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УМОВИ РОБОТИ КЛУБУ 
“ЗНАЙОМСТВ”

Якщо ви хочете познайомитися з 
наших оголошень, пишіть їм:

" м.Кіровоград, вул.Луначарськаго, 36, 
~ газети "Молодий комунар", “Клуб знайомств”, 
~ абоненту №... Ми БЕЗПЛАТНО перешлемо вашо- 
« го листа адресату.

Ви можете самі дати оголошення про знай- 
омство. З будь-якого поштового відділення 

” перекажіть на розрахунковий рахунок “Молодо- 
™ го комунара” №002706202 у дирекції Укрсоцбан- 

ку м.Кіровограда, МФО 323293.
~ 32 крб.

і пришліть на вищевказану адресу редакції 
~ “МК" квитанцію про відправлення грошей, вашу 
~ коротку об’яву із зворотною адресою і три чисті 
** конверти. 1 >ді листи слатимуть вам.

АДРЕСИ АБОНЕНТІВ РЕДАКЦІЯ ЗБЕРІГАЄ В 
~ ТАЄМНИЦІ.

КЛУБ ЗНАЙОМСТВ
Буду радий зустрічі з жінкою, котра стомилася 

від самотності, але- не втратила, надії і віри в 
любов, згодна переїхати до мене і стати супутни
цею життя. Мені 45 років, не курю, спиртного і 
наркотиків не вживаю, засуджений не був. Маю 
цегляний будиночок, господарство, сад, .город, 
який доводжу до ладу сам. Хай відгукнеться жінка 
без дітей, я все можу робити сам. аби тільки могла 
зігріти серце.

мес 
ного чоловіка приблизно свого віку з духовними " 
інтересами й хорошими манерами. Тим, хто п’є, 
був засуджений і споживацьки ставиться до жінок, « 
я не сподобаюся. Подзвоню всім, хто дасть 
телефон. ж

Аб. 287.

Аб. 283.
Володимир.

Самотня жінка 40 років, 143 см, дітям 9 і З 
роки, для котрої головне сім’я, познайомиться з 
працелюбним чоловіком 34-50 років, котрий не .п’є 
і серйозно ставиться до сім’ї. Він може бути з 
фізичною вадою. Ціную в людях душевні якості. 
Діти мають все необхідне, але нам потрібна 

- чоловіча допомога.. Може, знайдеться людина, що 
підсобить нзм. Згодна на переїзд.

Мені 22 роки, 165 см, світловолоса, середньої «« 
повноти, маю житло, виховую доньку, ціную до “ 

' ‘ " - з *
не ж

броту, працелюбність. Бажаю познайомитися 
хлопцем до 28 років, не схильним до повноти, 
нижчим 170 см. Фото поверну.

Аб. 288.
С. «

Аб. 284.
Світлана.

Мені 31 рік, світловолосий, голубоокий, 184 см, 
стрункий, освіта середньо-технічна. Спиртним не 
зловживаю, не курю, розлучений через зраду 
дружини, плачу аліменти, спокійний, добрий. Хотів 
би познайомитися з дівчиною чи жінкою до ЗО 
років, можна з дитиною. У людях ціную доброту, 
порядність, вірність. Насамперед відповім на листи 
з фото, які обіцяю повернути.

Олександр.

ти
33 о« 

ро-и, 176 см, Овен, брюнет, спортивної статури, 
енергійний, характер м’який, але не люблю брехні " 
і зради. Хотів би створити сім’ю з доброю і милою “ 
жінкою з серйозними поглядами на життя. Згоден ~ 
на " " - -т --- ---

Серце моє чекає твоєї любові. Я знаю, що й 
стомилася в самоті. Пиши, моя кохана. Мені 
роки,

переїзд.

Аб. 289.

На ваше фото відповім своїм. 
Леонід.

жінка звичайної зовнішності, струнка, 
п’ю, не курю. Потребую матеріальної,

Аб. 285.

Вдова 27 років, приємної зовнішності, невисо
ка, не схильна до’Повноти, з дітьми, познайомлюся 
з чоловіком до 35 років, не нижче 170 см, котрий 
не п’є, чесний, добрий, забезпечений житлом, 
любить дітей і міг замінити їм батька. Чоловіків, 
котрі шукають розваг, люблять спиртне та з місць 
----- с_------------ ----- : ...... ............. ....... тривожити.

37-річна
170 см, не w
господарської і моральної підтримки неодружено- *« 
го інтелігентного чоловіка ЗО 40 років, котрий буде ® 
винагороджений спілкуванням з інтелектуальною, " 
гарно вихованою особою, котра має нахил до « 
мистецтва і почуття гумору. Відповім тільки на =? 
листи з фото, які при потребі поверну. X

К. «
Аб. 290.

позбавлення волі прошу мене не 
Передусім відповім на лист із фото.

Аб. 286.
Людмила.

і

SOD

32 роки, 167 см, не схильна до повноти, 
приємної зовнішності, врівноважена, доброзичли ю 
ва, хороша' господиня, освіта вища, в шлюбі не X 
була, хочу створити сім’ю з чоловіком до 40 років ” 
не нижче 175 см, порядним, добрим, без — 
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК, ЯКИЙ любить дітей І хоче їх як 
мати. •

Тетяна.Я струнка, білява, 35 років, 171 см, освіта вища. 
Відповім на лист із фото від самотнього благород- Аб. 291.

9836393 818389!В*З іїІЗЕа« 9 Ії13 вава $488188989896

ТОРЖЕСТВА НА ВІТРІ
“Як бідному женитися, то 

й день малий”. Це прислів’я 
спало на думку вранці минулої 
неділі, коли в селі Нечаївці 
Компаніївського району поча
лися торжества з нагоди 90- 
річчя з дня народження на
шого земляка письменника 
Юрія Івановича Яновського. 
Подія святкова, а погода як 
назло — літня спека раптово 
змінилася майже бурею. Од 
наче гостей біля музею пись 
менника зібралося чимало, се

ред них чи не половина 
приїжджих,* в тому числі пред
ставники районної та обласної 
адміністрації. На приємне 
здивування багатьох, ювілей 
не перетворився у мітинг, як- 
те повелося останнім часом і 
як трапилося, приміром, на
весні з днем поезії в 
Кіровограді. Любителі махати 
прапорами й лаяти Єльцина 
або видихалися, або до Не 
чаївки не добралися. А при
булі говорили здебільшого 
речі, до цієї дати підходящі: 
про самого письменника, про 
літературу, культуру, ду 
ховність. ’

Виступили, зокрема, на
родний депутат України 
В.Панченко, наші земляки

В.Бровченко, С.Плачинда — 
всі троє колеги ювіляра по 
письменницькій професії. Як 
водиться, до пам’ятника пись
меннику поклали квіти; ама
торському колективу худож
ньої самодіяльності з Бобри- 
нецького району вручили пе
рехідний приз імені Ю.Янов 
ського; оркестранти, співаки й 
танцюристи, серед них такі 
відомі колективи, як 
кіровоградські “Зоряни" та 
“Пролісок” порадували кон 
цертом. Щоб краще бачити 
артистів, дітлахи повилазили 
на яблуні, а хто не дуже 
рвався насолодитися мистецт
вом, могли посмакувати 
іншими ласощами — морози
вом, поява якого в селі /і не

тільки в цьому/ сама по собі 
вже свято.

На ювілеї побувала одна з 
небагатьох родичів Юрія 
Яновського — його
племінниця Р.Громова, котра 
живе в Росії. Її ви бачите на 
знімку біля пам’ятника між 
В.БРОВЧЕНКОМ; і С.ПЛА-

ЧИНДОЮ; на інших знімках: 
танцюристи з “Проліска”; 
співає солістка ансамблю “Зо
ряни" А.ЧЕРВІНСЬКА.

Н.ДУБРОВСЬКА. 
Фото В.ГРИБА 

с.Нечаївка, 
Компаніївський район.



ПРИГОДИ 
ЧОРНИЛЬНИХ 

ГРОШЕЙ
Люди, котрим до 

водиться відправляти 
чи одержувати гро
шові перекази, ос
таннім часом бува
ють роздратовані, уг
ледівши біля пошто
вого віконця черги, 
де за дріб’язкову су
му доводиться
умлівати годинами. 
Причина —
пенсіонери стали 
одержувати пенсії на 
пошті, бо її
працівники бояться 
носити по хатах ве
ликі суми. Однак і ця 
“зручність” оберну
лася великою не
приємністю. У Гайво
роні комусь замість 
двох тисяч видали 
двісті тисяч.
Підозрюваний у ви
падковому збага
ченні є, а доказів 
проти нього — нема. 
Пенсіонери запропо-

нували скинутися, 
щоб покрити недо
стачу. Але боїмося, 
що це не останній 
випадок. Адже як 
трапилася халепа? 
Замість пачки сотень 
було видано такі самі 
за товщиною пачки 
тисяч. Та й не тільки 
за товщиною — ви 
погляньте, чи дуже 
відрізняються на
побіжний погляд
нові лілові сотенна й 
тисячна купюри? Не 
більше, (якщо не 
менше) ніж “старГ 
коричневі сотня й 
карбованець. Про за
хист суверенного 
ринку власною валю 
тою було кому вола
ти, а подбати про 
різні кольори кеби 
забракло...

Наш кор.

