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УМОВИ РОБОТИ 
“КЛУБУ 

ЗНАЙОМСТВ”

КЛУБ
ЗНАЙОМСТВ

І92
18 років 157 см, хотіла 6 познайомитися з 

чоловіком до 24 років, котрий не п’є, чесний і 
добрий. Зовнішність у мене нормальна, на вигляд 
молодша своїх літ. Освіта середня спеціальна, 
Водолій, у шлюбі не була. На листи з фото відповім 
У

о 
о

Якщо хочете познайомитися з авторами наших 
оголошень, пишіть їм: 316050, м.Кіровоград. вул.Лу
начарського, 36, редакція газети “Молодий комунар’, 
"Клуо знайомств', абоненту №... Ми БЕЗПЛАТНО 
перешлемо вашого листа адресату.

Ви можете самі дати оголошення про знайом
ство. З будь-якого поштового відділення пере
кажіть на розрахунковий рахунок “Молодого 
комунара” № 062700202 у дирекції Укрсоцбанку 
м.Кіровограда, МФО 323293

32 крб.
і пришліть на вищевказану адресу редакції 

“МК” квитанцію про відправлення грошей, вашу 
коротку об’яву, і три ЧИСТИХ конверти. Тоді 
листи слатимуть вам.

АДРЕСИ АБОНЕНТІВ РЕДАКЦІЯ ЗБЕРІГАЄ В' 
ТАЄМНИЦІ, Й НІКОМУ НЕ ВИСИЛАЄ.

Струнка, миловидна дівчина, 18 років, міська 
жителька, 168 см, шатенка, з ніжним характером. 
Терези, бажає знайти вірного друга життя без 
шкідливих звичок. Вік значення не має. Ціную 
інтелігентність, ніжність, вірність, щирість і добро
ту. Хобі, а скоріше сенс життя: індуїзм, східна 
філософія, книги, рок-музика. * Згодна на переїзд. 
Подробиці при листуванні. Фото обов’язково повер
ну.

першу чергу.

Аб. 314.
Надія.

в.
Аб. 313.

ч

Мені 57 років, удівець, матеріально 
забезпечений, байдужий до алкоголю 
Познайомлюся з жінкою 57-63 років.

Аб. 309.

та
та

житлом 
курива.

Микола.

185/85, стрункий, не позбавлений почуття гумору 
чоловік хоче створити сім’ю з самотньою жінкою 
35-40 років, котра народилася в рік Коня, Тигра, 
Кролика. Сам за гороскопом Собака. Був жонатий.
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Аб. 310. І ♦

4

років, 165 см, сузір’я Близнюків, спокійна, 
приваблива. Люблю дітей. Захоплення: книги, 
музика. Сподіваюся на зустріч із добрим,

19 
зовні 
кіно, 
порядним хлопцем 20-27 років, який би мавточуття 
гумору і став надійним другом на все життя. 
Відповім на лист із фото, яке при потребі поверну.

К.
Аб. 311.

Чоловік 45 років, 162 см, з радістю познайомиться 
з жінкою до 45 років, котра самотність не вважає 
нормальним способом життя. Подробиці листом.
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Аб. 312.
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КЛУБ 
“ВАШІ 

КУМИРИ”
Редакція “Молодого комунара” виси

лає портрети відомих співаків та акторів. 
Ціна одного знімка

40 КУПОНІВ.
з будь-якого поштового . 
перекажіть на розрахунковий

Гроші 
відділення 
рахунок № 002700202 у дирекції Укрсоц- 
банку м.Кіровограда, МФО 323293 і кви
танцію про відправлення грошей, замов
лення /чиї фото хочете мати/ та конвер
та з вашою адресою ВГОРІ і надсилайте: 
316050, Кіровоград, вул.Луначарського, 
36, редакція газети “Молодий комунар”, 
“Ваші кумири”. Ви можете одержати 
фото М.ЧАКРАБОРТІ, С.РОТАРУ, В.ЦОЯ, 
Д.МАЛИКОВА, МАДОННИ, І.ТАЛЬКОВА, 
В.ВИСОЦЬКОГО. С.СТА ЛОН НЕ,
A. ШВАРЦЕНЕГГЕРА. Ж. К. ВАН ДАМ
МА. Д.ХАРАТЬЯНА. Ф.КІРКОРОВА,
B. ПРЕСНЯКОВ А, Н.НЕГОДИ, 
виконавців головних
“Багаті теж плачуть 
/Маріанни/, Р.ГЕРРА /Луїс-Альберто/ і 
Г.КАПЕТіЛЬЙО /Бето/.

а також 
ролей у фільмі 

В.КАСТРО

Екстравагантна, симпатична жінка, брюнетка, очі 
карі, 172 см, матеріально забезпечена, працьовита, 
добродушна, хороша господиня, українка, Тілець, 
синові 6 років. Хочу познайомитися з мужчиною до 
35 років, високим, спортивної статури, мужньої 
професії — льотчик, військовий, котрий цінує 
вірність, щирість. Щастя для мене — мій дім, моя 
сім’я. Буду рада, коли напише серйозний чоловік, 
якому все це до душі. Прошу легковажних і охочих 
до спиртного не писати. Обов’язково з листом 
надсилайте фото.

Аб. 315.
М.
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Мені 22 роки, українка, бажаю познайомитися з 
вірним, хорошим хлопцем до ЗО років, зростом не 
нижче 168 см. Мій зріст 162 см, нормальної 
зовнішності, очі карі, волосся темне, без шкідливих 
звичок, працюю, живу з батьками. Подробиці в 
листі.

Аб. 316.
Наташа.
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Мені 35 років, зріст 165 см, спокійна, доброзич
лива, житлом забезпечена, заміжньою не була. 
Хочу познайомитися з чоловіком до 40 років, не 
нижчим 170 см, байдужим до спиртного, з серй
озними поглядами на життя. Бажано виспати фото, 
повернення гарантую.
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Аб. 317.

Бажаю зустріти жінку 50-56 років з добрим 
характером і приємної зовнішності для спільного 
життя. Мені 60 років, 165 см, повнота — -нижча 
’середньої, вдівець, дітей немає. Працюю, маю 
власну квартиру. Освіта і професія жінки значення 
не мають.

Аб. 318.

БУДЕМО ТОВСТИМИ“!
РОЗУМНИМИ?

потрібна 
— пере- 
секретар- 
Піди у

магазин на 
Там стільки 

роздобу-

— Тобі 
інформація? 
питала мене 
ка мера, 
хлібний 
Леніна,
інформації 
деш!

Пішла. І що страш
но, починаються
взаємні докори
сільських і міських 
покупців. Люди з сіл 
по п’ять хлібин наби
рають, кіровоградці 
сердяться: ви, мов
ляв, хліб не здаєте, у 
а у нас забираєте...

Це справді не при
веди Господи, щоб 
між селянами І меш
канцями міста почала
ся . ворожнеча. А 
підстави для цього є: 
хліб. Те, що останніми 
днями робиться в 
крамницях, викликає 
глибоку тривогу. ЯкЩо 
вже з 
ються 
хлібом, 
далі, 
міськвиконкомі 
поправляють: 
боїв немає, 
хлібзаводах не 
шили норми випуску 
хліба. “Звичайний 
ажіотаж” -*• говорить 
завідуюча сектором

осені почина- 
перебої з 

то що буде 
До речі, у 

мене 
пере- 

На 
змен-

споживчого ринку 
міськвиконкому 
С.М.Ширкіна.

Ой ні, 
звичайний. Люди на
лякані серйозно.
Ніби-то і врожай, не 
дивлячись на посуху, 
непоганий... Без хліба 
не залишимось,
обіцяють на всіх 
рівнях влади, а тим 
часом глава де
ржадміністрації зму
шений видавати
спеціальне розпоряд
ження “Про забезпе
чення потреб насе
лення в хлібі і 
хлібобулочних виро
бах”. Дожилися!

За цим розпоряд
женням проводиться 
розподіл борошна 
між о районами і 
містами області.
Відразу треба сказа- 

різні

мабуть не

серйозно.

ти, що
адміністративні пунк
ти поставлені у 
днакові умови. __
міста Кіровоград, 
Олександрія, 
Світловодськ, 
Знам’янка отримають 
борошно стопроцент
но, а вони, звісно, не 
здавали хліб, то 
“хлібні” райони отри
мають значно нижчу

нео- 
Якідо

кількість борошна. 
Мені вже доводилось 
чути невдоволення з 
приводу подібної не
справедливості. Мов
ляв, що в селі чи 
райцентрі гірші люди 
живуть? Чим
кіровоградці 
відрізняються? Нічим, 
правда. Хіба що тим, 
що тонни зерна не 
одержували і на бал
конах городину не ви
рощують.

Втім, 
нагнітати атмосферу. 
Дасть 
обійдеться. Можливо, 
й справді, як запевня
ють у міськвиконкомі, 
хлібна проблема ви
никла через збіг об
ставин. Хліба не стали 
випікати менше, але й 
споживати його стали 
більше, це безпереч
но. Все дорого. Наші 
славні жінки нині ще 
більше Ігнорують про
блеми вузької талії, 
’зате втішають себе 
тим, що від хліба ро
зумові клітки краще 
працюють. Будемо 
товстими і розумни
ми?

не будемо

Бог, все

В.ЛЕВОЧКО.

Володимир.

НА ДОБРЕ
СЛОВО

о 
о 
в 
в 
в 
в 
в 
а 
в 
в 
о 
в 
о 
в 
о 
в 
в 
в 
о 
в 
о 
в
в 
о 
в 
в 
в 
в 
в 
в 
о 
о 
а 
в

.1

Минулого понеділка карний розшук 
святкував свій день народження. Тихо, 
спокійно... І пов’язано це не з тим, що 
дата не ювілейна. Та власне й не мало 
значення, що свято це “союзне”. Не 
вчора ж виник карний розшук. Зараз 
його, правда, намагаються називати на 
західний манер: кримінальною службою. 
Втім, називати можна як завгодно. Важ
ливий зміст.

