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Орган Кіровоградського обкому

ЛКСМУ (МДС)

Це слово раніше ми рідко промовляли. Якось воно
не так сприймалося. Заможністю від нього несло.
Отою, яку ми майже викоренили по селах, яку так
щедро вигрібала разом з останньою зерниною в ко
морі і останньою людиною на хуторі колективізація.
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ЩО ТАКЕ КАРАТЕ-ДО
СЬОТОКАН? КИМ БУВ
ПЧІН
ФУНАКОСІ
У
ЯПОНІЇ? ТАКОЖ — ІН
ТЕРВ'Ю 3 В. САВЧЕНКОМ
З КІРОВОГРАДА - 10
СТОР.

До лісу Чорного состав

ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ
ВІДБУВСЯ ВЧОРА.

НА НЬОМУ РОЗГЛЯДАЛИСЯ ТАКІ ОСНОВНІ ПИТАННЯ

1. Про загальні засади і
механізми реалізації моло
діжної політики в області.
2. Про Програму І Статут
газети «Молодий комунар».
3. Про редактора газети
«Молодий комунар».

4. Про бюджет обласної
комсомольської організації
на 1991 рік.
5. Організаційні питання.
У роботі пленуму взяли
участь запрошені перші і
другі секретарі міськкомів

Роман з кокосами
На світі «дітей Робінзона», очевидно,
ніяк не менше, ніж нащадків лейтенанта
Шмідта у «Золотому теляті». Придуману
Даніелем Дефо ідею виживання саміт
ника на безлюдному острові розхапали
по своїх, скажімо так, менш класичних
творах прозаїки, поеги-піснярі, кінемато
графісти.
Останнім
експлуатувати
заїжджений
сюжет найперспективніше, особливо
у
широтах з помірним кліматом. Там пока
жи пальму, мавпу чи акулу — і успіх кар
тини забезпечений екзотикою.
Амери
канський фільм «Голуба лагуна» (компа
нія «Коламбіа пікчерз») узяв од морських
тропіків усе, що можна, й навіть більше.
Вітрильники, людожери, кокоси, ром, пі
сок, акули, корали, дельфіни, водоспа
ди — показали б усе це без головних
героїв, у залі все одно можна було б си
діти з інтересом. Цікаво спостерігати й
за юними робінзонами — хлопчиком і
дівчинкою, які зосталися вдвох на остро
зі, коли їм було років так по десять. Як

і райкомів комсомолу, які
не < членами виборних ор
ганів обласної комсомоль
ської організації.
У наступному номері «МК»
буде надруковано зват про
пленум.

КІНОАФІША

і у справжнього Робінзона, була в
них
скриня з одягом, подарована морськими
хвилями, а що такі малюки змогли зраз
ково і навіть із фантазією вести госпо

зивають ураном. Хоча
руди, мутна «/ Зн
ють не хімічно чистим, а У
„^примусила ДУвматбилно
м’янці перекинувся вагон У₽
'нИ
Дзвонимо в °
про пусту породу, а "ро
„"ки що нічого «є зна.
мітет по охороні пРиР°А*'6лсаНелідемстанЦІю. Гол
ють і переадресовують ■®*л®мрія вагона, просипалося
лінар Ю. Г. Лисенно: «Була аварій
нілограмів триста РУД***
пля людей?
— Це становить небезпеку А
{ ПрИ транспорту
_ Шахтарі її А°бУ-а3^ьміняроре^тген на годину. Отож
ванні допускається до 300
н
думаю, що не страшно.
ге_метичнОсті десь на століт(Очевидно, наш поїзд по герме
„агаМьомУ телетя відставав від того запаяного, що в недавньому

Н. ГРИГОР’ЄВА.

І

французька
ранцузька про.
Тесьє -•
&ІЩус:ЯЬ
видиця Е.
г ’
війна в Пеосмдсьиій
Персидській •вж.
за т ’
тоці закінчиться десь у
травні 1991-го. Перемо,
жуть США. Саддам Ху.
сейн чинитиме опір ДО
останнього.
Можливий
замах на його життя.

Чому не реєструють
єврейську громаду

тичні, частково зворушливі. І фізіології
зовсім трохи, куди менше, ніж у «чорнушних» фільмах »про цивілізацію. У фільмі
не дуже приховується
протест
проти

Благополучне кохання
на
бананових
островах у мене викликало бажання по
бачити екранізованим у тих же екваторі
альних декораціях і роман трагічний —
наприклад, добре відому новелу С. Моема «Рудий».

_____________

Син покійного пр*.
зидента Єгипту Г. А. н*.
сера Халед заявив жур.
папістам, що «стати
бік іракського народу |
його армії — обов’взои
кожного араба і мусудь.
манима».

візійному «Спруті»).
-вха-піпемстанції
залізничної
Лікар з гігієни праці _ СД * ‘А„о телефону повідомив
станції Знам’янка В. О. Аааарлв
. міс“а< але на
занам, що просипання ^тал°^я
вплинуло — вже на віДгальний радіаційним фон це н
наУ рівні природного,
стані 5 метрів від місця аваР*‘
рии £мт СмоліПрибрати «глину» повинен був В’ДНР^”наш'ої розмови
но Маловисківського району) але на час н
бРено
з В. О. Лазарєвим (ЗО с,ч"я).Л£лїїемстанцП Г О. СиненСпеціаліст-радіолог з облсая®”ЛД Лочни^- просипалася
ко, котрий виїздив на місце "ОД"’У™нілька купон. Біля
лооора з бракованого вагона, її
Уна годину,
одних прилад показував десь Ю0 мікрорентген
йЛекбіля інших — до 600 — 700. Але, підтвердив
місцесандрович, на відстані 5 метрів радіаційний ф
вості дорівнює природному.
«МК».

дарство і що їх за багато літ на дикій
землі ніхто не з’їв і навіть не покусав —
нереалістично, але це не головне. Основ
не — взаємини героїв, частково гуморис

неї — коли вже не двоє, а трійця робінзонів одвертаються від
довгожданого
корабля — їм добре й тут, їм добре й
так.

'__

26 липня минулого року згідно з офіційними вимо
гами до міськвиконкому подано від засновників заяву
на реєстрацію єврейської релігійної громади м. Кіро
вограда. 12 вересня того ж року рішенням міськвикон
кому № 502 рекомендовано громаді увійти з прохан
ням про реєстрацію до Ради у справах релігії, що і бу
ло зроблено. Але громада й досі не зареєстрована.
Як вважає уповноважений Ради у справах релігій при
Раді Міністрів УРСР по Кіровоградській області В. І. Левицький, винні самі члени громади, бо допустили дві
помилки: спочатку не
вказали в повній формі
свої
прізвища і замість прохання
на повернення синагоги
написали стверджувально, що саме вона буде місцем
їхньої діяльності. Хоч перший недолік уже виправле
ний, форма звертання, запропонована громадою,
не
задовольняє Раду у справах релігій.
На думку ж голови релігійної єврейської
громади
А. I. Решка, апарат Ради у справах релігій навмисно
ставить формальні рогатки і затримує реєстрацію.
Проблема зрозуміла: поки що нікуди перевести чи
малий колектив БК ім. Калініна, розташований у примі
щенні синагоги. Але очевидне й інше: за її вирішення
ніхто всерйоз не береться. Судіть самі, як сприймається
прохання мера міста тов. Мухіна віднайти і представи
ти документальні (історико-архівні) свідчення про те,
що синагога збудована на кошти єлисаветградської єв
рейської
громади Г до середини 30-х років належала і
саме їй. Тобто євреям треба знову доводити, що бі
ле — це біле, а головна синагога, яка з 1853 року сто
їть на розі колишніх Московської (тепер Дзержинського) та Невської (Пашутинської, тепер Компанійця) ву
лиць, була націоналізована (а точніше, «денаціоналізо
вана») за сталінською директивою.
Нехай... Це не так образливо, як ті чутки, що з'явля
ються в місті, наче протяги. Дехто вигадує:
такі-сякі
євреї хочуть відібрати синагогу, щоб залишити напри
зволяще кращі художні колективи, щоб завдати втрат
бюджету «Гідросили», адже будівництво нового БК по
требує значних відрахувань з фонду
соцкультпобуту.
Інші додають: навіщо їм та синагога, все одно
вони
виїжджають.
І наостанок... Без підказки зрозуміло: якщо на фести
валь української та єврейської культур, що спланова
ний на вересень ц. р., приїдуть з-за кордону художні
колективи, бізнесмени, просто гості, то відпраляти їм
свої релігійні обряди природніше буде в храмі.

ф Мер
Ленінграда
А. Собчак у виступі по Ж
ТБ запропонував скли- чш
кати позачерговий з'їзд
народних депутатів СРСР
і заслухати на ньому звіт
Президента щодо подій
у Прибалтиці.

ф У Норвегії з'явили
ся пропозиції позбави
ти М. С. Горбачова Но
белівської премії миру
й зібрати гроші на «Но
белівську премію від на
роду за мир» Голові
/ Верховної Ради
/і В. ЛандсбергІсу.

/
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Магазин -Щедра осінь», що на вулиці Пацаева обласного центру, покращав
маймні зорово — після капремонту поліпшені побутові умови для
мого працівників,
клієнтів чекає і нафетерій, де Світлана БОДНЯ (на знімну вгорі) запропонує, принаймні
маоу, (13!) найменувань соків. А в торговому залі — ковбаси, сало, консервація. Осінь,
осінь...

І{
На
Олімпійських <
«іграх у Барселоні (Іспа- ’
Г нів) передбачається про; вести показові ігри з
гри, надзвичайно попу
лярної в БразілІЇ —
пляжного волейболу.

Р. ЛЮБАРСЬКИИ.

Фото В. ГРИБА.
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Пиши в газету,
секретар!
Яний зв’язок Підтриму
ють номітети комсомолу із
засобами масової інфор
мації. Це питання було в
центрі уваги на зустрічі
о Кіровоградському мі
ському комітеті Компар
тії України, яка
відбу
лась 29 січня. На неї бу
ли запрошені секретарі
комітетів комсомолу, ре
дактори вузівських
ба
гатотиражок, в. о. редак
тора «Молодого
кому
нара»
М.
М.
НІ во ран,
перший секретар місько
го номітету ЛКСМ гй. В.
Живанов
та
секретар
міськкому
комсомолу
Т. А. Тищенко.
Огляд публінацій «МК»
та багатотиражок пока
зав, що комсомольський
актив ще не став надій. ним помічником
редак. ційних
колективів,
не
порушує
на
шпальтах
газет гострих питань мо
лодіжного життя. Навко
ло цієї проблеми й
за
в’язалась розмова,
виступили редактор
багатотиражної газети
педінституту «Освітянський
гарт»
В.
К.
Романцевич, секретар парткому
КВЛУЦА М. О. Масленни
ков, секретар
комітету
комсомолу
виробничого
об’єднання
«Друкмаш»
В. Питльований,
секре
тар номітету комсомолу
КІСМу В. Климчун та ін-

Прес-центр Кірово
градського міського
комітету Компартії
України.
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Минулий 1990 рік, ко
ристуючись
терміноло
гією ще незабутих нами
часів, для
ленінського
комсомолу був багато в
чому історичним. Спра
ва тут не. тільки у все
союзному та
республі
канському з’їздах,
що
відбулися минулого ро

ку, у пленумах, які внес
ли великі зміни в Статут
Спілки та основні
на
прями роботи, а, мабуть,
і в тому, що змінилося
ставлення до комсомо
лу як молоді, так і пред
ставників
інших
поко
лінь. Вірніше буде ска
зати, що це ставлення у
нинішній період
мате
ріалізувалося.
Мається
на
увазі
й кількісний
склад обласної
комсо
мольської організації.

За рік загін комсо
мольців
Кіровоградщини
скоротився на 22,4
процента. У числовому
виразі це 26 тисяч чо
ловік. Кількість
комсо
мольців серед учнівської
та студентської молодї
зменшилась на 11 тисяч,
робітників — 9
тисяч.
Не може не хвилювати
також те, що у сільсько
му господарстві зараз у
нас працює лише 16,2
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процента від
загальної
кількості членів ВЛКСМ,
хоч область у нас аграр
на.
Настав час уже деталь
но проаналізувати
ста
новище, що
склалося,
чути,
Нам доводиться
що на загальний
стан

справ у житті комсомо
лу вплинули деідеологізація
нашого
суспіль
ства.
Та
повернімо
ся
до цифр.
За 1990
рік залишили Спілку за
власним бажанням (мож
на вважати — через не
сумісність їхніх політич
них поглядів зі Статутом
і Програмою
ВЛКСМ)
948 членів, або 0,8 про
цента
(порівняймо
з
22,4). Отже, ідеї «Руху»,
СНУМу, СУМу та інших
організацій хоч і заволо
діли певною кількістю
молодих, гарячих голів,
але, як бачимо, це не є
головною
причиною
значних втрат в облас
ній комсомольській ор
ганізації.
Варто сказати, що бу
ло і так зв?не «заплано
ване» скорочення кіль
кісного складу. Мається
на увазі — зміна поряд
ку обліку членів Спілки.
В недалекому минулому

існувала категорія ком
сомольців, які змінили
місце роботи або про
живання і які не зняли
ся з обліку в тих пер
винних організаціях, де
перебували до даного
моменту. За
існуючим
тоді порядком їх не мог
ли зняти з обліку аж до
встановлення їх нового
місця знаходження. Кіль
кість цих «мертвих душ»
сягала в області до 6 ти
сяч чоловік. Крім
того
комсомол,
як
відомо,
обмежує
своїх
членів
перебуванням у складі
Спілки віковим цензом.

Вказані причини даюто
підстави визначити,
що
близько 10 тисяч комсо
мольців, втрачені нами,
так би мовити, з об’єк
тивних причиц, Куди по
ділися ще 16 тисяч? Від
повідь на
це
питання
може бути лише одна—
безвідповідальне
став
лення до своїх обов’яз
ків працівників
міськ
комів та райкомів ком
сомолу області.
Як ще
можна пояснити те, що
лише за півроку Маловисківська районна ком
сомольська
організація
втратила понад 1300 сво
їх членів,
Новоукраїн-

ська — понад 1000, Добровеличківська — близь
ко 900, Гайворонська —
722? Адже в перелічених
районах не
- палали багаття з комсомольських
квитків, а учні місцевих
ПТУ не
розбивали
на
площах райцентрів
наметів, як голодуючі
з
вимогою
націоналізації
власності ЛКСМУ.
Значні втрати є в Олек
сандрійській,
Знам’янській, Кіровоградській та
Світловодській
міських
комсомольських органі
заціях. Треба, щоб ком
сомольські лідери у вка
заних районах замисли

лись над тим, з ким вобудуть працювати і
чиї інтереси виражати
муть, наприклад,
через
Р’к, бо
якщо і надалі

Думатимуть над реаліза
цію фантастичних про
ектів, здатних, на їх дум
ку, принести багато гро
шей, замість того, щоб
Думати
про
рядового
комсомольця, то резуль
тат буде сумний.

Сектор обліку чле
нів ВЛКСМ(МДС) і
статистики організа
ційного відділу ©бкому комсомолу.

® Дослідницька служ
ба «Мінтень» з'ясувала,
що в Англії 12% нас®денне — ледарі, Вони
зайняті
якоюсь
спра
•ою... не більше во годим на тиждень.
Передбачається, що
» 1991 році кожна тре
тя ложка цукру, яку ми
їстимемо, буде кубин
ською. Обійдеться
він
країні (невідомо, чи спо
живачам) дешевше, НІЖ і
раніше, — колись СРСР
платив Кубі
до 400%
світовим цін. Планується
збільшення надходжен
ня з Куби цитрусових у
півтора раза.

А Перед Новим 1991
роком одна благодійні
організація в США зі
брала різдв’яні посилки
ДЛЯ бідних І ДОВГО »•"
галися:
посилати її 0
СРСР чи в Чад — неві
домо, де гірші справні
продовольством...

