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ПОСТАНОВА

засідання координаційної ради спілки мо
лодіжних організацій Кіровоградщини /про га 
зету "Молодий комунар”/

Спілка молодіжних організацій
Кіровоградщини — правонаступник обласної 
комсомольської організації — є засновником 
газети “Молодий комунар". Враховуючи нео 
дноразові прохання редакції /листи № 82 від 1 
вересня 1992 р., № 105 від 9 листопада 1992 
р., № 126 від 8 грудня 1992 р., № 12 від 18 
лютого 1993 р./, виконком координаційної ради 
СМО Кіровоградщии прийняв ряд рішень:

— протокол N? 5 від 3 вересня 1992 р. про 
передачу прав засновника управлінню у справах 
молоді облдержадміністрації з передачею май 
на — основних і оборотних засобів на баланс 
трудового колективу на підставі листа № 124 
від 7 вересня 1992 р. начальника управління у 
справах молоді облдержадміністрації і листа № 
82 редакції газети;

— протокол № 9 від 9 грудня 1992 р. про 
передачу прав засновника з передачею статут 
ного фонду обласному центру "Соціальна служ 
ба молоді" /лист № 6 від 10 грудня 1992 р. 
директора обласного ценіру’“Соціальна 
молоді" і листи № 105 
№ 126 від 8 грудня 
“Молодий комунар"/.

Прийняті постанови 
відмову управління у 
жадміністрації, 
слубжа молоді" 
1992 р. редакції

На
22 січня. 1993 р. і 
1992 р. редакції і 
координаційна рада 
становляс:

1. Затвердити постанову

від 9 листопада 
1992 р. редакції

служба
1992 р.,

і азе ги

черезне виконувались 
справах молоді облдер- 

обласною центру “Соціальна^ 
і листа № 133 від 18 грудня 
газети “Молодий комунар", 

основі рішення трудового колективу 
листа N9 12 від 18
газет и

СМО

від
ЛЮІОГО

"Молодий комунар” 
Кіровоградщини но

, виконкому коорди 
наційної ради від 27 січня 1933 р. /протокол № 
7/.

2 Закрити газету "Молодий комунар" з 1 
квітня 1993 р.

3. Реалізувати майно /статутний фонд/ газеїи 
“Молодий комунар” для покриття боргів ре; 
дакції за 1992 93 рр.

4. Частину майна 
авізувати працівникам 
тості.

5. Провести виконком 1 березня 1993 р. по 
реалізації майна з урахуванням пропозицій 
районних органів.

6. Контроль за виконанням даною рішення 
покласти на виконком координаційної ради.

Голова СМО Кіровоградщини М.ЖИВАНОВ.

/статутної о фонду/ ре- о------------ :л вар_МК” по ба лане осій

НОВОСІЛЛЯ в 
СТАРОМУ ДОМІ 

Ви ж будете писати про це но 
восілля. запитально подивився на мене 
міський голова В.Г.Мухін, будь ласка, 
не згадуйте про мене Всі газети пишуть. 
Галас. Незручно.

Я. можливо, й не мала наміру згадувати, 
хоч, як твердить прислів’я, людям пальця 
в рот не клади, ось, мовляв, вся принци
повість нашого мера, одержав квартиру, 
за яку колись мало не з’їли секретаря 
обкому партії. Ну так. Але ж починати 
треба з того, що В.Г.Мухін віддав свій 
прекрасний старий дім родині Єршових, 
першому в нашому місті сімейному дитя
чому будинку.

Наталя Олександрівна Єршова світиться 
від щастя: “Боже, я про таке й мріяти 
не могла”. Прекрасний дім, прекрасний 
сад, в якому є все! Черешні, вишні, сливи, 
яблуні... Діти Наталі і Михайла Єршових 
знатимуть свій дім, свій сад. Шкода, що 
у нас тільки один такий дитячий сімейний 
будинок. І взагалі, можна пошкодувати, 
що сьогодні діти в наших нових 
мікрорайонах замість двору з садом 
граються на переритих "погребами май
данчиках. Ще недавно інтернаціональна 
родина Єршових /серед дітей, яких вони 
виховують, кубинка, гвінейка, циганчат 
ко!/ теж жила у такому мікрорайоні і 
тому не важко зрозуміти радість Наталі 
Олександрівни і Михайла Олександрови
ча.

Нехай панує мир і злагода у цьому 
домі.

В.ЛЕВОЧКО.

V БАГНЮЦІ — 
БЕЗКОШТОВНО!

Хто був минулих вихідних на речовому 
ринку, немало дивувався, вхід раніше 
платний для всіх, цього разу для 
відвідувачів не грозив, мінусом десятки. 
Однак дивування розвіювалися зразу ж: 
під ногами було стільки весняної багню
ки, що мало хто виходив з ринку із 
сухими ногами. Дехто навіть віддав би й 
100 крб., аби там було сухо й гарно.

Що поробиш, подумали ми, у нас же 
так: відкриємо щось, а потім думаємо про 
добудову. Хоча цікаво, чи добудовувати 
муть /зокрема асфальтуватимуть/ цей 
ринок взагалі?

НАШ КОР

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ
Шановні друзі передплатники я хочу звернутися саме др 

вас, бо ви вірили в нашу газету, вклали в неї свої ВЛАСНІ 
кошти. На жаль, ми не виправдали ваших надій, і 2418 
постійних читачів у цьому році залишилися без молодіжного 
тижневика, без “програми", як часто кажуть по телефону.

Я знаю, серед вас є люди, які десятки років читали 
"Молодий комунар”. Саме ви, читачі зі стажем, котрі любили 
журналістські пошуки працівників “МК", співчутливо постави
лись і до труднощів, і до припинення виходу газети. Спасибі 
вам.

Правда, є й такі передплатники, які звинувачували редакцію 
у всіх гріхах: злодюги, гроші забрали, а газет не дають, і 
порівнювали нас із деякими нечистоплотними фірмами. Отож, 
хочу вас усіх запевнити: не турбуйтеся, передплатні гроші 
повернемо, відрахувавши вартість двох номерів. Для цього 
через два тижні після виходу цього номера кіровогралцям 
необхідно звернутися до поштамту (вул. Гоголя, 72), а 
жителям районів — відповідно у бухгалтерії районних 
Відділень зв’язку. ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ З СОБОЮ АБОНЕ
МЕНТНІ КАРТКИ ПРО ПЕРЕДПЛАТУ.

Як водиться, у таких випадках завжди шукають винуватих. 
То невдячна справа, і я не хотів би цього робити. Але щоб 
прояснити ситуацію, хочу нагадати, що і редакція, і уп
равління у справах молоді облдержадміністрації робили все 
можливе, щоб видавати газету, у минулому році трудовий 
колектив вклав у “МК” понад 300 тис. крб., зароблених 
власними зусиллями завдяки видавничо-комерційній 
діяльності. У березні та жовтні 1992 р. управління у справах 
молоді (начальник Л.Л.Єгельська) вклало 260 тис. крб. Лише | 
колишній комсомол (власник газети) не давав майже нічого, | 
бо молодіжна організація після краху компартії була бідна і 
як церковна миша. |

Щодо засновництва. Згідно з останніми рішеннями уряду | 
України оріани виконавчої влади не можуть бути засновни | 
ками газет. Тому нам і відмовили як це зазначається у 8 
постанові координаційної ради СМОК. 11

Шукали ми и багатих спонсорів, та сучасні комерсанти не | 
спішать вкладати гроші в молодіжну. А передплатних коштів І 
вистачило б пише на декілька номерів, бо в умовах і 
сьогоднішньої фінансово економічної катастрофи видання \\ 
газети є дуже дорогою справою Передплатна ціна “МК", | 

І виходячи з усіх затрат, була б понад 3000 крб Ось так преса, | 
і яка одна з перших вцелупила за ринкові стосунки, стає і \ 
\ першою жертвою ринкової свавопі.
і V останнє. У 64 річній історії “Молодого комунара” вже був 
і період коли газету закривали. З часом в області зрозуміли, 
/ що молоді мають прало на недорогу, доступну і потрібну їм 
І газету. “МК" почав виходити знову. Нині тижневик розділив . 
І долю багатьох молодих людей з їхніми фінансовими трудно- ] 
І щами, безперспективністю з житлом і туманними перепекти- У 
І вами на хорошу роботу. Але так довго тривати не може... / 
' Як відомо, надія залишає людей останньою. «

М.ШВОРАК, І 
редактор газети “Моло.іиіі комунар”. [

ПРОЩАЙ, смок?
Років з чотири тому в 

приміщенні, де сьогодні теж готу
ються, як і тоді, до генерального 
прибирання, проходила підготовка 
до традиційного комуністичного 
суботника. Тепер на фоні порожніх 
кабінетів з вицвілими плямаци на 
долівці, де донедавна стояла шафа 
з довідковою літературою ВЛКСМ, 
мені випала сумна нагода взяти 
інтерв’ю в останній номер “Моло
дого комунара". Моїм
співрозмовником був один з тих, на 
чию адресу закидають, мовляв, це 
вони і розвалили спілку, виступаю
чи завжди з новими ідеями, пропо
зиціями.