ТРАСА НЕ
У минулі , роки та й 

тепер, вважаю, праця 
водіїв була й буде важли 
вою і відповідальною. 
Майже дев’яносто
відсотків працюючий чи на 
виробництві, чи в сфері 
обслуговування перш ніж 
зайняти своє робоче 
місце, користуються по 
слугами водіїв. Аби на стіл 
поставити гарячий борщ та 
пахучий хліб, його треба 
доставити до споживача. 
Все це роблять водії. І в 
день, і в ніч, і в лютий 
мороз, і в осінню хляпа- 
нину, і в скрутну для нас 
хвилину їх зустрінеш на 
трасі — робочому місці.

А за останні роки на 
узбіччі автотрас з’яв
ляється все більше і 
більше хрестів, могилок та 
пам’ятників. Ніби на цвин
тарі.

Невже люди не ро
зуміють, що кожен водій 
на це реагує по-різному? 
Один проїде і не помітить 
цих гробиків, у іншого очі 
розбігаються, руки на 
кермі починають тремтіти.

Уявіть собі, що вддіи або 
ви самі пробули за кермом 
довгий час і захотіли з їхати 
на узбіччя відпочити після 
дванадцятої ночі. Не сек
рет, що у нас про 
відпочинок водіїв на трасі

ЦВИНТАР
не турбуються. Ось з'їхали 
і зупинилися серед могилок 
та хрестів. Волосся на го 
лові стає дибки Добре, 
якщо ви не один

Тому я хотів би звер 
нутись до шляхової сдуж 
би, до працівників ДАІ, до 
рідних та близьких загиб 
лих у дорожньо-транспор 
тних пригодах: давайте не 
перетворювати робоче 
місце водіїв у цвинтар. Від 
цього залежить їхній і наш 
з вами спокій і безпека 
руху. Не _ сприяйте 
збільшенню хрестів на 
трасі. Не встановлюють 
же могилок на шляхах у 
містах та селах, де загину 
ли пішоходи. Розуміють, 
що це зайве, і вони лише 
заважають рухові. Чому ж 
ми нехтуємо трасою?

Є спеціальні місця, де 
ховають загиблих, їх 
відводить влада та освячу 
ються священники. Не не
хтуйте цим. Бережіть жит
тя та спокій людини за 
кермом. Та и померлим чи 
їхній пам’яті нагіряд чи 
спокійно біля траси.

М.ВАРЛАВІН, 
директор “Автокооп- 

с є р В І С V
м.Кіровоград.

Фото автора.

ДОВКОЛА

• Факт і коментар

“ ЛАСУНКА”
У цьому плані я 

повністю підтримую за
ступника голови
міськвиконкому 
Ю.В.Момота. У місті не 
так багато можливостей 
захистити ветеранів, то 
нехай хоч умови 
людські створять, аби ті* 
не пеклися під сонцем у 
черзі за своїм скромним 
ветеранським пайком, 
коли наприклад, прихо
дять у “спеціалізований 
магазин при "дзеркаль- 

гастрономі".

На одному з ос
танніх засідань
Кіровоградського 
міськвиконкому не
підтримано рішення, за
пропоноване заступни
ком його голови 
Ю.В.Момотом щодо ма
газину № * 2 “Ук
раїнський”. “Ласунка” — 
не було колись ..

Що ж трапилось у 
“Ласунці"? Спробую
розповісти цю історію.

Спочатку про
рішення, яке зачитав, йому ___ г_____
Ю.В.Момот. Зі слів магазин №2 “Ук

раїнський”, що знахо
диться у гарному місці, 
має впорядковане
приміщення для того, 
щоб обслуговувати та
кож і ветеранів. А хто 
проти цього? Якщо бра
ти до уваги те рішення, 
за яке не проголосував 
виконком, — проти 
керівництво магазину 
“Український" і насампе
ред завідуюча О.П.Пет
ренко. Я зустрічалася із 
працівниками, магазину, 
розмовляла з
завідуючою. Картина ви
ходить не зовсім така, 
якою намалював її Юрій 
Володимирович. Частина 
колективу справді проти 
того, щоб в "Ук
раїнському" робили ще 
один магазин. Але вони 
в принципі зовсім не 
проти “Ветерана".
Тільки не треба щось 
винаходити. Навіщо но
вий магазин. “Ук-

___________ Зі слів 
Юрія Володимировича я 
зрозуміла,____________ що
працівники магазину
“Український” всіляко 
саботували рішення Ьро 
створення в частині цьо
го магазину іншого ма
газину-салону "Вете
ран". Це питання 
постійно дебатується у 
колективі і за його меж
ами. Поскільки магазин 
“Український" належить 
до комунальної влас
ності міста і є держав
ним комунальним торг- 
ове льним 
п і д п р и є мництвом, 
міськвиконком поставив 
це питання гостре. То 
його право, тобто ви
конкому. Врешті решт ні 
для кого не секрет, що 
ветерани обслуговують
ся в приміщеннях не
зручних і неприСтосова- 
них для торгівлі. То хто 
ж потурбується, як не 
виконком?

— ЦЕ БУЛО КОЛИСЬ 
раїнський” візьме на се
бе обслуговування вете-

лг х* хх

вона 
. .......... .......... того,

щоб Ветеран" був са 
мостійним якщо цього 
бажає Ю.о.Момот. У ко
лективі Олену Про
копівну за цю позицію 
не вітають, вважають, 
що вона зраджує їхні 
інтереси. Так що, вихо
дить, Юрій Володимиро
вич був неправильно 
інформований, вважаю
чи, що Олена Про-» 
копівна саботує рішення 
про створення магазину 
для ветеранів. Хто, хто, 
а вона не винна. Спра
ва, певно, у чомусь 
іншому.

Я не знаю достемен
но справжньої причини 
конфлікту. Можливо, 
конфлікту й не було, хоч 
у колективі стверджу
ють: саме на грунті не 
приязні заступника го
лови міськвиконкому до 
Петренко і виникла про
блема з “Українським". 
Переказують, ніби Юрій 
Володимирович заявив: 
Петренко все-одно пра
цювати не буде.

Не може бути, хо
четься вигукнути вже на 
захист Ю.В.Момота. Які 
претензії у нього 
завідуючої магазину, що 
і не без переконань Мо 
мота став ко
мерціалізованим, прино
сить значний прибуток?

Ванів. ' Стосовно 
і. П. Петренко, то 

не проти навіть

До

Олена Прокопівна
пенсійного віку? Ну і 
що? А коли у людини є 
досвід, сила, бажання і 
вміння то нехай пра
цює. "Момот просто хо
че нам когось свого 
підсунути”, — говорили 
мені в “Українському”. І 
посилаються на те. що 
вже кілька разів разом 
з Момотом до магазину 
приходила працівник 
торгу В.Суворова. Ду
маю. не має значення, з 
ким ходить Момот. а 
стосовно “своєї людини” 
я з Юрієм Володимиро
вичем розмовляла і він 
запевнив, що все це ви
гадки. Єдине, що його 
турбує — створення ма
газину-салону “Вете
ран”. Врешті решт за 
торгівлю в місті 
відповідає навіть не ко
лектив магазину "Ук
раїнський", а Юрій Во
лодимирович.

Між іншим, коли на 
виконкомі порушувалося 
питання про саботаж 
завідуючих, Ю.В.Момот 
голосував проти такої 
постановки питання. 
Хіба винні завідуючі, що 
молокозавод вчасно не 
постачає продукцію, а 
завод продтоварів зна
ходить безліч виправ
дань <;восї неякісної ро
боти?

Насамкінець іще„про 
“Ветеран". Його
відкриття у частині мага
зину “Український” не

особливого 
маю, варто 

побажання 
не 

під одним 
магазини. 

,,,___, з “Ук
раїнського” з обслугову
ванням ветеранів справ
ляться. Дівчата там за
взяті. працювати вміють.

І про Олену Про- 
копівну. котра багато 
зробила для цього мага
зину. До речі, “Ласунка" 
в Кіровограді була 
"фірмою” ще тоді/ коли 
це слово так не звучало. 
Різних конфліктів виста 
чало, але престиж у цієї 
крамниці був дай Боже! 
І сьогодні колектив “Ук 
раїнського" за Олену 
Прокопівну. Не відомо, 
що було б з їхньою 
комерціалізацією, коли б 
не вміння Петренко на
лагодити виробничі
зв’язки. Ви подивіться, 
що робиться в магази 
нах. Усім забажалося 
екзотики: сок манго,
аперитив... Вибачте, за 
які шиші це купувати? В 
“Українському теж . ЄК; 
зотична епідемія є. але 
все-таки там намагають 
ся про всі категорії ПО; 
купців потурбуватися. І 
не остання роль у цьому 
належить Оле>п Про- 
копівні.

ДуіІ

• • •
завдасть 
клопоту, 
врахувати
колективу; 
об’єднувати 
дахом два 
Продавці

В.ЛЕВОЧКО

ХЛІБ
ДУХОВНИЙ У 

ЇДАЛЬНЮ 
Відкрити нову церкву 

вирішили жйтелі села Ве
ликі Трояни, що в Улья
новському районі
Кіровоградщини. У зв’яз
ку з відсутністю належно
го приміщення /стару, 
добротну . церкву ко
муністи підірвали у свої 
“кращі часи”/, під церкву 
вирішили виділити
приміщення ДИТ-
садківської їдальні. Зараз 
там ще триває ремонт на 
кошти віруючих, але вже 
незабаром слово Боже 
після тривалої перерви 
залунає і у Великих Тро- 
янах.