Значний час спілкуючись з міліцією, я 
все більше спостерігаю, як ореол ро
мантики втрачає сенс, хоч здавалось би, 
принаймні для карного розшуку, повин
но бути навпаки, адже нині поле 
діяльності для опера /як називають 
оперативного співробітника
"кримінальної служби/ розширюється. 
Злочинність зростає, корупція проникає 
в структури влади, правоохоронні орга
ни. Однак місцевих* Каттані у карному 
розшуку не з’являється. Можливо, не 
варто говорити про це зараз. Усе-таки 
в оперативників професійне свято. Тх би 
привітати, побажати успіхів і здоров’я, 
як годиться в таких випадках. Це ми й 
робимо. Але тому, що успіхи цих 
хлопців, які завжди ходять в цивільному 
і не кидаються в очі, так пов’язані з 
нашою вірою у власну захищеність, 
маємо право висловити і деяку стурбо
ваність. Хочеться, щоб і нерозкритих 
злочинів було поменше, й інтенсивніше 
працювалося безстрашним слідчим. Ба
гато невдоволення висловлюємо ми ро
ботою міліції, але в той же час завжди 
пам'ятаємо, що вона існує. І не дай Бог 
чого, вона нас захищатиме.

Л.Карімова.
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МАЙЖЕ ПО КРИЛОВУ
У, попередньому номері ми вже коротко 

повідомляли про семінар. проведений уп
равлінням у справах молоді облдер
жадміністрації. і круглий стіл. який там відбувався. Сьогодні — замітки нашого кореспон- 
ДЖиторІЯ зібралася солідна, цікаво було слу
хати. виступи .представників різних політичних 
партій і рухів , Кіровоградщини про „ те. як 
розв язати молодіжні проблеми, як хбч би трохи 
вплинули на молодь. Але через декілька Днів, 
коли я. вкотре подумки прикручував* епізоди 
того зібрання, пригадалася відома байка про 
Лебедя, Рака і Щуку. Лейтмотив якої •— віз і 
нині там. Думаю, віз молодіжних проблем ще 
довго там і буде, тобто на місці.

У вступнрму слові голова управління у справах 
молоді Л.Єгельська повідомила: характерна риса 
Йня .сьогоднішнього — поява г' ~

артіи, рухів, зокрг“"* —------1
наичиседьніші середі 
валися зі старих — 
Організацій, спГровоградщини 
нових найбільш актй 
Балашівська паланка __ __  ______ _
програмна мета, якої відродження козацьких 
Т 9апрацівників управління у справах молоді є 
багато. Задумів. . Це .реалізація програм 
Дозвілля . ТИолодіжне підприємництво . ство

рення обласної соціальної служби.
Л.Єгельська закликала 

ганізації, незважаючи на і 
антипатії, співробітничати в ц 
зазначу наперед, це буде дуж 
думах?, малоефектно.

Судіть самі. Ось суть деяких виступів: В. Кобзар. відповідальний секретар 
ганізації Спідки письменників України закінчення КПРС утворився ідеологгчг......

_]дійшлр, інше не ------- "**-------
іати обернулися є____ .
рограф, сповнений еротики, 
>тури —О М /. Три основ

..-----------_.Г: розбудова д
зр§с^ання, національне в 
дим' а?ЛТа^ 
всі заде 
ують. Ми.
організації, і з моло,

ник

і

_: характерна риса 
поява нових політичних 

»окрема молодіжних. Та все ж 
ёред молоді ті. що трансформу- органІзацТи — спілка гТІонерсЬких 
пілка молодіжних організацій 
/правонаступник комсомолу/? із 

активно заявила про себе Старо- 
анка імені Сірка /до 150 членів/, 
з. якої відродж

. управління ’
багато. задумів. . Це .реалі: 
Дозвілля . Т^олодіжне підприє 

рення обласної соціальної служби..
Л.Єгельська закликала всі громадські ,рр? 

ганізації, незважаючи на політичні симпатії і 
антипатії, співробітничати в цих справах. Правда, 
зазначу наперед, це буде дуже непросто. І. 
"•/мак?, малорфектно.

Судіть самі. Ось суть деяких виступів: 
В.Кобзар. відповідальний секретар обдор- 

ганізацІЇ Спідки письменників України: після 
Йакінчення КПРС утворився ідеологічний вакуум. 
їдне відійшло, інше не прийшло. Переваги 

демократи обернулися злом /це вже про 
кінематрограф, сповнений еротики, , й засилля 
маскультури —_ О.М./. Три основні напрямки 
діяльності: розбудова державності, економічне —----- ~....п національне відродження.

Іолтарець, голова секретаріату УРП: Моло- 
їби гроші роздобути будь-яким • способом та 
адовблення одержати. ПЭн на базарі торг- 
Ми за політичну спрямованість молодіжної 

ірганізації, і з молодшими шістнадцяти не пра- 
1 В.Ту іду. заступник, голови СМОК /правонаступ

ник комсомолу/: Щоб молодих зацікавити. їм 
треба запропонувати щось надприродне. Наша 
організацій іде на дно. Перспектив немає.
, Василеві .заперечив колега із Світловодська 
Ю.Собко. У них, виявляється, є 250 актив?1*'' 
СМОКІвців /може бути й вшестеро більше/. В< 
підтримують молодіжне підприємництво: -----
ративи, ТИП. в яких молоді люди можуть 
роботу. Основне завдання — соціальний 
Мододих. с .

Грунтовним був виступ Ю.Сурмі 
сам про це сказав/ виступав у трі______ _________
член президії .соцпартії /здебільшого^ колишні 
комуністи/, соціолог і молода Людина. Соціалісти 
стоять за кредитування —----- --------------- у
відоме й випробуване 
багатодітних, соціальний _

Звичайно, вищезгадані виступи буї 
й емоційнішими. Я передав їхню 
запитання. На----- --------- 1
турб'--------

органі

Золота осінь прийшла 
на просторі ниви колгоспу 
“ Прогрес 
Кіровоградського району, 
одягнула лісосмуги і гаї в 
чарівне вбрання. Радісно 
на серці хлібороба. Після 
щедрого дощу зазеленіли 
сходи озимої пшениці — 
а її тут засіяно 1800 гек
тарів. А ще озимого ячме
ню 507 гектарів та озимо
го жита 126. І в сусідів 
зазеленіли поля. Будемо 
з хлібом наступного року!

У відділку № 3 цього 
року зібрали найкращий у 
господарстві урожай
ранніх зернових — по 30,2 
центнера з гектара. І за
раз тут організовано про
водять комплекс осінньо- 
польових робіт. Заверше
но зяблеву оранку, обмо
лот соняшнику. Иде зби
рання гібридної кукуруд
зи, цукрових буряків. Се
ред механізаторів, зайня-

тих на осінньому комп
лексі. немало молоді.

На знімках: головний аг
роном колгоспу Володи
мир Петренко перевіряє 
густоту сходів озимої пше
ниці; йде збирання

гібридної кукурудзи;
помічник комбайнера
Олексій Раскевич ударно 
працює на збиранні со
няшнику.

Фото А.ПЕЧЕНЮКА.

ІНИХ 
они 

коопе- 
знайти 
захист 

іна, який /він 
тьох іпостасях:

•цІалТртй 
життя молодих /добре 
на Заході/, підтримку 
захист.

_ ------ .. ------ і : 7ли й довшими,и емоційнішими. Я передав їхню суть. Були и 
запитання. Напр.иклад, представників УРП сильно 
турбували аполітичність піонерів і прогматизм 
світдоводських СМОКІвців: як це так без 
£о/)ітики: хто дасть гроші тому й служитимете? 
суто^коі 
які ?ав „ 
рпіввіднрі 
|ДЄОЛОГ£и 
а2й?тра, °чи, вГрніше? доброї господині 

крапки над і спробував і-----
заступник глави держадміністрації 
провів чітку межу: громадські огм“* 
о дн  б і_зн е с, лек<?но м і ка — і 
заробляє грс — . .
громадських 
умх небагатьох СК інтернаціоналістів 
ло ГІОЛІТИЗ’
— як заькхч,,,,,.

— А грошей 
це Валерій михайлови' 
натякав на державне < 
лодіжних програм чи кррді 
дуже скрутному становищі.

Це .правда. Додам лише од::: 
теж не в кращому. А можливо... 
бачимо. Та. думається, не треба так 
забувати постулати недавніх наших бородатих , 
класиків, наприклад те, що політика невіддільна ■ 
від економіки. І справжня політика . роситься ■ 
тільки тоді, коли драхдвуються РЕАЛЬНІ інтереси ■ людей, передовсім економічні. Народ нині Хоуе « 
хліба. тепЛа. одягу, квартир. І заради цього він ■ 
готовий розбудовувати неньку-Україну. А не на- “ 
Я паки. Про це більшовики добре знали в 1917-му. ,

> демократи в 1992-му, здасться, забули. Т6. ■ 
може. КИЇВСЬКІ студенти, які сьогодні вийшли на ■ 
майдан, їм підкажуть, і ми все-таки зрозуміємо, ■ 
що молодіжна політика — це серйозна державна п справа. ■

о.михайленко. : 
о □ В В В В В В а о о □ а □ ...о аааа................ в...............................................................  Л

Піонерів
___ ,____ „ ------ ----------------0 в: як __ ___
Болітики: хто дасть гроші тому й служитимете? 

.Кобзарь — те, що воїни-інтернаціоналісти — це 
—комуністична терм інілопя. Суть суперечок. 

?ав язувалися, здебільшого зводилася до 
ІЩЄННЯ політики — економіки, бізнесу — 

Правда, дуже вже гарячих дебатів не 
_> Л.Єге/іьська вміло виконувала роль, 
чи, вГрнцде, доброї господині.