Багато турбот викликав
Для відповідальних пра
цівників банків, установ, обмін через нечітку орга
організацій, які безпосе нізацію цього великомас
Зреш
редньо відали
обміном, штабного заходу.
вказівка про нього була тою, багато людей цьому
блискавицею серед ясно і не дивувалися — в нас
майже все так робиться.
го неба. Багатьом з них
довелося не одну ніч не От чи буде від цього ко
спати. Робили все, що ВІД ристь, сказати важко.
Важко ще й тому, що
них залежало. Це ми поне лише за чутками, а й
бачили і в
Кіровоград
ському акціонерно-комер за фактами з преси, те
ційному банку соціально лебачення дізнаємося, що
проти
кого
го розвитку. Його дирек багато тих,
спрямовувався цей захід,
тор — Галина Семенівна
Закржевська показала, як свої купюри «пустили в
діло» заздалегідь — адже
працюють службовці.
Ми навіть здивувалися, звідки в останній місяць
з’явилося так багато зга
Що тут не було
великих
черг, що касири чітко і даних купюр?
Ті, хто не встиг це зро
швидко
обслуговують
бити, знаходили вихід і
представників різних ор
після Указу.
Метких (а
ганізацій. Траплялися, од
нак, серед організацій і може, їх назвемо й інак
ше?) вистачало і в Кіро
такі, які не правильно за
фак
повнювали документи. їх вограді. Наведемо
ти з компетентних джерел.
вертали.
Об’єднання
«Спортто
У намічені строки
тут
.^-'вклалися. Дещо
гіршою вари» 23 січня здало ка
совий залишок купюрами
виявилася ситуація з пен
по 50 і 100 карбованців
сіонерами, які днями ви
стоювали черги, аби об на суму 74900 крб., хоча
міняти декілька
купюр. 21 і 22 січня ними він
оформлявся
в
розмірі
Вистоювали
здебільшого
дня 300—400 крб. Воєнторгом
дарма — першого
здании
касовий залишок
__
•*
ніхто достеменно не знав
на суму 122750 крб. (по
ні про точну годину надінкасації за 22 січня бу
ходження розмінних гроло — 7850 крб.). Об’єд
шейд ні про те, як прово
нанням підприємств гро
дитиметься обмін. До ре
харчування
дакції заходило
багато мадського
облспоживспілки
здано
людей похилого віку, про
198800 (інкаса — 28000).
сили допомоги. Так, В. А.
Управлінням ринків обл
Крамар не одну годину
споживспілки 90000 (інкамерзнучи біля 4-го пош
са 21 січня — 5000).
тового відділення, скар“
Не
залишилися
осто
жився на його працівни
ронь подібних справ
і
ятдеків — свою одну' п ------ресторани «Весна», «Ки
йому
доводилося
сятку
їв», магазин № 34 Ленін
міняти дуже важко.
ського продторгу, де 23
Дві пенсіонерки л. м.
Нероденко і Т. П. Ткачен січня по інкасації не наі дійшли касові залишки. І
ко день вистояли біля
> це лише вибіркові дані. З
дверей 11-го
поштового
часом ми
вас,' шановні
відділення і — безрезуль
читачі,
познайомимо
з
татно. їдемо
туди і за
іншими. * В
тому числі
стаємо заступника началь
морально
ника головпоштамту Н. Г. розповімо, як
Горлаченко. Вона поясни і фізично страждали на
ші земляки від цього об
ла, що гроші отримали
пізно і вина тут аж ніяк міну, і хто в цьому ви
не працівників 11-го від нен.

ділення...

ОБМІН...ЧИ ОБМАН?

АБО РОЗПОВІДЬ ПРО ТЕ,
ЯК У КІРОВОГРАДІ
ПРОХОДИВ ОБМІН
КУПЮР
ПО П’ЯТДЕСЯТ І СТО КАРБОВАНЦІВ

Ю. ДЖЕРЕЛЬНИЙ.

відгомін

у МІСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

І
І

(Думки навздогін.„)

І

Більш-менш спокійний хід IV сесії міської Ради порушився вже напередодні її завершення, коли розглядалися питання про виконання рішень попередньої сесії стосовно стану лікувальних закладів міста (зокрема, 3-ї міської лікарні), а також про склад виконавчого комітету і структуру управління міським господар
ством. Невдоволення деяких депутатів викликав кошторис на утримання управлінського апарату міськви
конкому. Б принципі проти структури управління міс
том майже ніхто не виступав — до цього і структура і
кошти детально розглядалися на засіданні комісій мі
ської Ради. Треба сказати, що й на комісіях, і на пле
нарних засіданнях дехто з гарячих голів висловлював
ся за ліквідацію районних служб. Тут треба нагадати,
що III сесія міської Ради звернулася з листом-клопо-

1

танкям до Верховної Ради
із проханням скасувати
поділ на райони в нашому місті. Але долю районів
інше люди, які .тут проживають. Воможуть вирішити лише люди,
рішенням припинити
діяльність районних Рад
ЛЬОВИМ
....... "
г не дано. Тому, виконуючи рішення ще І сесії
нікому
її Ради, з цього питання буде проведено рефеміської
.ч, який приурочиться до проведення всесоюзнорендум,
.
го реферейдуму
референдуму з питань союзного договору і зезе
мельної7 реформи 17 березня 1991 року. Якщо місто
націю івирішить скасувати райони,
це не означає,
навіть
"
- що
І районні структури самі собою в один день «накажуть
довго жити». Я згодна з депутатом Ю. П. Ямком — наI віщо нам і районні, і міський палац шлюбів. Шлюби від
1 того надійніші не стали, коли б навіть реєструвалися
двічі — спочатку у місті, а потім в районах чи навпаки!

ція — ке палац шлюбів, районні відділи існуватимуть,
івідділення слідства, карного розшуку, ОБХСС новоутвоіреного міського відділу внутрішніх справ будуть зай|
матися особливо складними злочинами. Можливо, це й
іправильно. Що стосується слідства, то його взагалі слід
івивести з підпорядкування міліції, але це, як сказав
мені В. Г. Мухін, «не наша з вами компетенція». Мене
ітурбує інше — вся ця плутанина з різними рівнями під
порядкування. Чи принесе вона бажані наслідки. До
речі, у нас вже є муніципальна рота ППС, на утримання
її витрачається 385 тисяч карбованців. Потрібно ще 230
тисяч на часткове утримання міськвідділу, але началь
ник міських фінансів М. М. Крижанов береться за го
лову. «Ви що, людоньки добрі, без ножа ріжете. Де я
вам візьму грошей?». Голова комісії з питань соціаліс
тичної законності Е. П. Левицький від імені комісії за
пропонував продовжити фінансування роти ППС,
по
турбувавшись про її статус. Особисто я не бачу вели
кого сенсу в створенні ще однієї структури.
Міліція
повинна підпорядковуватись лише МВС. Однак, відмо
витись від перспективи мати муніципальну міліцію мі
ська влада не збирається, хоч і конфлікт з фінансами

1 Але ліквідувати, наприклад, відділи соціального
заfl безпечення у районах навряд чи доцільно навіть при
І скасуванні районів. Змінювати структуру
управління
« містом, наводити порядок у нашому міському госпоІдарстві треба, але робити це слід поступово, не ламати
дров, досить вже тріщить багаття у нашій богом забу

тій країні. Можливо, першим таким кроком по укруп
ненню міських структур стане створення єдиного МІ
СЬКОГО комітету народного контролю. А другим, скаI жімо, утворення міського відділу внутрішніх справ. Таі
I ке рішення прийнято на сесії. На пленарних засіданнях
і
і' це рішення майже не дебатувалося. Головні пристрасті
і--------------..
.
*
вирували на засіданнях комісій. Створення
міського
відділу внутрішніх справ із підпорядкуванням деяких
його служб міськвиконкомові, зокрема, патрульно-пос
тової служби, ДАІ, медвитверезника і деяких інших,
у мене особисто викликає безліч запитань, відповіді на
Я"і я не знайшла ні в ході роботи сесії, ні під час пресконф-пенції голови міської Ради і виконкому В. Г. Му
хіна для -цСОбів масової інформації. Зрозуміло, мілі-

І

сподіваний указ зверху примушує страждати
як
<у випадку з фінансовими новаціями прем є^-Ціністгра
’
ІПавлова. Сесія прийняла бюджет міста. Він л^А^^игтати U
реальним лише в тому випадку, якщо всі в^^^уться за k

|

роботу.
Так чи інакше ця думка простежувалася
при ь
|виборі виконавчого
комітету. Суперечок було багато, L
і
емоції вирували. Амбіції з боку демократичного блоку
примусили В. Г. Мухіна сказати: «Ну, якщо я не можу її
сформувати виконком, мабуть, подумаю вечір, а завтра
подам заяву про відставку». Лише цей
«ультиматум»
трохи остудив депутатів, хоча двох кандидатів у виконком від групи «За єдність» (перший секретар міськко
му партії Мішура) і демблоку (депутат Пальоний) все-

у
₽
І
V

одно забалотували. Все залежало від позиції молодіж- н
ної фракції, яка при голосуванні утрималась. А коли б ,
вона підтримала цих товаришів, Мішура увійшов би до
складу міськвиконкому, Пальоний — ні. Треба" сказати, .
що головна причина «парламентської кризи»
саме у f
постаті першого секретаря міськкому партії. Демблок І
не наполягав би на депутатстві членів міськвиконкому )
від фракцій, коли б мова йшла не про партійного ліде
ра міста. Та й група «За єдність» (комуністи) ще раз
продемонструвала свою нездатність вести парламент
доведеться брати до уваги.
ську боротьбу. При всій чистоті помислів навіщо було
Міські фінанси... Як вже зазначалося, дехто з депу
надавати таку погану послугу В. Д. Мішурі, підігріваю- '
татів протестував проти запропонованого кошторису на
чи пристрасті демократичного блоку? Адже день, коли
утримання управлінського апарату. Зокрема, депутат
формувався новий склад міськвиконкому, почався з
від демблоку В. М. Мартинюк сказав: «Я знаю, що ми
повідомлення голови міської виборчої
комісії
про
проголосуємо за те, що нам запропонував голова, але
не висловити свою думку не маю права. Що ми обіця ситуацію на 155 виборчому окрузі (на прохання керів
ників міста преса утримується від будь-яких комента
ли виборцям і що ми маємо? Ви погляньте, на охорону
рів до завершення слідства).
здоров’я витрати з міського бюджету скорочуються,
На сесії було затверджено начальника міського уп
а на управління тою ж охороною здоров’я збільшую
равління будівництва і архітектури В. Є. Кривенка. Си
ться. Опам’ятайтеся!». Депутати «опам’ятатися» не за
хотіли і проголосували за структуру управління, запро туація тут складна. Довгий час посада начальника уп
равління залишалася вільною, ніхто не виявляв бажання
поновану В. Г. Мухіним. Не виступаючи проти
цієї
структури, я все-таки хочу висловити деякі міркування. її посісти. Саме на цьому наголошував голова міської
Ради, пропонуючи кандидатуру товариша
Кривенка,
При поєднанні посад голови міської Ради і міськвикон
і Зрозуміти Василя Георгійовича можна, і все-таки мені
кому перший заступник отримуватиме зарплату голови
міськвиконкому. Означає це, що його функції залиши шкода, що при затвердженні кандидатури сесія про
були
лись без змін, а поєднання посад — це всього лише> ігнорувала запитання деяких депутатів. А вони
почерговий адміністративний трюк? Не знаю, чи залишив- слушними. Між іншим і відповіді претендента на
ся мер міста на тому ж окладі, що й раніше (по ідеї, ставлені запитання мене особисто не переконали в тотак не повинно бути, адже у нього тепер обов'язків му, що у Віталія Єфремовича є реальне уявлення про
більше). Мене турбує інше. Чесно кажучи, місцеві пар Майбутнє нашого містобудування. Дай бог, щоб я по
ламентські ігри не викликають ентузіазму.
Поєднав, милялася. Але якщо у нашому місті знову з’явиться
роз’єднав, створив, ліквідував. Люди прагнуть стабіль щось на зразок угробленого театру чи середньої шко
ності. Я за те, щоб мер міста знав, з кого спитати за ли на етиці двох міських магістралей, то кому від цього
виконання обов’язків, але щоб і сам міг відповісти, ко буде користь? Меру міста? Депутатам? Керівникам? Чи
ли спитають із нього. І не вищестоящі інстанції, тобто городянам?
8. ЛЕВОЧКО,
не тільки вони, а жителі міста, де ніхто ні за що
не
оглядач «МК».
відповідає, де все побудовано так, що будь-який не-

я!

ЖЖ

АБО ПРО ТЕ, ЯК ЖУРНАЛІСТІВ НЕ

ДЕ ОБГОВОРЮВАЛИ,

а

Л

П1С

менка, де сказано,
що
про яку корисну
для
школярів роботу може
вестися
мова,
коли
О. Москаленко доводить

до сліз
піонервожату,
докоряючи їй, що вона
носить піонерський гал
стук, що він більше 2-х
місяців не сплачує спіл
чанські внески...
На перший погляд —
це звичайна полеміка, в
яку, правда, підлили мас
ла місцеві
журналісти,

ЗБОРАХ.

ДУЖЕ ХОТІЛИ БАЧИТИ НА КОМ
ЗОКРЕМА, ПИТАННЯ ДОЗВІЛЛЯ І МАЙО

працівник методкабінету
райвно, зразу ж пішла
в атаку на журналістів,
мовляв, не варто писа
ти про те, що почують,
що побачать. Самі ком
сомольці розберуться в
своїх бідах, успіхах. То
був заклик у стилі років
десятирічної давності.

Ще одну «стіну пере
долашкод» довелося
потрапити на
ти, щоб
в кабінеті
дизбори,
ректора Липнязької СШ
№ 2 А. В. Присяжнюка,
Він зібрав усіх бажаю-

У добровеличківській
районці
з'явилась
за
мітка, в якій йшлося про
бюро райкому
комсо
молу. В ній говорилося,
що негативний приклад
у роботі учнівських і
учительських
спілчан
ських організацій по ви
хованню молоді
подає
член бюро
райкому і
обкому
комсомолу
О. Москаленко. Більше
того — тем
писалося,
що він сприяє розвалу
роботи в комсомолі.
Олександр Москален
ко, прочитавши про се
бе такі слова, образився.
Написав свого листа до
газети. В ньому висло
вив незгоду з поперед
ньою заміткою, заявив,
що не висловлював антикомсомольських
по
глядів, побажав Віктору
Максименку,
першому
секретареві РК ЛКСМУ
(МДС), коли завітає він
ще в школу, то щоб по
говорив з
вчителями,
учнями, а не ходив поза
кутками.
видру
Поряд газета
кувала листа В Макси

Лхжж**
Польських

чих бути на зборах і почав з’ясовувати, хто по
го запрошував. Зайвими виявилися журналісти, які просто-напросто
сказали, що мають бажання п<юбувати на спілчанських зііборах.
так.
Нас
Далі було
дізналися,
питають, як
про збори? Пояснюємо,
запитують,
яка
Знову
мета віізиту? Пояснюємо,
исатимемо? ЛоясЩо
нюємо Як писатимемо?..
Звичайно, це було май
же приниженням. Особ
ливо, коли вже згадана
Любов Миколаївна Со
рокіна, відчувши, що і в
школі не раді журналіс
там, знову хотіла, «щоб
не писалось».

Дрібниці?
Зовсім ні. Дивно, що
газети,
представників
обкому
яка є органом
комсомолу, так «пускають» на комсомольські

збори. Зрештою,
після
наших відповідей і п
ланья на Закон про пре
су, ми пішли на збори.

«ПІОНЕРИ ХОДЯТЬ
В ГАЛСТУКАХ,
АБО «НАМ МАЙОНЕЗУ
НЕ ДАЛИ»
----- —. — ■ Л Л-|
Збори готувалися
за
вказівкою
спішно,
райкому комсомолу. Гоце занадто,
тувалися
так доцільЛіпилися
наприно сказати, бо,
клад, секретар комітету
комсомолу Руслан Савицький, учень, про цс
дізнався в той же день,
написав
Нашвидкоруч
звіт, який добре сприймався слухачами, Певно
сказаного
тому, що зі
<
комсовсе
робилосяІ
мольцями. Це ■— організація платних дискотек і
виручених
реалізація
грошей, організація свого кооперативу, оренда
ставу, вечори відпочинку,
участь у туристичрайонниі
них? інших

змаганнях.
дов
Виступаючі,, які
генько
не вставали
місця, (мені думається
через
перенасиченість
кабінету «гостями») теж
висловили чимало слуш
них
зауважень і поба
жань. Одне з них — тіс
ніші стосунки підтриму
вати з райкомом комсо
молу, який через таку
підготовку опинився не
на висоті.

«опрацьовуючи» матеріа
ли. Були після публіка
цій зустрічі, розмови, і
так співпало, що кінець

неординарній
ситуації
мали покласти
комсо
мольські збори в Липнязькій СШ № 2. Ми теж
вирішили побувати
на
них.
Збори були звітно-ви
борними, але на них зву
чали, на мій погляд, де
що інші питання. Вчите
лі
скаржилися
голові
профкому
цукрозаво
ду, який є шефом шко
ли, В. М. Кисловському,
що їм цукроварники не
виділили... майонезу. Хоч

ХТО ВАС
ЗАПРОШУВАВ!
Коли зайшли в учи
тельську, побачили, що
на збори прибуло аж
надто багато
запроше
них. А Л. М. Сорокіна,

секретар райкому
пар
тії Р. Д. Горленко,
яка
була на зборах, сказа
ла,
що
такі
моменти
впливають(!) на настрій,
не ’ можемо
погодити
ся — тоді й учням-комсомольцям теж шкоду
вати
за
неотриманим
майонезом?