Наш кореспондент. 

ЯК У 
САРАЄВО...
...виїжджають 

відтепер жителі Долинсь- 
кої до Кіровограда. На 
тамтешній автостанції 
Кіровоградське страхове 
агентство “Саламандра" 
вивісило рекламу, яка за
кликає пасажирів до
бровільно страхувати 
своє життя і здоров’я 
перед поїздкою до об
ласного центру. Відмітка 
про сплату одного купона 
ставиться на атобусному 
квитку і, у випадку аварії 
/чи, може, обстрілу?/ на 
вас чекає компенсація у 
п’ять тисяч купонів.

Гроші не такі вже й 
значні, як і поїздка до 
речі, але починають над
ходити сигнали, що деякі 
касири виявляють жвавий 
інтерес до цього ново 
введення і значуще реко
мендують сплатити такий 
страховий внесок, стйвля 
чи це у пряму залежність 
до наявності місць у ав 
тобусі.

Наш кор

ПРИДНІСТРОВ’Я: чи скінчиться однією 
начніших наших героїв- 
соратників Івана Мазе
пи... Поки думалося про 
^е, побачив понівечену 

ронетехнікою зупинку, 
а далі окопи, схожі на 
ті, що були і на околи 
цях Бендер. Судячи з 
розташуванням, вони 
на лежали 
придністровцям, що на
ступали з того боку, а 
зверху з 9-ти поверхо
вого будинку,, мабуть,_їх 
зустрічали, бо цьому 
динку 
дісталося!

Через 

лу Б єн”-----
вулиці — 
є в Б< 
вокзалу 
ня виявили, що
дісталося дуже дитячо
му магазинові в будинку 
№ 15 /його було майже 
вщент розграбовано і 
всі вікна висаджені/ та 
трохи будинку N9 13 
/банк/', осе інше на 
99,9 відсотків ціле, ви
няток пара вікон та 
кіосків “Союздруку". 
Але самі спостереження 
однєі а. не побачене 
інше: постраждало бага
то крамниць, пограбова
но багато залишених під 
час бонових дій помеш
кань.

Мій добрий знайомий, 
працівник апарату МВС 
Молдови, розповів, що 
найбільші бої були за 
ювелірну крамницю Ті. 
що прибігли першими, 
обороняли, а другі — 
нападали Деякі крам
ниці грабувалися до го
лих стін: : —
лиці, і 
новки.

Розносилось і вино
силось “ 
ржавне, 
Бендер, 
Помічну 
зробили 
руч був чоловік родом 
з під Мовоукраїнки, що 
живе зараз у Кицканах. 
В нього спогади інші: 
село бомбардували,

Слово “війна", може 
здатися, не підходить 
до того, що трапилося 
всього за три сотні 
кілометрів від нас. Не 
вживав би його і я, та 
часто чув у Тирасполі, 
Бендерах та Кишиневі. 
Жінка в черзі до 
залізничної каси на ти
распольському вокзалі 
нарікала: “До війни
поїзди ходили щоденно, 
потім не ходили... і так 
@алі.. А черга на вокзалі 

ула з цікавого приво
ду. Взагалі, потрапивши 
в Тирасполь вперше 
після війни", подумав, 
що черги тут створюють 
навмисне /може, як і 
багато іншого/. Розваж
те самі: оголошено про 
чотири поїзди до Моск
ви в неділю, продано 
квитки, потім поїзди 
відмінено /звичайно, з 
посиланням, що винний 
Снєгур і ніхто інший/. І 
от люди, що придбали 
квитки завчасно, прий
шли їх здавати. Та ро
биться це не так як в 
інших містах* — прий
шов, Здав і одержав 
менше грошей. Крім 
цього, треба було сказа
ти про себе в касі: хто, 
звідки і де живеш. А 
потім уже одержати 
гроші. Але в кожній касі 
по черзі об’являли, що 
готівка зкінчилася...

Інша причина черги 
— квитки на дизель до 
Одеси хтось вирішив 
продавати лише за го
дину до відходу його. 
Знову в черги ши
куйсь!..

Ще картина: крім “зви
чайних пасажирів", 
приєднуються “надзви
чайні , ті хто здав квит 
ки, але жадає їхати до 
Москви через Роздільну 
та інші, хто . прибув з 
Кишинева. звідки на
решті пішли автобуси до 
Тирасполя. '

Цим автобусом по
трапив в Тирасполь і я, 
аби не їхати півтори до 
би до Кіровограда че

рез Жмеринку — Козя- 
тин — Київ...

Доїхати можна було 
б за півтори години, та 
було 5 зупинок, через 
перевірки документів та 
обшуки особистих речей 
-------------------------- силами 

при- 
не в 

і в 
Чого 

це

миротворчими 
Росії. Миротворче 
ниження... Справа 
обшуках навіть, а 
командах вояків, 
уникнули, так 
підняття рук догори, за
кладання за потилицю, 
та й на землю братньої 
Молдови нас не клали 
/за це слід подякува 
ти/. А як виглядає, коли 
хлопець 19-20 років у 
жінки, що за віком йому 
у матері годиться, пи
тає: “Чому не виконали 
мою команду?" Цікаве 
питання^ зважаючи на 
особистість того, у кого 
запитують... Такі-от гри
маси комуністичного ви 
ховання молоді...

Так із зупинками і 
обшуками дісталися до 
Бендер. Тут з’ясувало
ся, що балачки про 
суцільне руйнування, 
м яко кажучи, брехня. 
Кому вона потрібна? 
Лише тим, хто хоче, 
щоб ворогували не лише 
росіяни і молдовани в 
Молдові, а и щоб ми 
молдован мали на увазі. 
Трохи попалена трава 
по краях шляху, але 
вікна цілі, не кажучи 
про будинки.

Автобус наближався 
до Тіллінської фортеці 
/Бендерської/, на воро 
тах якої червоні зірки, 
а на дахах казарм — 
мішки з піском. Казар
ми не пошкоджені. Див
лячись на фортецю, я 
думав про інше. Про те, 
що ця ніби чужа земля 
/а Україна була завжди 
?ол^НІСТр0/М поруч ДО 
1940 року/ свята для 
нас, українців, бо саме 
за тими мурами з зем 
лею святии для нас па 
горб могили найвиз

таиу і о , і а 
цьому бу- 

добряче

Через два тижні 
після цього я від вокза- 

*" ндери прямував по 
|і Леніна /така ще 
»ендерах/ до авто
лу. спостережен

ня виявили,
дісталося дуже ді 
му магазинові в бу

гін: виносили і по- 
і холодильні уста

‘нічиє” — де 
а в жінки з 
що їхала в 

зі мною, таке 
в квартирі! По

війною?..'.
“найманці з Ленінграда" 
замінували шляхи — а 
підірвався тракторист із 
Кицкан — так готували 
тил.

З побаченого "в тилу" 
вражає зруйнована тро
лейбусна лінія в болгар 
ському селі Паркани та 
ідеологічні гасла на пар
канах у Парканах: "Что 
ты сделал для защиты 
ПМР і тому подібне 
Почалося все в Бенде
рах в цю війну, та мені 
здалося що це не випад
ково — бо місцева влада 
намагалася балансувати 
між двох вогнів: Бенде- 
Ви за межами

ридністров’я — через 
Р,чк2/ж але толерантність 
до ПМР і перебування в 
місті гвардійців ПМР да 
ли внаслідок війну. Ма
буть. тому деякі жителі 
Бендер кажуть. "Нас Ти
располь підставив . ”

Відверто і не двоз
начно. Бендери по
страждали, бо війну пе
ренесли на правий бе
рег... придністровці. 
Хтось заперечить і нага
дає байку про “крово
жерливих молдован”. 
Панове, схаменіться — 
вони на лівий берег не ’ 
переходили... Це факт! 
Хто, що робив у Бенде
рах, силкуйтесь збагну
ти самі: одні вдарили — ' 
інші відповіли — і збаг 
ни, хто перший 
Наслідки відомі і скор 
ботні: сотні вбитих і по
ранених /в більшості 
беззбройних мирних 
мешканців міста/.

Зараз на цю землю 
повертається мир. і сла
ва Богу. Але йдуть су
перечки — хто винен, а 
хто правий. Прикро слу
хати войовничі заяви з 
обох боків. Дай волю і 
зброю цим, і все може 
початися знову. Більш 
безапеляційні, здається 
придністровці. Важко’ 
але -----
зло 
зло...

-----... Важко, 
треба зрозуміти, 
породжує лише

А- АВДЄЄВ.
т^^’ровогр9Д Бендери 

-Тирасполь-Кіровоград

Нещодавно біля 
однієї з приток Ама 
зонки вчені виявили 
індіанське плем’я, 
яке до цих пір живе 
за законами
матріархату. Всі пи 
тання в ньому 
вирішує рада жінок. 
Вони ж. до речі, і 
ходять на полювання, 
а чоловіки займають 
ся... домашнім госпо 
дарством і вихован
ням дітей.

* * *
Минулої неділі у 

Великому театрі дава 
ли “Лебедине озеро". 
Серед сотень гля 
дачів за подіями на 
сцені спостерігала і 

' гостя Москви — Ве
роніка Кастро, більше 
відома мешканцям 
СНД як *Маріанна із 
телесеріалу про бата 
тих, що дев’ятий 
місяць плачуть на на
ших телеекранах.