* ------ і спробував поставити перший
___зи держадміністрації В.Репало. Він 

чітку межу: громадські організації — це 
бізнес, економіка — інше. Отож, хто 

займається комерцією, нехай крутить свої справи, 
заробляє гроші і не псує чистих „гуманітарних 

утворень. Думаю, це був натяк на 
>Х СМОКівців та представника воїнів- 

,_____летів С.Полякова, яким уже набрид-
гизуратись і врни думають лише про одне 
зробити гроші. Що о ЛЮДЯМ вижити, 
грошей нема. Ппросити їх не треба. — 

ад.—адресував уже тим, хто 
фінансування крупних мо- 
^кредити. Бюджет нині в

,одам лише одне — ми. молоді. ------ а --------------- >._ Поживемо-по- 
швидко

ДОВКОЛА
Англійські психотера- 

левти. які побували не
давно у Стражненсько- 
му відділенні
Чернігівської психонев 
рологічної лікарні, були 
вельми здивовані. Не 
катастрофічним стано
вищем з медикамента
ми і одягом для 
пацієнтів /до цього вже 
звикли/ і навіть не тим. 
що тут на 60 хворих 
лише 2 лікарі /у Страм
ному примусово
лікуються ЛЮДИ, що 
скоїли кримінальні зло- 
........ опо визнані 

хворими/, 
медиків 

претензії 
на погане 
на неста-

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

“ЗАРПЛАТА”
... під такою назвою 

у “МК від 29 серпня 
була надрукована
замітка про зарплату в 
деяких бюджетних 
сферах. Йшлося там і 
про зарплату
бібліотечних 
працівників. У
відповідь редакція 
одержала листа за 
підписом заступника 
директора обласної на
укової бібліотеки імені 
Д.І.Чижевського Ф.Жу- 
равльової і голови ра
ди трудового колекти
ву О.М.Гаращенко.

Коле.ктив ОУНБ
ім.Д.І.Чижевського 
висловлює своє спро
стування окремих пол
ожень статті В.Федо- 
рової “Зарплата"
/29.08.92 р./. В ній
цифра 4535 куп. подана 
як середня заробітна 
плата бібліотечного 
працівника. 
Повідомляємо, що
справжній середній за
робіток бібліотекаря по 
області складає 2640 
куп., а по нашій 
бібліотеці за рахунок 
великої кількості
спеціалістів з вищою 
освітою — 2870. Рядо
вий бібліотекар одер
жує зарплату в розмірі 
2250 куп., що не наба
гато відрізняється від 
заробітку двірника. Що 
стосується --------------
червень, 
зовсім

зарплати за 
то вона 

не характерна 
тому, що в цьому 
місяці був проведении 
згідно з рішенням Вер
ховної Ради України 
перерахунок з січня по 
квітень. Інші бюджетні 
організації одержали 
його в травні з 
більшим, ніж

працівники культури, 
коефіцієнтом.

Сумно, що журналіст 
будує сенсацію на не- 
перевірених фактах, 
тож у бібліотекарів 
з’явилось теж багато 
сумнівів стосовно того, 
що кожен отримує за 
СВвЧдРХ&ТОРА. Дорогі 
бібліотекарі, повірте 
моїй щирості, я зовсім 
не мала на меті вас 
образити. Що таке ро
бота в бібліотеці, знаю 
з власного досвіду і 
тому не ставлю під 
сумнів твердження, що 
ви одержуєте за свій 
труд. Мої слова стосу
валися зовсім не 
бібліотекарів. Для вас 
же не секрет, що нині 
багато людей, яким ду
же легко дістаються 
гроші. Там купив, там 
перепродав, не забув
ши здерти з того, хто 
ще має хоч залишки 
совісті. Я говорила про 
“бізнесменів", як нині 
називають махрових 
спекулянтів. Це не для 
них ви працюєте, ша
новні. їх ніколи не 
зацікавлять Толстой і 
Достоєвський.

То невже ви думаєте, 
що я хотіла образити 
вас? А що стосується 
неправильної цифри за
рплати, то це вина не 
моя. Такі дані отрима
ла я у міськвиконкомі. 
Але пробачте, що не 
перевірила. Бажаю
вам, щоб
міськвиконком своєї 
помилки не виправляв. 
4535 купонів вам 
зовсім не завадили б. 
Чи не так?

З ПОВАГОЮ
В.ФЕДОРОВА.

Є ЩО ЗГАДАТИ 
фольклорному і танцю

вальному колективам 
Олександрівського Бу
динку піонерів та шко
лярів, які відвідали Поль
щу. Туди їх запросила 
українська початкова 
школа № 8 міста Барто- 
шиці. У програмі поїздки 
олександрівські школярі 
не лише ознайомилися з 
історичним минулим і 
сьогоденням Польщі, а й 
виступили з концертами. 
Наші юні земляки висту
пили перед дітьми-сиро- 
тами в місцевій школї- 
інтернаті, перед жителя
ми села Остре Бардо, де 
переважно мешкають ук
раїнці, а також перед 
громадськістю Барто- 
шиці. Звичайно, неза
бутні враження залишили 
відвідини сімей своїх ро
весників.

О.МИХАЙЛЕНКО.

Лист у номер
НАЗВА міста нас

ВЛАШТОВУЄ, 
НЬОМУ

Ми — пенсіонери, тру
довий народ, підтримуємо 
статтю “Хто хоче міняти 
назви — хай перемінять 
собі голови", надруковану 
у вашій газеті за 22 сер
пня. Товариші депутати, 
керівництво міста,
зверніть, нарешті, увагу 
на трудових людей. На їх 
прохання, скарги, а таких 
немало. І витрачайте на
родні гроші розумно, як 
це робиться в доброго 
годподаря.

От зараз ми кинулись 
міняти назви міст і вулиць 
— хіба від цього нам 
стало краще жити? Є ба
гато насущніших проблем, 
хоча о у нашому 
Кіровограді. Наприклад, 
продовжити тролейбусну 
лін'гю на Лелеківку, де 
знаходиться кладовище, 
городи, дачі, та й селище 
будується в усі боки. А 
один автобус /№ 114/
ніяк не в змозі перевезти 
таку масу людей, особли
во у вихідні чи свята. 
Доводиться простоювати 
на зупинках годинами.

А ЖИТТЯ В
— НІ.
Телефони, які для ста

рої хворої людини часто 
є єдиним 
зв’язатись із 
ремонтуються ... _ .
місяці. Пенсії вчасно не 
приносять, а як жити без 
них при теперішніх цінах?

Подивіться, що творить
ся і яке приміщення у 
раисоцзабезі Ленінського 
району. А наші власті го
ловним вважають зміну 
назви міста і вулиць, про 
живих же людей вони за
були. Товариші депутати, 
хоча б ви приділили нам 
увагу. Ми ж за вас голо
сували і яка тепер від вас 
допомога?

Назва міста нас цілком 
влаштовує, ми любимо 
його І як Кіровоград. Кра
ще б допомогли продов
жити лінію на Лелеківку, 
яку почали і ніяк не 
закінчать.

ТРОШИНА, ЗІНОВ’ЄВ, ЛЕЖНЄВД, тютюник, 
АНТЮХОВА. ВЕЛЬБО- 
ВЕЦЬ, МОРОЗ, БАБИЧ і 
ще багато підписів.

способом 
світом, не 

по 3-4

“КРИСТИНА” ПОДАЄ НАДІЇ
РанІше ніхто навіть не 

думав, що в 
Олександрівці 
ТИМЄ СВІЙ Мс__________
вже рік тому він все-та
ки з явився, та ще і з 
назвою привабливою: 
“Каштан". Він і відкрив 
нову епоху комерційній 
діяльності на Олек- 
сандрівщині. Зараз же 
тут можна нарахувати ба
гатенько подібних торг
ових точок. Одна з них 
— магазин “Кристина", 
що відчинив свої двері 
зовсім недавно.

Декілька місяців тому 
ніхто й не підозрював, 
Що стареньке
приміщення раипобут- 
комбінату /там була 
раніше майстерня по ре
монту годинників/ через 
деякий час матиме виг
ляд нової копійки. Кру
гом усе пофарбовано, на 
в кнах чудові кольорові 
візерунки, гарна вивіска: 
усе це звабно діє на тих, 
хто ще жодного разу не 
переступав поріг цього 
будинку. Постійним
відвідувачам приємно за
ходити сюди. Нема чим

СІЛЬСЬКІЙ 
_ хтось ма- 
магазин. Та

докорити засновників 
магазину і за внутрішнє 
оформлення 
приміщення.

З’явилася “Кристина" 
завдяки ініціативі двох 
молодих людей:
М,А.Линника та Л.Еі.Бе- 
резинського. Микола 
Анатолійович закінчив 
Дніпродзержинське 
торгове училище. Давно 
виношували хлопці мрію 
зайнятись бізнесом, та 
на їхньому шляху було 
багато перешкод, котрі 
стримували всі справи. 
Коли олександрівський 
райпобуткомбінат здавав 
в оренду одне із своїх 
приміщень, ініціатори 
вирішили задум перетво
рити в справу. Після 
двох місяців ремонту 
для покупців гостинно 
відкрились двері моло
дої Кристини".

Не думаю, що про цей 
та й інші подібні магази
ни жителі нашого району 
думатимуть як про такі, 
що займаються спеку
ляцією. Усіх нині турбує 
інше — пе взагалі купити 
ті речі, які зникли з

магазинів споживчої ко
операції і зустрічаються 
хіба що на ринку. У зга
даному магазині ціни 
значно нижчі ринкових.