Не досить доречними
звучали
слова
однієї
учительки, що в свій час
вона
була
задоволена
гасовою лампою в клубі
і гармоністом, а учням
давай
ансамбль!
(Тоді
давайте гасову лампу?).
Конкретні думки
ви
словили Т. С.
Височанська, О. Кравець, Ю. Кра
вець, Л. Корлюк.
Коли
обговорювали звіт, піо-

нервожата Тетяна
Горбатюк почала так: «піо
нери ходять
в галсту
ках». Це, звичайно, добое, але чи не краще бу
ло б зупинитися на важ
ливішому, як
піонерсьорганізація
готує
піонерів 6—7 класів до
вступу в комсомол? Цьо
го не почули.
Прикро, що
виступи
представників
райкому
комсомолу спочатку/ на
гадували
виправдання.
Це після критики за по
гану організацію зборів,
оча збори, враховуючи
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іх порядок денним, про
йшли досить добре. А
головне — навіть в по
спіху вони були ЖИВИ
МИ і своє завдання ви
конали сповна.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
КВИТОК №...
Коли закінчилися збо- |
ри, автори цього мате- |

ріалу, повертаючись до {
Кіровограда, довго розмірковували:
боялися
присутності
журналістів
у школі даремно. Ми,
щоправда, думали по
трапити не на звітно-ви
борні, які закомандував |
райком комсомолу, а на І
ті, де обговорюватиму- І
ться питання про член- |
ство, про співробітниц
тво з шефами, процені
внесків, які спілчани за
лишатимуть у первиннійДуже вже нам хотілося
почути, чому О. Моска
ленко, хороший за сло
вами колег вчитерь вва
жає
комсомол
гнилим
деревом, яке намагаю
ться
фарбувати білою
фарбою.
Цього не почули, як ’
не побачили, як О. Москаленко мав покласти на
стіл
свій
комсомолі»-

І
|
|
І

ський квиток,
цим са
мим, припинивши член
ство у ВЛКСМ. Почули
1 побачили інше. А
збори відбулися
жвавь^Ч
про це свідчать і нашТ'Ч
знімки.
£

К>. ЯРОВИЙ.
В. ГРИБ (фото),
спецкори «Молодо
го комунара».
Добровеличківський
район.

МОЛОДИЙ КОМУНАР

Тепер про двох пред
ставників ЄлисаветградЩини — грецької ро
дини Фундуклеїв: бать
ка та
сина.
Почне
мо з того, що одним
з
перших
єлисаветградських міських голів
в 1818—1819 роках був
комерції радник
Іван
Юрійович
Фундуклій.
Уславив він себе
тим,
що при його головуван
ні і
безпосередньому
клопотанні по уповнова
женню міського
това
риства: по-перше,
на
решті за
Єлисаветградом було офіційно за
кріплено
землю,
яка
була відведена місту ще
при його заснуванні; та,
по-друге, в тому ж, 1819
році, колишній держав
ний сад (нам він більше
знайомий
як
міський
сад, або Парк Перемо
ги) з дозволу уряду бу
ло передано місту Єлисаветграду. О. М. Пашутін писав (Пашутін А. Н.
Исторический очерк го
рода Елисаветграда. Елисаветград, 1897), що на
початку
XIX
століття
Єлисаветградська міська
богадільня
утримува
лась на добровільні по
жертви та на відсотки з
капіталу, який було по
жертвувано на її користь
генерал-аншефом Текелі та комерції
радни
ком Фундуклієм.
Син
Івана Юрійовича,
стат
ський
радник сенатор
Фундуклій уславив себе
тим, що 1-го вересня
1839
року
подарував
Єлисаветграду
ділянку
землі по Великій Пер
спективній (тепер Карла
Маркса) вулиці. Спочат
ку міське товариство ма
ло намір відвести
цю
ділянку під
побудову
будинку для розміщен
ня під час приїзду
до
Єлисаветграда Височайших Осіб та для кварти
ри корпусного
коман
дира (адже в місті роз
міщувався штаб резерв
ного
кавалерійського
корпусу), але потім бу
ло вирішено віддати це
місце під міський буль
вар, що й було зробле
но. Ми ж з вами, ша
новні читачі, знаємо це
місце під назвою пло
щі імені Сергія Миро
новича Кірова.
В. Постолатій та В. Бі
лоус в статті «Шпигун
ські пристрасті» («Кіро
воградська правда» від
9 грудня 1990 року) по
відомили, що за часів,
коли наше місто носило
ймення Кірово, в ньому

(Продовження.
Поч. у N5 4).

було виявлено і зне
шкоджено велику «гре
цьку контрреволюційну
шпигунську повстанську
організацію», яка
під
тримувала тісні зв'язки,
ясна річ, із закордоном,
а також з аналогічною
організацією в Одесі та
з антирадянськи настро
єними
священиками.
Органами НКВС в Кіровому45 грудня 1937 ро
ку було заарештовано
Б. М. Ненно, Е. Г. Фразіса, Г. І. Кументоса, А. Г.
Пуліса, |. С. Пінакі. Че
рез три дні цей список
доповнив М. В. Риніос, а
ще через два — В. Е.
Лангемак. Різні
люди,
різні прізвища,
різний
їх вік, різне соціальне
становище, навіть різні в
них
національноості...
Єднає цих людей лише
сфабрикована від почат
ку до кінця «Справа...»
та доля. Сумна, трагічна
доля. Враховуючи особ
ливу
вагу
«злочинів»
«ворогів народу», їхню
долю особисто вирішу
вали Єжов і Вишинський.
Рішення було одностай
не — розстріляти. Бли
зьким повідомили,
що
арештовані
засуджені
без права
листування.
Пізніше сказали, що за
гинули під час евакуації.
І
останнє.
Недавно
обласне управління ста
тистики повідомило, що
за 1980-ті роки кількість
греків на Кіровоградщині, а, звичайно, і в об
ласному центрі, зросла
на 5,5% і складає 0,4
тис. чоловік. При цьому
17,4% з них в ході пере
пису
рідною
назвали
грецьку мову, 70,5% —
російську, 10,5% — ук
раїнську. Ось така ста
тистика. А
статистика,
як відомо, знає все.
Ну, а тепер давайте
повернемось до нарисе
Володимира Ястребова.
Звичайно, можна було б
взяти головне з праці,
або дещо процитувати,
але Ястребов був над
звичайно цікавою,
во
льовою,
працелюбною
людиною, і мені б хоті
лося,
шановні
читачі,
щоб через одну з його
чисельних праць ви це
відчули.
Тому я й за
пропоную далі
вашій
увазі працю В. Ястребо
ва цілком, у своєму пе
рекладі на
українську
мову. Але спочатку ска
жу кілька слів про Яст
ребова. Деякі відомості
про нього в «Большой
Советской
Энциклопе
дии», дещо у Брокгауза
та Ефрона, але
більш
грунтовно життєвий шлях
Ястребова
описано в
статті
Н. Бракер «Во

лодимир
Миколайович
Ястребов.
(До
трид
цятих
роковин
смер
ті», яку було надрукова
но в журналі «Україна»,
1929-го року».
Отже, Володимир Ми
колайович
Ястребов
(1855—1899), відразу по
закінченні
Новоросій
ського університету,
з
1876 року працював
в

Єлисаеетгрзді,
куди
прибув
одночасно
зі
своїм
учителем
В. І.
Григоровичем. За
свої
неповні 44 роки життя,
працюючи в
Єлисаветграді, В. Ястребов був
дійсним членом- Мос
ковського
Археологіч
ного товариства,
Оде
ського товариства «Истории и
Древностей»,
історико - філологічно
го товариства при Но
воросійському
універ
ситеті та членом-кореспондентом
Церковноархеологічного товари
ства при Київській Ду
ховній академії,
напи
сав велику кількість ар
хеологічних та етногра
фічних праць, був по
стійним співробітником
«Киевской стариньї», де
друкувались деякі з йо
го праць, дописів та
рецензій. І все це при
надзвичайній скромності.
Відомо, що коли
про
тягом дев’яностих років
минулого століття звіль
нилась посада завідую
чого Керченським
му
зеєм, і професор (а піз
ніш — академік Петер
бурзької Академії наук,
відомий історик)
Кон-
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даков запропонував цю
посаду
Ястребову,
то
той відмовився,
поси
лаючись
на своє,
на
його погляд недостатнє
знання грецької мови.
В «Современной ма
лорусской этнографии»
(Пб, 1893—1897) Н. Ф.
Сумцова є такі
слова:
«Важлива наукова
ді
яльність В. М. Ястребова

є живим спростуванням
думки про неможливість
праці в провінції. Пра
цювати можна, хоч зви
чайно, краевому вчено
му доводиться витрача
ти на наукові
дослід
ження більше
енергії,
більше праці, через нестачу допоміжного ма
теріалу, тому така
ді
яльність заслуговує ок
ремого
громадського
визнання».
Додам. В червні міся
ці 1900 року в «Киев
ской старине» було на
друковано замітку «За
гиблі матеріали» за під
писом М. Васильєва: «Як
нам передали, під
час
відомої весняної пове
ні, що мала місце у цьо
му році (1900 рік —
П. К.) в
Єлисаветграді
рлайже цілком загибли
цінні етнографічні мате
ріали В. М. Ястребова,
які зберігала вдова не
біжчика.
Володимир
Микола
йович встиг за
життя
видати тільки
мізерну
частину
зібраного,
а
весь
багатий пісенний
матеріал по
Єлисвветградському та Олексан
дрійському
повітам
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Херсонської
губернії
потрібно
вважати
за
гиблим». Отже, неолубліковані матеріали
за
гинули, але ж лишились
розкидані по різних ви
даннях та збірках праці
Ястребова. Можливо б
варто їх
перевидати?
Але боюсь, що це спра
ва далекого майбутньо
го. В близькому ж май
бутньому, а точніше, в
наступнмх номерах «Мо
лодого комунара»
чи
тайте нарис В. Ястребо
ва «Греки
в Єлисавет
граді» (уривок з історії
колонізації) 1754—1777».
П. КИЗИМЕНКО.
* * *
На теперішній
тери
торії Єлисаветграда гре
ки почали селитись од
ночасно з заснуванням
фортеці Святої
Єлисавети; чутки про пільги,
які було даровано пере
селенцям до Нової Сер
бії, розмови про побу
дову фортеці... Все це і
було
приманкою
для
рухливих та
промисло
вих
нащадків
Улісса
(Одіссея — П. К.). Під
час царювання Катери
ни (II — П. К.), яка особ
ливо голубила
греків,
грецька колонізація по
силилась і в Єлисаветгра
ді. В цей час греки бу
дують тут свій храм, от
римують автономію як в
церковних, так і в гро
мадських
справах.
А
втім, чисельність колонії
ніколи не була великою:
в останні роки
царю
вання Єлисавети греків
нараховувалось (без ро
бітників) трохи
більш
як 50 душ з дружинами
та дітьми, а наприкінці
століття,
здається,
не
більш
як
100 чоловік.
Але більше їх
частина
мала свої будинки
та
лавки, декотрі — по дві
лавки. Найбільша
кіль
кість греків переселила
ся з Македонії, інші —
з Константинополя та з
островів, двоє вийшли з
Січі Запорізької,
були
вихідці
3 Австро-Угор
щини, Бесарабії,
з Ні
жина, і врешті, один при
був з
Венеції.
(При
наймні — два. Згадайте
лікаря Фаотугія — П. К.).
Отримавши місця для
забудови та влаштував
шись на новому місці,
майже всі переселенцігреки зайнялись торгів
лею і лише декотрі —
ремеслом. В різних га
лузях комерційної
ді
яльності перевага була
за бакалійною, наступне
за кількістю
представ
ників місце
належить
торгівлі
«гарячим
ви
ном», тобто горілкою та
волоським
(бесаозб-

•

ським) вином,
останні
місця зайняті тютюном
та хлібом.
Промислові
операції
єлисаветгрвдських греків
не обме
жувались районом Нової
Сербії. З їхніх паспортів
видно, що по торгових
справах вони їздили до
Малоросії, Січі, Польщі
та Великоросії, але най
частіше навідувались до
Туреччини. Видно,
ЩО
греки-колоністи не
ба
жали розгублювати на
ціональних своїх особ
ливостей і не зз іжди на
дійно сиділи на грунті,
хоч він був, або
принаймі міг бути для ним
благодатним у бата юех
відношеннях:
значна
кількість паспортів ви
дана на річний
строк,
багато на шість та
на
чотири місяці.
Але відразу ж у гре
ків, які
переселилися,
з’являється бажання за
жити
ізольовано,
як
удома. В 1760 році лід
керівництвом
вихідця
з
Венеції
Єфима Темелія
вони
виступили
з проханням про
спо
рудження свого особли
вого храму та просять
вести служби у ньому
на грецькій мові; у про
ханні про допомогу в
цій справі,
яку
було
подано коменданту фор
теці Святої
Єлисавети
Толстому,
була
під
креслена відданість ро
сійському престолу
та
греко-російській
церк
ві, крім того,
послав
шись на існування гре
цьких храмів у Москві,
Києві та Ніжині,
вони
стверджують, що пере
селення греків до Єлисаветграда
посилиться,
якщо у них
буде
тут
своя церква; при цьому
наперед називається
і
кандидат на місце свя
щенника — ніжинський
ієромонах
у
відставці
Ігнатій
Папазовлу.
В
проханні до преосвящен
ного Гарвасія, єпископа
Переяславського,
до
єпархії якого входила
також і Нова
Сербія,
греки просять, крім то
го, дозволу на відкрит
тя при храмі «странноприимнаго дома»
для
«убогих и безъязычных»
из их братии» (влаштуван
ня його, здається не від
булося). Клопотання гре
ків було задоволене, і
на початку 1761
року
вони почали заготовляти
матеріал для побудови
храму. Майстрів
було
виписано з Ніжина, зви
чайно, греків же.

В. ЯСТРЕБОВ.
Переклад
П. КИЗИМЕНКА.
(Далі буд«|.
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Недавно мені довелось побувати на змаганнях у
Польщі, де ніколи до цього не був Тому, звичайно,
прагнув на все звернути увагу, детальніше дізнатись
про життя країни і її людей, почерпнути корисного
досвіду, порівняти... Своїми враженнями і хочу сьо
годні поділитися з вами.
уваги не звертають. Так
що пустирів я там не ба
чив.

почались
...Контрасти
ще з митниці. Якщо для
митного
проходження
радянській
огляду
на
території було затраче
но годин із шість, хоча
у ряду службових авто
мобілів черги фактично
не було, то при
в’їзді
на територію
Польщі,
як і згодом при виїзді,
ча процедуру цього ог
ляду
пішло
декілька
хвилин. При цьому
на
віть не довелося поки

дати машину. Вес^ >гпяд
у Польщі складається із
одного питання — куди
(!або звїдкіля)
їдете?
Після швидкої відмітки
в паспорті — шлях віль
ний!

Що відразу ж кидає
ться в очі, то це чудові
асфальтовані дороги
з
ідеальною
розміткою.
Тут
практично
немає
обочин. За кілька сан
тиметрів
від
полотна
траси іде досить глибо
кий рів, який
виконує
відразу декілька функ
цій. По-перше, дренаж
ну (на випадок
дощу),
для скидання снігу
із
траси. Крім цього,
рів

Оскільки аграрне пи
тання для України дуже
актуальне,
більш
де
тально зупинюсь на то
му, як воно вирішується
у нашого західного сусі
да. У цій країні високорозвинуте за всіма на
прямками сільське гос
подарство, котре
три
мається,
в основному,
на
фермерах.
Серед
них є більш і менш за
можні, але, як правило,
усі вони мають
досить
великі за площею зе
мельні наділи, всі необ
хідні механізми,
вклю
чаючи трактори із комлектом
різноманітного
навісного
устаткування,
установки для машинно
го доїння та інше. Ду
же популярний у Поль
щі і гужовий транспорт.
За короткий час пере
бування
в країні я по
бачив за роботою стіль
ки коней, скільки не ба

бережливо
ставляться
до землі і, зекономив
ши на узбіччях, вони ви
грають в орних землях.
А лід ниви чи пасовища
тут використовують на
віть землі зі складним

чив у Радянському Сою
зі за останні
20 років.
Грунти тут, в основному,
глиноземи,
однак
ре
тельні господарі збира
ють на них високі вро
жаї майже всіх вирощу
ваних культур. Мені до
велось два дні провести
у свого товариша Мар’я
на
Абрамовського
в
Ольштині і на власні очі
переконатись у високій
культурі організації сіль
ського господарства. У
Мар’яна велика птахо
ферма, де він вирощує
індиків
американської

рельєфом, на які у нас •

породи.