Це — ВАСИЛЬ ГУЦУ, за
ступник голови коорди
наційної ради СМОК (Спілки 
молодіжних організацій 
Кіровоградщини).

Василю, таку гучну назву має 
організація, аж дивуєшся, що вона 
не тримаєїься на плаву, ніде її не 
чути, хіба що ось газету закриє... 
54им же сьогодні ви займаєтеся?

В.Г.: — Тим, що не хотіли роби

ти, але вимущені — закриваємо че
рез фінансову неспроможність мо 
лодіжну газету. Самі, як ор
ганізація. теж до цього йдемо. Не
ма коштів — нема роботи.

— Отож, можемо 
очікувати, що СМОК, як пра
вонаступник комсомолу, при
пинить своє існування. 
Наскільки мені відомо, щось 
конкретне із заходів у цьому 
році не проводилося. Та й у 
минулому якихось дій не 
помічав. Зрідка своїм са- 
мостійницт-вом, так би мовити, 
світловодський осередок на
гадував про себе, а в основ
ному: тихо, гарно ви жили?

В.Г.: — Я б не сказав. По перше, 
ми дещо робили не лише ор
ганізаційно,-зле допомагали ма
теріально. Є певний грошовий 
вклад у святкування дня міста, про
водили виїзні семінари. Ще тоді в 
нас було трошки грошей.

-- Виходить так: є гроші, 
є й робота організації. Гроші 
закінчилися. І якщо вищесто
ящий орган не поповнить каз

ну, то комсомол в особі пра 
вонаступника — СМОК са- 
моліквідується?

— Не зовсім. Митримаємося на 

плаву не заради того, аби отримува

ти лічені копійки зарплати. Було б 

просто не по-людськи забути про 

тих наших працівниць, котрі пере

бувають у декретних відпустках по 

догляду за маленькими дітьми. А 

ще я особисто хочу, аби вся наша 

історія, яка б вона не була, зберег

лася в документах. Сотні комсо

мольців свого часу були передови

ками праці, трудилися на ударних 

будовах, піднімали післявоєнну 

промисловість і сільське господар

ство області Про їхнє життя пра

цю. справи, писала і обласна мо- 

лодіжка. Всю документацію, 
публікації. пам’ятні сувеніри, 

відзнаки, нагороди обов’язково 

треба зберегти.
Це наші завтрашні плани. А 

далі? Хіба знає хтось, що буде далі?

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

Не кожному доводиться бувати на даху будинку, де , 
розміщуються облвиконком, апарат представника президента... 
Наш же кореспондент туди забрався, аби зробити у вже весняні, 
але ще сніжні дні кілька етюдів і побачив колишню символіку 
колишнього Союзу. Зняти то зняли, %але так і залишили на даху. 
Хай лежить.

Але навіщо?
Фото В.ГРИБА.



ЗА НАМИ 
ШОКОЛАД 

НЕ 
ЗАРЖАВІЄ

Недавно одна місцева газета 
опублікувала застереження до по
купців: слід цікавитися цифрами 
на імпортних харчових продуктах. 
Повідомлялося, що на відміну від 
вітчизняної практики, за рубежем 
ставлять не дату виготовлення, а 
кінцевий строк реалізації і відтак 
багато з пропонованих нашим по
купцям продукти (скуплені там за 
безцінь і тут перепродані) про 
строчені, зокрма, деякі сорти 
індійської кави та шоколадні ба
тончики “Марс" і “Снікерс".

Користуючись своїм досвідом 
домогосподарки, мушу сказати, 
що таке твердження не зовсім 
правильне Скажімо, на окремих 
сортах німецького і австрійського 
шоколаду стоїть дата виготовлен
ня і вказано період (а Не кінцева 
дата), протягом якого продукт 
можна вживати. Іноді на етикетці 
не стоїть жодної дати, а є гори
зонтальна шкала з указаниям 
років, а проміжки між ними роз 
биті на 12 частин. Частина шали 
зафарбована — кінець забарвленої 
частини і с граничний строк ре 
алізації продукту. Ось за цієї шка
пою я “впіймала" консерви, про
строчені май^се на півроку — 
словацьке лечо, болгарські огірки 
і польські цукерки, що пережили 
строк, у який мали бути з’їдені, на 
З місяці. То ще й дивно, що так 
довго затрималися. Адже наш го
лодний народ розгрібає все вмить 
без усяких строків..

К.ДОРОШ.

ДО УВАГИ БАТЬКІВ ТА УЧНІВ
М.КІРОВОГРАДА’

НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СНІ №5
УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ ОГОЛОШУЄ^

КОНКУРСНИЙ НАБІР 
УЧНІВ

до
першого підготовчого класу гімназії 

/дітей, яким на 1 вересня 1993 року 
виповниться 7 років/;

першого гімназійного класу /учнів, які 
закінчують другий клас початкової школи і 
повинні 1 вересня йти в останній, третій, 
клас початкової школи/;

другого гімназійного класу /учнів, які 
закінчують у цьому навчальному році почат
кову школу/.

Батьки, які бажають, щоб їхні діти були 
допущені до конкурсу, повинні подати заяву 
до конкурсної комісії гімназії /секретар 
працює з 9 до 17 години щодня, крім суботи 
та неділі/.

З умовами проведення конкурсу батьки 
будуть ознайомлені на загальних зборах, які 
відбудуться 10 квітня 1993 року.

За довідками звертатись по телефонах: 
22-98-15, 22-30-2 і.

Адреса СШ №5 —
української гімназії:

316050, м.Кіровоград, 
вул.Луначарського, 15

/вхід з вулиці Шевченка/.
ДИРЕКЦІЯ.

ЯКЩО 
ВАМ 

ВАЖКО 
на душі і Ви самі не 

спроможні в и р і Щ и т и 
свої проблеми, ЯКЩО 
Вам потрібна дружня 
порада — звертайтеся 
до кабінету
індивідуального психо
логічного консультуван
ня обласного центру 
“Соціальна служба мо
лоді" кожну середу за 
адресою: пл.Кірова, 1, 
кімн. 117 з 14.00 до 
18.00; кожен четвер у 
бібліотеку ім.Бойченка з 
9.00 до 18.00.

Молоді батьки мо
жуть отримати психо
логічну консультацію з 
питань:

— виховання дітей
— ліквідації страхів і 

стресів у дітей
— визначення готов

ності дитини до школи
у бібліотеці ім.Гайда

ра кожну п'ятницю з 
14.00 до 18.00.

Г арантуємо 
анонімність послуг!

“Не хлібом єдиним...", — цю народну мудрість 
стверджують і на кіровоградському західному 
підприємстві електричних мереж Працюючих на 
різних відділках підприємства умовно /поза робо
тою/ можна поділити на дві частини артистів і 
глядачів. Артисти, звичайно, самодіяльні — 
робітники. техніки, інженери, співробітники уп 
равління. Серед кіровоградських енергетиків хо

рік поділено не по-кварт- 
Всі з нетерпінням чекають 
концертів 
західного

дить такий напівжарт: 
ально, а по-концертно. 
нових програм, нових

Самодіяльні артисти
задовольняються показом нових 
своєму клубі. Із задоволенням 
працівники східного підприємства, 
тромережі, інших підвідомчих 
Своє мистецтво вони
Вільшанського, Новоарх ангельського, 
родського районів, міста Запоріжжя.

підприємства не 
робіт лише в 
їм аплодували 
районної елек-

організацій міста, 
демонстрували колегам 

Новомирго-

Г.АНДРІЄНКО.