І мені незрозуміле не
вдоволення деяких лю
дей. Кристина" існує ли
ше другий місяць, але 
вже її господарі 
зіткнулися з наріканнями 
на свою адресу. Вважаю, 
що категоричне проти
стояння комерції визва
не просто заздрістю 
мовляв, ті комерсанти І 
так одержують великі 
гроші. Але ж поряд з 
прибутком є й інший бік 
— бік витрат. Щомісячно 
платять за оренду 
приміщення /не одну ти
сячу/ карбованців, плюс 
до того .податки... Між 
іншим, їхній прибуток 
становить 15 процентів 
від вартості проданого 
товару, який, зазначу 
користується попитом V відвідувачів магазину У

^^Олександрівський^^й-

лікуються 

чини, але 
психічно 
Англійських 
ошелешили 
пацієнтів не 
утримання, а 
чу... газет.

Чи то грошей для пе
редплати в адміністрації 
нема, чи то вирішила 
вона ще більше не трав
мувати психіку своїх 
хворих. Бо в тих газе
тах як начитаєшся...

* * *

На Прикаспійському 
гірничо-металургійному 
комбінаті, що в Казах
стані, знайшли цікавий 
спосіб повернення
мільярдних заборгова
ностей чисельними
суміжниками у країнах 
СгіД. Підприємство 
розіслало своїх
працівників по цих 
суміжниках і пообіцяло 
кожному з них винаго
роду в розмірі 10 про
центів від суми повер
неного адресатом бор
гу. Зараз в При- 
каспійськ почали надхо
дити перші “боргові" 
мільйони.

Може й нам в області 
запозичити цей
“досвід"? Адже суми 
заборгованості нашим 
підприємствам теж ся
гають за мільйони.

А * *

У Коста-Ріці вкрали... 
міністра внутрішніх 
справ, начальника кос- 
та-рікської поліції і ри- 
м о - католицького 
є писк о пає Всіх їх Буя о_ 
відвезено в місцевий 
аеропорт і переправле
но в столицю Гондурасу 
Тегусіальпу. Зловмисни
ком виявився 32-річний 
Орландо Бетанкур, кот
рий, за даними поліції, 
має зв'язки з цілим ря
дом партизанських уг- 
рупувань в Центральній 
Америці. Для перего
ворів із незвичайним 
злодієм рішенням пре
зидента ---------
створена 
комісія.

А

“ Пе р вбудовуються" 
не тільки військові за
води, недарма ж кажуть 
— біда навчить, як у 
світі жить. Навчила во
на й Красилівський аг
регатний завод, який 
після певної реконст
рукції вироблятиме
двомісні літаки для па
сажирських перевезень. 
Час виконання даного 
“Авіацією України" за
мовлення — 1992-1995 
роки.

Так. що, полетимо... 
А А А

_ американському 
місті Денвер заарештува
ли жінку, що планувала 

ма президента 
США Джорджа Буша. За 
и словами, вона мала 
намір вбити його на пе
редвиборному мітингу і 
привернути таким чином 
увагу громадськості до 
власних проблем. За 
американськими закона
ми зловмисниці загрожує 
довічне ув'язнення. Як
що так станеться, то всі 
н проблеми, очевидно, 
вирішаться водночас.

А А А
Кандидат наук,

завідуюча кафедрою в 
одному з московських 
інститутів, претендентка 
на право стати космонав
том, а також знана в 
колишньому Союзі і за 
рубежем спортсменка 
/захоплювалась яхтен- 
ним спортом/ Вікторія 
островська стала... мона
хинею в одному з 
жіночих монастирів Авс
тралії. На цей зелений 
континент вона прибула 
Для здійснення своєї 
давньої мрії — одиноч
ного навколосвітнього 
плавання під парусами 
Однак спонсори не
сподівано відмовились 
від фінансування і. зали
шившись абсолютно без 
грошей, Вікторія прий
шла в російський
жіночий монастир.

• Там вирішила і за

А

Гондурасу 
спеціальна
*



понеділок

9.10

■ 12 ЖОВТНЯ
УТ /1 ПРОГРАМА/

8.00 УТН. 8.10 Концерт. 
Художній фільм “Поруч з нами 
жУ &гтрйЄр?итхота 

^0°5ПРУ°«|аМаі6.00У уГн'ТІ 16Т05₽Для 
дітей ‘ Веселка". 16.30 На допомо
гу школі українська література. 
17.00 Салон Соломія". Передача 
перша. 17.35 Документальний 
фільм “Соната". іо.ООг Фільм-кон
церт “Я з тобою не прощаюсь' . 
І?2о°жнВийЄОЯГ9Тіао Т8<№
лефільм “Кривда“. 19.30 Хто ми?
20.30 Акценти. 20.45 На добраніч,
діти! 21.00 Дніпро. 21.35 Ай пі 
Київ, реклама та інформація. 21.40 
Кінозустрічі. 22.40 Спортивна про
грама 1. Міжнародний турнір з 
фул-контакту карате. 2. Чемпіонат 
України з важкої атлетики. В 
перерві — 23.40 — УТН. 00.05
Концерт духовної музики.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро". 7.45 Программа 
передач. 7.50 “Кит и кот". Муль
типликационный фильм. 8.00 Ново
сти. 8.20 “Шапка“. Художествен
ный фильм. 9.45 “Единого слова 

їй.
Новости /с сурдопереводом/.
11.20 “Солнечный клоун”. 14.00 
Новости /с сурдопереводом/.
14.20 Программа передач. 14.25 
Предприниматель. ‘Телемикст .15.10 ^Блокнот". 15.15 Уолт Дис
ней представляет... 16.05 "Дс£оци- 
ация детского телевидения . Сту
дия “Я", г.Воронеж. 16.35 Эстон
ский маятник . Положение русско
язычного населения в гг. Нарва, 
Кохтла Ярва. 17.00 Новости. 17.20 
Программа передач. 17.25 Фут
больное обозрение. 17.55 НЭП . 
18.25 Премьера телевизионного 
художественного фильма “И звез
ды блестят над Тануром". Тад- 
жикфильм” по заказу ТПО “Союз- 
телефильм". 19.45 Спокойной но
чи. малыши. 20.00 Новости. 20.35 
Программа передач. 20.40 Премье
ра художественного телесериала
Мелочи жизни . 3-я серия —

“Очень буржуазное кино". "Новая 
студия" представляет: 21.10 "Бо
монд". 21.25 “Однако". 21.35 
“Смотрите, кто ушел..." 22.05 “Ве
стники". 22.40 “Евгеник и..." 22.50 
“Мы". 23.20 “Оба-на?" В перерыве 
/2з.О0/ — Новости.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2.
УТ-3

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7.55 XX століття у кадрі і 
за кадром. 8.50 Наш сад. 9.20 
Майстри. Тихе віяння. Портрет 
композитора В.Артемова. 1СГ.30 
“Листя трави". Вірші американсь
ких поетів. 10.50 Біла ворона.
11.35 Мульті-пульті. “Повернення 
блудного папуги". 11.45 Художній 
фільм “Санта-Барбара". 84 серія.
12.35 Тінко 12.40 Селянське пи
тання. 13.00 Вісті. 13.20 Із залу 
Конституційного суду Росії. 15.00 
“Бурда моден" пропонує... 15.30
Вустами маляти. 16.00 Там-там. 
Новини. 16.15 Сім’я Смирнових. 
Як жити далі? Телефільм 
/Австрія/. 17.00 Велике коло.
17.20 Мульті-пульті. “Моя мама — 
чаклунка-. 17.30 Давайте розбере
мося. 17.45 Ностальгічні поси
деньки. . 18.15 Київська панорама.
18.35 Інструментальна музика.
18.55 Візитка. 19.00 Мультфільм.
19.30 Сіт-3. 19.40 Бізнес-менедж-
мент. Промінчик світла.
20.20 Фортуна. Комерційний ог
ляд. 20.30 Художній фільм. 22.00 
Комп'ютерна хроніка. 22.30 Сіт-3. 
22.40 Візитка. 22.45 Хтось це 
називає джаз... 23.15 Світ спорту 
очима фірми “Жіллетт". 23.45 Му
зичний калейдоскоп /Осло/.

вівторок середа
■ 13 жовтня
УТ /1 ПРОГРАМА/

. 8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно-музична програма. 
9.05 Художній фільм Давайте 
кохати . 10.30 Доброго вам здо
ров’я. 11.00 Кінозустрічі. 12ДХ) 
УТН. 1.00 УТН. 16.05 Для дітей 
“Сонячне коло”. 16.25 Прикар
паття. 17.45 Дзвони Чорнобиля. 
Переселенці. 18.45 Камерна му
зика. 19.00 УТН. 19.10 “День за 
днем”. /Кіровоград/. 19.30 
Студія “1 грудня”. 20.45 На до
браніч. діти! 21.00 Дніпро. 2135 
Ай пі Київ інформує. 21.40 Ху
дожній фільм .“Диск-жокей .
23.10 УТН. 23.25 Концерт опер 
них зірок України. 1 відділ. 00.35 
Настільний теніс. Кубок ненсі 
еванс “Надія” /Харків/ — “Щес- 
тас” /Франці/.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимна
стика. 5.30 “Утро". 7.45 Програм
ма передач. 7.50 “Крошка енот . 
Мультипликационный фильм. 8.00 
Новости. 8.20 Премьера телеви
зионного многосерийного худо
жественного фильма “Богатые 
тоже плачут" /Мексика/. 9.05 
“Мелочи жизни". Художествен
ный телесериал. 3 серия. 9.35 
Выступление песенно-инструмен
тального ансамбля “Радуница”. 
9.50 “В мире животных /с сур
допереводом/. 10.30 Футболь
ное обозрение. 11.00 Новости /с 
сурдопереводом/. Домосед. 
Дневной киноэкспресс. 11.20 
Женитьба Бальзаминова". Теле