не дозволяє з’їжджати
з траси у невідведених
для цього місцях.
Для
ЙІДЛСЧИ іку водіїв леоео-

бачені добре обладнані
стоянки. Поляки
дуже

починається о 6-ій годині і закінчується о 14-ій.
ДОТому залишається
для
сить багато
часу
особистих сппав.
Поляки
жиауть як в
особистих будинках, так
і в державних. Але біль
шість квартир викуплені
у держави мешканцями.
Приватні, з усіма куч
ностями будинки — двоі триповерхові, великі за
площею. Рідше
зустрі
чаються одноповерхові,
але добротні.
Окремо хочу сказати
про ринки. Вони запов
нені різними товарами.
Торгують і грошима, в
тому числі
радянськи
ми, які коштують
там
дуже дешево. Торгують
усі — від малого до ве
ликого. Є ринки,
котрі
поляки називають «рус
скими». І дійсно, я ба
чив на них дуже багато
своїх
співвітчизників,
котрі пропонують
фо
тоапарати «Зенит», кіно
камери
«Красногорск»,
електрошашличниці і ба
гато чого такого, що ніна
защо не
знайдеш
прилавках магазинів
У
СРСР. Але торгують не
тільки на ринках, а й на
вулицях, у скверах, на
площах... Ціна на один
і той же товар
буває
різною, її диктує попит.
Ніяких заборон чи об
межень для торговців
немає.

Крім нього, там пра
цюють два наймані ро
бітники, які одержують
велику, навіть за поль
ськими
мірками,
зар
плату. Все досягнуто за
рахунок високої
меха
нізації
ручної
праці.
Приватизація землі
із
правом наслідування, від
міна урядом всіх галь
мівних заборон і заохо
чення енергійних, діло
вих
людей, дозволило
Польщі досягти достат
ку у виробництві
про
дуктів харчування. Лю
ди зацікавлені
працю
вати краще,
аби одер
жати більший прибуток,
котрий
потім
можна
вкласти у розвиток сво
го господарства.
Приватні, як ми нази
ваємо, малі підприєм
ства, для Польської Рес
публіки — звичне яви
ще. Діапазон їх
дуже
великий. Це меблеві і
швейні
фабрики,
це
гельні заводи,
авторе
монтні майстерні та ін
ше. Великі підприємства,
такі, скажімо, як заводи,
що випускають популяр
ні автомобілі «Полонез»
і «ФІАТ», вугільні шахти
та гіганти будіндустрії є
власністю держави. За
великі,
робітки на них
Звідси — дуже
сувора
дисципліна.

сеПольща живе за
редньоєвропейским 43сом, який відрізняється
від
київського.
Тому,
в'їхавши на її терито
рію, ми перевели стріл
ки своїх годинників
на
дві години
назад.
Так
ОСЬ, робочий день там

Магазини у Польщі є і
приватні,
і
державні.
Черг у них,
практично,
не буває. Незвиклий до
великого вибору товарів
і продуктів харчування,
' радянський
покупець,
зайшовши в
будь-який
із них, губиться від по
баченого достатку.
На
прилавках є все — від
бананів до
відеоепаратури і засобів прийому
телепрограм через
су
путники зя язиу. До ре

Рятуймо природу
Восени минулого року у Херсоні
пройшла
на
уково-практична конференція з екологічної обста
новки на півдні України, на якій я був не тільки при
сутній, а й виступив з оглядом екологічних бід е
Південно-Бузькому річковому басейні.
Критичний
стан води Південного Бугу підтверджений результа
тами аналізу, проведеного влітку минулого року від
його витоку до кордонів з Одеською областю. Без
грамотне користування водними ресурсами,
еле
ментарне порушення водних зон по берегах Бугу і
його приток, скидання неочищених вод очисними
спорудами і суцільні захаращення узбережжя та лісо
захисних насаджень вздовж узбережжя і ярів — ось
звичне явище нинішнього природокористування під-’
приємствами, організаціями і прибережним
насе
ленням Побужжя.

ЕКОЛОГІЯ
...................... '“,м....

чі,

.то КОС^ІЧНОдлу

толе-

комітет. Серед них — ліквідація безграмотності всьо
го населення Побужжя у питаннях природокористу
вання, необхідність
вивчення
природоохоронного
законодавства, котрого не знають більшість керів
ників підприємств і організацій, керівники місцевих

Рад народних депутатів, колгоспів і радгоспів. Було
запропоновано органам охорони природи
України
розглянути доцільність багатьох існуючих нині ллотин на Бузі і його притоках з малопотужними ГЕС,
які майже нездатні виробляти електроенергію, але

ШОСТА СТОРІНКА
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Ціни на ринках і в ма
газинах цілком прийнят
ні для польського
по
купця. Про малозабез
печених піклується дер
жава. Так, літній матері
М. Абрамовського, кот
рого я згадував раніше,
пенсії, яку вона ~ одер
жує, і державної ком
пенсації
вистачає
для
того, аби найняти хатню
робітницю із числа сту
денток
і жити
цілком
безбідно.
Міста і села в Польщі
дуже чисті. Гарна
їхня
архітектура,
продумана
забудова. Тут бережли
во ставляться до лам яуок старовини.
Таке ж
ставлення й до екології.
Висока культура людей,
котрі
свято
бережуть
стародавні обряди, зви
чаї і традиції. Спиртне в
Польщі, крім пива, про
дається з 13 години до
6 годин ранку.
Однак,
я не бачив п’яних. Не
має там медичних
ви
тверезників. Тому тіль
ки одного разу
дове
лось побачити поліцей
ського
при
виконанні
службових
обов’язків.
Він перевіряв, чи є по
переджувальні дорожні
знаки на ділянці траси,
котра якраз ремонтува
лась. Демократія у Поль
щі, можна сказати, пов
на, а не половинчата чи
у
вибіркова, як буває
мас.
вплинуло
Позитивно
на економіку цієї невеликої країни
відкриття
для всіх своїх кордонів,
перехід на ринкові від
носини і
приватизація.
ЇОААУ

ЖИТТЄВИЙ

рівень

Мої друзі Мар’ян А6рамовські
та
А н джем
Ольшевські із Ольштина, Ян Налєпка із Глогу.
ва^ Мар’ян Зупа із Гдан.
ська, як» часто бувають
на змаганнях
у Радянському Союзі
і добре
знають
існуючі у
нас
проблеми, в один голос
говорили,
ЩО
такі ж
проблеми були і в Польщі. Наявний нині доста
ток досягнутий за
два
останні роки. Та я про
це знав і сам
із газет,
хоч розум відмовлявся
вірити,
настільки
вра
жали досягнуті
нашим
західним сусідом успіхи
за такий короткий строк.
Сьогодні Україна зна
ходиться на роздоріжжі
пиПеред нею стоїть
тання — куди йти. Я думаю, якби зона ~ пішла
шляхом сусідньої Польщі, було б зовсім непогано. Те, що сьогодні у
нашій країні
називають
«польською
моделлю»,
на ділі довело свою жит
тєздатність
і
вивело
Польську Республіку в
ряд цивілізованих країн
світу. Не знаю, як мож
на кваліфікувати існую
чий зараз там лад, але
при такому ладі я теж
згоден жити.
Чи врятує сьогодні ук
раїнський корабель еко
номіки, який невблаганно
опускається на дно, не
давнє введення купонів,
сказати важко, але не
гайно треба щось роби
ти. Далі жити так, як
живе нині
український
народ, — просто немож
ливо.

В. ЧЕБИШЕВ,
член Спілки громад*
єьнмж кореспондентів
СРСР

у

Олександрія.

редовище у низов’ях Побужжя.
Тому й винесена
пропозиція про створення Південно-Бузької басей
нової прокуратури, яка могла 6 по-справжньому на
вести^ порядок у цих питаннях.
Я багато розповідав про унікальність
Гайворонського водосховища, про гніздування у плавнях його
верхів я птахів і наявність побіля села Соломії і сепища Завалля рослин, які занесені в Червоні книги
к та України і окремих екземплярів рослин, кот
рі вважаються вже зниклими. Одним словом ство
рення Гаиворонського
регіонального
заповідника
стало уже необхідністю, однак оформлення цього
на ділі відверто затягується. У зв’язку з цим я звер
нувся з пропозицією про направлення сюди слеціалізованої експертної комісії, котра б вирішила що
Гя₽м°ебліТоИоГ ’°ЯОСХ,ОВИ^ (на ньому не проводили
ся меліоративні роботи більше 25 років а шао мулу
досягає чотирьох-п’яти метоівї
Л
’
Р
■■
щодо врятування Південного Буг?

оплати цих

послуг комсомольці І школярі зібрали
уже більше
семи тисяч карбованців.
У даний час наш комітет прийнятий
в асоціацію
«Врятування Чорного моря», Б яку
мунія, Болгарія, Угорщина Авгтг»;/ т Є ввійшли
--------Ру*
дсвія, окремі області Південної Укп/реччмна, МолЦі» з цих проблем буде проведена чНг‘ К°н<’,ерЄН'
березні цього року. Основне питання
У
обговорюватись, — Чорне моое «
’
б*яе там

Зараз обробляються матеріали про стан Південного
Бугу від села Холодець (витоку річки) до кордону з
Одеською областю і після чергового засідання ко
мітету вони будуть опубліковані в пресі і розіслані у
всі обкоми комсомолу п'яти областей Побузького
регіону.

ще не зрозуміли, що більшість річок _несуть
свої
брудні води у Південний Буг, чим відповідно за->
бруднюють Чорне море, прискорюючи його
заги
бель; не зрозуміли, що наш комітет якраз і органі
зований для роботи по оздоровленню Бугу, створен
ня на його берегах чудових місць відпочинку трудя
щих і глобального покращення вод Чорного моря.
Я розповідав учасникам цієї конференції про шість
основних питань, над вирішенням яких працює наш

Я ИX•

від самих себе

У своєму виступі я коротко розповів про те, ЯК
створювався комітет «За врятування Південного Бу
гу», про активну участь у його роботі школярів, ком
сомольців і великого кола громадськості.

У минулому році на загальному фоні роботи мо
лоді у питаннях охорони навколишнього середовища
негативно виглядає діяльність представників Кіровоградщини, особливо ГеЙЬоронського району. Неза
довільно ведеться ця робота і в Ульяновському ра
йоні, комсомольці якого так і не можуть вирішити
питання екологічної рівноваги і захистити річку Си
ницю від шкідливого впливу колгоспного
вироб
ництва. Молоді представники цих районів, на жаль,

Гюльщі *Лісрк»'>. Пе
саме тому я і не бачив
людей озлоблених, не.
вдоволених,
пригнічу.

баченню ведеться
при
йом тридцяти
програм
різних країн
світу.
чому я особисто псрепобуваши
в
копався,
гостях у свого давнього
знайомого, у минулому
відомого
мотогонщика,
Анджея Ольшевського.

йому потрібна наша реальна допомога'" МебвЗПЄЦІ<
Одним СЛОВОМ, конференціє Ки

Жаль тільки, що від
=«и„ „редет.х

суттєво забруднюють водоймища, перетворивши їх
у «водогноєвища». Майже всі такі плотини збудовані
без обвідних каналів і рибоходів, що призвело до
зникнення риби, розповсюдження синьо-зелених во

доростей, суцільних заростей і появи великих скуп
чень гризунів, а також розповсюдження лептоспіро
зу, від якого тільки в Гайвороні померло кілька чо
ловік. Поставлено, також, питання про роботу
Ла-

диженської дослідної теплоелектростанції (Вінниць
ка область), котра взагалі порушує екологічне се-
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Кіпоєл

булв АУ>Ке корисна.

продумати, иамітит» ....
Ч“' "6" «•
турботи за стан навколишнього се" ' ' »^«ародно,
чаток дійсного захисту природи !.Р А ВИЩа’ эа
ми справді хочемо залишити щоеА
ЩЄ Є’ Якщ0
нам, якщо ми справді хочемо бути зл«** Д'ТЯМ ’
ДОВГО і щасливо. ПрипОпл
У И 3ДОрОВИМИ, жити
на себе всі негативні «результа^
?₽иймаючи
«аної «діяльності». Давайте
И>> нашо’ Цивілізо-

• їй самій.

Аопо*ожемр зберегтись

член комітету «з в
Ьугу».
* я3а
м. Гайворон.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

А‘ ЧЕРЕНКОВ,
т.двнМОГО

ЗМІНЮЄМО ПРОФЕСІЮ

Тимчасово

КОРЕСПОНДЕНТ ПОВЕРНУВСЯ З ГАСТРОЛЕЙ

змінювати

професію кореспондента
на соліста, як для кого
але для мене було
так уже й просто.

Згодився
ДОВОДИЛОСЬ

тому,

не
що

різні
нарікання в адресу солістів, нібито еони обманюють людей, співають
мути

під фонограму І таке ін

ше. Звичайно, не без то
го, але...

Мені

пощастило.

Я

став членом
колективу
гумористичної, музичнорозважальної групи «Ре
зонанс»
при
відділі
культури
міськвикомкому.

Це молодіжний колек
тив. Існує недавно, ли

ше декілька
років,
та
вже сьогодні, треба ска
зати,
зарекомендував
себе позитивно
перед
глядачем. У репертуарі
виступів
групи
різно
барвність і професіона
лізм. Гастролі протягом

місяця
представлялись
на сценах багатьох рай
центрів
області і сіль
ських будинків культури.
Шоу-група «Резонансе
своєю
трьохгодинною
концертною програмою
порадувала
військову
частину
у
Кіровоград

ді.
Радісно, тепло
ві
тали артистів
зі йськовослужбовці та мешкан
ці військового містечка.
Сам начальник Будинку
офіцерів запросив «Ре
зонанс» аби ще приїз
дили з концертом.

Про діяльність цього
колективу я мав розмову з керівником «Резонансу» Галиною Катєкімою.

дозолені своїми гастро

тянової,

лями, вона відповіла:

нова,

ви

— Оцінку наших

ступів, звичайно,

дають

А ми

наші глядачі.

у

прислухає

свою чергу

неї і робимо

мось до

все, щоб наші

виступи

ще

цікавішими,

художньо

змістовніши

були

Галина

ми, — говорить

Сучасний

Катєкіна.

гля

дач потребує концертну
різножанро

програму

вого

пісень

змісту,

ганців,

з

і

розважальни

ми паузами тощо.

Ми не

хоч і боремось за зван

ня народного

колекти

ву. Та все ж серед нас
є і професійні

актори,

як, скажімо, виконавець

циркового жанру Тетяна

звичайно,

Слаква. Так,

циркові номери Т. Слак-

зи користуються симпа
тією у глядача,

схвально
глядачі

клоунів

також

відгукнулись

і

на

Руслана

виступи

Кріпа

ка, Юрія Мейстера, со
лістки Валентини

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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Мун-

О СЬОМА СТОРІНКА

Пахаря,

Вадима Товстогана,

го

лос якого неважко пе
реплутати з голосом ві
домого всім нам співа

Яремчука.

Назарія

ка

Чудовими

були і танці

народів світу:

Америки,

Африки, Молдови,

Ук

раїни, Грузії, Узбекиста

ну,

Індії та ряду інших

країн континентів.
Група

лишила

за

«Резонанс»

добрий

слід

і

згадку у глядачів сіл

і

міст

професіонали,

Віктора МунтяСергія

області.

Та

треба

вважати, що колектив у

нелегкій,

але

вдячній

дорозі. Долаючи її, він
удосконалюється,

отри

мує щоразу більше сво

їх прихильників. Це під
тверджується

тим,

що

глядачі із залу підійма

лися на сцену і в кож
ного учасника брали на
згадку автографи.

На
знімку:
грула «Резонанс».

шоу-

Л. САВИЦЬКИЙ.
Фото Ю. ГРЕСЬКА.