Вероніка не пла
кала, вона сміялась в 
телекамеру — від ра
дості і переповнених 
почуттів. А от нашій 

• співгромадянці із Сум 
не до сміху. І цілком 
вірогідно, що вона 
теж заплаче. Адже 
Маріанна більше не 
приходитиме вечора 
ми в її дім. Розсерд
жений чоловік
співгромадянки, обра 
зившись на те, що 
дружина захоплена 
“Багатими...”, не
звернула уваги на 
його прихід додому, 
спересердя жбурнув 
кольоровий телевізор 
"Електрон” із 7-го по
верху.

Вероніка Кастро 
не постражджала.

У дружини пана 
лась істерика.

* * *
Як повідомив

представник служби 
берегової охорони 
США, кількість
втікачів із Куби до 
сЯгла зараз рекорд
ного рівня — 485 чо
ловік були підібрані 
недано американськи
ми кораблями. Навіть 
жахливий ураган “Ен- • 
дрю” не зупинив ба- ! 
жаючих покинути
острів Свободи. Що 
вже там говорити про 
рядовий шторм...

* * А
В Уфі у власній 

машині вистрілом із 
пістолета вбитий на 
падаючий хокейної 
команди “Салават 
Юлаєв” Сергій Буш 
мельов. Як >
підозрюють, застре 
лив його ВІДОМИЙ у І 
місті підприємець, з 
яким Сергій посва- [ 
рився у ресторані на І 
вечеринці.5 
Підозрюваний з місця - 
подій втік і знахо і, 
диться в розшуку.

Болільники “Сала- 
вата Юлаєва”, приго
ломшені страшною 
звісткою, відомстили 
торговому домові, 
який очолює
підприємець — виве 
ЛИ із ладу всі автома 
шини іноземних ма • 
рок.

* * *
У білого ангольця 5 

Франсішку Нортон да { 
Солви 62-оє синів і : 
доньок. Онуків і ; 
правнуків він уже 
давно не в змозі £ 
підрахувати. Доне • 
Давна Нортон жив ! 
одразу з трьома дру- і 
жинами. Старша з 
них нещодавно по- ї 
мерла, народивши пе 
ред цим 62-у дитину.

10 жовтня супер 
оатькові виповниться 
/о років. До цієї дати 
він очікує, що одна з | 
Двох його дружин 5 
подарує йому ще од 
не чадо... і



понеділок
■ 14 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Художній фільм 
“Поворот сюжету". 9.45 Програ
ма гурту “Соколи". 11.15 Доку
ментальні фільми студії “Укрте* 
лефільм": Яворівська забава".
“Володимир Роянов та його пол- 

1150 УТН. 16.00 УТН. 
15.05 Для дітей. Сонячне коло. 
1535 Хореографічні новели.
17.25 Лицарі духу". Прем’єра 
документального телефільму 

Тарас Мельничук. Доля і сло 
во . 17.50 Фільм-концерт “Моно 
лог про кохання". 19.00 УТН.
19.10 Мультфільми “Яблуня" 
Скарбничка". 19.30 “Отже...” З 

циклу “Хто ми:.." 20.30 Урожай 
92: факт і прогноз. 20.45 На 
добраніч, діти. 21.00 Дніпро. 
21.35 Кінозустрічі. 22.25 Вечір 
романсу і пісні. 23.05 УТН. 23.20 
Художній телефільм “НіккоЛо 
Паганіні". 1 серія.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 “Ранок”. 7.50 
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 
Готель “Біля загиблого
альпініста”. Художній фільм.
9.40 Брейн ринг. 10.40 хКоли
ведмежа прокинеться".
Мультфільм. 11.00 Новини з сур 
доперекладом. 41.20 Марафон 
15. 14.00 Новини з сурдоперек- 
ладом. 14.25 Телемікст. 15.10 
Блокнот. ’ 15.15 Уолт Дісней 
представляє... 16.05 Асоціація 
дитячого телебачення. Хочу ста
ти зіркою. 16.45 Відпочивай. 
17.00 Новини. 17.20 Футбольний 
огляд. 17.50 НЕП. 18.15 Вперше 
на телеекрані. Художній фільм 
“Снігова країна”. Японія. 19.45 
Вечірня казка. 20.00 Новини.
20.40 Презентація фільмів режис
сера А.Вайди. 21.05 * ;Нова 
студія” представляє: “Здрастуй
те . 21.45 Бомонд. 22.00 Одначе.
22.15 Кривий ефір. 22.30 
Дивіться, хто прийшов. 23.20 
Джем-сейшн. У перерві — 23.00 
Новини.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 ВіСті 7.25 Час ділових 

дюДеи. 7.55 Панове-товариші. 8.10 
Дозвілля. Дай лапу, друже . 8.25 
Іра.нсросефіо Панорама привати
зації. 9.1 и Театральним поз ізд.' 
Жив собі театр. 10.05 Тема з 
варіаціями. Прийдіть. благосло
венні ОТЦЯ МОГО . Трнцерт духов 

ро^музики. 1.0 50 Кінозал К- 
ІЛТ^₽В<^НЧ,Я Художній.14.40 Селянське питання.Вісті4°13С5(5Я^ 

ТУЦІИНОГО суду Росії 
Відкритим чемпіонат СІЛЬ. 

Фінал чоловічого тури .10.55 Там-там новини. 
Трансросефір. Душа співає. 
Бельгія: парламент і преса, і;

3 Псуємо 18.25. Киїрс 
панорама. 55 Телеб)]

І, Свято

питання.

ІА. з

ічрісто . 
істини. С. 
запитання 
клама. 22. 
прогноз.

Й 

. ська
Є- 18.55 Реклама.’
9.20, Свято кожен день.

_ 1^ серія. 21.00 Момент 
ов відповідає на 
аулова. 21.55 Pe
rl. Астрологічний 

-г--.-.------- Із заду консти-
рПТй ^каРф°ЄСІ' У,ане

вівторок
■ 15 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА),

. 8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
Інформаційно музична програма. 
9.00 Художній фільм із субтит
рами Сувенір для прокурора". 
10.30 Вервиця. 11.00 Г3емлі 
нев януча краса". Музична про 
грама. 11.40 Шкільний екран. 11 
кл Українську література. 
М.П Бажан. Сторінки творчості.
12.10 УТН. 12.25 Доброго вам 
здоров я. Важка хірургія. Нарис 
про академіка О.Шалімова. 12.50 
Кінозустрічі. 16.00 УТН. 16.05 
Для дітей. Веселка. 16.35 Дзво
ни Чорнобиля. Відповідаємо на 
ваші запитання. 17.20 Бойки з 
Придніпров’я. Музично-
публіцистична програма. 17.50 
Канал “Д”. 18.50 Музичний
фільм “Виріс барвіночок мені на 
віночок". 19.00 УТН. 19.10 “День 
5а днем”. /Кіровоград/. 19.30 
Студія “1-е грудня . 20.45 На 
добраніч, діти? 21.00 Дніпро. 
/1.35 Ай Пі Київ. Реклама та 
інформація. 21.40 С.МоєМ: “Ко 
ло . Вистава московського теат 
ру ім.В.Маяковського. У перерві 
— 23.00 УТН. 23.55 Художній 
телефільм “Нікколо Паганіні". 2 
серія.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
• 5.00 Новини. 5.20 Ранкова 
гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50 
“Вередливий мурад".
Мультфільм. 8.00 Новини. 8720 
Прем’єра художнього те 
лефільму “Багаті теж плачуть". 
9.05 У світі тварин (з сурдопе- 
рекладом). 9.45 Асоціація дитя
чого телебачення. Хочу стати 
зіркою. 10.25 Футбольний огляд. 
1 г.ОО Новини (з сурдоперекла
дом). 11.20 “Дощ. у чужому 
місті". Художній телефільм. 1 
серія. 12.30 “’Клопіт". Коротко
метражний художній телефільм. 
13.00 “Безіменний замок . Ху- 
Йожній фільм. 1 серія. 14.00 

овини (з сурдоперекладом).
14.20 Діловий вісник. 14.35 Світ 
грошей Адама Сміта. 15.05 Блок
нот. 15.10 Уолт Дісней представ
ляє. 16.00 “440 герців". Музична, 
програма длг 
“Пластилін . Документальний 
лефільм. 17.00 Новини. Г 
Концерт традиційної 
музики. 18.05 Мультф

серія.
метражний
13.00 “Безіменний замок

ляє. 16.00 “440 герців". 1 ,_____
—~--------- __я підлітків. 16.40

"і те- 
~ ................ 17.25

. . , ,, ,___ ї японської
музики. 18.05 Мультфільм. 18.15 
Прем’єра художнього те
лефільму “Багаті теж плачуть”. 
19.00 Тема. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 Фільми ре 
жисера АїВайди. “Канал”. 22.15 
Воєнне ревю. 22.45 “Проклята 
книга". Мультфільм для дорос
лих. 23.00 Новини. 23.20 Авто 
раллі Париж — Москва — Пекін.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7 00 Вісті. 7.20 Час ділових 

людей 7.50 Момент істини С.Фе
доров відповідає на запитання 
А. Караулова. 8.45 Мульти-пульти 
8.55 Колесо оглядання. 9.55 К-2 
представляє: “Кінограф" 10.30
Конкурс бальних танців. Латиноа
мериканська програма.• 11.10 Де
нний сеанс. Художній телефільм 
"Граф Монте-Крісто". 1 серія. 
12.40 Селянське питання. 13.00 
Вісті. 13;20 Із залу Консти
туційного суду Росії. 15.00 Те- 
лебіржа. 15.30 Бадабоки. Програ
ма для старшокласників. 15.50 
Студія “Рост". Хіт-щоденник. 
16.15 Мульти-пульти. 16.25 Там-там 
новини. 16.40 Традиційне корейсь
ке весілля. 17.00 Майстерня музи
ки. Передача 1. 17.35 Правила гри. 
18.00 На шостій сесії Верховної 
Ради України. 19.00 Київська пано
рама.. 19.30 Прем’єра телеекрана. 
Художній телефільм "Граф Монте- 
Крісто". 2 серія. 21.00 На шостій 
сесії Верховної Ради України.