ДОВКОЛА
Сумирна собачка з 

пухнастим хвостиком 
породи “чау чау" на 
смерть загризла не 
мовля у Вільнюсі. Во 
на зірвала свою 
злість на ньому, про 
тестуючи проти дій 
дорослих, котрі
відібрали у неї цуце 
нят.

* * *
Ігор Юхновський 

пішов з посади пер 
шого віце
прем’єрміністра Як 
вважає Рух, зроблено 
це на догоду пред 
ставникам аграрно 
промислового комп 
пексу у Верховній 
Раді. "Якщо продоо 
житься витіснення ІЗ 
уряду тих, хто стоїть 
на позиції реформ і 
боротьби з мафією і 
корупцією, Рух карди 
нально перегляне 
своє ставлення до 
уряду Кучми” зая 
вив Вячеслав Чор 
нові л.

* * *
Комітет по впас 

ності Петроради нап 
равив у суд Смоль 
ненського району 
Санкт Петербурга ло 
зов меру міста Ана 
толію Собчаку Депу 
тати мають намір при 
тягнути його до 
відповідальності за 
11 розпоряджень, 
котрі, на їхню думку, 
порушують порядок 
продажу нерухомого 
майна в місті. Собчак 
винним себе не вва 
жає і стверджує, що 
депутати втручаються
в оперативне уп 
равління містом. Як 
що позов буде з а до 
солено, Собчаку до
ведеться розкошели- 
тися на... 1 мільйон 
карбованців.

а * а

Відомий у * світі 
Французький співак ; 
композитор Шарль 
Азнавур /до речі, ви 
конавець чоловічої 
ролі у телевізійному 
детективному серіалі 
“Китаєць"/ пр'изначе 
ний послом Вірменії 
з особливих доручень 
у Франції. Слід 
відзначити, що
вірменин за поход 
женням Азнавур в ос
танній час багато зро 
бив для своєї
історичної 
батьківщини. Особли 
во ґіід час трагічно 
знаменитого земле 
трусу .1989 року

* * *
Японська прокура

тура порушила
кримінальну справу 
проти відомого
політичного діяча, ко 
пишнього генерально 
го секретаря правля 
мої Ліберально де 
мократичної партії і 
члена японського
парламенту Шина К а 
немару. звинувативши 
його, в несплаті под 
атків на суму в кілька 
мільйонів карбо
ванців Так у них.
А в нас? Самі знаете

А А А

Група молодих ри 
жанок добровільно 
відправилась в Югос 
ласію. Правда, не для 
того, щоб взяти 
участь в баях. Ризь„ 
кий “корпус миру 
збирається звеселяти 
стомлених ВОЇНІВ-, 
танцями. Принаймні 
така офіційна версія 
вербувальників, штаб 
квартира яких знахо
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26 КАНАЛ
ПРОГРАМА ПЕРІ.ДАЧ

СЕРЕДА, 31 БЕРЕЗНЯ
7.00 Сі^Бі еС.
8.00 Бізнес-програма 

.845 Аджснда
І н форм програма.

9 00 Аи-Ті-еН.
9.30 Наукове шоу
9.55 "Аміго...”. Мультфільм.
10.00 Музичний автомат.
19.30 Сі-Бі-еС.
20.00 “Карусель". 45-46 се[ні 

Худ фільм
20.45 Ай-Ті еН
21 00 Тваринним світ Амсри 

ки.
21 ЗО "Аміго Мультфільм.
21 35 "Посланець смерті . 

Худ. фільм /США/
23 10 Аи Ті-еН

ЧЕТВЕР. 1 КВІТНЯ
00. Сі Бі еС 
00 "■ 
45 
00 
ЗО

7
8
8
9
9

ки
10 05

XyOiJ:

19 ЗО і
21) 00 "

ХуА <іііі!:........ ....
2 1 00 Післямова.
2 1.25 “Аміго...”. Мультфільм
2 1.30 Канді д-кам ера Жарі

шоу /США/.
2 1.55 Музичний автомат
23 10 Аи-Ті-еН

П'ЯТНИЦЯ. 2 КВІТНЯ
7.00 Сї-Бі еС
8 00 Б і знес-програма
8 45 Аджснда.
9.00 Аи-Ті-сН
9 ЗО Післямова
9 55 "Аміго " Мультфільм 
10.00 Кандід камера.
10 25 Музичним автомат
19.30 Сі-Бі-еС
20.00 "Карусель" 49 50 серп 

Худ фільм
20.45 Аи-Ті еН

- 2 1.00 Вибір у житті
2 1 25 “Аміго. ” Мультфільм
2 1 ЗО Музичним автомат 
23 10 Ди Ті-еН

СУБОТА. З КВІТНЯ
8.30 Економічний тижневик

- 9 00 Аи Ті-еН
9.30 Вибір у житті

5^) '* Л І ГХЧ ** КЛк/111 Т Яч • 111 А. А

10.00
18.30 
19.00

■20.00
20.45
21.10
21 30
21.45 .......... _.г..

лесеріал /США/.
22.30 Сюжети 

налі.

Бізнес програма
Адженда.
Аи-Ті-еН
Тваринним світ Амери 

і “Посланець смерті“ 
і ль м

, Добірка нідеокліїни
> Сі Бі Є.С

"Карусель' 47 48 серн 
Ь і л ь м
5 Аи-Ті-еН

Аміго " Мультфільм 
Музичним автомат 
Мультфільми 
Година меломана 
Г (.‘раль до. 
Виживання
Добірка відсокліліи 
Ревю.
“Хілл-стріт блюз". Те-

на супер ка

........ НЕДІЛЯ, 4 КВІТНЯ
8.30 Недільним ранок 
9.00 Аи Ті-еН.

* ІЛЬМИ
. „г,...... I меломани
Г еральдо
В иживанн я 

^:зка відоок ліпні
.......... и
“Хілл-стріт блю < Ге 

і /США/.
Сюжети на супер ка

Бейсбол
Мультфільми
Година мсломан.і 
Відеомода 
Джоан ріверс шоу 
Добірка відео>ніпів 
С^р^гии шанс" Худ

9.30 М_ультфі,
10.00 Година 

2^ 100 г
Ч 1 45 ______
12 10 Добір
12 ЗО Піню
12 45 

лесе Шал
13.30 

налі.
17 00
18 ЗО
19 00
20 00
20.25
21. 10
21 45 

фільм

® ЗО БЕРЕЗНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

7.00 3 сьомої до восьмої. 8.00 
Художній фільм “Американська 
трагедія". 1 серія. 9.10 Доброго 
вам здоров’я. 9.40 Програма пе 
редач. 9.45 Концерт хору Хер 
сонського музичного училища.
10.15 Свідки. 10.35 І сопілка і 
цимбали. 11.05 Плеяда. 12.00 
УТН. 12.10 Арпад Гьонц "Угорсь 
ка медея” 16.00 УТН. 16.10 Для 
дітей “Танцюйте з нами". 16.40 
Клас юніор бізнес. 17.40 Зона 
тривоги. 18.10 Програма пере 
дач. 18.15 “Візит у благородне 
сімейство". /Кіровоград/. 19.00- 
“День за днем". Кіноафіша. Ого 
лошення. /Кіровоград/. 19.20 
Студія “1 грідня". 20.10 Реклама.
20.15 В.А.Моцарт “Маленьке 
нічна серенада". 20.45 На до 
браніч. діти. 21.00 УТН. 21.20 
Спорткур’єр. 21.30 Ай пі Київ 
інформує. 21.35 Україна і світ.
21.55 Молодіжна студія “Фан- 
тон". 22.40 Художній фільм 
“Американська трагедія”. 2 
серія.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
4.55 Програма передач. 5.00 

Новини. 5.20 Ранкова гімнастика.
5.30 Ранок. 7.45 Фірма гарантує. 
8.00 Новини. 8.20 Подивись, по
слухай... 8.40 Худ. телефільм 
“Просто Марія". 9.30 Дж. Росіні. 
Соната № 2. 9.45 Телевізійний 
худ. фільм “Про червону шапоч
ку". 1-а серія. 10.50 Прес-експ 
рес. 11.00 Новини. 14.00 Новини. 
14.20 Програма передач. 14.25 
Діловий вісник.. 14.40 Світ гро 
шей Адама Сміта. 15.10 Блокнот.
15.15 Співають сестри Книш.
15.30 Мультфільм-. 16.00 Таланти 
і прихильники. 16.50 Технодром. 
17.00 Новини. 17.20 Програма 
передач. 17.25 В гостях у власті. 
Бесіда з президентом України 
Л.Кравчуком. 18.00 Погода. 18.05 
Худ. телефільм “Просто Марія”.
18.55 Тема. 19.40 На добраніч, 
малята. 19.55 Реклама. 20.00 Но
вини. 20.35 Програма передач 
20.40 Хокей. Кубок ліги. Фінал 
2-й і 3-й періоди. 22 00 Музика 
в ефірі. Частина 1-а. 23.00 Нови
ни. 23.20 Музика в ефірі. Частина 
2. 0.20 Прес-експрес.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3