У чоро-еч^*^>У^С
«Монодий комунар» по.
ї яП^Ач¥«« Петра, збулось»,
ного щддіпом ««е^ХеТкЙ’чф^газХГяК

Та» говорите и* жорстокий споеідувач «нлуки нікого
новів «« июбнти«, а поет-любомнр, »кий »РЖИ ’Я0; й
цовій краплині відображенню любові до природи. Д»"
«вл. Боже. всім ген пювнти природу І в«е «уЩА-Д«-.
ранив тут нагадати про »апиие значення ирнтмніоа
публікацій Петра Сепедьвого-журнзпістз щодо «кмЛн

?Х“Х^її,’"

високоінтвлектуапені поезії «Кринице»,
вЛетілйі в тепер• вже не яетвти...»« «А може.-муї
він була скупою-.» проннтакі його болем за те.
«кому«» вже відбопіпо», аа «полем широким», з» «І»жсинем» криницею, що опинилась не кінцевій зупинці
«стомленого міста», та квітом мальви, м'яти.
Читачі ііМоподого комунара», де Петро Селецииий
опрацював бпнзвко Двс'вгн Провів, внЩбтй йоі-о: І
ного з аматорів у дослідженні прадавньої історії,
о що негодуют» поезії «АХ, Тнм.імие..з». «Берестечко, ■
«але і наді«», в йоури» як «дзвія
■ іф;
с поета не уславлення героїв Укржїйн та гшмИйнтм»
азгласимв рабів», що, вчинявши братовбивчий напад
нніх захисників Запорізької Січі, «від геройські
і ставажи». На мою Думку. пбвізй: «Чеканив Миясенна» продемонструвала Прихильникам илвлоозй :.внтоичений хист гЖта ствбршвйн:’:^
що просить музичного оформление. Хочеться
«це...» ;м^уіИйОму^й^;ЦШ«і«ЙІін| <пей:-4уй«і
Жррйанй.: ромай.' .рІМ :
Селецький »Н співець духовного Відродження
І. СВІЙ . талановитий гойрс до взоряиог»' лиу»
нГ ■ Духовної ІУкраїнЙ,їаби?.<зб»ре«и:
:

*'ї,о1и>ЛМ»«икий йо«г «не загубив««», бгх нітко вн:'
;,<’5₽ат’<м5* »*4 Щ* У*« знаний да.
•
«««»«» Кірпвоградщиня, пробивши
часописах, ви -Жовтень» :
РнХ тГЇ™-Д¥И*>’ЬИТ1’ вДнІп’>в“- «’иманахі «ві».
:
«
“елективних збірниках.
'
. Лщддм, що- спонідуют» примат

пі

по*’'4-демо“Р»»а і
дуь.ио ХфОі бездуховності» і ЙОГО І
МіН, гомін, шалений вітер...» зародж.
даному ти ?жиоещ>>,' Ного поезіт ,міпк»о
ЙГАПО,«’І
«₽Ч» *
що «болітиме н пектиме, яи про минуле
дба„.». Бо сталево віру« Петро, що без

минулого,' не. зазиети нам прогресу ■» м
" . поези «Рушник* Чітко лроввпжться ще
са поета, «душа якого — ви
■ ми тільки добро знаетьс» на чистих н
. здобутках народного' мистецтва й: ..г
мзе: й заклинає мас «крізь усі заметілі.
:ЖАйя Щдроджуаатм,:наию .захаращби«.
Особливо велемовно":'А

. ввн жберегти шмнігу нрапниму рідй«я' нрй->
...... »И
гфвяЛдй^М
ж ньому.імреднутта трур^щр н«к»С< збулось«. і?

лист
А може, есе було і справді сном?
Життя текло повільно, наче Сно ...
Така зійшла на літо люта суша,
Піп вже ночами снився
тільки дощ —

На мальви, на жасмин

і дику грушу,

На скам’яніле уселюддя площ...
А не було. Стужилася земля,
Трава стомилась пилом
припадати,
Та тільки ані краплі — звідсіля,
Од Снові — аж до батьківської хати,

Ні краплі од Дністра і до Дніпра,
Од Мени _ до Одеси й Ізмаїла,
Аж сонце мліло, зблідлий, майже білий,
Безпутний серпень мовчки
догорав.
Вмирали трави тихо — ледве чуть.
Стомились очі. Пам’ять задрімала.
І думав я: любові в світі мало,
Любові в світі мало, як дощу---

Тієї ж ночі гострий щем і жаль
Мене збудили. Билися у рами
Вітри з-за Снові.
Йшли дощі з громами
І лист від мами на вікні лежав»

Петро Селецький: «МЕНІ НА СВІТІ 6 КОГО ЛЮБИТИ...»
ПОЛОНЕЗ

Грав Грицько на баяні.
Сміялись дівчата —
Так, немов очерет шепотів
(їм доводилось тільки стрічати,
Проводжати ще час не приспів)...
Як звучав полонез!
Зорі біло ряхтілм.
Гей! Куди ж ви?! Агей...
Аж нема...
Щось казати мені ви хотіли,
Тільки — де вже те літо?
Зима...
З очерету
Вирізую дудочку справну.
Ой ду-ду, ой ду-ду — по льоду.
Обернуся: то ви?
По замерзлому ставу
Заметілі узори кладуть.

*

*

Тринадцять днів,
як знов мені на світі
смієшся й не минаєш...
Нащо ж нам
з чужого лроминулого століття
слова і сльози,
як дешевий крам?
І нащо нам болітиме й пектиме,
як про минуле вже ніхто не дба,
коли на нас сяйливими очима
вже зирить чотирнадцята доба?
Згоріло... Що ж,
нехай забудуть люди,
згоріло вмить — немовби зацвіло.
І вже нічого мовби і не буде —
так, як нічого мовби не було...
І лиш без тебе, в самоті
правдивій,
де біль, болить ще і тремтить рука,
тринадцять днів
я й досі нещасливий.
Не винен я — любов твоя така.

ВОСТАННЄ
М. Садовськім-Барілотті
#<<| доки ви захоплення вдавали,
І доки з себе корчили знавців,
Ця жінка грала,
Ні, вона не грала,
Вона жила — в життя наприкінці.
І ви, душею ниці і нужденні
Службовці, казнокради й холуї,
Чи ж відали, що то не мізансцени,
що то — хвилини величі її?
її народ із попелу повстане,
Із ним її свобода вознесе...
Та жінка знала:
все це їй востаннє,
Ще» слово, жест, іще сльоза — і все!
Чи ви змогли б, чи ви отак зуміли б
Ту найдорожчу, ту останню мить
Віддати іншим? Скільки треба «илиі
Це «же не п’єса,
ифіття болить.

...Вона померла. Не журімся, браття!
Завіса впала — долі марний знак...
Хіба заради грошей,
слави й шмаття
Жили отак і помирали так?

БЕРЕСТЕЧКО.

ПЕЧАЛЬ І НАДІЯ

П. СЕЛЕЦЬКИЙ

*

*

*

Невловима така екологія,
Непримітна, найменша із рік —
Річеня з берегами пологими...
Хтось її вже й болотом нарік.
Диво-рїчка блаженної пам’яті —
Наче здогад про справжню ріку.
Тихий привид прозорої заводі.
Срібноперий карась на гачку.
Безіменна, ніким не оспівана,
За дощами замулена глиб.
Говорили ж: «Зоремо,
посіємо,
То й на березі виросте хліб!».
Я дивився на падчерку-річечку,
Очерет сиротливо шумів.
І жовтіли стебельця, як свічечки,
Во спасіння реліктів-сомів.
Во спасіння лящів і плотвички.
Во спасіння лелек і качок.
Во спасіння маленької річки.
Во спасіння степів і річок...

МИТЬ

відтануло. Розтануло. Не стало.
У ковилі згубилось — і нема.
Питало, розпиталося, спіткало
І — обняло руками обома!
Коли на голос
дивний і свавільний
Ввіходив я у шелестіння трав,
Як юний вітер,
а чи подих вільний,—
Ні в кого я дороги не питав.
Було правічне. Виплекане.
Щемне.
Гірке й солодке.
Голос тих годин,
Коли тобі,
моя пахуча земле,
3 усіх мільярдів
снився я один...
ПЕРЕДЧУТТЯ

Передчуття раптово серце стисло.
Ще мить... І що? Не знаю. Постривай!
Все сповнене прихованого смислу.
Ще мить — і що? Невже лиш миті край?
Невже усе, що у мені родилось,
що проступало в думці і в очах, —
це тільки снігу проминуща білість
та лет стрімкий і мимовільний страх?
Невже моє передчуття нового,
великого й не звіданого ще —
це тільки нитка прядива того,
що так бездумно сіра доля тче?
Ні-ні, не так! Бо чуєш: гомін, гомін,
шалений вітер... Срібна річки креш
І силуети чи то хмар, чи домен...
І світ новий, в якому ти живеш...
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Збілілі простори.
За спиною — Корсунь
і Канів.
Дивлюся на золото
золотобанних церков.
Не.добрий, не злий, не забутий,
але й не коханий.
Проїжджий — і вільний
од болю,жалю
і оков.
Коли пам’ятаєш,
то це вже із нами
бувало...
Тримай мене міцно, тримай мене, серце,
тримай!
Над Києвом небо схилилось
блакитним овалом,
І дивиться Київ з-під неба
на степ і курай.
Огляньмося разом.
Огляньмося й ми
на збіліле —
На Корсунь і Канів,
на Тясмин, Синюху
і Рось.
Аж ген у степу ми востаннє
жили і любили...
Огляньмось на себе.
Радіймо,
що все відбулось!
Усе відбулося.
І, може, для когось наука.
Хоч дикі степи
пам’ятають іще й не таке...
О добра моя — наче поле
збіліле м’яке...
О вічна моя — мов стріла
із ординського лука.
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Вже полковник Михайло Чернота
не хтів одступати.
Відступитись—не міг. Він сказав:
«Я стоятиму тут!».
Усміхнувся король. І ударили
разом гармати.
І сахнулась луна від Дніпра
аж за Віслу і Прут.
Там же триста смертей
обнялося і триста любовей!
А пекельний полковник
пекельний підняв ятаган—
І Вікторія, жінка, що стала
для нього журбою,
Доторкнулась крізь рану
до серця н’егоєних ран...
Там три сотні пекельні
кривавились грізно чубами
І, картеччю посічені, піки
стискали в руках!
Піднялися шаблі,
І дороги назад відрубали,
їм не треба доріг. Вони вдалеч
ішли по роках...
А полковник Михайло стояв
у крові по коліна
І крізь сльози криваві сміявся,
бо плакать не вмів...
А за даллю йому
голубіла його Україна
Серед лютого розбрату —
в чорній сутані димів.
Там, у тій далині,
кобзарі йому славу
співали.
Там три сотні вставало
у рокоті болісних струн—
І безгласні раби
під геройські хоругви
ставали,
І полки шикував
коло Білої Церкви
Богуй!

Ті, хто відбув, — невже минули всує,
Як тирса під копитами орди?
А як же ті дороги й ті сліди,
Що ними вже безпам’ятсво танцює?
Що значать очі молодих світів,
Де іскри страху
із кострищ новітніх,
Де сніг зневіри, наче цвіт на вітах,
Де болю цвіт і в суєслав’ї слів?
Це ж звідки голос: давнього нема?
На тирсі кров’ю писані знамення
Ти не узриш,
якщо забув імення,
В якому пам’ять поколінь дріма.
Вони пішли, відбувши... Ти ще тут.
Вони в тобі — чи ж відаєш, навіщо?
Тобі у спину дикий вітер свище
З віків орди,
де пам’ять роду тнуть
Чужі мечі... Там тисячі волань,
Там і твоє, прип яте до руїни
Де Чураївни голос — як билина
На полі брані,
рабства і ридань!
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Міс Фокс

і

—

цікава

сорокарічна
жінка
з
ледь помітною сивиною
у волоссі — була
осо
бою доволі забезпече
ною. Вона жила у пре
красно
умебльованій
квартирі у самому цент
рі Нью-Йорку, в масив
ному, старому будинко
ві. На першому поверсі
будинку розміщався су
пермаркет, а вище, на
наступних — бібліотека,
косметичний салон і пер
шокласний ресторан. Все
це давало
можливість
міс Фокс жити, майже
не виходячи з будинку.
Вона, власне, так і роби
ла, якщо не брати
до
уваги прогулянок із со
бакою — так
сталося,
що її єдиною радістю і
другом була чорна кім
натна собака Ванеса.
Навесні 1943 року один
штабний капітан запро
понував міс Фокс руку і
серце. Він подарував їй
обручку. Однак два мі
сяці потому капітан, який
знаходився на той час у
Вірджінії, тяжко захво
рів. Пробувши
деякий
час у лікарні, він помех
їм так і не вдалося по
бачитися перед смертю.
Обручка
була
дуже
гарна — золота змійка,
усипана смарагдами, в
центрі
якої
чаруючи
зблискував великий діа
мант. Міс Фокс ніколи
не знімала її. Лише об
ручка,
собака
і
Едді
Макмагон — він,
що
правда, дещо інакше —
викликали цікавість міс
Фокс.
Одного вихідного дня
на початку квітня
Едді
несподівано завітав
до
неї.
— Міс Фокс, — роз
почав він, — чи не мог
ли б Ви позичити мені
50 доларів? — Хлопець
знітився. — Мені дуже
потрібні гроші.
Я Вам
поверну їх... через 2—З
тижні. Сьогодні я обо
в’язково мушу відісла
ти гроші... Він раптом
замовк.
Міс Фокс намагалася
лишатися
спокійною.
Прохання ліфтового Ед
ді не дуже здивувало її.
— Чому Ви вирішили
звернутися до мене?
— Я намагався десь
дістати
грошей. Віддав
у заклад годинника. По
зичив і в касі профспіл
ки. Але... мені
не ви
стачає 50 доларів.
— Кому Ви
повинні
відіслати гроші?
— Моїй дівчині,
—
почав було він, але, за
бачивши як вона невдоволено накопилила
гу
би, швидко додав:
—
Вона в санаторії. Дер
жава оплачує лише по
ловину витрат по її ут
римуванню, а я мушу ви
платити решту.
— Ви заручені?
— Так.
Міс Фокс смикнулась,
мов її стьогнули бато
гом.
— Я не можу Вам по
зичити 50 доларів. Вам
що, не вистачає
вашої
платні? Не забувайте, що
в мене також обмежені
доходи.
Та Едді не ^слухав її.
Він дивився на щось по
за її спиною. Міс Фокс
обернулась
і побачила
на столику свої
рука
вички і сумочку з кро
кодилової шкіри. її ки
нуло в жар. Але
вона
одразу ж взяла себе в
руки. «Смішно, — поду
мала вона, — звідки йо
му знати, що я щойно
зняла з рахунку значну
суму?».
— Дуже шкодую, —
повторила вона, — але
я не можу позичити Вам
грошей.
— Нічого міс. /Лені
мабуть, не
слід
булз
статися до Вас з по

дібним проханням.
Едді вийшов, обереж

но причинивши за
со
бою двері. Настрій у міс
Фокс зіпсувався вкінець.
Вона випила чарку брен
ді і пішла до спальної
кімнати — перевдягну
тися. Трохи згодом вона
вийшла з будинку,
ве
дучи за собою Ванесу.
Надворі щойно
про
йшов дощ. Після дощу
напрочуд легко дихало
ся. Міс Фокс здавалося,
що з нею має трапитися
щось незвичне, і вона з
радісним
хвилюванням
чекала на це. Вона ішла
по західній стороні ву
лиці, тому, що ця сто
рона була значно краще
освітлена. Міс Фокс від
далилась від своєї
до
мівки вже більш, як на
пів-мілі. Освітлена
від
стань закінчилась,
далі
починалася пітьма. Міс
Фокс немов стояла за
раз на кордоні між піть
мою і світлом. Далі йти
вона не
наважувалась,
але
Ванеса
тягнула її
вперед.
— Ну, добре, — ска
зала собі міс Фокс, —
дійдем лише он до того
дерева,
а потім — назад.
Однак до дерева во
ни не
дійшли.
Чиясь
сильна рука схопила міс
Фокс за комір, з силою
смикнула назад і затули
ла їй рота. Вона спробу
вала крикнути, але
не
змогла вимовити ні зву
ку. Останнє,
що
вона
почула,
було
жалібне
скавучання Ванеси. Піс
ля цього міс Фокс не
мов полетіла у глибоке
провалля.
Прийшовши до тями,
вона зрозуміла, що все
ще лежить на тротуарі.
Поруч з нею стояв двір
ничий будинку, в якому
вона мешкала. Ліва ру
кавичка валялась на бру
ківці, а обручки
з діа
мантом на руці не було.
Не було і сумочки з кро
кодилової шкіри, в якій
лежали 180 доларів. Все
це вона розповіла слід
чому Кірбі, який півго
дини потому прибув до
її квартири. Грошей во
на не жалкувало. Єдине,
>-ого вона бажала, — це,
щоб їй повернули обручкч. Кірбі запевнив,
що
намагатиметься зробити
все можливе, щоб зна
йти злодія.
— Спробуйте-но опи
сати його зовнішність,—
запропонував він.
— Сильний, не дуже
високий. У нього кашта
нове волосся, — відпо
віла жінка.
— Як він був одягне
ний?
— Не запам’ятала. Але
рукав у нього
був
з
якоїсь грубої тканини.
— Він що-небудь ска
зав?
— Ні. Я чула тільки
гавкіт собаки. І ще од
не: я ніяк не
розумію,
чому це Ванеса почала
гавкати тільки тоді, ко
ли він на мене напав.
— Я теж подумав про
це. Окрім того, грабіж
ник'зняв
з Вас
тільки
ліву рукавичку,
немов
знав, що Ви носите об
ручку на лівій руці.
Вона
промовчала,
а
слідчий,
задавши
ще
кілька запитань, і на тім
завершивши „ розмову,
побажав міс Фокс спо
кійної ночі і подався на
зад
до
поліцейського
управління.
Міс Фокс лишилася у
квартирі одна. Вона змо
рено дивилась перед со
бою, не помічаючи звич
них речей хатньої об
становки. Едді. Що ж, це
було логі.чно. Але вона
буде мовчати. Якщо по
ліцейським вдасться йо
го піймати — добре. Це
їх справа. А їй хотілося

