14.40 Блокнот. 
14.45 Премьера телевизионного 
документального фильма “На де- 
^евню дедушке..." 15.15 Уолт 

исней представляет... 16.05 Ма
ленький концерт. 16.15 Между 
нами, девочками. 16.55 Програм
ма передач. 17.00 Концерт, посвя
щенный памяти преподобного 
Сергия игумена Радонежского и 
Всея Руси Чудотворца. Трансля
ция из Колонного Зала Дома 
Союзов. В перерыве /18.00/ —
Новости. 19.00 Тема. 19.45 Спо
койной ночи, малыши. 20.00 Но
вости. 20.35 Программа передач.
20.40 Фильм режиссера А.Вайды. 
"Пейзаж после битвы 22.20 Каж
дый о своем. 22.30 За кремлев
ской стеной. 23.00 Новости. 23.20 
Программа передач. 23.25 Пре
мьера документального фильма 
"Этот: безумный, безумный, без
умный Краснов". 00.10 Триатлон. 
Чемпионат мира. Передача из Ка
нады. •

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

людей. 7.50 Без ретуші. 8.45 У 
світі тварин. 9.45 Тема з 
варіаціями. “Не падайте духом 
поручик' Голицин". 10.40 “О Ще- 
лыкове с любовью и тревогой". 
11.00 “Поїзд у Голлівуд". Ху- 
Єожній фільм. 12.35 Тінко. 12.40 

елянське питання. 13.00 Вісті.
13.20 Із залу Конституційного су
ду Росії. 15.00 Телебіржа. 15.30 
«У ятнадцятирічнийь капітан ”.
16.00 Трансросефір. “Замах на 
Миколу Кузнецова". 16.45 Там-там 
новини. 17.00 “Вірші читає Ге
оргій Товстоногов". . 17.30 Парла
ментський вісник. 17.45 Твори 
Ф.ШопеНа. 18.00 На шостій сесії 
Верховної Ради України. 19.00 
Київська панорама. 19.20 Ху
дожній фільм "Санта-Барбара". 82 
серія. 20.10 Телебіржа інформує.
20.20 На шостій сесії Верховної 
Ради України.

середа
■ 7 ЖОВТНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 3 восьмої до дев'ятої 9.00 

Свічадо 10.30 Фільм-вистава 
Сільські бувальщини”. Фільм Г 

і 2. 12.35 УТН 12.50 Нон-стоп 
рандеву. 16.00 УТН 16.05 Мій 
Друг — сонце. Виртава. 16.50 На 
допомогу школі. Історія України 
17-.15 Кінопрограма: Фермери”, 
ПідприємцГ 17.55 Українці в 

Надволжжі 18.55 Реклама, ого
лошення 19.00 УТН 19.10 День 
за днем /Кіровоград/ 19.30 
Авансцена. Чернігівський музич- 
но-драматичнии театр імені Шев
ченка 20.45 На добраніч, діти 
21.00 Дніпро 21.35 Ай пі Київ 
інформує 21.40 Д.Мішенко.
“Княжна чорна". Вистава
Чернігівського театру. 23.50 Му
зичний фільм “Весілля сойок”

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач 5.00 

Новости 5.20 Утренняя гимнасти
ка 5.30 “Утро" 7.45 Программа 
передач 7.50 “Сказка про аиста”. 
Мультипликационный фильм. 
8.00 Новости 8.20 Премьера те
левизионного многосерийного 
художественного фильма “Бога
тые тоже плачут" /Мексика/ 9.05 
“Брейн ринг" 9.55 Премьера те
левизионного документального 
фильма “Овчинка выделки стоит" 
/Новосибирск/ 10.15 “Между на
ми. девочками” 10.55 Программа 
передач 11.00 Новости /с сурдо
переводом/ 11.20 “Джамаика”. 
Телевизионный художественный 
фильм. 2-я серия. 12.30 “Этюд 
для домино с роялем". Телеви
зионный короткометражный ху- • 
дожественный фильм. “Экран* 
1982 г. 12.50 “Театр". Телевизи
онный художественный фильм. 
2-я серия 14.00 Новости /с сур
допереводом/ 14.20 Программа 
передач 14.25 “Телемикст" 15.10 
Блокнот" 15.15 “Уолт Дисней 

представляет..." 16.05 “Взгляни 
на мир”. Телевизионный доку
ментальный фильм. /Владикав
каз, Нальчик/ 16.15 Наш музы
кальный *клуб 17.00 Новости
17.20 Межгосударственный теле
канал “Останкино” представляет:
17.40 Премьера публицистиче
ского цикла “Вагон — 3 . Пере
дача 2-я 18.10 Премьера телеви
зионного многосерийного худо
жественного фильма "Богатые 
тоже плачут" /Мексика/ 18.55 
^Премьера телевизионного доку
ментального фильма “Компро
мисс по Назарбаеву" 19.45 Спо
койной ночи, малыши 20.00 Но
вости 20.35 Программа передач
20.40 “Мовизмы М.Захарова" 
21.50 Памяти Талькова. Художе
ственно-публицистический 
фильм.23.00 Новости. 23.25
Возможно все."