лефільму
19.00 Тек

середа
■ 16 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

. 8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
Інформаційно музична програма. 
9.00 Художній телефільм “Бла 
китна троянда". 1 і 2 серії. 11.25 
Земле моя. Хто допоможе Чор
ному мбрю? 11.55 УТН. 12.10 
Музичним фільм “Композитор 
Валерій Гаврилін”. 16.00 УТН. 
16.05 Клас-юніор-бізнес. 17.40 
Відродження. 18.15 “Веселка" 
/Кіровоград/. 18.40 "День за 
днем". 19.00 Кубок УЕФА з 
футболу. “Динамо" Київ — 
Рапід" Відень. У перерві —

19.45 УТН. 20.45 На добраніч, 
діти! 21.00 Дніпро. 21.35 Ай Пі 
Київ. Реклама та інформація.
21.40 Концерт Державного за 
служеного академічного ук
раїнського народного хору їм 
Г.Верьовки. 22.40 УТН. 22.55 
Художній телефільм “Нікколо 
Паганіні". З серія. /

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 УРанок". 7.50 
“Крем-брюле". Мультфільм. 8.00 
Новини. 8.20 Прем’єра художнь
ого телефільму “.Багаті теж пла 
чуть". 9.50 “Дюймовочка". 
Мультфільм. 10.20 “440 герців". 
Музична програма для підлітків. 
11.00 Новини (з сурдоперекла
дом). 11.20 “Дощ у чужому 
місті". Художній телефільм. 2 
серія. 12.25 “Бість". Короткомет
ражний художній телефільм.
12.55 “Безіменний замок Ху
дожній фільм. 2 серія. 14.00 
Новини (з сурдоперекладом).
14.20 Телемікст. 15.05 Блокнот.
15.10 Уолт Дісней представляє. 
16.00 Успіх. І6.30 Виступ ансам
блю пісні, танцю і музики Мек
сики. 17.00 Новини. 17.25 
Міждержавний телеканал “Ос- 
танкіно" і телебачення Татарста
ну представляють програму 
“Сходження до джерел*1. 18.00 
Вероніка Кастро в Москві. 18.10 
Прем’єра художнього те
лефільму “Багаті теж плачуть”.
18.55 Футбол. Кубок володарів 
кубків. 1/16 фіналу. “Спартак" 
Москва — “Авенір" Люксембург.
2 тайм. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. 20.40 Зустріч у 
концертній студії “Останкіно" з 
актрисою Веронікою Кастро. 
22.00 Футбол. Європейські куб
ки. У перерві — 22.50 Новини.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 Реклама. 7.30 

Час ділових людей. 8.00 Особли 
ва папка. 8.15 Російські црдени.
9.15 Телетеатр Росії. Л.Пан
телеев. “Вірую". 10.20 Пісні 
В.Резникова..11.15 Денний се
анс. Художній телефільм “Граф 
Монте-Крісто". 2 серія. 12.40 
Селянське питання. 13.00 Вісті.
13.20 Із залу Конституційного 
суду Росії. 15.00 Бізнес — нові 
імена. 15.15 Гора Сорак. 15.35 
Там-там новини. 15.50 Трансро
сефір. Далекий Схід. 16.35 М- 
Трест. 16.50 Християнська про
грама. 17.35 Музичний фільм 
“Шляхи Кобзарські". 18.00 На 
шостій сесії Верховної Ради Ук
раїни. 19.00 Київська панорама.
19.20 Телебіржа інформує. 19.30 
Прем’єра телеекрана. Художній 
телефільм’ “Грьф Монте-Крісто".
3 серія. 21.00 На шостій сесії 
Верховної Ради України.

четвер
Ц 17 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 З^восьмої до дев’ятої. 
Інформаційно музична програма. 
9.00 Фільм-концерт “Роз- 
ступіться, Зелен гори". 9.35 Хре 
щатик. Літературно мистецька 
програма. 10.35 Шкільний екран. 
11 кл Фізика, електромагнітні 

ю” УТНХ’Д°,Ж2"Й 

Мультфільми Поліклініка кота 
Леопольда", *пР-огУлянка кота 
Леопольда". 12.45 Село і люди. 
16.00 УТН. 16.05 Для дітей. Ве
селка. 16.30 Музичний фільм 
“Благослови, душе моя". 17.05 
Фізико математична школа. Ме 
тод координат. Передача 2. 
17То5 Віє вітер, віє буйний. Кон
церт. 18.00 Телепресклуб “Зво 
ротній зв’язок. 
тальнии теЛеЯЧ-??м 
камінь". 19.00 УТН - 
за днем". 19.30 Літе

20.20 • Реклама

тод координаї 
17?35 Віє вітер, 
церт. 18.00 Телепресклуб “Зво 
____ —«V 18.40 Докумен

там ^Хлібний
19.10 “День 

__ „------------------------ ’теРатурна кар 
та України. Ф-Тарковський 
/Кіровоград/ 20.20 Реклама
20.25 Прем ера документальних 
телефільмів. 20.45 На добраніч, 
діти! 21.00 Дніпро. 21.30 Ай Пі 
Київ. Реклама та інформація.
21.40 Хроніка МВС. 21.55 Мо 
лодіжна студія “Гарт”. 23.25 
УТН. 23.40 Художній телефільм 
“Нікколо Паганіні . 4 серія.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО"
5.00 Новини 5 20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 Ранок" 7 50 
“Федорине горе" Мультфільм. 
8.00 Новини. 8.20 Прем’єра ху 
дожнього телефільму “Ьагаті 
^ж,пп^чу^ь • С 0 Мультфільм. 
19-19<^УТ&ОЛ Європейські куб 
ки. 11:00 Новини з сурдоперек 
ладом. 11-20 Задача з трьома 
невідомими Художній те
лефільм. 1 серія. 12.25 “Кавано 
вии рейс”.Короткометражний ху 
дожній телефільм. 12 55 

Безіменний замок" Художній 
фільм. З серія. 14.00 Новини з 
сурдоперекладом 14.20 Те 
тіемікст. 15.05 Блокнот. 15 10 
Уолт Дісней представляє... 16.00 
Програма телебачення Японії. 
Історія автомобільної промисло
вості Японії. 17.00 Новини. 
17.25... До шістнадцяти і старші. 
18.05 Прем’єра * художнього ,те_ 
лефільму “Багаті теж плачуть".
18.50 Прем’єра Документального 
телефільму Молитва за
Вітчизну”. 19.45 Вечірня казка. 
20.00 Новини. _2р.4О Хіт-парад 
“Останкіног. 21.55 Автораллі Па
риж — Москва —- Пекін. 22.20 
Чорний ящик. 23.00 Новини.
23.20 Лімпопо. 23.50 Улюблені 
пісні.

КАНАЛ “РОСІЯ”, 2 УТ
7.0.0 Вісті. 7.20 Час ділових 

людей. 7.50 Кіпрас Мажеихка. 
“Репортажі з НАТО’’. 8.20 
Дозвілля. Домашній клуб. 8 35 
Майстерня музики. 9.10 Надбання 
республіки. Наш Матісс. 9 40 
Вінілові Джунглі. 10.10 XX 
століття в кадрі і-’ за. кадром. 
Правда і міфи про водневу бомбу 
11.10 Денний сеанс. Художній те
лефільм Граф Монте-Крісто”. З 
серія. 12.40 Селянське питання 
13.00 Вісті. 13.20 Із залу консти
туційного суду Росії. 15.00 Сигнал
15.15 Коли заговорять камені 
15.30 Пілігрим 16 15 Прем’єра 
мультфільму ’’Дораемон’’. Японія. 
З серія. 16.30 Там-там новини 
16.45 Транросефір. Вікно 7 30 
Ази кар’єри. 17.45 Програма 
“Ключ". 18.00 На шостій сесії 
Верховної Ради України. 19.25 
Київська панорама. 19.45 Прем'єра 
телеекрана. Художній телефільм 
“Граф Монте-Крісто”. 4 серія
21.15 На шостій сесії Верховної 
Ради України.

Я г-т-ї -П'ї '

■ 18 ВЕРЕСНЯ
УТ 1(ПРОГРАМА)

8.00 3 восьмої до дев’ятої. 
Інформаційно-музична програма. 
9.00 Музична програма “Музика 
дощу". 9240 “Авансцена", 
міжнародний фестиваль театрів 
“Контакт-92". 11.10 Телефі/гьм 
"Кассандра". 11.40 Шкільний ек
ран. 11 кл. Світова література. 
Лауреати Нобелівської премії. 