лише
одного — отри
мати свою обручку. Міс
Фокс здавалося, що во
на
знає,
як добитися
свого.
Вночі
зателефонував
Кірбі і повідомив,
що
їм вдалося спіймати гра
біжника в одному з ба
рів на 20-й авеню. Міс
Фокс була
розчарова
на. «Ні, — відповіла во
на поліцейському, — ні,
вона впевнена, що це не
той».
Наступного ранку во
на
піднялась
близько
10-ї години. Едді ось-ось
мусив з’явитися на ро
боту. Міс Фокс сказала
двірничому, що
бажає
бачити ліфтового. О пер
шій годині у двері по
стукали.
— Ви, очевидно, вже
знаєте про те, що тра
пилося? — запитала во
на Едді.
— Так, міс.
— Отже, Вам відомо,
що у мене вкрадено об
ручку і гроші?
— Так.
— Добре. Я хотіла б,
щоб Ви мене вірно зро
зуміли. Грошей мені не
шкода, мені хотілося б
повернути
собі
тільки
обручку. Поліції відомі
зовнішні прикмети гра
біжника, і для нього бу-
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ло б доволі небезпечно
намагатися спродати ту
обручку!
— Звичайно.
— Отже, йому було б
вигідніше повернути ту
обручку мені. Ви розу
мієте мене?
Едді замислився.
— Я готова заплатити
500 доларів тому,
хто
поверне обручку.
Едді мовчки піднявся і
попрямував до виходу.
— Сподіваюсь,
його
відшукають, — буркнув
він замість прощання.
Годину потому
двір
ничий доповів міс Фокс,
що її викликає Кірбі.
— Чому вчора, близь
ко 2-ї години дня, до Вас
приходив ліфтовий?
— А чому Ви мене
про це запитуєте?
— Просто цікавлюсь з
професійної точки зору.
Макмаган сумлінний ро
бітник, але йому потріб
ні зараз гроші. Він брав
у Вас у борг?
. — Отже, Ви все ж та
ки докопалися. Що ж, я
можу Вам дещо розпо
вісти. Він просив пози
чити йому 50 доларів.
— І Ви дали йому їх?
— Ні.
У кімнаті
запанувала
тиша. Потім Кірбі
спо
кійно запитав:
— Цією людиною був
Макмаган?
— Я вважала, що до
цього справа не дійде.
Навіть
запропонувала
йому певну суму, якщо
він
поверне
обручку.
Він відмовився.
— Ви певні,
що гра
біжником був саме ліф
тер?
— Так, це був Едді, —
промовила вона і навіть
не зрозуміла, що у цю
мить
перетнула свою
власну межу
між світ
лом і пітьмою.
Під час суду міс Фокс
жодного разу не гляну
ла в його бік. Справа
вирішилася швидко
—
хлопець
не мав
алібі.
Його було засуджено чи
то до трьох років ув’яз
нення, чи то до одного
року ув’язнення і двох—
умовно: міс
Фокс
не
зрозуміла.
Минуло літо, надійшла
осінь. Однак вона
ще
не мала ніяких відомос
тей щодо своєї обручки.
Кірбі повідомив, що Ед
ді
вперто
заперечує
свою провину.
Одного дня, у листо
паді, до
неї
прийшли
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двоє поліцейських і' по
прохали її завітати
до
слідчого відділу. Там на
неї чекав Кірбі.
— Ми відшукали Вашу обручку.
— Я була певна,
що
Едді рано чи пізно
зізнається.
— Помиляєтесь,
міс
Фокс. Макмаган не має
ніякого відношення
ДО
цієї справи. Ви пам’ятає
те того чоловіка, якого
ми Вам показували? Він
спіймався
на
іншому
злочинові, і у нього в
кімнаті "знайшли
Вашу
обручку.
Грабіжник
у
всьому зізнався.
Міс Фокс роздратова
но промовила:
— Що ж, я, можливо,
помилилась. Але не на
вмисне. Якщо це все, що
Ви маєте сказати
мені,
то будьте ласкаві,
по
вернути мені обручку.
Едді
повернувся
на
службу за тиждень до
Різдва. Міс Фокс поміти
ла,
що він
змінився.
Його посмішка стала ні
би застиглою, а очі —
скляними. Нічого, вона
спробує
зробити
так,
щоб усе знову було, як
раніше.
— Я хотіла
сказати,
Едді, що мені важко бу
ло
давати
свідчення
проти Вас.
Але я вва
жала, що
говорила іс
тину.
— Звичайно, міс Фокс.
— Це було
жахливо
для нас обох. Краще не
згадувати
минулого
і
розпочати все спочатку.
— Так, міс.
— От -і прекрасно. Ва
неса, як завжди, чека
тиме на Вас увечері.
— Міс Фокс, я більше
не. буду виводити Вашу
собачку на прогулянку.
— Очевидно,
Вас не
влаштовує винагорода?
— Ні, просто зараз ме
ні цілком вистачає гро
шей, які я заробляю, як
ліфтовий. В мене більше
немає ніяких додатко
вих витрат.
— А як же Ваша наре
чена?
— Вона померла.
Не прощаючись, Едді
пішов з кімнати міс Фокс.
О другій годині міс
Фокс одягнулась і
по
прохала двірничого пе

реказати Едді, що
ба
жала б порозмовляти з
ним. Він з’явився о 4-й
годині. Міс Фокс не за
пропонувала йому при
сісти.
— Я думала про Вас,—
промовила вона. — Ме
ні хотілося б Вам допо
могти. Як я Вам уже ка
зала, я збиралась вру
чити 500 доларів тому,
хто поверне мені обруч
ку. І я відклала ці гро
ші. Вважаю, що найкра
ще буде, якщо їх візь
мете Ви. Прошу!
Вона протягнула Едді
конверт.
— Хай це буде різдв’яний подарунок від мене.
— Дякую Вам, міс.
Коли він пішов, на ду
ші в неї полегшало. Во
на випила склянку чаю і
спокійно заснула.
Увечері, коли вона ви
вела Ванесу
на прогу
лянку, Едді
як раз за
кінчував роботу. Надво
рі
йшов сніг.
Ванеса
тягнула
її на
західну
сторону
вулиці.
Міс
Фокс не хотілося
про
тивитися їй, тим більше,
що настрій у неї сьогод
ні був
чудовий.
Вони,
дійшли до освітленого
простору і зупинились,
як завжди, між світлом
і темрявою. Лише в де
кількох
кроках
звідси
було місце, де її було
пограбовано. Міс Фокс
відчула легке занепоко
єння.
— Ну, а тепер час вер
татись, — мовила вона
до собаки.
Тут її зупинив якийсь
чоловік. Він підійшов до
них зовсім нечутно. Во
на скрикнула’.
Чоловік
затиснув їй рота і з усієї
сили штовхнув У груди.
Міс Фокс впала на спи
ну. Вона встигнула крик
нути ще раз.
Останнє,
що вона чула, був гавкіт
Ванеси.
Коли двірничий
зна
йшов її, було вже пізно.
Вона лежала на спині і
холодні сніжинки пада
ли їй прямо у широко
розплющені очі. В її ру
ці, яка вже почала холо
нути,
був
затиснутий
конверт з п’ятьма папір
цями по сто доларів.
Переклав
В. ЩЕРБИНА.

G ДЕВЯТА СТОРІНКА

І

увагу на групу каратеїстів, яку очолював лікартравматолог дитячої об
ласної
лікарні,
член
КПРС Володимир
Сав
ченко. І хоч ніяких кри
мінальних дій у діяльнос
ті колективу не було, а
на республіканських зма
ганнях він виступав від
ДСТ
«Динамо», секція
все ж була заборонена,
а Володимир
Васильо
вич — суворо поперед
жений. Тодішній
«Мо
лодий комунар» одразу
відреагував
критичною
статтею «Чи це те кара
те?», у дусі
черненківської постановив
Після
цих подій
кіровоград
ським ентузіастам карате-до довелося «йти у

Зважаючи на побажанчмтачів,
починаємо
друкувати серію мате
ріалів про створення у
каКіровограді школи
рате-до сьотокан.
А
спочатку,
мабуть,
варто трохи розповісти,
як виникло це
бойове
мистецтво, навколо яко
го є так багато поляр
них думок, і яке у нас,
як і безліч інших явищ,
спочатку
забороняли,
потім дозволили, потім
знову забороняли, і ось,
нарешті, схоже, що за
бороняти більше не зби
раються.
У 720 році в японській
хроніці
середньовічній
(«Душа
«Ніхон
соку»
Японії»)
розповідається
про самурайські змаган
ня з боротьби
без за
стосування зброї.
1256 року монах Мер
Хін Дас приносить
на
острів Окінава (архіпе
лаг Рюкю)
знання
ки
тайського бойового мис
тецтва. Пізніше сюди ж
у 1392 році переселяє
китайських
ться багато
принесли
сімей, котрі
знання сьоріндзі-кемпо
(японська назва
китай
сько] бойової
системи
Шаолінь-цюань-фа).

Після низки
заборон
володарів Окінави на но
сіння
холодної
зброї,
з’являється
модифіка
ція системи самозахисту
без зброї, яку місцеві
селяни
називали
«ТЕ»
(рука).
Одночасно
проходив
розвиток системи
БУДО, у якій для
використовувались
лянські знаряддя праці.
Окінавське бойове мис
тецтво того часу
мало
назви Окінава-те, Шуріте (за назвами міст ост
рова Шурі і Наха), а та
кож То-те (чарівна ру
ка) і Томарі-те (за наз
вою провінції, в яку вхо
дили міста Шурі і Наха).
У 1722 р. мешканець
о-ва Окінава Сакугава у
м. Шурі відкрив школу
бойового мистецтва, яко
му навчався у Китаї. Са
ме він і застосував впер
ше назву «КАРАТЕ».
1830 року окінавський
сановник Сонон Мацумара був відправлений до
Китаю з метою поглиб
леного
вивчення
сьо
ріндзі-кемпо. Повернув
шись через 10 років, він
заснував школу ШОРІН-

РЮ - ІГОКОКУАН - КА
РАТЕ.
У 1848 році Мацумура був офіційно при
значений головним
ін
структором бойових мис
тецтв Окінави. Його учнями стали Імосу Анко
(Яцусуна) та Азато (Ясузато) — майбутні вчите
лі засновника сучасного
карате-до,
японського
поета та філософа Гічіна Фунакосі, який ство-

проеідний

тодичне керівництво сек
ціями сьотокану в
Кі
ровограді, допомагав
в
організації
міжнарод
них спортивних таборів,
доводив інформацію про
чемпіонати
Європи
та
світу.
♦

*

*

I ось Володимир 8 асильович вдома. Тут він
очолив групи
каратеїстів.
Коли
я
вирішив
написати про цю люДину,
то, чесно
кажучи,
спочатку
дивувався. Ну чому, думалося, він не облишив наше
місто, не поїхав у будьякий розвинений центр,
де
б міг
розгорнути
справу, маючи більший

лений у безмежжя Кос
мосу. Кінцева мета
—
не більш не менш — ду
удосконалення
ховне
людей, намагання витягти їх з кризової ями, у
нині опинились
котрій
ми всі. Засоби — прос
ті, конкретні й чіткі ре
альні дії. Якщо, напри
клад, ви побачите взим
ку незнайомих
людей,
які чомусь босими біга
ють по снігу чи холод
ному
асфальті, то
не
дивуйтесь — це
його
учні.
А
інтерв'ю — воно
майже вийшло «з друго
го заходу», коли ми вдо
ма за чашкою чаю роз
глядали журнали, міжна
родну кореспонденцію,
кольорові фото та його
картини з чисто
япон
ського виду
мистецтва
«осі-е» («випекла
кар
тина»). Не знаю, як що
до канонів образотвор
чого мистецтва, але ре
тельності, уваги та пра
целюбності така робота

стиль

СЬОТОКАН-РЮ.

У травні 1921 р. крон
принц, майбутній
імпе
ратор Хірохіто був при
сутній під час
демон
страції карате-до у зам
ку Сюрі. Саме це й ви
рішило долю
бойової
системи. У 1922 р. від
булась перша
публічна
демонстрація карате у
м. Кіото. Г. Фунакосі був

— Тому, що, знаходя
чись в ізольованому сві
ті нашої держави, лю
ди не можуть
вільно
спілкуватись з фахівця
ми інших країн. Та й
японці до нас не мають
підпілля»,

тренуватись

у

лісах та підвалах.
Цей вид єдиноборства,
який є невід’ємною част
кою багатющої культури
Сходу, був чомусь
за
боронений лише у двох
країнах світу — СРСР та
Чілі. Карате поверхово
розглядалось як
набір
жорстоких ударів,
різ
номанітних
трюків та
культу грубої сили. Ці
каво, що з того ж при
воду у Китаї був забо
ронений бокс.
Відповідаючи прихиль
никам
поглядів.

з того зиск та можли
вості? На це питання він
відповідає
однозначно:
«Я тут живу!».
Під час першої зуст
річі він
вразив
мене
своєю
енергійністю
і
щирістю. Ця людина —
вулкан енергії. До того
ж, у нього таке відкрите
обличчя і чесний погляд,
що йому одразу хочеть
ся вірити. Таке, погодь
тесь, вже
не так часто
тому
зустрічається,
а
іноді дещо дивує,
Немов би відповідаючи на
це, одного разу він ме-

]

вимагає чимало.
Його
нинішня
вчителька
з
цього мистецтва Котогьо
Хасімото,
відзначивши,
що у своїй роботі
він
відійшов від
класичної
техніки,
використовую
чи елементи ліпки, по
радила створювати кар
тини на українські
на
ціональні теми. І він по
казує ескіз
майбутньої
картини — гарна укра
їнка
у
національному
вбранні...

— Володя, а з чого Ви
починали своє навчання
бойовим
мистецтвам
Сходу!

знімну: Тосіхіро МОРІ та

запрошений у Токіо, де
разом з кільком^ учня
ми заснував
невеличку
секцію у залі при храмі
Мейсей Дзигу і одночас
но займався
пропаган
дою та поширенням ка
рате-до у столичних уні
верситетах.
У 1936 р. у Токіо було
побудоване перше
додзьо для занять каратедо, яке отримало назву
«сьото-кан».
*
* *
А тепер облишмо да
леку Японію та повер
німося до рідної
Кіровоградщини.
Наприкінці 70-х років
карате робило у нас пер
ші кроки, створювались
перші
секції.
Однак,
внаслідок негативної ді
яльності
створеної
у
країні Федерації карате
на
чолі з її
головою
А. Штурміним
та зло
вживань на місцях, у
1983 р. викладання ка
рате-до у СРСР було за
боронено урядом.
Місцеві правоохоронні
органи звернули
свою

зняли чорний пояс, який
він отримав у Польщі, й
дали 6-й к’ю (білий по
яс), оскільки
японська
дан-колегія
вирішила,
що його техніка не від
повідає такому
рівню.
А московських інструк
торів по карате-до сьо
токан, які
приїхали
у •
спортивний табір отри
мувати дани,
на третій
день відправили додому
без поясів. А це ж чле
ни збірної країни! Вони
займали призові
місця
у Белграді...

— Та чому ж таке від
бувається!
о

Приблизний переклад
з японської: — СЬОТО—
«шепіт лісових
дерев».
«КАН» — священний зал
для занять бойовим ми
стецтвом.

розповсюдШироке
ження карате-до сьотокан бере початок з 1902
року, коли воно експериментально було включене у навчальну
програму середньої школи
та педагогічного учили
ща префектури Окінава.

і у травні 87-го мені їх
показали: у першому ж
бою зламали ребра з
обох боків на рівні сер
ця. Від болю я плакав
прямо у залі, хоч і на
магався стриматись.
Та
більше не просив ні ко
ричневого, лі навіть си
нього
пояса,
а тільки
працював по два трену
вання щодня.
Аналогічний приклад:
цього літа на атестації
по караке вадо-рю
з
нашого
співвітчизника

Володимир

САВЧЕНКО.