“КАНАЛ "РОСІЯ"
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 

Час ділових людей. 8.00 На 
політичному Олімпі. 8.55
Дозвілля. 9.10 Російська енцикло
педія. ья9-50 Майбутнє музики. 
10.50 Мульти-пульти. “Обдарова
ний віслючок". 11.00 Художній 
фільм “Озброєний і дуже небез
печний". 12.35 Тінко. 12.40 Селян
ське питання. 13.00 Вісті. 13.20 Із 
залу Конституційного суду Росії. 
15.00 “Приватизація. Точки зору". 
15.30 "Мелодії Росії". 16.00 Там- 
там новини. 16.15 Трансросефір 
"Далекий Схід". 17.00 Християнсь
ка програма. 17.30 Естрадний кон
церт.- 18.00 На шостій сесії Вер
ховної Ради України. 19.35 
Київська панорама-. 19.45 Те- 
лебіржа інформує. 19.55 Худ. 
фільм “Санта-Бароара". 83 серія. 
20.45 На шостій сесії Верховної 
Ради України.

четвер
■ 8 ЖОВТНЯ

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 3 восьмої до дев’ятої. 

9.00 Художній Ф«льм Весілля”. 
10.00 Співає В. Удовиченко.
10.25 Авансцена. 1140 Шкільний 
екран. 8 клас. Ук£. література. 
12 05 Д. Міщенко Княжна Чор 
на”. Вистава. У П£РЯ₽В’ — 13.(50 
УТН. 16.00 УТН. 16.05 Для дітей 
“Веселка". 16.35 Фізико-матема- 
тична школа. Передача 1. 17.05 
Док. фільм “Вперед, вперед, 
синголи". 17.35 Колиска. Пере
дача 3. 18.05 Музичний фільм
ЧПкільна оперета . 18.25 Одеса
— рідне місто моє 19.00 УТН.
19.10 “Буде гол!" /Кіровоград/.
19.40 День за днем. 
/Кіровоград/. 20.00 Танцює 
“Нхад”. Концерт єврейського 
танцю /Кіровоград/. 20.45 На 
добраніч, діти. 21.00 Дніпро ?1.^ Ай Пі 1<иїв інформуй 21Р35 
Хроніка МВС. 21.50 Молодіжна 
студія Гарт . В перерві —^2 50
— УТН. 00.05 Фільм балет “Оль 
га".

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 "Утро". 7^5 Программа 
передач. 7.50 Живая вода". 
Мультфильм. 8.00 Новости. 8.20 
“Возрожденный звон". Телевизи
онный документальный фильм. 
(Санкт-Петербург). 8.30 Торжест
венное богослужение, посвящен
ное памяти преподобного Сергия, 
Игумена Радонежского и всея 
Руси чудотворца; Трансляция из 
Троице-Сергиевой лавры. В пере- 

П.ЗО0
12.35 Художественный фильм 
“Станционный смотритель". 14.00 
Новости (с сУРД°переводом).
14.20 Телемикст. 15.05 Блокнот.
15.10 Уолт Диснец представляет..
16.00 Премьера телевизионного 
документального фильма “Култук- 
ские ' старушки" о женщинах, жи
вущих на берегу Байкала. (Ир
кутск). 16.40 Межгосударственный 
телеканал "Останкино ’ представ
ляет: "Крик: культура, расследова
ния и комментарии 17.00 Ново
сти. 17.20 ...До шестнадцати и
старше. 18.00 Премьера публици
стического цикла Вагон-03". Пе
редача 3-я. 18.30 Премьера теле
визионного многосерийного худо
жественного фильма Богатые то
же плачут”. (Мексика). 19.15 Мак
сима. 19.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 20.00 Новости 20.35 Про
грамма передач. 20.40 Лото "Мил
лион". 21.10 К 100 летию со дня 
рождения М. Цве таевой: “Час 
ученичества". 21.50 Военное ре
вю". 22.15 гостях у Муслима 
Магомаева. 23.00 НоиЬсти. 23.20 
Программа передач. 23.25 “Кино 
до востребования .

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.25 Час ділови лю- 

Йей. 7.55 Бізнес і політика. 8.50 
ристиянська „пР(?,Ткама- "Перед 

лицем господа”. 9.20 XX століття 
в кадрі і за кадром. А. Ханжон- 
ков. 10.20 Тема з варіаціями. 
“Будинок ДРУЗ’В • Ю.50 Золота
шпора. 11.20 Дозвілля, 
ательє”. 11.35 Художній 
лефільм “СаИта-Барбара”. 
серія. 12.25 Мульті-пульті. 
дворі" 12.35 ТІНКО 12.40 Селян
ське питання. 13.00 Вісті. 13.20 Із 
залу Конституційного суду Росії. 
15.00 Вчитися ринку. 15.30 
Російське бюро подорожей. 16.15 
Там-там новини. 16.30 Російська 
енциклопедія. Сергій Радонежсь- 
кий. Фільм 3-й. ’ Куликова битва". 
17.00 Кіпрас Мажеика. Репортаж 
з НАТО. 17.30 Парламентський 
вісник. 17.45 Співає В. Монолов. 
18.00 На шостій сесії Верховної 
Ради України. 19.00 Київська па
норама. 19.20 Художній фільм 
"Санта-Барбара". 84 серія. 20.10 
На шостій, сесії Верховної Ради 
України.