визионный фильм-балет. “Лен
фильм” по заказу Гостелерадио.
12.25 “Двое". Телевизионный ко
роткометражный художествен
ный фильм. “Таллиннфильм".
12.55 “Чужой звонок". Телевизи
онный художественный фильм. 
14.00 Новости /с сурдоперево
дом/. 14.20 Программа передач.
14.25 “Деловой вестник". 14.40
Мир денег Адама Смита. 15.10 
“Блокнот". 15.15 Уолт Диснеи 
представляет... 16.05 "Наш музы
кальный клуб". 16.45 “Вольный 
табун". Телевизионный докумен
тальный фильм. 17.00 Новости. 
17.20 Программа передач. 17.25 
Межгосударственный телеканал 
“Останкино представляет. 18.00 
Премьера телевизионного много
серийного художественного
фильма “Богатые тоже плачут". 
^Мексика/. 18.45 “Миниатюра”. 
Музыкальная программа. 19.00 
Тема. 19.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 20.00 Новости. 20.35 Про
грамма передач. 20.40 Фильмы 
режиссера А.Вайды. “Человек из 
мрамора “Польша". 23.15 Ново
сти. 23.40 Радио “Труба”. Раз
влекательная программа.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7.50 Момент істини. На 
запитання А.Каракулова відповідає 
балерина Ціна Ананіашвіл;. 8.45 
Дозвілля. ‘Дай лапу друг’. 9.00 
Зірки Америки. 9.30 Тема з 
варіаціями. Музичний калейдо
скоп. /Осло/. 10 20 Паралелі. Світ 
через культуру. 10.35 Капустин яр. ^Погляд^оь^о^ ^.05 /удо^ндй 

нське питання. 13.00 Вісті.
Із залу Конституційного суду Росії. 15 0р7Телебіржа. 15.30 “Ба- 

рта%яГр?^ 
кожен вечір”. 16.Ои Там-там. Но
вини. 16.15 Сім’я Смирнових. Як 
жити Д?лі? Телефільм /Австрія/. 
17.00 ТСазки для батьків. 17.30 
Парламентський вісник. 17.45 Ма
ленький концерт. 18.00 На шостій 1 
сесії Верховної Ради України. 1 
19.00 Київська панорама. 19.^0 І 
Художній фільм "Санта-Барбара '. 
85 серія 20.10 Телебіржа і 
інформує. 20.30 На шостій сесії 
Верховної Ради України.

■ 14 ЖОВТНЯ
УТ /1 ПРОГРАМА/

8.00 3 восьмої до дев’ятої.
Інформаційно-музична програма. 
9.00 “Свічадо”. Науково 
пізнавальна програма. 9.30 
Фільм-концерт. 11.40 Шкільний 
екран. Історія України. 12.05 УТН. 
12.15 Художній телефільм “Диск- 
жокей”. 16.00 УТН. 16.05 Для 
дітей “Веселка”. 16.35 На допо
могу школі. Музика. 17.05 Фор
тепіанні мініатюри. 17.20 Нагірна 
проповідь. Фільм 6-й. 17.50 Ху
дожній телефільм “Люди і 
дельфіни”. 1 серія. 19.00 УТН.
19.10 “День за днем". 
/Кіровоград/. 19.30 “У неділю 
вранці". Повтор від 4 жовтня 1992 
р. /Кіровоград/. 20.35 Реклама. 
/0.45 На добраніч, діти! 21.00 
Дніпро. 21.35 Ай пі Київ. Реклама 
та інформація. 21.40 Кінокомедія 
“Не ходіть, дівчата, заміж”. 22.45 
УТН. 23.00 Телевистава “Ось по
слухайте”. 00.00 Мій театр. Олена 
Камбурова про себе.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимнасти
ка. 5.30 “Утро". 7.45 Программа 
передач. 7.50 “Крошка енот”. 
Мультипликационный фильм. 8.00 
Новости. 8.20 Премьера телевизи
онного многосерийного художест
венного фильма “Богатые тоже 
плачут” /Мексика/. 9.05 Премьера 
телевизионного документального 
фильма “Бег". 9.25 Страницы рус 
ской музыки. 9.55 “Мелочи жиз
ни". Художественный телесериал. 
3-я серия. “Очень буржуазное 
кино”. * 10.20 Наш музыкальный 
клуб. 11.00 Новости /с сурдопе
реводом/. 11.20 “Дети солнца". 
Телевизионный художественный 
фильм. 14.00 Новости /с сурдопе
реводом/. 14.25 “Телемикст”.
15.10 “Блокнот". 15.15 Уолт Дис
неи представляет. 16.05 “Веселый, 
теплоход". Передача из Нижнего 
Новгорода. 16.20 “Ассоциация де
тского телевидения". “Рейс — 
9:10". Полет 6-й. Путешествие по 
Испании. 17.00 Новости. 17.25 
Межгосударственный телеканал 
"Останкино^’ представляет. 17.55 
Футбол. Отборочный матч чемпи
оната мира. Сборная России — 
сборная Исландии. Трансляция с 
Центрального стадиона
им.В.И.Ленина. В перерыве 
/18.45/ — Спокойной ночи, малы
ши. 20.00 Новости. 20.40 Впервые 
на телеэкране художественный 
фильм “Ловкач и Хиппоза". 22.05 
Студия “Политика". “Военное ре
вю". 22.35 Хит-парад “Останки
но". В перерыве /23.00/ — Ново
сти.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, УТ-3
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 Час 

Ділових людей. 7.55 Вітчизна моя. 
язанські враження. 8.50 Мульті- 

пульті. "Де ти. мій кінь?". 9.00 
Паралелі. Час милосердя. 10.00 
Джерела. 10.30 Ретро. Співає 
і .Міансарова. 11.00 Пілігрим. 
Російське бюро подорожей. 11.45 
Програма “03 . 12.15 Я — випуще
на стріла". Про рух "зелених". 
12.35 Тінко. 12.40 Селянське питан
ня. 13.00 Вісті. 13.20 Із залу • Кон
ституційного суду Росії. 15.00 
Діловий світ за тиждень. 15.15 Гра 
без програшу. 16.00 Там там. Нови
ни. 16.15 Трансросефір. Далекий 
Схід. 17.00 Християнська програма. 
“Подорож пілігриму". 17.40 Фільм- 
концерт “За думою дума". 18.00 На 
шостій сесії Верховної Ради Ук
раїни. -19.00 Київська панорама. 
19.20- Художній фільм “Санта-Бар
бара". 86 серія. 20.10 Телебіржа 
інформує. 20.30 На шостій сесії 
Верховної Ради України.

.окументального 
траницы рус- 
‘Іелочи жиз-

■ 15 ЖОВТНЯ 
УТ (1 ПРОГРАМА)

. 8.00 3 восьмої ДО дев’ятої. 
Інформаційно-музична програма. 
9.00 Фільм-концерт “Всі сурми 
заграли”. 9.10 Художній те
лефільм “Народний малахій”. 
10.35 Шкільний екран 11-й клас. 
Фізика. 11.00 Кінокомедія “Не 

А!в?Ят.а.’ зам і ж 12.05УТН. 16.ОО УТН. 16.05 На допо
могу школі. Музика. 16.35 
Фізико-математична школа. 17.05 
Співає “Пролісок”. 17.40 Ху
дожній телефільм “Люди і 
дельфіни”. З серія. 19.00 УТН.
19.10 “День за днем” 
/Кіровоград/. 19.30 “Бояриня" 
вистава. 20.50 На добраніч, діти? 
21.00 Дніпро. 21.55 Ай пі Київ 
інформує. 12.40 Хроніка МВС.
21.55 Молодіжна студія “Гарт". В 
перерві 22.55 —"У ТН. 00.10 
Чемпіонат України з баскетболу. 
Чоловіки. о Будівельник” Тіті 
/Харків/. _ Спартак" — “Ново- 
троніка" /Луганськ/ з Харкова.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5;20 Утренняя гимна
стика. 5.30 Утро". 7.45 Пробам 
ма передач. /.50 “Квартет Ква
ква". Мультипликационный
фильм. 8.00 Новости. 8.20 Пре
мьера' телевизионного многосе
рийного художественного филь
ма “Багатые тоже плачут". /Мек
сика/. 9.05* Мультипликационные 
фильмы: “Аленушкин солдат". 
^Тайна золотых туфелек". Мук- 
скороход". 9.55 Концерт ансамб
ля русских народных инструмен
тов им. Н.Будашкина. Передача 
из Читы. 10 20 “Без наследника". 
Телевизионный документальный 
фильм. 1100 Новости /с сурдо
переводом/. 11.20 “Дети солн 
ца . Телевизионный художест
венный фильм. 2-я серия. 12.45 
“Замкнутый круг". Телевизион
ный художественный фильм. 
14.00 Новости /с сурдоперево
дом/. 14.20 Программа передач.
14.25 “Телемикст* 15.10 гБлок 
нот”. 15.15 Уолт Дисней пред
ставляет... 16.05 Премьера теле
визионного документального 
фильма “Ханатлас". 16.15 “Олеся 
и компания". Передача для де
тей. 17.00 Новости. 17.20 Про
грамма передач. 17.25 “...До ше
стнадцати и старше". 18.10 Пре
мьера телевизионного многосе
рийного художественного филь
ма “Богатые тоже плачут". /Мек
сика/. 18.55 “Портрет на фоне". 
Е.Гайдар и его команда. 19.45 
Спокойной ночи, малыши. 20.00 
Новости. 20.40 Лотто “Миллион".
21.10 Кинопанорама. 22.25 “Чер
ный ящик".23. 00 Новости. 23.25 
“Видеодром .