Гічін Фумакосі говорив: ні сказав: «Я живу чес
«Було б помилково так
но, а тому жодного сво
думати про карате-до—
го кроку не приховую».
це тренування у повсяк
Спочатку у нас не ви
денному житті тіла й ро
йшло ніякого
інтерв’ю.
зуму в дусі скромності,
Здавалось, він вихлюпнув
здатності
в
критичних
на мене одразу все, що
ситуаціях повністю від
мав. Але з часом дове
датися справі
справед
лося впевнитись, що він
ливості».
завжди такий, як у той
*) За матеріалами ін
вечір, і для кожного при
формаційного листка Кі
діляє часу, скільки мо
ровоградської обласної
же: одночасно встигав
федерації карате-до сьозайматись
фінансовими
токан.
справами школи, давати
консультації
початків
*
*
*
цям, вкладав власну ди
Нині
у
Кіровограді
тину відпочивати, потім
секції карате-до сьотооглядав комусь травмо
кан очолив
Володимир
вану ногу, не забуваючи
Савченко, який
нещо
й про відвідувача, тобто
давно
повернувся
з
про мене.
Угорщини, де навчався
«Я
мрію
збудувати
бойовому
мистецтву у
храм!» — сказав він ме
Тосіхіро Морі (6 дан
ні, малюючи зображення
ІКА) і навіть займав 4-те
того, що він хоче ство
місце у виконанні ката
рити у вигляді буддист(формальних вправ) на
ського
храму:
міцний
чемпіонаті
Угорщини.
фундамент, яруси, побу
Під час свого навчання
довані один на одному,
у Центральній школі ка
медитаційний центр ок
рате-до
у
Будапешті
руглої форми, який міс
В. Савченко через лис
тить у собі Вчителів, І
тування здійснював ме
нарешті — шпиль, наці

— Першими
моїми
вчителями в Одесі, де
навчався
в медичному
інституті, були студенти
з Домініканської
Рес
публіки Еміль Васкес та
Фредді Надель, з яки. ми ми займалися кемпо.
Коли вони закінчили на
вчання, нашу групу очо
лив студент з Алжіру з
чорним поясом по карате-до
сьотокан.
А
з
1978 до 1987 року я зай
мався
таеквон-до
під
керівництвом
афганця
Саід Алі Чалілзаде, який
навчався у КІСМі. І весь
час мріяв
виїхати
за
кордон для
професіо
нального
удосконален
ня. Зібравши інформа
цію по
соціалістичних
країнах, де я міг би пра
цювати лікарем,
зупи
нився на Угорщині, єди
ній країні, де японці ви
кладають карате та про
водять атестацію. Так я
став працювати за
лі
карським фахом
орто
педа-травматолога
У
Центральному госпіталі
Південної групи військ
у Будапешті
та займа
тись у школі карате.

— Чи починалося це
з якихось труднощів!
— Почалося з того, що
з мене зняли коричне
вий пояс;
який я вже
два роки гордо носив у
Кіровограді,
викинули
мої атестаційні листи на
3-й
к’ю і,
пов’язавши
білий пояс,
примусили
навчатись разом- з діть
ми. Згодьтесь, що у 33
роки не зовсім зручно
вчитись разом з 10-річною дитиною.
Гордість
вимагала великих висот,

великого бажання їзди
ти. Саме це
доводить
до самозвеличення
та
вигадок щодо
техніки
та філософії карате-до
при відсутності найеле
ментарніших знань. Кла
сична хвороба: «якщо я
тренуюсь 10—15 років,
то я майстер». Звідси—
«учительство»
й «данство». Але це можливо
лише у нас на рівні ра
йонного центру, а
там
дуже швидко все пояс
нюють, і не у спортив
ному спаррінгу на тата
мі, а у додзьо при за
чинених дверях.
Якщо
ти майстер, то зможеш
вижити, якщо ж ні... Най
кращий наслідок — по
ламані ребра.

— А чому вибирали
саме Угорщину, а не
Польщу чи Болгарію!
— Сьотокан є у всіх
колишніх соцкраїнах, але
викладання його
япон
цями з ІКА (Японської
асоціації карате-до) про
водиться лише в Угор
щині, там також збирає
ться
дан-комісія,
яка
складається
тільки
з
японських
інструкторів
ІКА. Жоден «чорний по
яс» Угорщини,
Польщі,
Чехословаччини не має
права бути присутнім чи
/роздавати» пояси
по
інакше вони
;.£уДУть зватися — поль
ський,
чеський
і т. п.
Найпочесніша атестація
— у Токіо, але жоден з
каратеїстів цих країн не
отримав у Японії пояса,
та й перебування там
продовжується не біль
ше 10 днів.
Нещодавно
створена
Болгарська
федерація
карате теж шукає вихо
дів на Японію через мо
го вчителя Кароя Бьоржея, оскільки сьотокан
у Болгарії слабо розви
нений.

Т. ЛЕОНІДОВ.
(Закінчення читайте
у наступному номері).

1« ■ ПІМ*

ДЕСЯТА СТОРІНКА

Є

2 ЛЮТОГО 1991 РОКУ

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ту

*
вівторок
5 ЛЮТОГО
▲ УТ

понеділок
4 ЛЮТОГО
А УТ

16.00 — Новини. 16.15 — Кон
курс бальних танців. 17.00 — Телефільм «Таушен». 17.30 — «Народознавство». «Свято в нашому до
мі». (Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.00 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.15 —
«Земле, моя». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — Кон
церт Республіканського
центру
мистецтв. 20.20 — Науково-попу
лярний фільм. 20.40 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Чемпіонат СРСР
з баскетболу. Чоловіки. «Будівель
ник» — «Динамо» (Москва). 21.35
— Музичний фільм «Пшеничне пе
ревесло». 22.00 — Художній фільм
«Діамантове кольє на високих гру
дях». 23.10 — Вечірній
вісник. І
23 40 — «Нічний телезал». Худож-|
ній фільм «Запам’ятайте мене та
кою». і серія.

А ЦТ (І програма)
16.30 — «Приватизація?». Про по
шук ефективних шляхів розвитну
на НВО «ЕЛМА». 17.00 — Дитяча
година. З уроком французької мо- (
ви. 18.00 — «Контакт». Економіч
ний огляд. 18.15 — Прем’єра доку
ментального телефільму «Прими
рення через кордони». Фільм 1.
19.00 — Хвилини поезії. 19.05 —Пре
м’єра
художнього
телефільму
«Гегмен». 1 серія. 19.35 — До 75річчя кіностудії ім. М. Горького.
Художній фільм «Доля резидента».
1 серія. 21.00 — Час. 21.45 — Пре
м’єра вистави театру ковент-гарден «Казни Гофмана».
Музика
Ж. Оффенбаха. 0.30 - ТСН. 0.45Нічне ТБ. «Сусіди». Художній теле
фільм. 1.50 — Документальні те
лефільми.

А ЦТ (II програма)
18.20 — Телестудії міст
РРФСР.
«Фактор». (П’ятигорськ). 18.40 —
«Алло, вас чую». Мультфільм. 18.55
— Музичний телеабонемент. Пре
зентація російського національно
го симфонічного оркестру у Вели
кому залі консерваторії. Переда
ча 1. 19.55 - Колаж. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — «Вертикаль».
«Нехай б’ють
мене... сильнішим
буду». 21.00 — Час. (З сурдоперекладом). 21.45 — «Льотна приго
да». Художній телефільм. 1 серія.
22.55 — Поезія. М. Цветаева. 23.40
— Прем’єра документального те
лефільму «Я печаль твоя. Анахіт».

7.30— Відеоблок «Ранкова мо
заїка». 9.00 — Телефільм: «Як збе
регти тебе, земле», «Лебедина піс
ня». 9.30 — «Доброго вам здо
ров’я». 10.00 — «Скарбниця
па
м’яті». Київська палітра М. Булга
кова. 10.30 — Тернополю —450. Му*
зична програма. 12.10 — Художній
фільм «Каштанка». 16.00 — Новини. 16.15 — Для дітей. «Веселка».
16.45 — Науково-популярний фільм
«Заповідне». 17.35 — «Земля госпо
даря чекає». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — «Хто
ми...». Громадсько-політичний тиж
невик». Частина 1. 20.45 — На до б*
Раніч, діти! 21.00 — «Хто ми...»,
ромадсьно-політичний тижневик».
2 частина. 22.00 — Відеозвіт про
роботу III сесії Верховної Ради
УРСР. По закінченні — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Жінки. «Дина
мо» (Київ) — «Горизонт». (Мінськ).
«Нічний телезал. Художній фільм*
«Пам’ятайте мене хакою». 2 серія.

Реклама. 21.40 — Говоримо укра
їнською. 22.00 — Відеозвіт
про
роботу III сесії Верховної Ради
УРОР. По закінченні — Нічник
телезал. Художній фільм «Шляпа».

А ЦТ (І програма)

16.45 — Дитяча година. З уроком
англійської мови. 17.45 — Хвили
ни поезії. А. Пшеничний. 17.55 —
Прем’єра документального
теле
фільму «Примирення через кордо
ни». Фільм 3. 18.55 — Прем’єра
художнього телефільму «Гегмен».
З серія. 19.25 — Прем’єра худож
нього телефільму «Ай лав ю, Пет
ровичу». 21.00 — Час. 21.45 —
О. С. Пушкін. «Повісті Бєлкіна».
Прем’єра телевистави
«Трунар».
22.35 — Творчий вечір н. Бабкиної
і ансамблю «Російська пісня». 0.40
— ТСН. 0.55 — «Портрет у борг».
Документальний телефільм. 1.15 —
Нічне ТБ. «Арбатський мотив». Ху
дожній телефільм. Фільм і.

після...». 2’-««

І

- ч.="
_ На сесії

Вер-

сляція із Шотландії.
16.15 — 1991 — рік Моцарта. 16.35
— «Життя для книги». І. Ситін.
Науково-популярний фільм. 16.55 І
— Разом з чемпіонами. 17.10 —
«Легенда про стару гарбу». Мульт
фільм. 17.15 — Дитячий музичний І
нлуб. 18.00 — Прем’єра докумен І
тального телефільму «Примирення
через нордони». Фільм 2. 18.50 —
7 ЛЮТОГО
«Я вас любив». Звучать вірші О. С.
Пушкіна. 19.20 — Прем’єра худож
А УТ
нього телефільму <Гегмен». 2 се
7.30 — Відеоблок «Ранкова мо
рія. 19.50 — «Доля резидента». Ху
заїка». (Гімнастика.
Мультфільм.
дожній фільм. 2 серія. 21.00 —Час.
Телеекспрес. У саду, у городі. Му
21.45 — «ВІД» Представляє: «Поле
зина. Реклама. Погода). 9.00 — Ко
чудес». 22.30 — «Слово». Літера
роткометражний фільм «У пошу
турно-художня програма. 23.25 —
ках виходу». 9.30 — Художній
«Джаз у кишені. Володимир Чекафільм «Підкидьок». 10.40 — Му
сін». ФІльм-концерт. 0.25 — ТСН.
зичні зустрічі. 11.40 — «Шкільний
0.40 — Нічне ТБ. «Сватання гуса
екран». 8 кл. Українсьна літерату
ра». Художній телефільм. 1.50 —
ра. Розвиток мовлення. Відгук про
«Монологи про Юрія Гуляєва». Те
документальний фільм. 12.10
—
лефільм.
Телефільм «Післямова до фільму».
А ЦТ (II програма)
12.30— Скрипкова музина. 12.45 —
Кукурік і компанія. 16.00 — Нови
18.05 — Мультфільм. 18.20 — Пар
ни. 16.10 — Для дітей. «Веселна».
ламентський вісник Росії. 19.05 —
Прем’єра документального
теле
16.40 — Говоримо українською.
Мова політики. 17.00 — «На допо
фільму «Сповідь віддалік від хра
могу школі». М. М. Коцюбинський
му». 19.55 — Колаж. 20.00 — Ве
«Фата Моргана». 17.30 — Концерт
чірня казка. 20.15 — «Бізнес по-інартистів української естради. 18.20
дійськи». 21.00 — Час. (З сурдопе— Телефільм «Захопленість». 18.30
ренладом). 21.45 — «Льотна приго
да». Художній телефільм. 2 серія.
— Виступає ансамбль народної
музики «Буковина». 19.00 — Ак
22.50 — «Трансплантація
душі».
Документальний телефільм.
туальна камера. 19.30 — Невідо
мий театр. За що I як загинув Лесь
Курбас. 20.30 — Маленький кон
церт. 20.45 — На добраніч, діти!
21.05 — Мультфільм для дорослих.
22.00 — Відеозвіт про роботу III
сесії Верховної Ради УРСР. По
закінченні — Нічний телезал. Му
зичний фільм «Геннадій Гладков».

четвер

середа
6 лютого

7.30 — Відеоблок «Ранкова мо*
заїка». 9.00 — Розповідь про не
спокій». П. Тичина. 9.55 — Нон-,
церт. 10.35 — «Шкільний екран».
Російська література. Позакласне
читання. 11.05 — Художній фільм
«Тасмний радник». 12.35 — Науко
во-популярний фільм «Якщо у ди
тини харчова алергія». 16.00 —
Новини. 16.15 — Концерт ансамб
лю «Диво». 16.30 — На допомогу
школі. П. І. Чайновський і Украї
на. 17.00 — Документальний те
лефільм «Дорога людей. По вели
кому шовковому шляху». 17.50 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.00
— «На київській хвилі». Інформа
ційний випуск. 18.30 — Музичний
фільм «Коли в байсуні тане сніг».
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
«Агропром: вчора, сьогодні, зав
тра». (Кіровоград). 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.05 — Спартакіада
України. Настільний теніс. 21.35 —

А УТ

А ЦТ (II програма)

Ег

А ЦТ (І програма)
18.10 — ...До 16 І старші. 18.55 —
Прем’єра художнього телефільму
«Гермен». 4 серія. 19.25 — До 75річчя кіностудії їм. М. Горького.
Художній фільм «Коли дерева бу-'
ли великими». 21.00 — Час. 21.45
— За зведеннями МВС. 22.00 —
«ВІД» представляє: «Музична азбу
ка Росії». 23.00 — Під знаком «Пі».
У перерві — 0.00 — ТСН. 0.45 —
«Фряновські стежки». Із цинлу
«Охоронна грамота». Ц20 — Нічне
ТБ. «Арбатський мотив». Худож
ній телефільм. Фільм 2.

А ЦТ (II програма)
17;30 — Кінофестиваль «Приз
глядацьких симпатій». «Крила для
Півночі». Документальний теле
фільм. (Київ). 18.20 — Ритмічна
гімнастика. 18.50 — Парламентсь
кий вісник Росії, 19.10 — Телесту
дії міст РРФСР. «Художник пови
нен бути Гулівером». Зустріч з
Е. Неізвєстним у Магадані. 19.55 —
Колаж. 20.00 — Вечірня
назка.

Щастя, здоров’я, довгих і веселих років, квіту
чого життя з нагоди 40-річчя з дня народження
бажають своїй колезі Тамарі Василівні КАРПО““"1 — ветеринарному лікарю Кіровоградської
міської ветеринарно-санітарної станції — її друзі
по роботі.

п’ятниця

<9<0 — Кінопубліцистика СОЮЗ
НИХ оеспублік. Прем’єра докумен-

А ЦТ (І програма)

А УТ

20 15 — Лижний спорт. Чемпіонат
світу ЗО ми. Чоловіки. 21.00-Час.
(З сурА°пеРекладом)- 21.45 - На
сесії Верховної Ради РРФСР. 23.45
— «ілюзіон». «Пишка». Художній
фільм-

ТОВАРИШІ ПО РОБОТІ

б лютого

7.30 Відеобл°н. Ранкова мо
заїка. 9.00 — Програма фільмів
студії *Киівнаунфільм». «В цьому
Щось
9 40 ““ «Скарбниця па
м’яті». Київська палітра. 10.15 Художній фільм «А тепер куди?».
11.40 — «Тернополю—450». Музич
на програма. || відділ 13.05 — «Не
відомий театр». 1б 00 _ новини.
16.15 —Танцює і співає «Веснянка».
17.00 7 *?а Допомогу школі». Му
зика. 17.35 — «день за днем». (Ні;
ровоград). 18.00 - На київській
’
’^Формаційний
випуск.
1$*00 ”1 ^.ктУальна камера. 19.30 —
«Дзвони Чорнобиля». Відповіді на
ваші запитання. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 - Концерт. 22.00
Веоховно^в Про роботу III сесії
Верховної Ради угГср По закінчен.
^Ї.Гн. РиванИ..твяезап-- “Незабут-

А ЦТ (І програма)
Гра* С. Садлер. (Скрип
ка). 17.20 — «Образ». Літературна
?*Р®дача„ Длр
старшокласників.
18.05 ““Прогрес, інформація, рек
лама. 1О-35 — Програма «ВІД».
18.50 ““ ‘’Рем’сра художнього те
лефільму «Гегмен». 5 сер|я 19>20
”
кіностудії
імені
мп п Художній фільм «ДіЛО було в Пенькові». 21.00 - Час.
»
23 45Р
<ВІД*- У пеРеР'
5р- ЇЙ
«Є:

*ГоН^пЛ° РеРтикалі».
\елвХл^Гі 1 с*Рія.