“ТВ-
' те- 

82 
"В

п’ятниця
■ 9 ЖОВТНЯ

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
9.00 Концерт. 10.25 Художній 
фільм “Аршин малалан . 11.55
УТН. 12.10 Лише пісня над се 
лом. 12.35 Док. фільм. 13.20 
Музичні зустрічі. 16.00 УТН. 
16.05 Нові імена України. Кон
церт. 17.20 Відкритий чемпіонат 
України з важкої атлетики. 18.05 
Док. фільм “Кам'яні могили”. 
18.15 На допомогу школі. Музи
ка. 18.45 сад, город. 19.00 УТ Н.
19.10 Камерна музика. 19.30
Дзвони Чорнобиля. 20.30 Акцен
ти. 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 Дніпро. 21?35.Ай Пі київ 
інформує. 21.40 Дзеркало". 
Спеціальний випуск з проблем 
приватизації * житла в
Кіровограді. Контактні телефони 
2284-18. 24-34-21 /Кіровоград/.
22.35 “Хочу, щоб мій голос по
чули". /Кіровоград/. 23.05 УТН.
23.20 Заньківчанські вечори. 
Зустріч з народною артисткою 
України Н. Матвієнко.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач. 5.00’ 

Новости. 5.20 Утренняя гимна
стика. 5.30 “Утро”. 7.45 Про
грамма передач. 7.50 “Верные 
друзья”, мультфильм. 8.00 »Но 
вости. 8.20 Премьера телевизи
онного многосерийного художе 
ственного фильма “Богатые то
же плачут". (Мексика). 9.45 “Са
мый ученый заяц”. Мультфильм.
10.10 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 11.00 Новости 
(с сурдопереводом). 11.20
Возьми меня с собой". Телеви

зионный художественный
фильм. 12.35 “Заколдованный 
доллар”. Художественный
фильм. 14.00 Новости (с сурдо
переводом). 14.20 Программа 
передач. 14.25 Бридж. 14.50 
Бизнес-клас. , 15.05 Блокнот.
15.10 Уолт Дисней представля
ет... 16.00 Центр. 16.45 Как до
биться успеха. 17.00 Новости.
17.20 Программа передач. 17.25 
“Плюх и ' плих". Мультфильм.
17.35 Межгосударственный теле
канал “Останкино" представля
ет: “Все флаги будут в гости к 
нам". 18.05 Человек и закон.
18.35 Миниатюра. 18.50 Поле 
чудес. 19.45 спокойной ночи, 
малыши. 20.00 Новости. 20.35 
Программа передач. 20.40 “В 
клубе детективов . Впервые на 
телеекране художественный 
фильм “Ловушка для одинокого 
мужчины”. 22.10 ВИД представ
ляет: “Политбюро”. 22.40 “Музо- 
боз". 23.50 “Авто-шоу”.. 00.00 
“Хит-конвейер".

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

Час ділових людей. 7.55 Вітчизна 
моя. 8.50 Кіпрас Мажейка. Репор
таж з НАТО. 9.20 Музичний екза
мен. Фестиваль юних вихованців. 
Передача 1. 2 частина. 11.20 Ре
тро-шлягер. 11.45 Художній те
лефільм “Санта-Барбара". 8"3-я 
серія. 12.35 ТІНКО 12.40 Селян
ське питання. 13.00 Вісті. 13.20 Із 
залу Конституційного суду Росії. 
15.00 Телебіржа. 15.30 Тайвань, 
або прекрасна Формоза. 16.00 
Там-там новини. 16.15 Джерела. 
“Зберігач старого Архангельська". 
16.45 М-трест. 17.00 “Сім’я Смир- 
нових. “ 
встрія. 
шостій 
раїни.
19.40

Як жити далі?”. Телефільм.
17.45 Телефільм. 18.00 На 
сесії Верховної Ради Ук- 
19.20 Київська панорама.

На шостій сесії Верховної 
Ради України.

субота
й 10 жовтня

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 

гімнастика. 8.30 Кінопрограма У 
світі тварин". 9.10 Концерт 
національної капели бандуристів 
України. 10.55 Художній фільм 
“Метічара — звір ^ояськии
12.25 мультфільм. 12.45 УТН. 
13.00 Доброго вам здоров я.
13.30 Науково-популярний те 
лефільм. 13.40 Концерт сим 
фонічної музики. 14.20 день 
міста”. Святковий концерт 
майстрів мистецтв. Передача 1. 
/Кіровоград/. 16.15 Вервиця.
16.45 “Рок-полігон". Випуск II
17.45 Сонячні кларнети. 19.00
УТН. 19.10 Мультфільм. 19.30 
Телерадіоканал “Право . 20.45
На добраніч, діти. 21.00 Дніпро.
21.35 Екран зарубіжного фільму 
“Давайте кохати". Худ. фільм. 
23.00 УТН. 23.15 3 концертів
фестивалю авторської п пісні та 
співочої поезії Оберіг".