15.05 Телебіржа. 15.35 Там там 
новини. 15.50 Мультфільми. 16.00 
Ази кар’єри. 16.15 Грансросефір. 
17.00 Аз’єсмь. 17.30 Мультфільм. 
17 45 Парламентський вісник. 
18.00 На порозі згоди. 18.45 
Київська панорама. 19.05 Хіала 
інформує. 19.15 Мультфільм. 
19.25 “Санта Барбара". 148 серія.
20.15 Стоп. 20.45 Ліричні ме
лодії/ 21.00 На політичному 
олімпі. 21.55 Реклама. 22.00 
Вісті. 22.20 Зірки говорять. 22.25 
Спортивна карусель. 22.30 .3 
надією. 22.55 На сесії ВР 
Російської Федерації. 23.05 Те
леканал “Фортуна". Шоу Філіппа 
Кіркорова., 1 відділення.

■ 31 БЕРЕЗНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

7.00 3 сьомої до восьмої. 8.00 
Художній фільм “Американська 
трагедія”. 2 серія. 9.15 Свічадо. 
10 00 Село і люди. 10.45 Арти 
стичне казино. 11.45 Рушники 
Раїси Кушнеренко. 12.00 УТН.
12.10 Популярна класична музи 
ка. 12.45 Менора. 16.00 УТН.
16.10 Еники беники. Телегра для 
дітей. 16.40 Слово. 17.20 Про 
грама передач. 17.25 Євген Ду 
Дар “3 вдячністю”. 18.00 “Наші 
вітання”. Концерт на замовлен 
ня. /Кіровоград/. 19.00 “День за 
днем” Кіноафіша Оголошення 
/Кіровоград/. 19.20 Наші гості. 
19.45 За і проти. 20.15 Науково 
популярний фільм 20.35 Рекла 
ма. 20.45 На добраніч, діти. 
21.00 УТН. 21.20 Спорткур’єр. 
21.30 Ай пі Київ. 21.35 Акценти. 
21.50 Л.Українка “На полі 
крові”. Прем’єра телевистави. 
22.35 Художій фільм "На полі 
крові”. Прем’єра телевистави. 
22.35 Художній фільм "Амери 
канська трагедія". З серія. 23.50 
УТН.

КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини, 

гімнастика. 5.30 
Фірма гарантує. 8.00 Новк 
8.20 Домісолька. 8.35 Худ. фі 
"Просто Марія". 9.25 Конце

5.20 Ранкова 
Ранок. 7.45 

8.00 Новини, 
ільм 

“Просто Марія". 9.25 Концерт.
9.40 Худ. фільм “Про Червону 
шапочку’ 2 серія. 10.50 Прес- 
експрес. 11.00 Новини. 11.20 
“Собака г_.г. 
Худ. фільм. 1 
Док. фільм “С: 
14.00 Новини. 
15.10 Блокнот, 
молодіжного 
програм. 
16.00 Казі
з _______
Мультфільм. 
17.00 
Міждержавний 
танкіно” 
телефільм 
Мініатюг
думка. і_. ._ 
та. 19.55 Рек
20.40 Громадська 
Хокей. Кубок ' 
2 й періоди.

2 серія. 10.50 Прес
11.00 Новини. <1.20 

котра вміла співати”.
1 і 2 серії. 13.30 

Сільські атланти/ти”. 
14.25 Телемікст. 
15.15 Призери X 

Фестивалю теле- 
0 Мультфільм.

.„.зки для дорослих і дітей 
маленької Данії. 16.20

16.50 Технодром.
Новини 17.25
і телеканал “Ос 

представляє 17.50 Худ. 
_.і “Просто Марія". 18.45 
ра. 18.55 Громадська 
19.40 На добраніч маля 
5 Реклама. 20.00 Новини.

думка. 20.55 
______  , ліг и Фінал. 2-й і 
3-й періоди. 22.10 “Все життя 
душа мене веде". А.Михайлов. 
23.00 Новини. 23.25 Л клуб. 0.10 
Прес експрес.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УТ-2,
УТ-3
7.20 Реклама. 7.25 

людей. 7.55 На
Олімпі. 8.50 Пара- 

. уд. фільм “Соло для 
оркестром". 2 
■ 1 немовляти.

сад.11.10 “Санта Баї 
__  __г* . 12.00 Балет, ) 
12.40 Сільське питання.

7.00 Вісті. 
Час 
політичном 
лелі.
слона

ділових 
ічному 
9.05 X)

______ з с_..
10 10 Вустами

148 серія". І._.

серія. 
. КЕ 40 
ірбара”. 
балет... 

____  ________ __ _ ------ 13.00 
Вісті. 13.20 Реклама. 13.25 Худ. 
фільм “Не болить голова у 
ла”. 14.45 Мультфільм. 
Сигнал. 15.15__ ’’’______
15.30 СТудія 
Трансросефір. 
ка —
риші. -----
манінова. 
Васільсвській, 
панорама.

Наш

__________
Там там новини. 
“Рост". 16.00 

16.45 Християнсь 
програма. 17.15 Пани това- 

іі. 17.30 Стежка Сергія Рах 
18.25 Свобода на 

13. 18.45 Київська 
, 19.05 “Хіала”

інформує. 19.15 Маленький кон
церт. 19.25 “Санга Барбара”. 149 
серія. 20.15 Бумеранг. 21.30 Те
лефільм. 21.50 Фотохвилинка 
21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20 
Зірки говорять. 22.25 Програма 
“ЕКП". Екран Кримінальних 
повідом леньг 22.40 На сесії ВР 
Російської Федерації Г 
стиваль “Поет-монтре" 
жальна програма.

сесії _
23.10 Фе 

Розва

і
І і

■ 1 КВІТНЯ
7 0<)УІ с(ь1 ПРОГРАМА)

і сопілка ?• до посьмої 
Мультфільм .І цимбали 
« 45 Надві-‘чіг/?пРусина карусель 
слово ЮХ Ч|І,9.45 Музика як 
ї 1 об ЦІ Р’-Щї щкільнии екран 
УТН 12 Ф к Різні жінки 12 00 
13 00 Вер«Иц^,н<'пРоба Телоіра 
Для дітей УТН 16 10
До нищих Н,?вчПі?иУю ГРУ 1625 
Украінс ька ^ітец , >них

жаііької "^гр^^У’ичнофоз^ 
СпШзс Л!ЯіГірївОграл/ 18.30 

.нь за Дн’м"Са”ЛУ»«!са. 19.00 
/Кііч кіноафіша Ого лошення( )0'К> >оВогр. 4} ,9 20

^'7умориет:^«амар &.15 Гоп_ 

Телефільм. 20 <15 
діти z J ? опкур’єр 21-30 ди .
21 35 Молодіжи<1
22 35 СтуД’я ВсЄ) 
луко спокуси, о-

/ь.'ІМми у
ІЛІЦ ,Рр0ОгРад/

К іноафіша
3 о град/

8 00
8 35

ц 2 КВІТНЯ 
ут (1 ПРОГРАМА)
У пО восьмої. 8.00

7 00 3 сьомо* Д° ~з еь -Американська
4 серії 10 35 
11.05 Гелетеатр 

Л. Костенко. 
Неазовськ их“ 
Молодіжна < 
Пливе човен, 

пісні".

передача 20.35 
На добраніч. 

, . 21.20 Спорт
П| Київ інформує 
0 студія "Гарт". 
пА^іх" 23 30 яб

.'тес шоу 2 00 УТН. 00 10 
Дел,КЕ. гуморУист *<)н»<ур< но розва 

‘На передача.

кан5л ;°станкін°"
()0 ика б'зо 5'20 Ранкова 

застИКЛ„яЛІ° Ранок". 7.45 
Новини.
Багато 
тварин. 