І.Бунін". 12.10 УТН. 12.25 
Мультфільм. 16.00 УТН. 16.05 
Чуєш, брате мій... Зустріч з 
письменником Ю.Покальчуком.
16.50 “О, ностальгіє...” Естрадні 
виконавці минулих років. 17.35 
Обговорюємо проект конституції 
України1. 17.50 Біблія в мис
тецтві. 18.35 Духовні хорові тво 
ри українських композиторів. 
19.00 УТН. 19.10 Мультфільм. 
“Зайчисько задавака". 19.30
“Дзеркало". 20.00 Є.Станкович. 
“Чорна елегія” на вірші П.Мов
чана. 20.30 Урожай 92: факт і 
прогноз. 20.45 На добраніч, 
діти? 21.00 Дніпро 21.35 Ай Пі 
Київ. Реклама та інформація.
21.40 Делікатес шоу. У перерві 
— 22.45 УТН. 23.55 Прем’єра 
мультфільму Аля дорослих 
“Згубне кохання

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
5.00 Новини. 5.20 Ранкова 

гімнастика. 5.30 “Ранок". 7.50 
Мультфільм. 8.00 Новини. 8.20 
“Багаті теж плачуть". Художній 
телефільм. 9.05 Клуб
мандрівників з сурдоперекла
дом. 9.55 ... До шістнядояти і 
старші. 10.35 “Коля, иля і 
Архімед”. Мультфільм. 11.00 Но
вини з сурдоперекладом. 11.20 
“Задача з трьома невідомими”. 
Художній телефільм. 2 серія.
12.25 “Екзамен на чин”.' Корот
кометражний художній те
лефільм. 12.55 “Безіменний за
мок”. Художній фільм. 4 серія. 
14.00 Новини з сурдоперекла
дом.. 14.25 Бридж. 14.50 Бізнес- 
кла£. 15.05 Блокнот. 15.10 Уолт 
Дісней представляє. 16.00 Грає 
Е.Грач скрипка. 16.20 Центр. 
17.00 Новини. 17.20 Погляд з 
провінції. Чи витримає реформи 
спина селянина. 17.40 Музична 
програма “Крещендо". 17.55 
Прем’єра телефільму для дітей 
“Пригоди чорного красунчика". 
10 серія. 18.20 Людина і закон.
18.50 Поле чудес. 19.45 Вечірня 
казка. 20.00 Новини. 20.40 У 
клубі детективів. Вперше на те
леекрані. Художній фільм “Фа
нат". 22.15 ВІД представляє: 
“Музобоз”. 23.20 Відпочивай. 
23.35 Програма “Так”. 0.05 Май
данчик “Обозу". У перерві — 
23.00 Новини.

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

Час ділових людой. 7.55 Студія 
"Нота Бене". 8.35 Дозвілля. ІЬ 
ательє. 8.50 М-Трест. 9.05 Тема 
з варіаціями. Грає гітарист А.Бо
лотов. 9.30 Нічний акторський 
клуб у ранковому ефірі. 10.40 
“Бурда моден” пропонує... 11.10 
Денний сеанс. Художніх те 
лефільм “Граф Монте-Крісто”. 4 
серія. 12.40 селянське питання. 
13.00 Вісті. 13.20 Із залу консти
туційного суду Росії. 15.00 Те
лебіржа. 15.30 Раджа-йога для 
всіх. 16.15 Там-там новини. 1ь?30 
Відеофільм. 16.50 Дісней по 
п’ятницях. “Юний Гаррі Гудіні" 
Художній фільм США. Частина 
1. 17.45 Давайте з’ясуємо. 18.00 
На шостій сесії Верховної Ради 
України. 19.30 Київська панора
ма.- 19.50 На шостій сесії Верхо 
вної Р^ади України.

субота
■ 19 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8.00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 3 піснею до
вас. Концерт. 9.00 Науково по 
пулярний фільм "Танок з роже 
вою стрічкою". 9-30 иСмач”ог°л 
тигре”. Лялькова вистава. 10.20 
Циркова програма. 11.25 Магія 
слова О.Гончара. 12.10 Естрад
ний концерт. 12.35 УТН. 12.50 
Художній фільм “Підозра". 14.25 
Доброго вам здоров’я. Знам’ян- 
ська бальнеологічна лікарня.
14.55 Квіти землі моєї. Мистець
ка програма. 15.30 Рок-полігон. 
/Кіровоград/. 16.20 “Амадеус" в 
Кіровограді. 16.45 В.Винниченко. 
“Любов 1 і зрада". Вистава 
Дніпропетровського ук
раїнського музично-драматично
го театру їм. Т.Г.Шевченка. 
19.00 УТН. 19.10 Музична мо
заїка. 19.30 Всесміх. На першо 
му всеукраїнському фестивалі 
гумору та сатири. 20.40 Реклама.
20.45 На добраніч, діти! 21.00 
Дніпро. 21.35 Мультфільми для 
дорослих. 22.15 Артмайдан. У 
перерві — 23.45 УТН.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.00 Новини. 6.20 Ранкова 

гімнастика. 6.30 Суботній ранок 
ділової людини. 7.30 • спорт- 
шанс. 8.00 Марафон-15 — маля 
там. 8.25 Допоможи собі сам.
8.55 Радіо Труба”. 9.25 Живе 
дерево ремесел. 9.30 Інститут 
людини. 10.00 Ірландські 
зустрічі. 10.30 “Маленькі дива". 
Мультфільм. 10.40 Фільми нашої 
пам’яті. “Дорога . моя людина".
12.40 Музичним кіоск. 13.10 
Прем’єра телефільму “Легенда 
"Боїнга". Частина 1. 14.00 Нови
ни з сурдоперекладом. 14.15 
Студія “Політика" показує. 14.55 
Задзеркалля. Художній фільм 
“Казка про казку". 15.50 Кон- 
церт-дяка. Культурна акція 
акціонерного товариства “Гос-

-ко . 1/.50 Червоним квадрат.
і 18.30 “Єноти’’. Мультфільм. 
.18.55 Телевізійне знайомство. 
Урмас Отт розмовляє з 

, Іннокентієм Смоктуновським.
79.45 Вечірня казка. 20.00 Нови
ни. 20.40 “Зимова вишня"/ Ху
дожній фільм. 22.05 Під знаком 
зодіака. “Діва”. У перерві — 
23.00 Новини. 23.50 Вічна пісня 
кохання. Кіноконцерт.

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

му. 7.45 Дозвілля. 8.00 Світ 
спорту очима фірми “Жілцетт". 
8.30 Манера. 9.00 Ретро. В.Шу- 
барін. 9.30 Зірки Америки. 10.00 
Відеоканал “Плюс одинадцять”.
11.15 Як жити будемо? 12.00 
Пілігрим. 13.00 Вісті. 13.20 Де
нний сеанс. “Капітан
"Пілігрима". Художній фільм.
14.50 Тема з варіаціями. Буди
нок друзів. 15.10 Мистецтво 
відображення. Музей сучасного 
мистецтва.- . 15.40 Мегополіс.
16.10 Вечори у будинку Гоголя. 
17.00 Контрасти. 17.46 Парла
ментський вісник. 18.00 До- . 
машній екран. Прем’єра худож
нього телефільму "Санта-Барба- 
ра".74 серія. 18.50 Експоцентр 
представляє... 18.55 Реклама. 
19.00 Вісті. 19.20 Свято кожен 
день. 19.30 Київська панорама.
19.50 Співає “Галичанка”. 20.00 
“Бірюк". Художній фільм. 21.15 
Ляпсус. 21.55 Реклама. 22.00 
Вісті. 22.20 Програма “А”. Кон
церт групи “Кід креол енд коко- 
натс". США. 23.05 Секс- 
індустрія в Москві.

ледїл^І
■ 20 ВЕРЕСНЯ
УТ (1 ПРОГРАМА)

8 00 УТН. 8.10 Ритмічна 
гімнастика. 8.30 В об’єктиві — 
тварини. Науково-популярні
фільми “Острови джейранів . 
^Лисиця". 10.00 Художній Фільм 
для дітей “Руда фея . 11.иэ
С.Воробкевич. ‘'Вірне кохання і 
пан начальник . Вистава
Чернівецького українського му 
зично драматичного 
ім.О.Кооилянської. 13.00 УТН.
13.15 Зірки, на сцену. 13.55 Ка
нал “Д”. 14.55 Село і люди. 15.40 
Зичимо щастя. Музична програма 
за листами глядачів. 16.40 Маю 
честь. 17.30 Свічадо. Нуково- 
пізнавальна . відеопрограма.
“Вікно у світ". Інтерв’ю з над 
звичайним і повноважним по
слом Італії в Україні Вітторіо 
Сурдо. фільм “Італія в исольо- 
рах”. “Альфа і Омега” “Графіті 
Софійського собору. ?У,СТР14 З 
Валентиною Антонюк". Жива та 
ла вода". “Золоті ворота". Хра 
ми Чернігова”. 19.00 Чемпіонат 
України з футболу. “Динамо — 
“Волинь". У перерві — 19.45
УТН. 20.45 Мультфільм “Пригода 
в королівстві . 14 серія. 21.15
Дніпро. 21.50 Ай Пі Київ. Рекла
ма та інформація. 21.55 Вперше 
на екрані УТ. Художній фільм 
“Учора”. Польща. 23.30 УТН.
23.45 Телеспортарена.