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
5.55 Программа передач. 6.00 

Новости. 6.20 Утренняя гимна
стика. 6.30 Суботнєє утро дело
вого человека. 7.30 Спорт-шанс.
7.55 “Марафон-15" — малышам.
8.25 Бумеранг. 9.00 "По ту сто
рону рампы с улыбкой”: Игорь 
Кашинцев. 9.20 Медицина для 
тебя. 10.00 Авиакосмический са
лон. 10.15 Встреча с Валентиной 
Машковой. 10.40 “ЭХ”. Экологи
ческая хроника. 10.55 Впервые 
на телеэкране художественный 
фильм “Высокая кровь”. 12.55 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма “Колыма. 
Лицом к лицу". Фильм 2-й. 14.00 
Новости (с сурдопереводом).
14.20 Программа передач. 14.25 
К 1 Международному театраль
ному фестивалю им. А.П. Чехова 
ТПО “Астра" представляет: “Ре
петиция одного спектакля или 
версия Владимира Пахомова”.
15.30 В мире животных. *16.10
Красный квадрат. 16.50 “Еноты", 
многосерийный мультипликаци
онный фильм. ("Канада"). 17.15 
Счастливый случай. 18.15 Впер
вые на телеэкране. Художест
венный фильм “Шапка . 19.45
Спокойной ночи, малыши. 20.00 
Новости. 20.35 Программа пере
дач. 20.40 Михаил. Жванецкий.

гіаедине с собой". 21.40 “Цветы 
Софии Ротару". Концертная про
грамма. 23.00 Новости. 23.25 
Ночной сеанс. Впервые на теле
экране фильм “Сердце ангела".

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

панорама. "Історія одного міста".
8.20 Мульті-пульті. “Всі кольори".
8.30 Програма “03". 9.00
Відеоканал "Плюс одинадцять". 
10.15 Як будемо жити? 11.00 
"Ранок без відзнак". Художній 
фільм. 12.10 “Подорож душі”. 
Письменник Георгій Семенов.
12.40 Селянське питання. 13/00 
Вісті. 14.50 Акція “Пелікан". 14.20 
Телегра “Лого . 14.50 Російське
бюро подорожей. 15.35 "Бурда 
моден" пропонує... 16.05
Прем’єра мультфільму “Дорае- 
мон”. Японія. 5 серія. 16.20 Фут
бол без кордонів. 17.15 
Непізнаний Всесвіт. 17.45 Парла
ментський вісник. 18.00 Київська 
панорама. 18.20 Співають "Соко
ли". 18.55 Візитка. 19.00 
Мультфільм. 19.40 Франк Лойд 
Райт. З серіалу Уорлднет “Невми
рущі" США. Художній фільм. 
2І.00 Візитка. 2?.05 Погляд у 
майбутнє. 22.30 СІТ-3. 22.40 ^.К. 
22.50 Програма. Погода. Реклама.
22.55 Хтось це називає джаз... 
Уорлднет. США. 23.30 Пекло 
Лібітум 00.00 Останній сеанс. 
"Мама вийшла заміж". Художній 
фільм.

неділя
■ 11 жовтня

УТ (1 ПРОГРАМА)
8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 

гімнастика. 8.30 У неділю 
вранці. 9.30 Художній фільм 
“Свічка, яскрава моє сонце .
10.40 Чемпіонат України з важ
кої атлетики. 11.25 Фільм-опера 
“Ріголетто”. 12.50 Музичний 
фільм. 13.30 УТН. 13.45 Канал 
ТД". 14.30 День міста. Святко 
вий концерт майстрів мистецтв.

Фдда„
"Таврія". 17.50 Свічадо. 19.00 
УТН 19.10 Науково-
публіцистичний фільм “Бджоли і 
здоров’я людини”. 19.30 Ескіз. 
20.00 Мультфільм. 20.30 Дніпро. 
21.05 Аи пі Київ. 21.05 Зичимо 
щастя. 22.05 Телеспортарена.
22.45 Артмайдан. 00.25 Вокаль
ний цикл “Дерево пізнання . 
Маленька нічна серенада.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
5.55 Программа передач. 6.00 

“Час силы духа”. Л00 Тираж 
“Спортлото”. 7.15 “Свинопас . 
Мультипликационный фильм.
7.35 Творчество народов мира. 
8.00 С утра пораньше. 8.30 
“Здравствуйте, княгиня Тенише- 
ва . 8.55 *Это вы можете". 9.35 
Утренняя звезда. 10.25 Соло.
10.55 Марафон-15. 11.40 Премье
ра телевизионного’ многосерий
ного фильма для детей “При
ключения черного красавчика". 
13-я серия. 12.05 “Метаморфозы 
живописип. Многосерийный на
учно-популярный фильм. 13-я 
серия. “Метаморфозы современ
ного искусства . /ТВ Швейца
рии/. 12.45 Хоккей. Кубок лиги. 
ЦСКА-"Динамо" /Москва/. 2-й и 
3-й периоды. Трансляция из 
Дворца спорта ЦСКА. В переры
ве /13.40/ — Новости /с сурдо
переводом/. 14.30 “Каждый о 
своем". 14.40 “Единого слова 
ради". Музыкальное повествова
ние. 15.10 “Клуб путешественни
ков”. 16.00 “Панорама". Ежене
дельная международная про
грамма. 16.40 Телелоция. 16.55 
Уолт Дисней представляет...
17.45 Новости. 18.00 Премьера 
рубрики “Великолепная семер
ка". 19.00 Воскресная кинопрог
рамма: новости кино. Впервые 
на телеэкране художественный 
фильм “Паспорт . Совместное 
производство России, Франции, 
Австрии, Израиля. 1990 г. 21.00 
Итоги. 21.45 Спортивный уик
энд. 22.00 Международный кон
курс музыки и песни “Голос 
Азии". 23.00 Новости. 23.20 Про
грамма передач. 23.25 “Видеод
ром".