10.50 
Новини. 
"Весілля 

12.25 Те

жальна

5.00 
гімнастика. 
Фірма гарантує
8.20 Мультфільми,
музики. 9 В
10.05 Д° ’ -,а
Прес експрес. и 00-
11.20 ХУД к?;?еФільм
старшого ратд 1
левізійний Документальний
фільм. -д А Фільм “Життя
спочатку 0 Новини. 14.25
Телемікст із-іи Блокнот 15.15
Романси - /Танінова виконує 
Архінооа. ' Ъ Мультфільми. 
16.05 Багато У3ики. 16.45 До 16 
і СТар.лпБ Погоп3бука приват 
них. 18.05 на Да 18.10 Худ.

своєму місці" ’ в ТИГ1.. ___ 7, /

8.00 І
8.35 

СВІТІ 
старші.

фільм “Н® 
/"Місіер Піткін 0 ти BODora7’/
19.40 На AogPaH'4. діти.Р 19.55
Реклама. Новини. 20.35
Програма 
“Мільйон ,7, аншлаг, анш
лаг 23.00 Новини 23.20 Програ
ма передач ^-/5 Радіо труба.
23.55 Прес-експрес. 00.05 фут
бол. На шляху до Уемблі.

КАНАЛ “РОСІЯ", УТ-2 
УТ-3

7.00. Вісті. 7.20 Реклама. 7.25 
Час ділових "юАеип 7.55 Студія 
“Нота Бене - Дозвілля. 9л)5
Золота шпора 9.35 Студія 
“РОСТ’\ 1()( £ Студія “Сатири 
кон". Роман ^РНев. Ц.00 “Сан 
та Барбара - /»у серія. 11.50
Мультфільми '^.10 Ми з МЕУ
12.40 Селянське питання. 13 00 
Вісті. 13.20 Реклама. 13.25 Hoc 
тальг.ічні посиденьки. 13.55 Теат
ральний Р°3 їзд “Весілля 
(бігаро’’. Вистава. 14.55 Алгорит
ми. 15.25 Там там новини. 15.40 
Трансросеф'Р- 16.25 Маленькі 
музичні вечори. 17.00 М трест 
17.45 Королі сміху. 17.45 Парла
ментський вісник. 18.00 Вас за
прошує Леонід Трушкін. 18.45 
Київська панорама. 19.05 Музич 
на. програма Ступа" 19.40 Худ. 
фільм “По модньому". 20.50 Фо 
тохвилинка. 20.5з Джентельмен 
шоу “Маск'и о гостях у джен 
тельменів”. Z’;45 Мультфільм.
21.55 Реклама. 22.00 Вісті. 22.20 
Зірки говорять. 22.25 Спортивна

по ти Кліпова алея.
Російської 
Телеканал 

Філіппа

91Ї(І ' Лот і о
Аншлаг, -....

22.30 
сесії ВР

23.15
Шоу

карусель.
22.45 На
Федерації 
“Фортуна".
Кіркорова.2 відділення.

Художній фільм 
трагедія" 3 і 
Шкільний екран 
представляє 
про ' "
УТН 
Т арт". 
раїнські 
УТН. 
м ультфі 
16.40 В.А. 
40. 17.10
Чемпіонат 
"Чорноморець 
тайм 18 45 1
“Дзеркало’ . 
Ради • 
/Кіровоград/ 
вісник. 
зустрічі 
вузів. 1 
22 84 18 
добраніч, діти. 
Спорткур’єр. 
вітання". К 
дан.' 00.05 УТН. 00.15 І 
разом

КАНАЛ “ОСТАНКІНО
5.00 Новини.

гімнастика. 5.30 
Фірма гарантує 
8.20 Худ. фільм 
ко".
мандрівників, 
рес. Г 
ка з 
Л урьс 
12 10 
1 4.00 
14.50 
нот 15.10 Док. фільм. 15.30 Худ. 
фільм “Чарівне яблуко". 16.50 
Справа. 17.00 Новини. 17.25 По 
года. 17.30 Людина і закон. 
18.00 Америка з М. Таратутою. 
18.30 Поле чудес ^19.40 На до 
браніч, 
20.00 
тижня 
брати"

трагедія
‘Дума 
12.00 

студія 
"Ук 

16.00 
Прем’єра 
“Син тез”.

Симфонія № 
слова. 18.00 

з футболу 
“Дніпро". 2 

город. 19 00 
Програма міської 

народних депутатів.
19.20 Урядовий 

Ї9.50 Заплановані 
’і Нові умови вступу до 
Телефони студії 24 34 21 

/Кіровоград/. 20.45 На
21.00 УТН 2120 

21.30 “Наші 
Концерт на замовлен 

/Кіровоград/. 22.25 Арк май
00.05 УТН. 00.15 І знову

братів
12.10 

13 10
народні 

16.10 
ільму. 16.20 

Моцарі 
Магія 

України 
■ь" 

18 45 Сад,

5.20 Ранкова 
“Ранок". 7.45 
8.00 Новини.

“Чарівне яблу 
9.40 Концерт 10.00 Клуб 

10.50 Прес експ 
11.00 Новини. 11.20 Амери 

М Таратутрю.
“Маленька

Р одичі.
Новини.

Бізнес клас

11.50 А 
кап лиця" 

Ф і ль м -вистава. 
14.25 Бридж 

15.05 Блок

діти 19.55 Реклама. 
Новини. 20.40 Людина 
20.55 Худ. фільм “Як 

серіалу “Наварро". 
22.25 Політбюро. 23.20 Музобоз. 
00.00 Автошоу. 00.15 Майданчик 
обозу. В перерві — Новини. 
01.05 Прес експрес.

КАНАЛ “РОСІЯ”, УЬ2, 
УТ-3
7.20 Реклама 7.25 
людей. 7.55 ' Біла 

Дозвілля. 8.55 Ми 
Концерт. 9.35

з

7.00 Вісті.
Час ділових 
ворона. 8.40 
тільки знайомі. , ,
Аляска Сибір, небо на всіх одне.
10.20 Джентельмен шоу. Маски 
в гостях у джентельменів. 11.10 
Худ. фільм 
Селянське
13.20
13.55 Дом 
Сміху.
Там там новини. 15.45 Студія 
“РОСТ”. 16.15 Трансросефір. 
16.45 Велике коло. 17.00 Дісней 
по п’ятницях. 17.50 Коло порогу 
злагоди. 18.35 Мультфільм. 18.45 
Київська панорама. 19.05 Співає 
Марія Стефюк. 19.55 “Оскар-93". 
Вручення призів Американської 
академії кіномйстецтв. 21.40 В. 
Шевчук. "Птахи невідомого ост 
рова". Поетична притча.

і “В яблучко", 
питання 13.00 

Реклама. 13.25 
друзів. 14.25 

15.00 Телебіржа.
новини.
16.15

за з квітня
УТ (1 ПРОГРАМА)

н 00 УТН В И) Ритмічна 
гімнастика 8 ЗО Наш нішеникии 
оркестр 9 00 Мояод.жна студи. 
■Ділові в' Л« « ° с Т '9 4 5 Те в е ф і ль м 
руки майстер ■’ ’ . Толетех
Хлібний камінь". Ю 05 Тельтех 

нотека 10.25 Яблуко
10 55 Доброго вам 4011.25 Сім'я’ 11 55 Нумаки 13 30 
Від сі.чіа до села 15.00 УІН 
15.10 Мультфільм 16 00 Фант по 
то “Надія" 17.15 „Наше копо 
17.45 "Душі криниця 19 00 УІН 
19.20 Хроніка МВС 19 35 Світла 
абетка Василя Старуна. 20 20 Ре
клама 20.30 Рідна мова 20 45 На 
добраніч. діти 21.00 УТН 21 25 
Літературно мистецька студія "Ос 
нона" 22 ЗО Вікно в Америку 
23.00 Художній телефільм "Летю 
ча миша". І серія. 0.05 УТН 0.15 
Художній телефільм "Летюча ми 
ша". 2 серія

КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
6.15. Новини. 6.35 Ранкова 

гімнастика 6.45 Прес експрес. І 
6.55 Суботній ранок ділової лю 
дини. 7.40 Спорт шанс. 8.10 По 
года. 8.15 Марафон-15 — маля 
там. 8.40 Ельдорадо. 9.10 Авто 
граф по суботах. 9.40 Скан 
ВМІЄ “— 4/а літ г-і__ ...... ....... ї
здорову і 
Книжковий 
кіоск.
“Червоний 
фільм 
14.00 Новини. 14.25 Азбука при 
ватника. 14.35 “9“. " 
ми дитячої онкології.
Сергію Рахманінову. 
Клінтон та інші. 16.05 
програма "Ультра сі", 
вонии квадрат 17.45

М 4 КВІТНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА) 

8.00 ’ УТН 810 Р"Г“‘
гімнастика.
9 ЗО 
світ 
твої, 
Худ.
до побачення".
Зичимо щастя 
ди 15.55 На варті 
Драй Хмари 
ця” 1 -
19.20 Всесвітній спортивний

все. 10.05 Про смачну і 
частина. 10.30 
11.10 Музичний 

телефільм 
12.10 Худ. 