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.25 Час ділових 
людей. 7м.55 Камера досліджує ми
нуле. Ракетна криза’ . 8.45
Мульті-пульті. “Хто пофарбував 
Червоне море?" 8.55 Дозвілля. 
Домашній клуб. 9.10 Екзотика.
10.10 "Краще гір можуть бути
лише гори.:." 10.55 Художній 
фільм Санта-Барбара". 85 і 86 
серії. 12.35 Тінко. І2І40 Селянське 
питання. 13.00 Вісті. 13.20 Із залу 
Конституційного суду Росії. 15.00 
Бізнес — нові імена. 15.15 Студія 
“Рост". Свято музики. 1 частина.
15.45 — Там-там. Новини. 16.00 
Панорама приватизації. 16.45 Да
вайте розберемося. 17.00 Так і 
живемо: "Закрите місто". 17.30
Парламентський вісник. 17.45 Ка
мерний концерт. 18.00 На шостій 
сесії Верховної °------ 47-------
19.00 Київська 
Художній фільм 
87 серія. 20. 10 
Верховної Ради 
тн Я

Ради України, 
панорама. 19.20 
"Санта-Барбара". 
На шостій сесії 
України. 16 ЖОВ

П’ЯТНИЦЯ
■ 16 жовтня
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
Інформаційно-музична програма. 
9.00 Наше коло. 10.05 Художній 
фільм “Свічка яскрава мов со
нце". 11.20 Світ захоплень. 12.00 
УТН. 16.00 УТН. 16.05 - Для 
дітей “Наповнимо музикою сер
ця". 16.50 Науково-популярні 
фільми. 17.10 П’ятий зліва в 
другому ряду. Концерт
Свірневського хору української 
пісні. /Кіровоград/. 17.40 “Дзер
кало”. Програма міської Ради 
народних депутатів.
/Кіровоград/. 18.00 Художній те
лефільм “Люди .і дельфіни”. 3-я 
серія. 1 частина. 19.00 Чемпіонат 
України з футболу “Динамо” — 
Кривбас. В перерві — УТН. 20.45 
На добраніч; діти! 21.00 Дніпро. 
21.35 Акценти. 21.50 Художній 
фільм “Чужі тут не ходять”. 
23.05 — УТН. 23.20 Співає
Євгенія Мірошніченко. 00.15 До
кументальний фільм “Майстер .

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
4.55 Программа передач. 5.00 

Новости. 5.20 Утренняя гимна
стика. 5.30‘ “Утро". 7.50 “Одна 
капля”. Мультипликационный 
фильм. 8.00 Новости. 8.20 “Бога
тые тоже плачут”. Телевизион
ный многосерийный художест
венный фильм. /Мексика/. 9.05 
Клуб путешественников /с сур
допереводом/. 9.55 Поет В.Го
товцева. 10.20 “...до шестнадцати 
и старше". 11.00 Новости /с 
сурдопереводом/. 41.20 “Весе
лые холостяки". Художественный 
фильм. Китай. 12.45 “Я буду 
ждать". Телевизионный художе
ственный фильм. 14.00 Новости 
/с сурдопереводом/. 14.25 
“Бридж . 14.50 “Бизнес-класс".
15.05 “Блокнот". 15.10 Уолт Дис
ней представляет... 16.00 Центр. 
16.40 “Поэтический альбом 
/ЕВеневитинов. 17.00 Новости.
17.25 “Каждый о своем". 17.35 
Мультфильм “Пугало". 17.50 “Че
ловек и закон . 18.20 “Путь к 
согласию". 18.50 “Поле чудес”.
19.45 Спокойной ночи, малыши. 
20.00 Новости. 20.40 “В клубе 
детективов". Впервые на телеэк
ране художественный фильм 
’‘Ипподром". 22.10 “ВИД" пред
ставляет: “Политбюро . 22.45
“Музобоз". 23.00 Авто-шоу".
23.55 “МТВ".

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 
Час ділових людей. 7.55 
Російська енциклопедія. 8.50 
Дозвілля. 9.05 Біла ворона. 9.50 
Кабаре “ОкоЛесниця”. 10.50 “За
лишилися росіянами". Прем’єра 
Т Ільму В.Лебедева “Зустріч”.

1.45 Художній фільм Санта- 
БарбараЛ 87 серія. 12.35 Тінко. 
12.40 Селянське питання. 13.00 
Вісті. 13.20 Із залу Консти
туційного суду Росії. 15.00 Те 
лебіржа. 15.30 Студія “Рост". 
“Свято музики". 2 частина. 16.00 
Там-там. Новини. 16.15 “Ліни 
долі". 16.45 М-трест. 17.00 Сім’я 
Смирнових. Як жити далі? Те
лефільм /Австрія/. 17.45 Те
лефільм “Сни дитинства Георгія 
Морозова". 18.00 На шостій сесії 
Верховної Ради України. 19.00 
Київська панорама. ’ 19.20 На 
шостій сесії Верховної Ради Ук
раїни.

субота

• ІЯ.

■ 17 ЖОВТНЯ '
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Рит...:
гімнастика. 8.30 Худ. фільм “Чужі 
Йгт не ходять". 9.45 Телефан.

іт-парад. 10.15 "Гуцульський рік’’. 
Вистава. 12.15 Клас — юніор- 
бізнес 13.15 УТН 13 30 Земле 
моя. 14.00 Рок-полігон. Випуск-12. 
/Кіровоград/. 14.50 Резерв. 15.00 
Що пройшло крізь віки. 15.45 Для 
дітей худ телефільм ‘Рудий чес
ний закоханим . 1 серія. 17.00
Мультфільми. 17.50 Худ фільм 
“Люди і дельфіни 3-я серія 2 частина. Г9.00* УТН. 19 10 Док. 
фільм. 19.30 “Авансцена". ‘‘Хер
сонські ігри-92". 20.45 Па до
браніч. діти!. 21.00 Дніпро. 21735 
Ай пі Київ. Інформує. 21.40 Арт- 
майдан. 22.55 УТН 23 10 Худ. 
телефільм "Благочестива Марта 
1-а серія. 00.10 Фільм-концерт 
“Клоун з осінню в серці".

КАНАЛ “ОСТАНКИНО”
5.55 Программа передач. 6.00 

Новости. 6.20 Утренняя гимна
стика. 6.30 Субботнее утро дело
вого человека. 7,30 Спорт-шанс. 
8.00 “Марафон-15” — малышам”.
8.25 “Помоги себе сам". 8.55 По 
ту сторону рампы с улыбкой". 
9.15 . Очевидное-невероятное.
9.45 Премьера телевизионного 
фильма “Письма Ксении". 10.35 

Фильмы нашей памяти". Худо
жественный фильм “Дело Румян- 
Їева". 12.25 Музыкальный коек.

2.55 Премьера телевизионного 
документального фильма “Колы
ма”. Война после войны". Фильм 
3-й. 14.00 Новости /с сурдопере 
водом/. 14.25 Телемарафон 
“Дом радости и надежды Ре
портаж из Алма-Аты. 14.45 Пре
мьера телевизионного художест
венного фильма “Детство Ники
ты". Из цикла “Первая любовь". 
Студия детских и юношеских 
телефильмов. 15.55 “Красный 
квадрат". 16.35 “Еноты". Много^ 
серийный мультипликационный 
фильм /Канада/. 17.00 Концерт 
Московского государственного 
академического симфонического 
оркестра. Дирижер — П.Коган.
17.45 Телемарафон “Дом радости 
и надежды”. Репортаж из Алма- 
Аты. 18.05 Впервые на телеэкра
не. Художественный фильм “Ще 
нок". 19.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 20.00 Новости. 20.35 “Ан
шлаг, аншлаг". “Бархатная 
осень". 22.05 “Анне Вески в 
Москве". 23.00 Новости. 23.20 
Телемарафон “Дом радости и 
надежды". Репортаж из Алма- 
Аты. 23.40 Последний киносеанс. 
Художественный фильм “Бумаж
ные глаза Пришвина".

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2, 
УТ-3

7.00 Вісті. 7.20 Документальна 
панорама. "Ех Росія, ти. Росія..." 
Акт перший. “Влада і народ”. 8.15 
Грає віолончеліст Б.Пергаменщи- 
ков. 8.30 Манера. 9.00 Відеоканал 
“Плюс одинадцять”. 10.30 "Буме- 
8анг-3". 11.00 ‘Марія. Мірабелла". ’ 

іуд. фільм. 12.05 Козирна дама. 
12.Л0 Селянське питання. “Посів". 
13.00 Вісті. 13.20 Кар'єра. Фінал 
конкурсу ділових людей. 14.40 
Пілігрим. Російське бюро подоро
жей. 15.35 Розмова з Біллі Гре- 
мом. 16.05 Чемпіонат України з 
футболу серед жінок “Динамо" 
/Київ/ — "Арена-господар” 
/Фастів/. 16.40 Співає Я.Гнатюк. 
17.00 “К-2" представляє: "Абзац".
17.30 Парламентський вісник.
17.45 Вустами маляти. ' 18.15 
Київська панорама. 18.35 Музич
ний фільм "Добрий вечір, 
сусідонько". 18.55 Візитка. 19.00 
Мультфільм. 19.30 Сіт-3. 19.40 По
гляд у майбутнє. 20.05 Інформація 
та інше. 20.15 Візитка. 20.20 , Ху- 
Йожній фільм. 21.50 Візитка. 21.55 

ромінчик світла. 22.05 Невми
рущі. 22.30 Сіт-3. 22.40 Хтось це 
називає джаз... 22.55 Візитка. 
23.00 Програма “А". 23.30 Пекло 
Лібітум. 00.00 Останній сеанс. 
“Женітьба". Худ. фільм.