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

му. 7.55 Концерт японської музи
ки. 8.25 Фільм “Для вас. дівчатка 
та хлопчики”. /Голландія/. 8.35 
“Пригоди у королівстві’. Лялько
вий мультфільм. 7 серія. 9.05 Наш 
сад. 9.35 Майстри. “Сповідь актор
ки . Ф.Єремеєва. 10.05 Ати-бати.
10.35 Хочете. вірте. 11.05 Ху
дожній фільм “Лютий". 12.40 Се
лянське питання. 13.00 Вісті. 13.20, 
За рамками вістей. “Росія — 
Японія: життя продовжується".
13.40 Телевізійний театр Росії. 
“Тартюф. і нема йому кінця”.
15.30 Познер і Донах ю. 16.00 
Чемпіонат України з футболу 
"Шахтар" — "Металіст" /До
нецьк/. 17.50 Хорова духовна, 
спадщина М.Леонтовича. 18.40 Об
личчям до столиці. 18.55 Візитка. 
19.00 Мультфільм. 19.10 СІТ-3.
19.20 Фестираль класичних фільмів 
Голлівуду. Художній фільм. 21.00 
Мультфільм. 21.30 Візитка. 21.35 
Погляд у майбутнє /Уорлднет 
США/. 22.00 Лосина долина. 22.30 
СІТ-3. 22.40 Дорослі, як діти.

А номс! Якщо ви, друзі, хочете повернутися до щасливих миттєвостей дня міста, 
дивіться святкові галаконцерти 10 жовтня о 14.20 і 11 жовтня о 14.30 по УТ-1.

яке ми гарно відсвяткували.
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Заняття веде кандидат 
педагогічних наук, проф
есор парапсихології
цілитель Емілія ГУЦАЛО.

СТУПІНЬ 
КОНФЛІКТНОСТІ

Виберіть із наведених 
нижче груп відповідей ті, які 
підходять вам найбільше.

а/Як ви реагуєте на кри
тику?

1. Як правило, критика 
мене глибоко зачіпає.

2. Критику приймаю 
близько до серця.

3. Намагаюся врахувати, 
якщо критика справедлива.

.4. На критику звичайно 
не звертаю уваги.

б/ чи вірите ви людям?
1. Вважаю, що краще 

нікому не вірити.
2. Людям майже не вірю, 

я в них розчарувався.
3. Вірю людям, коли не

має особливих підстав для 
недовіри.

4. Звичайно, я людям- 
довіряю без розбору.

в/ Ви вмієте боротися за 
свою точку зору?

1. Я завжди наполегливо 
відстоюю свої погляди.

2. Я наполегливо 
відстоюю свої погляди лише 
тоді, к'оли повністю впевне
ний що правий.

3. Скоріше' поступлюся, 
ніж буду енергійно 
відстоювати свої погляди.

4. Вважаю за краще 
відмовитися від своїх по
глядів, ніж через них 
конфліктувати.

ШКОЛА
г/ Вважаєте за краще ке

рувати чи бути підлеглим?
1. В будь-якому випадку 

люблю керувати сам.
2. Люблю як керувати, 

так і бути, керованим більш 
досвідченою людиною.

3. Охоче працюю під 
чиїмось керівництвом.

4. Вважаю за краще бути 
під чиїмось керівництвом І 
всю відповідальність пере
даю йому.

д/ Якщо вас хтось обра
зив

1. Стараюся відплатити 
тим самим.

2. Боюся мститися через 
подальші наслідки.

3. Вважаю помсту зай
вим і непотрібним зусиллям.

4. Коли мене хтось обра
зить, швидко це забуваю.

ж/ Вас спробували 
обійти в черзі:
- 1>3датний таку людину 
викинути геть.

2. Лаюся, коли тільки ла
ються інші.

3. Мовчу, хоча обурений.
4. Вважаю за ліпше 

відступити. У сварку не всту
паю.

з/ Чи просто вас вибити 
з колії?

1. Я легко розстроююся 
з незначного приводу.

2. Я розстроююся, коли 
на те є серйозні причини.

3. Розстроююся рідко і 
тільки з серйозних причин.

4. Мене мало що розст
роює.

є/ Лід чи полум’я?
1. Я гарячий і запальний.
2. Не дуже запальний.

; 3. Скоріше СПОКІЙНИЙ,
ніж запальний.

4. Цілком спокійна люди
на..

і/ Чи легко вам говорити 
правду?

1. Завжди говорю те, що: 
думаю прямо в очі.

2. Буває, що можу сказа
ти все, що думаю.