повість".

їжу. 1
і ДВ‘Р

11.40 Док. 
космос".

Н езакінчена

Про пробле 
15 10 Уклін 
15.25 Біл 
Спортивна 
17.05 Чер 
Щасливий 

випадок. 18.4$ Худ. фільм “Пісні 
Вікк". 19.40 На добраніч, маля 
та. 19.55 Реклама. 20.00 Новини. 
20.35 Програма передач. 
Телевізійний худ. фільм 
тервільський привид". 2 
21.30 Білосніжка та сім 
Ельдар Рязанов бесідує з 
диславом Лістьсвим. 22.10 
бов з першого погляду 
Мультфільм для дорослих. 
Новини —
Худ. фільм 
оправі".

КАНАЛ

20.40 
“Кен 
серія, 

гномів.
Вла 
Лю

22.50
23.00
23.2523.20 Погода. 

“Окуляри в золотій

7.00 Вісті.
дач. 
7.50 
Студія 
ма. 
висота Леонарда 
10.20 “Хазяїн". На шляху до 
приватності. 11.05 Худ. фільм “А 
якщо це любов?" ■ ~
ке питання. 13.00
Пілігрим. 14.05 Док.фільм. 
Кар’єра. 15.35 
16.05 Футбол 
17.00 Театральний роз’їзд. 18.00 
Парламентський вісник.
Вустами немовляти. 
Візитка. 19.10 “Казки 
світу". Мультфільм.
19.40 Поміж людей, 
рік 20.35- 3x200. 
фільм “Горбун”
22.40 Віннер до 
барлінг /прогнози 
23.05 Субота. Вечір 
Віннео після.

“РОСІЯ". УТ-2. 
УТ-3

7.20 Програма пере
7.25 Свій погляд на світ.
Паралельні світи. 8.20 

Рост". 8.50 Козирна да
9.20 Ляси. 9.50 Правдашна 

Лавлинського.
На шляху

12.40 Селянсь- 
) Вісті. 13.20 

14.35 
Зірки Америки, 
без кордонів.

18.15
19.05 

народів
19.30 СІТ 3. 

20.00 Хіт
20.50 Худ. 

22.30 СІТ 3. 
22.50 Астро 
і П.Глоби/

23.20

— 310 Ритмічна
8.30 У неділю оранці. 

Кімолрограма “Дивовижний 
природи". 10 10 Галанти 
Україно. 11 4() Для дітей, 
телефільм "Мері Попліне.

1 і 2 серії 14.00 
15.00 Село і лю 

16.40 Поезія 
і 1 7 00 “Душі крики 

18.15 Свічадо 19.00 У7Н 
“і ог 

ляд “Живет г". 19 50 Тепефан
20 25 Мультфільм “Літаючим у 
динок”. 15 серія 20.55 С.Васипь 
ченко. Куди вітер віє , ІЯ 
Будьте з нами. 22.30 Вперше на 
екрані УТ. Худ фільм “Поїзди 

І без посмішок"
КАНАЛ “ОСТАНКІНО"

6.20 Новини. 6.35 Ранкова 
гімнастика. 6.45 Тираж спор тло 
то 7.00 Час сили духу. 8.00 
Центр. 8.30 3 ранку раніше 9.00 
Поки всі вдома. 9.30 Ранкова 
зірка. 10.20 Про смачну і здоро 
в у їжу. Частина 2 10 45 Під
знаком Пі. 11.35 Фільм для 
дітей. "Пригоди Чорного Красуй 
чика”. 12.00 Нове покоління ви 
бирає 12 50 Мультфільм 13. (X) 
Док фільм “Підводна одіссея 
команди Кусто” 14.00 Новини. 
14.20 Діалог у прямому ефірі. 
15.00 Клуб мандрівників 15.50 
Мультфільм 16 50 Панорама. 
Щотижнева міжнародна програ 
ма. 17.30 Телелоція. 17.45 Нови 
ни. 18.0,0 Великий театр “Дні й 
вечори" Передача 3. 18.55 Пого 
да. 19.00 КВН 93. 
21.00 Підсумки.

і ний уікенд. 22.00 
| програма. 23.00 
: Телешоу 50x50.

КАНАЛ “РОСІЯ”. УТ-2.
УТ-3

7.00 Вісті. 7.30 Баскетбольний 
огляд 8.00 Ми з Меї. 8_30 Студія 
“Рост" 9.00 Телекросворд. 9 ЗО 
Якщо вам за... 10.00 А ти бати... 
10.30 Кіпрас Мажейка. Репортаж 
з Південної Африки. 11.00 Годи
на фортуни. Телелотерея. 12.00 
Давай сядемо й поговоримо. 
12.25 Мультфільм. 12.40 Шість 
соток. 13.00 Вісті 13.20 Не ви
рубати. 13.35 Кращі ігри НБА. 
14.35 Кабачок на Тверській. 15.20 
Познер і Донах'ю. 15.50 В світі 
тварин. 16.50 Чарівний світ 
Діснея. 17.45 “Фест" запрошує 
18.00 Яхад. 18.30 Обличчям до 
столиці. 19.00 Візитка. Олена Ко 
сяченко. 19.05 Мультфільм. 19.30 
СІТ-3. 19.40 Рятуючи види тва 
рин. 20.10 Сиди і дивись. 20.20 
Художній фільм “Тарзан". 22.00 
Нехай 22 30 СІТ 3 22 40

| Візитка 22.45 Просто так. 23.15 
! Віра Бахай - нова релігія

20.55 Реклама.
21.45 Спортив 
Нині. Релігійна
Новини. 23.25

І
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НА ДОЗВІЛЛІ
ШЛЯХ ДО СЕРДЦЯ 

ПРОЛЯЖЕ МИМО “МК”
Дорогі читачі, абоненти, клієнти, шанувальники й зацікавлені читачі 

клубів знайомств і “Ваші кумири”! На -превеликий жаль, нам із вами 
доводиться прощатися. Єдина в області молодіжна газета "Молодий 
комунар” закрита, і відтак ми не зможемо зустрічатися ні на її сторінках, 
ні на полосах інтимної газети знайомств “Едем”, яка мала величезний 
успіх в Україні, одержала кілька перспективних пропозицій про 

/ співробітництво (у тому числі з Франції), але теж припиняє свій вихід. 
Мені дуже прикро з вами розлучаїися, хоіілось б і далі допомагати вам 
у знайомстві. Боляче слухати по телефону і під час візитів відвідувачів, 
котрі й зараз охоче користувалися б послугами клубів... Велике спасибі 
всім, хто прислав на адресу клубів листи подяки і підтримки.

Всі замовлення по "Ваших кумирах” виконані (крім тих, які надійшли 
без квитанцій про оплату). Кільком адресатам, які прислали до клубу 
знайомств гроші після припинення випуску “МК", редакція поверне гроші 
після остаточних розрахунків.

Бажаю вам всього найкращого.
Н. ДАНИЛЕНКО,

ведуча клубів знайомств і “Ваші кумири” (тепер уже 
колишня).

^ШІ^ЕПЕРТЖР
і/

Сміх, та
ВИ ЧУЛИ?

— Параско, ви чули?
— А що?
— Гапчин Микола привіз 

таку високу невістку, ну як 
ви. а може, ще й вищу і 
таку страшну, ну як ви. а 
може, ще й страшнішу 

ХОРОШЕ МОЛОКО
— Так ти що. хлопчику, 

молоко продаєш9
— Еге Мама послали

. — І хороше в твоєму 
бідоні молоко?

— Хороше. Ось покуш 
туйте.