1 КАНАЛ “ОСТАНКІНО”
6.00 Година сили духу. 7.00 

Тираж “Спортлото”. 7.10 
Мультфільм. 7.2С) “Українські noj 
сиденьки”.
З ранку і 
мультфільму “Денвер — останній 
з динозаврів". Франція. 8.30 
Можливо все. 9.00 Ранкова

Фільм-концерт. 8.00 
раненько. Прем’єра

Франція. 8.30 
9.00 ”

зірка. 9.50 Світ на дозвіллі. 10.30 
Під знаком Пі. 11.20 Нове по
коління вибирає. 12.10 Минуле.
12.50 “Метаморфози живопису”. 
Науково-популярний фільм. 7 і 8 
серії. 14.00 Новини з сур^цопе 
рекладом. 14.20 студія
Політика” показує. 14.55 Клуб 

мандрівників. 15.45 Народні ме
лодії. 16.00 Панорама. 16.40 Те- 
лелоція. 16.55 Уолт Дісней пред
ставляє. 17.45 Новини. 18.05 
Променад у Марийському. 19.00 
Недільна кінопрограма. Новини 
кіно. 19.25 Вперше на телеек
рані. Художній фільм “Зимова 
вишня-2 . 21.00 підсумки. 21.45 
Спортивний уік-енд. 22.00 Бреин 
ринг. У перерві — 23.00 Новини.
23.50 Авторалі Париж — Москва
— Пекін.

КАНАЛ “РОСІЯ", 2 УТ
7.00 Вісті. 7.20 “Хто намалює 

коня? Документальний фільм. 
7.40 Мульти-пульти. 7.50 Третій 
сибірський. міжнародний. 8.20 
Фольклор. Невідомі культури.
8.50 Хочете, вірте... 9.20 Програ
ма “Ескулап” представляє фільм
Для вас. дівчатка й хлопчики”. 

9^30 Селянське питання. 10.00 
Пригода в королівстві". Лялько

вий мультфільм. 4 серія. 10.30 
Ати;6ати... 11.00 Бумеранг. 12.00

• К?о менеджерів.13Д)0 Вісті. 13.2и Телетеатр Росії. 
їіСЛРоя£- "Побиття немовлят".14.50 Російська енциклопедія 
Сергій Радонежський. Фільм 3. 
15.л0 Легка атлетика. Збірна Росії
— Збірна Англії. 15.40 У світі 
тварин. 16.40 Документальна па
норама. Світло його зірки. 18.05 
Домашній екран. Прем’єра худож
нього телефільму “Санта-Барба-

Агі 75- ^еР’Л Реклама.19.00 Вісті. 19.20 Свято кожен 
^А?н«Ьг- 1<4?.° Обличчям до столиці. 
•1л-45.. Фільм-концерт “Вар’єте Ялта . 20.00 Фестиваль класич
них фільмів Голлівуду. "Шарада’. 21.55 Реклама 22.ОО7 Вісті. 27.20 
Спортивна карусель. 22.30 Апокриф.
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РІЗНЕ РІЗНЕ

й

ДАЙТЕ

АНОНС

пісень, 
школі 
більше

тячої фантазії, 
свячувалися

Де 
копії

Не 
ук

рік в 
нове,

те,

мотивуючи 
того, дби 
кількість 
потрібно

У РОСІЇ

з будь-якого 
Росії.

про те,

воно проводить- 
в недавній моїй 

ньому є 
радісне, 

що ми

ТЕПЛА.
Олександрійський 

район.

своїм 
українська 

Москві ор-

РІЗНЕ

життя

ЮРІЙ

БІЗНЕСМЕНАМ!

не дуже 
на початку 
ви були в 
і “народи-

МАЙБУТНІМ
НЕТРАДИЦІЙНА
Вже випускницею 

Івангородківської Сш я 
завітала туди на свято 
квітів. Певно, в багатьох 
.школах
ся, але 
кожен
шось 
Навіть . 
помічаємо красу, самі її 
створюємо, свідчить, що 
життя наше не таке й 
погане, що є в ньому 
все. І як добре, що цю 
радість бачать мої мо
лодші товариші.

Там, на святі, було 
все: великі і маленькі, 
але оригінальні букети, 
різнобарвні витвори ди ------- ••• ж--------- ЯКІ ПрИ 

колишнім

РАДІСТЬ 
воїнам афганцям, захи 
сту дитинства і, звичай 
но, коханню, 
обійшлося 
раїнських

-------- ЯКИХ

без 
народних 
у нашій 

співають тепер 
і, що приємно, 

веселіше. Певно, саме 
пісні і не дали змоги 
добре працювати жюрі: 
воно так і не визначило 
переможця, 
це тим, що для 
оцінити таку 
композицій, 
декілька днів.

Т.

АГОВ.
ГРОМАДЯНСТВО 

УКРАЇНЦЯМ! 
в у ю ч И 

блокаду 
Україні, її

В р а х о 
інформаційну 
щодо подій в 
законів, звертаємося до 
всіх, у кого є родичі або 
знайомі в Росії, з про
ханням повідомити їм, 
що всі бажаючі мати гро
мадянство України по
винні звернутися до ук- 
^аїнського посольства у 
Іоскві з заявою, що во

ни хочуть мати ук
раїнське громадянство.

У зв’язку з тим, що 
не всі мають можливість 
особисто здати не
обхідні документи чи ко
мусь це доручити, а 
співробітники нашого 
посольства не дуже охо
че допомагають 
землякам, 
громада у

ганізувала надання прак 
тичної допомоги братам 
українцям 
куточка 
тальніше 
яких документів і куди 

вас усно та 
мово 

22 
ор 
Ре 
за

надсилати, 
ПИСЬМО! 
проінформують до 
вересня у міській 
ганізаціі Української 
спубліканської партії 
адресою: 316050,
м. Кіровоград, 
вул.Леніна. 26, к. 43 або 
по телефону 24 87-41.

Нагадуємо, що' час 
прийому заяв обмеже 
ний, тому поспішайте!

Голова секретаріату 
МО УРП

В.ПОЛТАВЕЦЬ

по 20 серпня у Кіровограді 
другий міжнародний фестиваль

З 18 
пройде 
української та єврейської культур. У його 
програмі — концерти колективів із країн 
СНД та Ізраїлю, виставка історичних 
матеріалів у краєзнавчому музеї, ярмарок 
інвестицій, засідання бізнес-клубу. Тор
жества в основному проходитимуть у 
театрі ім. Кропивницького.

ДОРОГІ ЧИТАЧІ! ЩОБ ВАС 
ПОРАДУВАТИ,

ми на ваші численні прохання віддрукували 
додатковий тираж ІНТИМНОЇ ГАЗЕТИ ЗНАЙ 
ОМСТВ “ЕДЕМ”, яка з успіхом розходиться по 
Україні. /Самотні люди знайдуть в “Едемі" 
оголошення про знайомство, а одружені — 
сексологічний словник, психологічний тест, 
кросворд і рекламу ПІКАНТНИХ послуг. Шукай
те “Едем” у кіосках!

НА ДОЗВІЛЛІ

Якщо ти -бажаєш стати діловою людиною, 
оволодіти обчислювальною 
діловою ' англійською мовою, 
ринкової економіки та менеджменту, мати 
змогу організувати особистий бізнес тоді

технікою та
знати закони

о 
а
■
■

ШКОЛА ЮНИХ МЕНЕДЖЕРІВ
При Кіровоградському обласному -державному дитя 

чо юнацькому центрі
САМЕ ДЛЯ ТЕБЕ
Запрошуємо кандидатів до відбіркового туру. Запис 

до 14 вересня 3 10 до 18 години.

НАША АДРЕСА: вул.Калініна, 36 /біля 
школи № 4/

ТЕЛЕФОН: для довідок: 22-35-71
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МКП фірма “ПОГЛЯД”
м.Кіровоград, вул. Полтавська, 71.

ПОНЕДІЛОК, 14 ВЕРЕСНЯ
10.00 "Робін Гуд”. Мультфільм
11.30 "Покровитель". Бойовик У головній 

Р°Л,13Д30ЄНУдар у майбутнє”. Фантастика.
-- -- ..дев{афац“. Жахи. м

"Поліцейська академія . Комедія. 
"Кримінальне право”. Детектив 

.їляжна лихоманка". Комедія для

ВІВТОРОК, 15 ВЕРЕСНЯ
10.00 "Земля до початку часу”. 

Мультфільм.
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30

15.30
17.30
19.30 “Крі
21.30 “Пг 

дорослих.

"Бійка в Бетл-Кріці”. Бойовик 
"Інопланетне сім’я". Фантастика. 
"Острів нових страхіть". Жахи. 
“Поспішна втеча”. Комедія. 
"Поліцейська академія-2". Комедія.

21.30 "Дівчатка з напіввідкритими губами" 
Фільм для дорослих.

СЕРЕДА, 16 ВЕРЕСНЯ 
"Піноккю”. Мультфільм.