3. Говорю обдумано ли- 
ше після розмірковувань.’

ЕМІЛІЇ
4.' Я не раз зважу свої 

слова, перш ніж щось сказа
ти.

Якщо підсумувавши но
мери своїх відповідей, одер
жали 9-19 балів — ви людина 
важка в спілкуванні, часом 
Ідете на конфлікт не заради 
$прави, а з принципу. Мож
ливо, навіть не зізнаючись 
самому собі, відчуваєте за
доволення, даючи волю 
своїм емоціям і спо
стерігаючи. як розпалюють
ся пристрасті навколо вас.

Якщо сума балів переви
щує 26, то джерелом 
конфліктів навряд чи є ви. 
Одначе спілкування з вами 
приємне небагатьом,
оскільки людина, що завжди 
з усім згоджується, 
нецікава. До того ж па
сивність, прагнення ухилити
ся від вирішення виникаю
чих у колективі проблем ми
моволі робить вас винуват
цем конфліктних усклад
нень.

І нарешті, сума в межах 
20-25 балів дозволяє вважа
ти вас людиною цілком 
прийнятною, ко
мунікабельною. спокійною, 
здатною протистояти заго
стренню стосунків у колек-.

САТАНИНСЬКИЙ 
КАЛЕНДАР НА 

ЖОВТЕНЬ 
/складений слухачами 

школи П.Глоби з малень 
ким коментарем/ 

4ч<>10, 24 — сатанинські 
дні /вам не позаздриш!/ 

13, 18, 21. 28 —
напівсатанинські дні /сяк- 
так, до вечора/

3. 7. 11. 16, 19, 27 — 
місячні дні — дуже хороші 
/Що тут скажеш!/

29 — день запасання
енергією /з розумом, па
нове, зайвого не напасай
тесь/

2, 31 — день Півника, 
Благовісник /Мужчини хо
дять в червоних шкарпет
ках, а жінки з мужчинами/ 

7'— сходіть 
/Резонно?/

18 — купатися 
/хіба що.../ 

24 — Чистка 
/Нарешті, пожертвуйте.../

до храму

не можна

квартири

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

ПОНЕДІЛОК, 5 ЖОВТНЯ
10.00 “Земля до початку часу . Мультфільм.
11.30 “Людина, що біжить". У,головніи ролі А. 

Шварценеггер. Фантастика. Бойовик.
13.30 “Привід для смерті". Бойовик.
15.30 "Чаклунка". Жахи.
17.30 “Клас4. 1984. Бойовик.
19.30 "Кидали". Гостросюжетний фільм.
21.30 "Ламаючи всі правила". Комедія.

ВІВТОРОК, 6 жовтня 
10.00 “Робін Гуд".
11.30 "Без компромісів". Бойовик.
13.30 “Зрадники". Бойовик.,
15.30 “3 днем народження". Жахи.
17.30 “Шаленство". Бойовик.
19.30 “Ті, хто пропав безвісти”. Бойовик.
21.30 “Як стати мужчиною". Комедія.

СЕРЕДА, 7 ЖОВТНЯ
10.00 “Аквамен". Мультфільм. _
11.30 "Кобра". У головній ролі С. Сталлоне. Бой

овик.
13.30 “Вартуючий пришелець". Фантастика.
15.30 "Пацюки”. Жахи. _
17.30 “ХарлІ Девідсон і ковбой Мальборо . В 

ґоловній ролі М. Рурк. Бойовик.
19.30 Заборонені теми". Бойовик.
21.30 “Смертельний стриптиз". Детектив для 

дорослих.
ЧЕТВЕР, 8 ЖОВТНЯ

10.00 “Майті Маус". Мультфільм.
11.30 ‘"Король кікбоксингу . В головній ролі Б. 

Спесер. Фантастика.
15.30 "П’ятниця, 13". Жахи.
17.30 “Субота, 14". Комедія.
19.30 “Посланець смерті". В головній ролі Ч. 

Бронсон. Бойовик.
21.30 “Ох же ця наука". Комедія для дорослих. 

П’ЯТНИЦЯ, 9 ЖОВТНЯ
10.00 “Пінокіо". Мультфільм.
11.30 "Подвійний удар’. Бойовик.
13.30 “Війна льодових піратів". Фантастика.
15.30 “Туман". Жахи.
17.30 "Американський кікбоксер". Бойовик.
19.30 “Директор". Гостросюжетний фільм.
21.30 "Грецька смоківниця". Фільм для дорос-
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Половина будинку в 
р-ні В.Балки по вул.Во- 
ронцовській, 40 /4
кімнати і кухня/. Са
рай, погріб, водо- 
», 9 соток городу, 

ус 118.
* *

Піаніно 
27-47-98.

* *
Новий газовий котел 
автоматикою. 22-42- 

дзвонити після 
17.00.