І справді, начебто 
нічого. Наливам літр. До
бавлю трохи водички і 
зварю кашу

— Не треба. бабусю, 
доливати. Моя мама вже 
дома долили

й годі
ВИНАХІДЛИВИИ піп
Люди стояли на колінах 

у церкві, молилися Піп, 
розмахуючи кадилом, 
обвіва їх пахощами лада
ну

Забувши про пляшку, що 
була в боковій кишені під 
ризами. піп ще більше 
нахилився і розмахнув ка
дилом Раптом на очах 
віруючих з під риз випала 
пляшка з самогоном, за
ткнута качаном. Піп не 
розгубився. ВІН' суворо 
поглянув у бік ікони "Тай
на вечеря” і сказав:

— Якщо ви вечеряете 
то вечеряйте, а пляшок 
сюди нічого кидати’

ЗАБУЛА
— Куди ви. тітко, так 

біжите? Невже одужали?

Та ні Забула.що хво
ра. та и біжу як дурна 

ЧИ СТРАШНО 
СТОРОЖУВАТИ

— Діду, а тобі страшно 
вночі сторожувати7

— Страшно. В ан ю . 
Страшно, аж поки не зас 
ну.

НЕ СЛІПИМ
—Товаришу продавець, 

чому ви не доливаєте пи
ва?

— Пробачте, я погано 
бачу

— То чому ж у такому 
випадку ви не перелили 
через край?

— А що ви думаєте я 
вже зовсім сліпни?

ІЗ ЖУРБИ
— Що Ви. кумо, так 

швидко знову вийшли 
заміж?

— Із журби, куме. ІЗ 
журби. Не було з ким 
сваритися

КІНОТЕАТР
"ЗОРЯНИЙ"

Увага. к іровогр.ідці ’ 
Починаючи з 2 кштнм 
иіоп'ятниці на сеансі 
16.20 в нашиму
кінотеатрі проходи гим и 
фестиваль кращих
кінофільмів України Це 
буде безкоштовний бла
годійний перегляд. От
же. 2 квітня о 16 годині 
20 хвилин демоне тули
тиметься фільм
провідного українського 
режисера, одного з фун
даторів українського ра 
донського /’/
кінематографа Ігоря Сав- 
ченка "Ьогдан Хмснь 
ницькии” Ласкаво про 
симо. З 29 березня де
монструватиметься но 
вии американський
фільм жахів
' Поліцейський з того 
світу” Сеанси; 10.20, 
14 20. 16 20. 1« 20 20 20
О 12 20 і 18.20 знову на 
екрані наипопул ярнішии 
фільм Дика орхідея“* 
/США/

КІНОТЕАТР “ІНГУЛ”
З 29 березку по 4 

квітня на сеансах 10. 10 
12.10. 14 10. 16.10, 18 10. 
20.10 пропонуємо -пере, 
глянути фантастичний 
американським фіїн.м 
'.'Робот Джокс
Історичну стрічку З СИЛІ»

ними елементами «роги 
ки К.иіігул.і іг.оииських 
та американських
кіномнтцін ви зможете 
подивитися на сеанс. їх; 
9 30 12.00. 14 ЗО. 17.00
19.30

КІНО І ЕАТР "МИР”
З 29 бере іня по 4 

к вії н я м ні я і а можуть 
подивмтис я мульт збірник 
"Повертайся. К::;;;; 
та 
с лои.іцьк их 
" К,і з к а 
коваля" 
к а о 
стрічка 
дорос лих 
монсірува і им еіься 
цузький художній 
"Поліція моралі 
бпні сексу 
1 І 00. К 
КІНОТЕАТР

, Кап і тишко”
художній фільм чехо- 
......... * - - - кіномнтцін 

в і два ж ного 
муль ти- 

худо ж ня 
14 20 Для 

Д<? 
фран 
фільм 

або Ра 
...... Початок:
16.GO. 18.20. 20 20

"ЯТРАНЬ"

про
І ІОЧ.І I ок

13.00
— о

г її я дачі в

З 29 березня по 4 
кпігня у великому залі 
америедні ьк.і еротика 
Кристофер Ламберт і 
Діан.і Леми у фільмі "Хід 
королевою" С«!.ін( и:
10 30 15.00. 18.40. 20 30
Художній фільм амери
канської к інокомпанії 
"Колам (Зі я Пік черг", зня
тим російським режисе
ром Андрієм Кончалов- 
ським "Ближні коло” де
моне: г ру ват им (?іьс я на 
се,іксах: 12 30 і 16.10.
Фільм присвячує.іься

ірагічним .сторінкам
к горн нашої країни

Малим зал Художню 
г трічку "Диявол і блуд 
ниці" глядачі подивлять 
ся на. сеансах: 10 20
12.20. 14 20. 16 20. 18 40 
20.30

Т еатр 
ОБЛАСНИЙ 

МУЗИЧНО ДРАМДТИЧН 
ИЙ ТЕАТР ІМЕНІ 

М.Л.
КРОПИВНИЦЬКОГО
27 — ЗО — 31 березня 

— Манюель Ван Логгем 
"Смерть у казанку". 
Прем’єра комедії детек
тива на дві дії. Поста
новка і режисура Михай
ла Горохова. В ролях А 
Литвиненко Л Охватен 
ко. Г і О Дорошеви. О. 
М.імстренко та інші

28 березня — комедія
лубок Володимира
Камінця "Як наші діди 
парубкували". Постанов
ка і режисура народного 
артиста України Михайла 
Барського. Початок вис 
тав о 19 годині У суботу 
і неділю — о 18 00

ОБЛАСНИЙ ТЕАТР 
ЛЯЛЬОК

27 — 31 березня за
прошуємо малят на пе 
регляд вистав “Со
лом’яний бичок” і Чак
лун та фея". В ці дні в 
нашому • театрі прово
диться Тиждень дитячої 
книги та музики. Ласкаво 
запрошуємо юних шану
вальників муз Початок 
об 1 1 годині

ПРОДАМ
квартиру 
Доброве 

за 
. і ав- 
п і с л я 

ремонту в

! кім натну
7 х н

личківськии цукровим 
вод село Липня ж ка.
• о м о б і л ь 
к «літального 
хорошому стані ВАЗ 2101. 
продається все разом
З в е р т а т и с я ■ Д о о ро в <•• 
личківськии цукровим за 
вод. будинок 3, кв. 64 
Ціна 2.5 тисячі доларів.

КУПЛЮ

іш»
Мабуть, немає особливої потреби 

занадто представляти цей дует. У 
всякому разі, в Беларуси Олександра 
Д\лканову\ча та його дружину Ядвігу 
Поплавську знають майже всі. Адже 

півтора десятка років біля горнила 
естрадної пісні — час немалий. На
решті їх помітили і в ешелонах влади. 
Указом Президії Верховної Ради РБ 
Ядвізі Поплавській — художньому 
керівникові театру-студії “Театр пісні” 
республіканського об’єднання 
“Бєлтеафонд” — і Олександру Тихано 
вичу -- головному режисерові цього 
театру — присвоєно звання “Заслуже 
ний артист Республіки Беларусь".

— Олександре, по перше, вітаємо 
з хорошою новиною ваш сімейний 
дует. І, по друге, чи стане офіційне 
визнання заслуг новим трампліном у 
вашій музичній кар’єрі?

— Якщо по пункіах. то по-перше, спа 
сибі. а що стосується'трампліну, то ка нього 
ми вибрались ще два роки тому, на свій страх 
і ризик організувавши перший в республіці 
театр пісні.

До речі, що це було: данина 
моді чи ж *задум на майбутнє?

— У всякому разі не перше. Співака, ар* 
тиста часто порівнюють із спортсменом 
Навіть якщо він і талановитий гравець, все 
одно приходніь час вибираіи' або тренерсь 
ка діяльність — і це в кращому випадку. — 
або прощання, з великим спортом, і. як 
наслідок, швидке забупя і озлобленість на 
весь світ. Звичайно, ми могли 6 врешті-решт 
піти із великої сцени. Але ж справа наша нам 
подобається, та й досвід зе цей час нагромад 
жено величезний — невже нікому не зго-' 
дигься7 Ої і народилась ідея створити щось 
подібне до кузні молодих дарувань. Ну. а ми 
з Ядею виконуємо роль "граючих тренерів”

— Виходить?
— Здається, так. Нам у свій час довелось 

пройти вигонь воду і мідні труби. Са
мостійність давалась нелегко. Зараз ситуація- 
теж не з кращих, правда, уже зі своїми плю 
сами Наприклад, жорстока конкуренція, а 
щоб у цьому марафоні вижити, потрібно ве
лике музичне загаріування Все це накладає 
відбиток ча наш метод роботи. Театр — гос
прозрахункова організація, тому, як не кру 
ти. нам вигідно шукати талановиту молодь, 
здатну на віддачу..