Ритмічна

неділя 1
■ 18 ЖОВТНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8 00 УТН 8 10 У неділю вранці. 
Інформаційно музична
9.30 Ранковим концерУй 10.1 а Бас
кетбол. Першість МПБЛ СпаР™* 
— Новотроніка /Луганськ/ /Ха
лев/ /Таллінн/ з Луганська. 11-0) 
Для дітей худ. телефільм 
чесний, закоханим 12.10 А вічне 
твориться". Частина 2 12 45 УТН
113 по Канал Д 14.15 Село і 
люди 154)0 Мультфільм на замов
лення. 16 00 Молодці Дитяча хо
рова студія. 16.30 Маю Честь.
17.30 У Свічадо. .аНпагУ*&8' 
пізнавальна програма. 19.00 Уїм.
19.10 Док фільм “Про Василя 
Єрошенка”. 19.30 Зичимо щастя.
20.30 Мультфільм. 21.00 Дніпро.
21.35 Телеспортарена. _ 22.20 
Євромузика-92. Міжнародний фес
тиваль фольклорної музики. 23-зи 
УТН. 23.45 Худ. телефільм “Благо
честива Марта’ 2 серія.

КАНАЛ “ОСТАНКИНО"
5.55 Программа передач. 6.00 

“Час силы духа". 7.00 Тираж 
“Спортлото”. /.15 Мультфильм. 
“Винтик и Шпунтик веселые ма
стера”. 7.35 Концерт узбекского 
фольклорного ансамбля “Хива 
Накшлари". 8:00 С утра порань 
ше. 8.30 Премьера телевизион
ного документального фильма 
“Весна в Дымково”. 8.45 “Але
шины сказки". Мультипликацион 
ный фильм. 8.55 Утренняя звез- 
Йа. 9.45 “Под знаком "Пи". 10.35 

Іовое поколение выбирает.
11.25 Премьера телевизионного 
многосерийного фильма для де 
тей “Приключение Черного кра
савчика”. 14-я серия. 11.50 Юби
лейный концерт поэта Л.Ошани
на. 13.10 Премьера телевизион 
ного многосерийного фильма 
“Дом на Волхонке". Фильм 1-й. 
14.00 Новости /с сурдоперево
дом/. 14.20 Диалог в прямом 
эфире. 15.00 Клуб путешествен
ников. 15.50 Поет лауреат теле- 
Йадиоконкурса “Голоса Росии" 

.Николаева. 16.00 “Панорама". 
Еженедельная международная 
проціамма. 16.40 “Телелоция”.
16.55 Уолт Дисней представля
ет... 17.45 Новости. 18.00 “Кро
кодилу" — 70 лет". 19.00 Воск
ресная кинопрограмма: новости 
кино. 19.20 Впервые на телеэк
ране художественный фильм 

Генеральный инспектор”. США.
21.00 Итоги. 21.45 Спортивный 
уик-энд. 22.00 ТПО “Астра 
представляет: “Парадиз-кок
тейль". В.Леонтьев. 2з.00 Ново
сти. 23.25 Концерт Г.Кремера и 
оркестра "Немецкая камерфи- 
пармония".

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2,
ут-з

7.00 Віті. 7.25 Дорога до храму! 
"Повернення музики". Док. фільм.
7.55 Мульті-пульті. "Два рицарі 
8.05 Дозвілля. "ТВ-ательє . 8.20
Фольклор. "Невідомі культури 
8.50 Ретро-куплети. 9.00 Шість 
соток. 9.20 “Пригоди в ко- 
goлiвcтвi". Ляльковий мультфільм.

серія. 9.50 Ати-бати. 10-20 Теле- 
кро^ворд “Музична біржа". 10.50 
Кінотеатр повторного фільму. “За
кохані". Худ. фільм. 12.10 Програ
ма "Ключ": ‘Гроза 1812 р. ^'^ьм 
8. 12.40 Селянське питання. 13.00 
Вісті.» 13.20 Телегра “Лого". 13.50 
Ірем’єра мультфільму “Дораемон 
/Японія". 6 серія. 14.05^Жовтень" 
запрошує до розмови. 14.55 Не 
вирубати... Ведучий — В. Цветов.
15.10 “Мотив". Телефільм. 15.40 
Познер і Донах’ю. 16.10 У світі 
тварин.. 17.10 Студія “Сатирикон". 
Бенефіс С.Альтова. 18.05
Чемпіонат України з футболу 
"Дніпро" — "Карпати” /2-й тайм/.
18.45 Обличчям до столиці. 19.00 
Візитка. 19.05 Мультфільми. 19.35 
Сіт-3. 19.45 Дика Америка. 20.15 
Художній фільм. 21.45 Візитка. 
21.50 Сідайте і дивіться. 22.00 
Хтось це називає джаз. 22.35 
Сіт-3. 22.45 Візитка. ^2.50 Хтось 
це називає джаз. 23.10 Дорослі, 
як діти...

ОГОЛОШЕННЯ ЗАГУБЛЕНИЙ
Продам м’який куточок. Телефон у студентський квиток ЇМ? 01789, виданий

Кіровограді: 55-44-08. Кіровоградським педінститутом на ім’я
Волошинової Л.В., вважати недійсним.

Міняю гараж у 12-му коопера
тиві / р-н Соколівки. ближче до 
містд/ на автомобіль /за домо
вленістю/ Запорожець
іномарки /крім європейських/ не 

« дзво-
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МАЛЮЙТЕ.
торів,Одним із напрямів Товариства х/. є МОрально-

....... - виховання молоді. Особли
ва увага приділяється тим. кому 
найважче: хронічним хворим,
дітям з фізичними та розумовими 
вадами. Всебічно спияти процесу 
реабілітації таких дітей, розвивати 
їх здібності та творчі можливості

воного Хреста Болгарії щорічно 
організовує для хворих дітей та 
дітей інвалідів міжнародний кон
курс під девізом “Чи подобається 
вам моя творчість?,” На мину
лорічний конкурс від нашої країни 
/годі ще — СРСР/ було надіслано 
426 робіт. Жюрі високо оцінило 6 

. індивідуальних робіт юних ав

Увага, конкурс
ВИШИВАЙТЕ І В’ЯЖІТЬ...

З яких 2 учасники було з медичним закладам Болгарії. Во- 
Украіни. їм присуджені почесні ни експонуватимуться у Софії в 
прЛ13и ~ травні 1993 року. За кращі роботи

У цьому році проводиться X буде присуджено 80 призів 
міжнародний конкурс дитячої Підготовлені до конкурсу виро-
творчості. В ньому можуть взяти 
участь діти віком від Ь до 15 
років з хронічними захворювання
ми, фізичними та розумовими*ва
дами, які знаходяться протягом 
довгого часу в лікувальних та 
оздоровчих закладах або вдома.

Згідно з умовами конкурсу кож
на дитина може представити не 
більше 3-х робіт. Серед них мо
жуть бути малюнки аплікації, ви 
шивки та інші вироби. Приймають 
ся також і колективні роботи. 
Кращі з них будуть передані в 
дарунок дитячим оздоровчим та

сл,Д направляти до 1 грудня 
1992 року за адресою: 31ь024 
м.Кіровоград, вул.Гоголя, 98, об
ласний комітет Товариства Черво
ного Хреста.

Дерзайте , юні. Малюйте, виши
вайте, в’яжіть. Якщо не вмієте чи 
ніколи не пробували, спробуйте. 
Аби прикрасити життя і собі, і 
вашим рідним.

Можливо, у вас і вийде.
О.СТЕПАНОВА, 

старший інструктор обкому То
вариства Червоного Хреста

. В1

Кіровоград.
71.

1«

ное. решил то же 
мое, затаился. Ти-ши- 
на? Почему все так у 
нас произошло, не по
нимаю. Целых полчаса у 
“Детского мира" мы с 
Николаем перемина
лись, переглядывались,

познакомилась
Николаем через вашу 
газету. Сначала мы пе
реписывались. Затем 
обменялись телефонны
ми номерами. После 
нескольких телефонных 
бесед с Николаем я
уже имела какое-то заманивали друг друга 
представление о нем.
Вскоре мы условились 
о месте и времени 
встречи. “Детский мир”. 
У входа. Я пришла, за
няла позицию. Смотрю, 
судя по словесному 
описанию, пришел и 
Николай. Прошел мимо 
и занял позицию у дру
гих дверей. В “Детском 
мире"-то два входа. 
Стоим, значит, погляды
ваем друг на друга. Ви
жу, что обе стороны в 
принципе друг против 
друга ничего не имеют. 
Хоты это мы еще по 
телефону для себя вы
яснили, 
менее, 
стоять, 
но С I 
Проходит 10 минут, 20, 
полчаса... Чувствую — 
это становится смеш
ным. Вижу — он испы
тывает то же самое. И 
вдруг мы вместе, как 
сговорились, смотрим, 
как деловые, каждый на 
свои наручные часы, он 
— на свои, я — на свои 
и... расходимся в раз
ные стороны. Он — в 
сторону площади Киро
ва, я — к УТО. И все. 
Все? Понимаете? Я ему 
уже три дня не звоню, 
думаю, пусть первый 
позвонит. И он, нЬбер-

сделать первый шаг... И- 
никто не решился. В 
чем дело? Никто ведь 
нас за руки не держал. 
Мы были 
свободны, 
подходили 
нравились,
даже... И тем не менее 
ничего у нас не получи
лось. Не понимаю. По- 
че-му?

Валентина Л.,
служащая.

абсолютно 
Мы явно 

друг’ другу, 
может быть,

Однажды я случайно 
услышал в нашей ком
пании, что Володька на 

• спор переспит с Л-й. Я 
думал вначале, что шу
тят, а недавно вижу их 
в “Комсомольце". За- 
те№ на ул.Ленина с цве
тами прогуливаются. И 
по ее лицу вижу — 
принимает она все за 
чистую монету. Глаза 
счастливые, сияет вся. 
А я ведь знаю — обман 
все это. Таких, как Л-а, 
у него было да было. 
Это его хобби. Он мас
тер девочкам на ушко 
шептать. А Л-а — очень 
хороший человек. Про
сто глупенькая она. А 
точнее — жизнью еще 
не ударенная. Поэтому 
она обречена проиграть 
Володьке. Я представ-

я.