* * * 
f Земельна ділянка

Шановні кіровоградці й мешканці області? Hara- o’5u^?TOK’ 1,?о™ЯЧ черо ------- --------- -
мо вам, Щ₽о папір нині дорогий, клею ніде вк°р^огр Лев 'Гве^р^

гати, а час такий, що без комерції торговельно- ЛЄкіВка aotf обмін на к
Отож, машину. Кіровоград, 
стінах Калініна, 39/4, кв.95.* * *

„ . . .................. _ Новий телевізор
Читацька аудиторія велика, а наиго- “Електрон" PAL-SECAM 
все ' 51 ТЦ 462 Д з японсь-

кою трубкою. Ціна ЗО 
ссопПДТНО тисяч карбованців або
DCZOI і F1VF 40 тисяч купонів. 29-83-

конверт усе-таки доведеться купити. 12.
нього клапоть паперу з оголошенням і * * *
нам_за адресою: 316050. Кіровоград, Новий цегляний бу-

* 
“Україна”.

*

дуємо вам, 
дістати, а час такий, 
обмінно-закупівельної діяльності не обійтись. Отож, машину, 
не морочтеся і не вішайте на парканах, г’:*— 
будинків чи на різних там стендах своїх оголошень. 
До ваших послуг — наш “Паркан”. Вигідно, надійно, 
естетично. “-----------“ ------------- ------------------ ~ —
повніше —

найме 1-кімнатну кварт
иру на довгий строк, 
порядок і оплату гаран
туємо. 23-14-29. Запита
ти Олену або Валерія.

* * *
Терміново сім’я 

військовослужбовця 
найме 1 — 2-кімнатну 
квартиру г на 1-3 роки, 
порядок і вчасну опла
ту гарантую. Можна оп
лату і наперед, пропи
ска не потрібна. Т. 
11-62. .

ОБМІН 
Кіровоград 

Санкт-Петероур 
інше місто, і-кімнатна

СУБОТА, 10 ЖОВТНЯ
10.00 “Срібні яструби”. Мультфільм.
11.30 “Агенти". Бойовик.
13.30 "Спонтанне запалення”.
15.30 “Острів чудовиськ". Жахи.
17.30 “Прославлення". Комедія.
19.30 "мис жаху". Тріллер.
21.30 "Графиня Чатерлей-2". Комедія.

НЕДІЛЯ, 11 ЖОВТНЯ
10.00 “Слоненятко Дамбо". Мультфільм.
11.30 “Відьми". Казка.
.13.30 “Війна дюн". Фантастика.
15.30 "Нічна зміна". Жахи.
17.30 "Американський кікбоксер-2". Бойовик.
19.30 “Суперполіцейсь. і з Майямі". Комедія.
21.30 “Десять хвилин де півночі". Детектив для 

дорослих.

Д КШОРЕПЕСТЖР g

* * *
Кіровоград на Вол

гоград, Ростов. 2- 
кімнатна квартира 32- 
м2 поліпшеного плану
вання, лоджія, заскле
ний балкон, туалет, ван- 
н^ ^2^й* 04На^’ КУХНЯ 9

* * *
Садова ділянка на 

автомобіль, на ділянці 
цегляний будинок в два 
поверхи, колодязь і 6 
соток. Ділянка знахо
диться за Соколівкою. 
Гагаріна, 48, кв. З “а" з 
18 до 21.

* * *
Новоукраїнка 

Кіровоградської обл. на 
Кіровоград, Олек
сандрію: 2-кімнатна
квартира, усі зручності, 
2’ поверх, кімнати 
роздільні, 2 балкони, 
підвал. Варіанти мо
жуть бути різні. Т. у 
Кіровограді 23-02-20.X * * *

м.Вуктил, Комі Ре
спубліка: 2-кімнатна
впорядкована квартира, 
З поверх, тепла, 
кімнати і санвузол 
роздільні Новоукраїнка 
Кіровоградської обл., 2- 
кімнатна з усіма зруч
ностями.

* * *
квартира, 2 поверх, 

' кімнати роздільні, 2 
і балкони, підвал /район 

лікарні/ на Кіровоград 
/можуть бути варіанти 
приватного будинку/. 
Звертатися в
Кіровограді 23-02-20.■А 4 .4

2-кімнатна квартира 
і на 3-кімнатну або при

ватний будинок.
22-20-27.

Кіровоградський обласний театр 
ляльок

10 і 11 жовтня для дітей 
дошкільного та молодшого 
шкільного віку театр гратиме вис
таву за мотивами російської на
родної казки “Морозко" по п'єсі 
М. Щурінової. Початок вистав об 
11 і 13 годині. Приходьте малята 
з мамами, татами, дідусями, бабу 

братиками.
Стара, добра

Правда, 
Вкладіть в 
надсилайте ... . _ ... му
Луначарського, 36, редакція газети Молодий кому- динок в р-ні Завадівки, 
нар.”, “Паркан". їхати автобусом 123 або

Іще раз нагадуємо: безплатно друкуються ко- маршруткою: вул.Крас- 
мерційні ПРИВАТНІ оголошення громадян. нодонська, 46 А.. * * *

Заявки на рекламу ' від організацій * японський 
приймаються по телефонах: 22-59-82 магнітофон “Томсонік”. по лл ол Нове імпортне Коврове

_ ... —~ - - покриття на диван і два 
крісла. Гобеленове по
кривало на двоспальне 
ліжко, нова металічна 
настінна вішалка для 
одягу, нова дециметро
ва антена для 21 каналу. 55-52-3^

* * *
Холодильник “Кри- 

стдл-408 , новий, в упа
ковці. 23-37-45.