Скажіть, ви . підтримуєте зв’язок 
із Василем Раїнчиком?

- Ні після не дуже приємних подій V

• З ЖИТТЯ “ЗІРОК"тшшнч
складі "Вєрасов" наші шляхи розійшлись У 
нас своя справа, у Раїнчика — своя.

— Олександре, ваш театр буває за 
рубежем. Які враження залишаються 
після гастролей?

— Останній раз ми були в Канаді: і знаєте 
що здивувало? Канада, по суті справи, моло
да країна, населена колишніми емігрантами, 
що приїхали сюди в пошуках щастя. Так ось 
за якихось 150 років вона створила свою 
культуру, свій образ, відмінний від інших. Ви 
никає питання: невже ми гірші? Та ні. просто 
надійно затоптали і ту дещицю, що ще у нас 
залишалась

- Вам ніколи не хотілось запиши 
тись “за кордоном”?

-- Я прихильник того, що кожна людина 
сама собі господар і вільна у своїх діях. Але 
таке питання переді мною не ставало, тому 
що я люблю ту справу, якою займаюсь тут. і 
не думаю, що у мене щось вийде "за кордо
ном” Аби чогось досягти там. ти повинен 
відразу бути або Растроповичем в класиці, 
або... навіть не знаю ким в естраді. Інакше 
будеш зайвим.

— Скажіть, у вас був коли небуть 
приклад для наслідування?

- За моїм глибоким переконанням тре 
ба не шукати приклад для наслідування, а 
вчитись і питаїи. Навіщо битись у закриті 
двері, якщо можна постукати і тобі 
відкриють Тільки недалека людина може со
ромитись спитати якщо чогось не знає. Ось. 
наприклад, був такий випадок. У "Вєрасах" 
ми довгий час працювали з американським 
співаком Діном Рідом. Тоді, у кінці 
сімдесятих. Рід впевнено лідирував в амери
канських і європейських хіт-парадах. І цей 
артист, який до того ж вчився в Голівуді. жва
во спілкувався з нами і не соромився питати 
про найелементарніше наприклад, як взяти 
той чи інший акорд на гітарі. Виявилось — і 
слава не на заваді. А якщо людина зацикли 
лась на досягнутому — все, пиши пропало, 
пора на відпочинок.

— А яка пісня із вашого реперту
ару найкраща?

— Найкраща7 По-моєму, вона ще попере- 
•ду-

— І останнє. Я сподіваюся, що з 
усіма вашими відповідями погодиться 
і Ядвіга Поплавська.

- Без усяких сумнівів
Є.КОРНІЛОВ.

На час навчання на 5.5 років, або 
на постійно міняю в Кіровограді 
двокімнатну квартиру 29,9 кв. м. 2 
поверх 4-поверхового будинку в рам 
оні автомагазину — автостанції № 2. 
кімнати суміжні. є телефой 4 н а 
двокімнатну квартиру в м Харкові 
щоб не дуже далеко від авіаційного 
інституту /можна і в приміськім зоні/. 
Звертатися після 18 години по теле 
фону 23-96-95.

* а *
Шостка Сумської обл. на 

Кіровоград. 3-кімиатра квартира на 8 
поверсі дев'ятиповерхового будинку, 
балкон, лоджія — на рівноцінну.

Звертайтеся по телефону: 56-87-58. 
а а а

3-кімнатну кооперативну виплачену 
квартиру. 2-м поверх з телефоном, всі 
кімнати роздільні. із з а с к л е но ю 
лоджією і балконом, є гаряча вода на 
2-кімнатну квартиру в м. Олександрії. 
Дніпропетровську Кременчуці. 
Світловодську і на 1-кімнатну в м 
Олександрії

Звертатися по телефону в м Олек
сандрії 3-85-73 після 17 00.

* * *
Дві двокімнатні квартири з благо 

устроєм на Кіровоград. Однії в м. 
Новоукраінці Кіровоградської обл . 
інша — в м. Вуктилі. Комі республіка. 
Звертатися: м Кіровоград, телефон
23-02-20.

МІНЯЮ
Автомобіль "Москвич" 4 12 1985 ро 

ку новим двигун на одно
двокімнатну квартиру Тел.. 56-71-6 7 
в будні з 18 00. у вихідні в будь яким 
час * д *

Двокімнатну квартиру в м Новоук 
раїнці на Кіровоград Олександрію. 
Знам'янку. Кривим Ріг або 
Підмосков’я Квар7ира на другому 
поверсі 5 поверхового будинку 
кімнати роздільні, два балкрни. кла- 
дона. підвал /в районі лікарні/. Мож 
ливий обмін на приватним будинок 
Звертатися: м. Кіровоград, тел.: 23- 
02-20.

Будинок з усіма зручностями, при
будовами /гараж, сарай/. городом, 
опалення газове Оплата грошима 
Росії, а також автомобіль И Ж 2715 
/фургон, пробіг 25 тисяч км/ Теле
фон 24-19-10 в будь яким час

* A k

Футбольні програмки до матчів ФК 
"Зірка” /Кіровоград до 80-х років/ 
Телефон 27-40-01 після 19 години

А А А

Передбачаю на 3 роки вперед, 
гадаю, знайомлю, лікую без медичної 
допомоги. знімаю втому за один 
сеанс. Бажаючим вкласти в конверт 
500 карбованців і два чистих конверти 
Вказати в листі адресу, рік народжен 
ня. число і місяць Бажаючим придба
ти посібники — в лист вкласти 160 
карбованців /за один посібник/. 2 
чисті конверти і домашню адресу 
Посібник на 100 сторінок вишлю про
тягом 3 днів після одержання грошем. 
Книжки за 1991 рік:

1 Психология сексуальности
2 Половые извращения 
3. Ревность и измена
4 Способы достижения сексуальном 

гармонии.
5. Анатомно физиологические осо

бенности подросткового возраста.
6. Новые инфекции, передающиеся 

половым, п^утем.
7. Как превратить свои дом в 

"крепость '*7
8. Что и как у нас работает?

Пишіть: 316050, Кіровоград. голо 
впоштамт до, запитання. Конюх С И 

А А А

Уникальная возможность выехать на 
работу за границу С помощью нашем 
информации успех вам гарантирован 
на 100% Письмо-заказ •+ конверт с 
обратным адресом Пишите: 317220 
Бобринец п/я Ne 1

А А ж

Вікторина! Призи по 2 тис крб 
кожному. хто відгадає 5 запитань 
першого і другого турів Щоб отримати 
запитання потрібно: 8 крб +2 к он в 
/з марками/.

Адреса: 3 17640.’ Кіровоградська
обл.. Го лоианівськ. вул. Кірова. 13-3 
Третяк В.

МОЛОЧНА
Весна принесла а, со 

бою не тільки сонце і 
тепло, а ще 
для жінок: 
гарною, 
відбі лювання 
лиці згодиться кілька ось 
таких масок.

1. “Шведська”: Зваріть 
картоплю в мундирі, по 
чистьте, розітріть з мо
локом і жовтком. Постав 
^е на Парову баню на

о

ШКІРА
20 ЗО

й клопоти 
треба бути 

Для 
ш к і р и на

ХОЧЕШ БУТИ
І КАРТОПЛЯ

хвилин. Тепле пюре
накладіть на лице тов 
стим шаром зафіксуйте 
матерчатой» маскою.

2. “Римська”: 2 столові 
ложки зеленого горошку 
розімніть і змішайте з 
такою кількістю сирова т 
ки. Накладіть масу на 
лице. Через 2.0 25 хвилин 
змийте холодною водою.

3. “Мигдалева : 
Півсклянки зерен залий

ГАРНОЮ — БУДЬ! 
В МУНДИРІ

те кип’ятком, через 
декілька хвилин про
пустіть через м’ясорубку, 
додайте сік 1/2 лимона, 
1 столову ложку води. 
Масу розмішайте і на
кладіть на ділянки шкіри 
з веснянками м,и 
пігментацією. Змивайте 
теплою водою. Робити 
маску треба 2 рази на 
тиждень, на курс 20 ЗО 
процедур.

’>23293.

НАША АДРЕСА: Л/
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