о пари на 
сейчас, по 

Но если я 
это сделать

ляю, что она пережи
вет. когда все у них 
кончится. А она такой 
человек... может над
елать глупостей. Если с 

ей что-то случится...
если она себе что-то 
сделает, виновным в 
этом буду, конечно, 
Ведь я мог бы сказать 
ей правду 
нее. Хоть 
телефону, 
попытаюсь
— это ничего не изме
нит. Она мне просто не 
поверит. Она помнит, 
что я когда-то бегал за 
нею. И .конечно же, 
решит, что я хочу ее 
такйм образом отбить. 
Но все ведь не так? 
Верите? Скажите ей 
как-то через вашу газе
ту, как ситуация обсто
ит на самом деле. Ска
жите хоть что-нибудь! 
Может быть,
поздно. Еще и месяц 
не прошел... 
всем немного, верно?

Вадим Л., 
г.Кировоград.

дискотеки, кафешки и 
т.д. А открывать “сезон 
отстрела" на зрелого 
мужчину, уже плохо 
поддающегося дресси
ровке — значит непро- 
думано тратить личное 
время. С минимальны
ми гарантиями.

Мой второй муж мо
ложе меня на 9 лет. 
Его родственники уже 
не 
нити 
нас 
сти. 
если 
сделать, в чем я лично 
сомневаюсь... Знайте? 
Третьего мужа я себе 
еще моложе найду???

Людмила Ю., 
г.Кировоград.

первый год “ткут 
заговора". Хотят 

поссорить, разве; 
Так им и скажите, 

I им удастся это

МКП фірма “Погляд”, м
вул. Полтавська,

ПОНЕДІЛОК. 12 ЖОВТНЯ 
“Пітер Пен". Мультфільм. 
“Хлопчик". Бойовик. 
“Останній бойскаут". У головній ролі Б.

Бойовик. |И м
“Кошмари на 13-му поверсі . жахи. 
“Лють у Гарлемі”. Бойовик.
“Біллі Ьатгеит". Бойовик. Фільм про мафію. 
“На межі безумства”. Детектив для дорос

ВІВТОРОК, 13 ЖОВТНЯ 
“Лускунчик”. Мультфільм. 
“Легенда про шао Лінь . Бойовик. 
“Судний день". Бойовик. 
“Краплина". Жахи.
“манекени". Комедія.
“На гребені хвилі”. Бойовик.
“Ловчий смерті". Пригоди для дорослих.

СЕРЕДА, 13 ЖОВТНЯ 
“Том і Джерг. Мультфільм. 
“Ніндзі-черепашки-1". Бойовик. 
“Танці проклятих”. Бойовик. 
“Опікун". Жахи.
“Терта шкіра”. Бойовик. 
“А як Боб . Комедія. 
“Кров і пісок". Фільм для дорослих.

ЧЕТВЕР. 14 ЖОВТНЯ 
“Меч у камінні”. Мультфільм. 
“Ніндзі-черепашки-г". Бойовик. 
“Удар у майбутнє”. Фантастика. 
“Фантом-1”. Містика. 
“Забути Палермо". Детектив. 
“Творець". Комедія. 
“Голуба китаянка”. Фільм для дорослих.

П’ЯТНИЦЯ. 16 ЖОВТНЯ 
“Том і Джері”. Мультфільм. 
“Чайка О’Брайєн-2"- Бойовик. 
“Інопланетна сім’я". Фантастика. 
“Фантом-2”. Містика. 
“Місто ангела". Бойовик. 
“Зрозуміє лише одинокий". Комедія. 
“Мадам "О”. Фільм для дорослих.

10.00
11.30
13.30 

Вілліс.
15.30
17.30
19.30
21.30 

лих.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
11.30
19.30
21.30

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

еще не

Это со-

сусід каже, що 
жінка в нашому 
найкрасивіша. І 

це цілком 
Фото всім 

особливо ті,

4
4
♦
4
4
♦
♦

♦

4
4А

♦
4
4
4
♦

СУБОТА, 17 ЖОВТНЯ 
“Секрет пацюків”. Мультфільм. 
НОВИЙ ФАНТАСТИЧНИЙ 
ФІЛЬМ ЗА ОПОВІДАННЯМ 
СТІВЕНА КІНГА
“КОСАР КАЛЮЖ” 
/на всі сеанси/

-НЕДІЛЯ, 18 ЖОВТНЯ 
“Ніндзі-черепашки". Мультфільм. 
“Розбори в маленькому Токіо”. Бойовик. 
“Короткий строк". Бойовик. Комедія. 
“Термінатор-2”. У головній ролі А. Шварце- 
Бойовик.
“Безжалісний-2". Бойовик.

10.00
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

Мій 
його 
селі 
стверджує 
серйозно, 
показує, 
де на його думку, це 
краще всього 
я ж бачу — 
жінка, як і всі 
селі. Якось я 
магався це 
ти... Куди там! В нього 
пальців на руках не ви
стачило, 
що це 
така ж, 
жінки, а
— ото жінка. Коротше 
кажучи, він сам же й 
висказав мені про мою 
жінку те, що я хотів 
роз’яснити йому про 
його жінку. Так ні в 
чому я його не переко 
нав. Та що там говори
ти. Навіщо? Я ж обома 
очима бачу, що моя 
жінка куди краща за 
інших, а мовчу... Та хіба 
сусідові щось докажеш. 
Упреться як п’яний бу
гай рогом 
тільки своє

Г.К.,
с.Червона

видно. А 
звичайна 

в нашому 
йому на- 
втлумачи-

, 10.00
11.30
13.30
15.30 

неггер.
17.30
19.30; 21.30 “Встигнути згадати". Бойовик. Фан

тастика.

Но... тем не 
продолжаем 

оглядываемся, 
места ни шагу.

щоб доказати, 
моя жінка — 
як і всі інші 
от його жінка

56 років, 
Слобода.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ

у землю' і
гне...

молодые ре- 
гораздо заносчи- 

но это по молодо- 
то есть по глупо- 
И поэтому не об-

Загублену, залікову книж- 
. видану кіровоградським 

машинобудівним 
технікумом на ім’я Ка- 
реліної Альонм Петрівни 
вважати недійсною.

~ Загублений студентський 
КВк,ток 911503002. вида
ним КіСМом на ім’я Глеба 
Михайла Михайловича, вва
жати недійсним.

* А *
Загублений студентський 

кв”т°К 891503038. вида
ним КіСМом на ім’я Руден- 
ка Ігоря Анатолійовича, 
вважати недійсним.

жовтня герої улюбленої 
казки “Морозко"

зустрінуться з юними глядачами. 
Завітайте до театру. “Морозко" — 
казка, яку люблять всі! Вистави почи
наються об 11 і 13 годині.

Девочки 15-18 лет го
ворят, что молодых 
парней женить на себе 
труднее, чем взрослых, 
серьезных мужчин. Что 
вы такое говорите, де
вочки. Что за глупости. 
Конечно, 
бята 
вее, 
сти, 
сти.
ращайте на это внима
ния. Нам от этого толь
ко польза. Это “работа
ет" на нас. Пусть все 
будет по-ихйему, лишь 
бы все было по-нашему. 
С взрослыми мужчина
ми в этом смысле куда 
как сложнее. Они в 
этом уже кое-что сооб
ражают. Мне самой че
рез месяц тридцать лет 
праздновать... Ну и что 
с этого? С таким опы
том... Если жизнь за
ставит — пойду искать 
следующего мужа в “га
дючник", то бишь

КШОРЕПЕІРТЖР
КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ
У малому залі демонструватиметься новий пригод

ницький фільм “Честь Хондри . Це історія сміливої, 
гордої дівчини, яка мріє про продовження роду після 
загибелі свого племені. У фільмі багато гостросюжет- 
них сцен, що потребують міцних нервів. Сеанси: 10.20; 12.10; 14.20; /б.20; 18.20; ^0.20. Не розрахована 
на слабонервових і стрічка “Сексуальний маньяк’’, що демонструватиметься у великому залі на сеансах: 
ТО.ЗО; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.30.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО
Американську стрічкугз еротичним присмаком 9 з 

половиною тижнів з Міккі Рурком у головній ролі 
ви подивитесь на сеансах: 10.10; 12.ТО; 14.10; 1€>.10; 
18.10; 20.10 у червоному залі. А в зеленому теж
американська стрічка Ніндзя — термінатор ”. Сеанси: 10.2П; 12.20; 14.20; 16.20; 48.20; 2СҐ20. .

КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ”
На рекламу цього фільму коштів не пошкодували. 

Чи ж жарт — крутити ролик під час демонстрування 
"Багатих’ , з котрими разом плачуть усі бідні. ‘ Встиг
нути згадати ... Секс, еротика, мордобій — усе. що 
сьогодні до душі нашим знервованим співвітчизникам. 
І якщо в самій Америці захоплення інші, у нас не 
шкодують грошей на рекламу гострих сюжетів видо
вищного американського кінематографа. Так що при
ходьте ^^звіяти^я. шановні. Сеанси: 11.20; 13.20;
І’Ц?Тпо^^/8 жовтня о 14 год. 20 хв. для малят 

демонструватиметься художня стрічка “Першокласни
ця’ і мультзбірник Чи є глузд в добрГ. Початок 
мультика о 13.00. Дорослим глядачам пропонується 
познайомитися з пригодами американського 
поліцейського з художньої стрічки “Відмінний 
поліцейський . Сеанси: > 11.00; 16.00; 18.20; 2О?2О.

Загублений учнівський
виток. виданий
юовогоадським машино- 

технікумом на 
ареліної Альони 

вважати

ЗГАДАЙТЕ ЛІТО.- Фотоетюд В.ГРИБА.
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Наш р/р М 002700202 у дирекція д
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