ҐАЗ-54 бортовий у 
хорошому стані. 24-83»- 
45 після 18.00.

КУПЛЮ
1-кімнатну квартиру. 

Будь-який поверх, рай
он. 24-81-66.

* * * 
1-кімнатну квартиру 

з усіма зручностями за 
долари США. 56-83-98. 
Після 17.00 /крім п'ят
ниці, суботи, неділі/.

* * *
Однокімнатну кварт

иру з усіма зручностя
ми за долари СІНА. 55- 
04-83, увечері запитати 
Ольгу.

НАЙМУ 
£ім’я з З чоловік

ПРОДАЄТЬСЯ і ,
Батареї опалення погріб, 

/чавунні/.
22- 00-04 після 18.00.

* * *
Недобудована дача 

р-ні Соколівки;
двері подвійні; мо

тоцикл ИЖ Юпітер-5 з 
коляскою.

23- 21-10.* * *
Новий телевізор 

“Електрон", PAL-
SECAM, 51 ТИ 462 Д. 
29-83-12. * * *

Чоловічі туфлі чор
ного кольору зроблені 
на італійській лінії, фаб
рика “Буревісник". Ціна 
нижча ринкової. 23-40- 
17.

Холодильник 
“Дніпро” в доброму 
стані. 23-19-53.

* * *
Терміново — буди

нок /2 кімнати, кухня, 
коридор, опалення га
зове/. Є літня кухня.

в

гараж, баня, два сараї, 
колодязь, сад, 

город 65 cojok. С. Ка
линівка, вул.інгульська, 
91, їхати автобусом з 
старого автовокзалу.

Новий бак з масло- 
бензостійкої л резини, 
об’єм 800 літрів /для 
води, бензину, соляр
ки/. 24-49-89.

* * *
Новий двухкасетний 

магнітофон-п риставка 
“Нота МП 220 С” ціна 
нижча ринкової. 23-40- 
17.

* * *
Дитяча коляска, зи

мова, , виробництва 
ФРН /світло-піскового 
кольору/. Вартість ни
жча комісійної; дитячий 
манеж. 27-30-90 після 
18.00.

* * *
Диван-ліжко ‘ “Ма

лютка”: вул.Жовтневої 
Революції, 17, кв.94.

ісля 18.00.
* * *

- ’ КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ"
Запрошує подивитися пригодницький філіям аме

риканського виробництва Честь Хондри Про 
сеанси ви довідаєтесь з афіш кінотеатру. Фільм 
обіцяє полоскотати нерви, так що не вагайтеся, 
якщо ви любитель гострих відчуттів. Стрічка 
демонструватиметься з 3-го жовтня.

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ
З 5 по 11 жовтня у великому залі американський 

художній фільм “Ніндзя-термінатор" — .типовий 
зразок американського кінематографа, стрічка роз
рахована на тих. хто пристрасний до американсь
кого видовищного кіно. Сеанси: 10.30: 12.30: 14.30; 
18.30; 20.30. На сеансі о 16.00 демонструватиметь
ся фільм з Міккі Рурком і Кім Бесінджер у 
головних ролях “Дев ять з. половиною ТИЖНІВ 
режисера Зал мана кінга. О 12.00; 18.20; 20.30 цей 
фільм зможуть подивитися глядачі малого залу. А 
на сеансах о 10.2и; 14.20; 16.30 глядачам пропо
нується. стрічка "Американський кікбоксер-1 .7 КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО

Зірки світового кінематографа 60-х років БріджіТ 
Бардо і Клаудіа Кардінале в італійській стрічці 
в! ГГ іШ;ДУіб.2УО;
зможете відпочити від американської стрілянини, 
але не від дикого Заходу .Приходьте зустрітися 
з ББ? О ТО год. 20 хв., 720.20-у_ цьому залі диким 
Захід в американськім стрічці Удар в спину . У 
зеленому залі цей фільм демонструватиметься о 
12.10 і 18.10. На^іншйх сеансах, тобто 10.10; 14.10; 
16.10; 20.10 любителям фантастики у подарунокстрічка ^юдИнак.1нзозуГди /ЫМД

З 5 по 11 жовтня о 14 год. 20 хв. для малят 
демонструватиметься стрічка Опудала". Мультик 
Завороженим хлопчик малята подивляться о 13 
годині. Для дорредих глядачів вперше на екрані 
секс-шоу фільм Жіночі* пристрасті — америкаы- 
ЙКГ(?‘ ЯК ВЄА°ТЬСЯ Початок: 11.00; 16.00; 18.2(3^

+
+
і
І+
і+
+ >■
> + ■

Загублений студентський квиток ЇМ» 530/88 виданий
Кіровоградським педінститутом на ім’я Поетики Валерія Ва 
си^ьови^а. вважати не дійсним. ьІИки оалерія оа

І

Ваш р/р М 002700202 у дирекції і 
Укрсоцбанку м. Кіровограда, МФО | 
323293.

НАША АДРЕСА; .
1 316050, МПС, р
t м. Кіровоград, iLg
и вул. Луначарського. 36.

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.
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