“Мої щасливі зорі". Комедія. В 
ролі Д.Чен.
ГГудзонськии яструб". Бойовик. 
"Марення”. Жахи.
"Поліцейська академія-3". Комедія. 
"Ділки". Гостросюжетний фільм. 
"Будинок 1001 задоволення". Фільм

КІНОТЕАТР “МИР”
У дитячому кінотеатрі демонструватимуться художній 

фільм “Легенда про білого дракона” /9.20; 14.20/ і
кінозбірник “Рекс-космонавт" /13.00/. А дорослі глядачі 
запрошуються на фільм “Полуденний кошмар”. Вироб 
ництво американських кінематографістів. Сеанси: 10.40; 
16.00, 18.20, 20.20.

Запрошуємо до нашого кінозалу!
КІНОТЕАТР “ЗОРЯНИЙ” /“КОМСОМОЛЕЦЬ”/

Один з виконавців ролі Тарзана, знаменитий Майлз 
О’Кіфф у новій гостросюжетній американській стрічці 
"Небезпечний бізнес” /Мафія, мафія, мафія.../ Любителі 
гострих почуттів отримають задоволення. І врешті-решт 
нам треба набиратися знань — як там "у них’ з мафією 
боряться. Початок сеансів: 12.20; 14.20; 16.20; 18.20; 2(5.20.

КІНОТЕАТР “ЯТРАНЬ”
Нову кінокомедію “Безжалісні люди’ крутитиме тепер 

наш кінотеатр. Якщо ви ще не встигли посміятися з пригоЬ 
героїв цієї стрічки. Бога ради, приходьте! Сеанси: 10.30; 
12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.30. Любителі індійського кіно, 
запрошуємо і вас отримати свою порцію задоволення. Для 
вас демонструватиметься індійський художній фільм ’ Об 
раза . Сеанси. 10.20; 12.40; 15.10; 17 40; 20.20-

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ДЗЕРЖИНСЬКОГО
У червоному залі глядачі дивитимуться американську 

стрічку “Диявольські водії", котра демонструється Ні» 
сеансах: 10.10; 12.10; 14.10; 16.10; 18.10; 20.10 Дві
вітчизняні стрічки можуть вибрати ті, хто відвідає зелений 
зал На сеансах: 10.20: 12.20. 14.20; 16.20 демонструвати;
меться художній фільм "Московське кохання”. О 18.20 і 
20.20 — стрічка "Вовкодав”. Отже, вибираите.

До речі, не забудьте, ми запропонували вам 
кінорепертуар з 14 по 20 вересня.

10.00
11.30

головній
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

для дорослих.
ЧЕТВЕР. 17 ВЕРЕСНЯ

10.00 “Том і Джеррі". Мультфільм.
11.30 "Операція "А". Бойовик
13.30 “Перемогти будь-якою ціною". Бойо

вик. У головній ролі Д-Ч0*-1
15.30 "Виноградник

ЄН.
___ „ ___ 1................... Жахи.
17.30 "Поліцейська академія-4". Комедія.
19.30 "Небезпечне переслідування". Детек

тив.
21.30 "Хімія тіла". Детектив для доросли*.

П’ЯТНИЦЯ, 18 ВЕРЕСНЯ
Мультфільми У.Діснея — 1. 
"Операція "Б". Бойовик.
"Перемогти будь-якою ціною-2". Бой-

"Омен-1”. Жахи.
"Поліцейська академія-5". Комедія. 
"Дружина м’ясника". Містика.

"Дев’ять з половиною тижнів”.

10.00
11.30
13.30

овик.
15.30
17.30
19.30
21.30

Фільм для дорослих.
СУБОТА, 19 ВЕРЕСНЯ 

Мультфільми У.Діснея — 2. 
"І знову кулак люті". Бойовик, 

ролі Д.Чен.
Залізний легіон". Бойовик. 

"Омен 2". Жахи.
"Поліцейська академія-6". Комедія. 
"Мак Беин". Бойовик.

з половиною тижнів". 
Фільм для дорослих.

НЕДІЛЯ, 20 ВЕРЕСНЯ 
“Гулівер". Мультфільм. 
“Молодий майстер кунг-фу".’Бойовик. 
"Циклон". Фантастика. Бойовик 
"Омен 3". Жахи 
"Обдурена". Детектив. 
"Через її труп". Комедія. 
“Мис жаху”. Тріплер.

10.00
11.30 

головній
13.30
15.30
17.30
19.30 ____ ____
2 1. ЗО ' "Де в ’ ять

10.00
11 зо
13 зо
15.30
17.30
19.30
21.30

зг
Загублений студентський квиток, виданий 

Кіровоградським педінститутом на ім’я 
СКІБІНСЬКОІ Н.О., вважати недійсним.

шшшішшшніїшшштшшшшшяшшшштшштшшшшшшшшшшшвт

Він• не З ТИХ 
співаків і компози
торів, чиї пісні відразу 
западають в душі мело
манів чи дружно 
виспівуються на вече
ринках і розважальних 
заходах. Він просто 
“роботяга” на ниві поп- 
музики, що довго йшов 
по тернистому звиви
стому шляху музиканта 
“совкового’ виробницт
ва і вибрався, нарешті, 
“вгору”, заспівавши де
що із свого “незаборо- . 
неного" репертуару... 
А втім, декому і раніше 
подобався Лоза. Нап- 
Оиклад, за “Девочку в 

аре", яка на початку 
80-х поширювалась “ка 
сетним способом", чи 
за пісню “Маленький 
плот"...

— Лоза — дерево, 
яке вітром не зламаєш. 
Воно не боїться примх 
погоди і взагалі живе 
довго. Ваша доля 
подібна до прізвища?

— Ламало мене до
бре. Але поки що, як 
бачите, живий і співаю. 
Так що схожість, ма
буть, є.

— Вас 
штормило 
80-х, коли 
“Примусе" і “народи
ли*^ “Девочку в баре”,

гатьох своїх колег А 
д£>узі серед них у вас

— Важко
відповісти. Я завжди 
якось сам по собі. Але 
в мене є приятелі. Ми 
з ними в хороших сто
сунках. З усіма. Навіть 
з тими, над якими я 
іронізую.

— Ви любите са* 
мотність?

— Ні, просто про 
музику стараюсь ні з 
ким не говорити. А із 
знайомими музиканта
ми мені дуже под
обається грати в фут 
бол в одній команді.

— До речі, про фут 
бол. Ви, кажуть, ледь 
було не потрапили в 
дубль “Кайрата”? -

— До дубля не 
дійшов, не допустили: 
мені було лише 16... А 
ось недавно грав у 
збірній співаків — ми 
“воювали” з мерією 
Санкт-Петербурга.

— Юро, за чутками, 
ви багато буваєте за 
кордоном. Пробачте за 
традиційне запитання: 
вам би не хотілось там 
залишитись?

— Багато — це пе
ребільшення. Хоча бу 
вав. А стосовно того, 
щоб попрацювати — 
тільки тиждень-два. А 
тоді повернутись.

~ Чому/ “
— Просто я живу ™ 

тільки цим життям, ~ 
цією країною...

В.МАТРОСКІН 
/”ЛМ”/. ~

лись “роком”, а тепер 
перейшли на “поп’. 
Хто ж ви насправді?

— Та я ніколи й не 
займався рок музикою, 

ок у нас 
Э років то

му. І’взагалі, він у нас 
і не народжувався. 
.Навіщо ж займатись 
тим, чого немає і не 
було? Рок — соціальне 
явище, а в нас він не 
мав ніяких коренів. І 
якщо рок — це тексти, 
то першими його при
хильниками були Галич 
і Висоцький.

— У піснях ви часто 
співаєте про мрії, що 
не збулись...

— Я не люблю сло
во “мрія”, у мене € 
певні плани, які я по
винен виконати. А вза
галі, у житті не все так 
печально, як у піснях. 
В творчому плані у ме
не все в порядку. Я 
виконую пісні, написані 
3-5 і навіть 10 років 
тому. І всі вони пре
красно сприймаються 

• глядачем.
— Перш ніж вико

нати свою пісню, чи 
показуєте ви її рідним 
чи близьким?

— • Інколи показую, 
інколи — ні. Показую, 
якщо сам у чомусь не
впевнений, сумніваюсь, 
що пісня добре піде. 
Якщо мені хтось гово
рить, що можна зроби 
ти краще, то чому б не 
послухати? Хороша по
рада завжди потрібна.

— На сцені ви з 
-----іронією 

про ба-

Л 03 А =>■ х *'
заборонену для про 
слуховування?

— Я не працював в 
“Примусе”, просто на 
його базі записав Свій 
перший альбом. А сто
совно нелегальних
пісень.. Вони у мене 
всі були заборонені. 
Починаючи від Девоч
ки” і закінчуючи “Ма
леньким плотом" та 
“Мать пишет”. Але я 
знаходив вихід — 
підписував свої пісні 
чужими прізвищами.

— Зараз всі ваші 
пісні виходять уже під 
вашим прізвищем. Як 
вони народжуються, 
якщо не секрет?

— Пісні починають
ся з ідеї. Якщо є ідея, 
то вона обов’язково 
буде реалізована, а як
що її немає... то немає 
й пісні.

... Тому я спочатку 
шукаю ідею, а тоді му 
зичний рефрен, якийсь 
словесний хід.

У мене немає “пер 
шого місця" для музи 
ки чи для віршів — все 
народжується одночас
но. Однак найго
ловніше — це ідея.

— На замовлення 
не працюєте?

— Ніколи.
— Юро, раніше ви, 

образно кажучи, займа
легкою 
відгукуєтесь

*■
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