Художній

А ЦТ (II програма)

12 л? “ я?Лаж‘ 19-00 - Арена.
2° °° Т Вечірня назка. 20.15 —
Лижник спорт. Чемпіонат світу.
??ппбОРСцВО‘ Стрибки з трампліна.
(3 сУРДОперекладом).
Ла^гСЄс,‘ Верховної Ради
РРФСР-.-23.45 - «Старі зурначі».
Художній телефільм.

субота
9 ЛЮТОГО

на гімнастина. 8.00 — Ранкова роз
важальна програма. 8.30 — Здо
ров’я. 9.00 - ТСН. 9.15 — А. Чайковський. Концерт для фортепіано
і струнного оркестру. Виконує ли
товський камерний оркесур. Ди
ригент С. Сондецкіс. 9.45 — «Сміх
і горе біля білого моря». Мульт
фільм. 10.45 — Прем’єра
доку
ментального фільму
«Мстислав
Келдиш». 11.50 — Фільми режисе
ра С. Самсонова.
«Вітрогонка».
13.30 — Танцює «Фламенго». (Іс
панія). 14.00 — Прем’єра популяр
ного фільму «Ландшафти землі».
5 серія. 15.00 — ТСН. 15.15 —
Мультфільм. 15.25 — «Людина при
думала
пісню». Творчий вечір
поета Л. Дербеньова. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 — «Чужі
вікна». Мультфільм. 18.50 — Пре
м’єра художнього телефільму «Гег
мен». 6 серія. 19.20 — «Фігурист
ка». Художній фільм. (Канада).
21.00 — Час. 21.45 — КВН. 2 Все
союзний фестиваль команд КВН в
Тюмені. 0.15 — ТСН. 0.30 — «ВІД»
представляє: «Матадор». 1.30 —
«Нічне ТБ». «Гонки по вертикалі».
Художній телефільм. 2 серія. 2.35
— «Чаплініана». Фільм-балет
на
музику Ч. Чапліна.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастина. 8.20 — Грає
Вівальді — оркестр. 8.50 — Пре
м’єра документального телефільму
«НЕП — крізь призму часу». 9.20
—
Відеоканал
«Співдружність».
12.20 — Лижний спорт. Чемпіонат
світу. 15 км. Чоловіки. 14.25 —
«Плюс одинадцять». Програма ро
сійського телебачення. 16.40 —
Лижний спорт. Чемпіонат світу.
Двоєборство. Гонки на 15 км. 18.25
— Парламентський вісник Росії.
18.40
—
Телепрограма «Сім’я».
19.40 — Колаж. 19.45 — Вечірня

А ЦТ (І програма)
6.30 — «На пісенній вулиці».
Концерт. 6.55 — Мультфільм. 7.15
— Спорт для всіх. 7-30 — Ритміч-

неділя
10 ЛЮТОГО

▲ ут
7.30 — Новини. 7.50 — Ритміч
на гімнастина. 8.05 — Ранковий
концерт. 8.25 — «У неділю вран
ці». Інформаційно-музична
програма. 9.25 — Мультфільм
«Во
ди, бабаджан, води». 9.45 — А. Пет
ров. «Майстер і Маргарита». Сим
фонічна фантазія. 10.10 — Худож
ній фільм «Хвилі Чорного моря».
2 серія. 11.20 — Для дітей. «Канал
«Д». 12.20 — Науково-популярні
фільми «Метаморфози»,
«Тлума
чення сновидінь». 13.30 — Новини.
13.45 — «Поезія О. С. Пушкіна в
музиці». 14.30 — «Село і люди».
15.15 — «Ви нам писали». Музич
на передача за листами глядачів.
16.00 — Солдатські листи. 17.00 —
Концерт українського фонду куль
тури. 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Здрастуй, хор. 20.00 — Телеспортарена. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Спартакіада Ук
раїни. Настільний теніс. 21.40 — До
120-річчя
від дня
народження
Л. Українки. Художній фільм «Ка
мінний господар». 23.15 — Вечір
ній вісник. 23.45 — «Нічний теле
зал». М. Бажай. «Нічні концерти».

А ЦТ (І програма)
8.00 - ТСН. 8.15 - Ритмічна
гімнастика. 8.45 — Тираж «Спорт-

лото». 9.00 - 3 ранку раненько
10.00 — На службі Вітчизні. 11.00
— Ранкова розважальна програ
ма. 11.30 — «Клуб мандрівників».
13.00 — Сільська година. 14.00 —
Музичний кіоси. 14.30 — Програма
«Веді». 15.00 - ТСН. 15.15 - Марафон-15. 16.30 - Недільний про{ менад-концерт ЦТ-1. 18.10 — «Уолт
| Дісней представляє...». Недільний
■ кінозал. 19.00 — «Друзі мої, де ви?».
Мультфільм. 19.35 — «Моя люба
брюнетка». Художній фільм. 21.00
— Час.
21.45 - «Гумористичнорозважальна програма. 22.45
—
«Старому другу». Концерт Л. Лещенка. 23.45 - ТСН. 0.00 - Нічне
ТБ. «Циганський барон». Фільмконцерт. 1.20 — «Тонни по верти
калі». Художній телефільм. З серія.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай. 8.15
— Грає А. Бариленко. (Гітара). 8.15
— «Каченя Тім». Мультфільм. 8.55
— «Плюс одинадцять». Програма
російського телебачення. 12.25 —
Лижний спорт. Чемпіонат
світу.
10 км. Жінки. 14.20 — «Голос Азії».
Частина 3.
16.15 — «Вуличний
портрет». Документальний фільм.
16.35 — Колаж. 16.40 — Фільм —
дітям. «Зимовий дуб». 17.00 —
«Планета». Міжнародна панорама.
18.00 — Чемпіонат США з баскет
болу серед
професіоналів НБА.
19.00 —
«Збережи і передай».
Святки у станиці Анастасієвській
Краснодарського краю. 19.45
—
Вечірня казка. 20.00 — Ковзаняр
ський спорт.
Чемпіонат
світу.
Чоловіки. 21.00 — Час. (З сурдоперекладом). 21.45 — Авторське те
лебачення. «Оба-на», «Нещодавно»,
«Хеллоу», «Пташине молоко». 23.45 :
— Лижний спорт. Чемпіонат світу. |
Стрибки з трампліна. 0.30 — «Ві
денський
експрес».
Художній
фільм.
І

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 1991 РОКУ!

Д УТ
7.30 — Новини. 7.50 — Ритмічна
гімнастина. 8.05 — «Неаполітан
ські пісні». 8.25 — Документаль
ний фільм
«Найсикай-заповіт».
8.45 — «Доброго вам здоров’я».
Рецепти доктора Нотова. Переда
ча 2. 9.15 — Ліричні мелодії. 9.35
— Циркова програма. 10.20 — На
здобуття державної премії УРСР
імені Т. Г. Шевченка. 12.25 — Но
вини. 12.40 — «На хвилі дружби»,
співає Ліна Миртчян. 13.05 — Те
левізійний фільм «Гюмрієць». 13.30
— Художній фільм «Хвилі чорно
го моря». 1 серія. 14.40 — «Відсві
ти». Мистецький альманах. 15.40 —
«Криваве весілля». Вистава. 17.10 —
Все про кіно. 18.30 — «Земле моя».
19.00 — Актуальна камера. 19.30 —
Телетурнір «Сонячні
кларнети».
20.50 - На добраніч, діти! 21.05Чемпіонат СРСР з баскетболу. «Бу
дівельник» — СКА (Алма-Ата). II
тайм. 21.30 — Студія «Гарт». Вклю
чення Кіровограда). В перерві —
22.30 — Новини. 23.45 — «Нічний
телезал». Фільм-балет «Тіні забу
тих предків».

казка. 20.00 —
Ковзанярський
спорт. Чемпіонат світу. Чоловіки.
21.00 — Час. (З сурдоперекладом).
21.45 — Конкурс естрадної пісні
«Ялта-91».

Підготовчі курси
Кіровоградському медичному
_
училищі
пропонують комплекти довідкової
документації для бажаючих по
ступити до КМУ у 1991/1992 на
вчальному році.
ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ:
— перелік
спеціальностей і
строки навчання;
— строки проведення вступних
екзаменів на денному та вечір
ньому відділеннях;

— перелік документів для при
йомної комісії і строки подання
заяв про прийом;
— умови прийому до училища
без вступних екзаменів;
— програми вступних екзаме
нів з біології, хімії, української
(російської) мови та літератури
для цілеспрямованої самостійної
підготовки до екзаменів.
Вартість одного комплекта
25 карбованців.
Для одержання комплекта слід
поштовим переказом надіслати
гроші на р/рахунок 000461077 в
обласній дирекції Укрсоцбанку в
Кіровограді. Квитанцію про опла
ту і лист-заявку із вказанням пош
тової адреси і прізвища надісла
ти на адресу: 316012, м. Кірово
град, Комуністичний проспект, 16,
кабінет 222. На поштовому кон
верті неодмінно зробити познач
ку «Підготовчі курси».
Гарантуємо відправку пакунка
документів у десятиденний строк

після надходження заявки.
Юним жителям
Кіровограда
нагадуємо, що при Кіровоградському медичному училищі 77"
триває набір на постійно діючі ве
чірні курси для поступаючих до
вищих та середніх спеціальних на
вчальних закладів.
Підготовка проводиться з біо
логії, хімії, української та росій
ської мови і літератури.
Телефон для довідок 4-95-33.
АДМІНІСТРАЦІЯ КУРСІВ.
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Багато десятиліть євреї Ра
дянського
Союзу
не
мали
можливості вільно
дивитися
вистави та кінофільми рідною
мовою, вичати свою
історію.
Під забороною — часто
не
гласно — були традиції і на
віть мова. Єврейська
кухня
як складова
частина
єврей
ської культури не була винят
ком. Ні разу, у всякому разі у
післявоєнний період, у друку
не з явилися збірники рецеп
тів єврейської кухні.
Але і в ці роки господарки
занотовували старовинні
ре
цепти, ділилися ними з подру
гами...
Багато століть живуть євреї
серед інших народів. І, незва
жаючи на це, вони зберегли
свої традиції, які беруть свій
початок від
Сінаю — місця
народження єврейського
на
роду. Одна з граней цієї тра
диції — кухня. Смак та запах
певних страв стали такою ж
невід’ємною частиною
субот
та свят, як і особливі молитви,
особливий настрій, вогонь сві
чок. Вони також
допомагали
підтримувати
тепло
єврей
ського дому, єврейської сім’ї.
Так, під час свят і сімейних
торжеств склалися в
народі
відповідні традиції, і порядок
подачі страв, застільні
пісні.
Стіл перетворився у важливий
інститут, на якому грунтувало
ся життя родини з її законами
та укладом.
Сьогодні ми хочемо запро
понувати вам лише невеличку
частку
рецептів
єврейської
кухні, які використовуалися під
час певних свят.

словіння (як правило — госпо
дар) тримає при цьому бокал
у правій руці. Вино з бокалу
потім роздається всім присут
нім чоловікам та жінкам.
На суботній стіл кладуть дві
хали, прикриті вишитою ска
тертиною. Після кідуша миють
руки,
розрізають
хали
на
шматки і розподіляють
між
присутніми.

рушником,
а зверху — чимнебудь більш щільним, але не
важким. Через 10—15 хвилин
зніміть покрив і залиште хали
холонути під серветкою.
Борошно — 4—5
склянок,
рослинна олія — 0,5 склянки,
сіль — 3 чайні ложки, цукор—
1 столова ложка, кип’яток —
1 склянка, холодна вода — 0,5
склянки,
тепла
вода — 0,3
склянки, дріжджі — 40—50 г,
З яйця, мак або кунжут
за
смаком.
У Шабат заборонені деякі
види робіт, як велить тради
ція, в тому числі — розведен
ня вогню та приготування .►•а
ньому їжі. Але
страву,
яка
приготовлена раніше,
можна
зберегти у теплій пічці. Так
народився чолент (цолнт) —
особлива суботня страва, смак
якої не
гіршає,
а, навпаки,
кращає від довгого стояння у
теплі. Чолент готують у п’ят
ницю, а потім залишають
у
пічці або
в іншому теплому
місці на всю ніч і подають до
другої
суботньої
трапези
(вранці).

ХАЛА
У мисці змішайте рослин іу
олію, сіль та
цукор,
влийте
кип’яток, розмішайте,
потім
холодну воду і знову розмі
шайте. Розведіть дріжджі
у

ЧОЛЕНТ З КНЕЙДЛАХ

ШАБАТ
Кожний сьомий день тижня
приносить у дім
набожного
єврея спокій та гармонію. Спо
чатку хвилювання та поспіх, а
на зміну їм настає Шабат —
день ми’ру.
Субота наступає близько за
ходу сонця
у п’ятницю.
На
честь суботи у п’ятницю робо
ту закінчують раніше звичай
ного. Приблизно за півгодини
до заходу сонця господарка
запалює свічки (мінімум дві).
Суботня вечеря починається
з освячення-кідуша, який скла
дається з невеличкого уривку
з Біблії про суботу у супрово
ді благословіння на вино. Лю
дина, яка промовляє
благо-

теплій воді, окремо збийте яй
ця і все це влийте до миски,
залишивши одну-дві
столові
ложки яєць для змазки
хал.
Всипте до миски муку та за
місіть некруте тісто. Вимісіть
його на дошці (поки не пере
стане прилипати), Якщо
тре
ба — додайте муки.
Покла
діть тісто знову до миски, на
крийте чистою серветкою чи
рушником і поставте до
на
грітої, але не гарячої духовки
на одну хвилину. Дістаньте і
залиште в теплому місці
на
годину. Тісто повинне подвої
тись у об’ємі. Викладіть його
на дошку, вимісіть, розділіть
на 4 частини, а кожну з них, у
свою чергу — ще на 3—4 час
тини. Кожний шматок розкатайте руками в ковбаску і спле
тіть з 3—4 ковбасок 4 хали.
Покладіть на змащене
олією
деко та залиште хвилин на 45,
щоб підійшли. Змажте
хали
залишеним яйцем, посипте ма
ком або кунжутом і випікайте
на середньому вогні у попе
редньо нагрітій духовці ЗО—40
хвилин. Зніміть з дека на дош
ку, накрийте серветкою
або

Замочіть боби на -ніч, потім
воду злийте. Розтопіть в кастрюлі чверть склянки
жиру,
обсмажте в ньому м’ясо та ци
булю, покладіть к іртоплю, по
соліть двома чайними ложка
ми солі та поперчіть. Окремо
збийте яйця з цукром та жи
ром, який залишився/ та сі/
лю. Влийте воду, додайте бо
рошна, вимісіть тісто, скатайте
в кулю і покладіть у кастру
лю. Залийте все водою і ту
шіть як звичайно.
Боби (або квасоля) — 2 склян
ки, м’ясо — 1,3—1,5 кг, жир—
-3/4 склянки, 3 картоплини, 3 ци.
булини
(нарізані
кільцями),
сіль — 3 чайні ложки, перець—0,5 чайної ложки, 2 яйця, цу
кор — 2 чайні ложки, вода —
чверть склянки, «мацова» му
ка — 3/4 склянки.

м. Кіровоград, вул. Полтавська, 71.
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10.00
фільм.

НЕДІЛЯ, З ЛЮТОГО
Мультфільми.
«Товар д-качка».
17.30 «Дівчинка, пілот, розвідник і шахрай».
«Батальйони.
«Загін «Дельта».
«Чужі».
ПОНЕДІЛОК, 4 ЛЮТОГО
«Флеш Тор дон». Мультфільм.
«Сім чудових гладіаторів». Пригоди.
17.30 «Смертельні бійці Шаоліня».
«Нові варвари». Фантастика.
«Великий улов». Бойовик.
«Гарячі лазні Голлівуда». Комедія.
ВІВТОРОК, 5 ЛЮТОГО
«Світ талісмана». Мультфільм.
«Останні дні Помпеї». Історичний фільм.
17.30 «Шаолінь викликає ніндзю».
«Войовничий колос».
«Бойова машина смерті». Бойовик.
«Лікарня, молодість, любов». Комедія.
СЕРЕДА, 6 ЛЮТОГО
«Секрет інституту гігієни людини». Мульт-

украинском

Друкарка Імамі Г.

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30
10.00
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19.30

21.30

«Молодом «оммумар» —
ергам Кмроаогр«дс«ого
і областмого моммт«*а
ЛКСМУ (МДС).
На

10.00
11.30
13.30,
15.30
19.30
21.30

лэмио.
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Гавота

♦

за 1990 р., М*Н?

54

1—4 за 1991 р.).

— Почему вы не соглашаетесь принадлежать
ему? — спрашивала сию строптивицу полковница
Б. — Разве можно отказать такому святому? —
<• Неужели же святому
нужна
грешная любовь?
Каная же это святость, если ому нужны женщи
ны? — «Он все делает святым и с ним всякое де
ло святое», — не задумываясь, заявила полков
ница. — «Да неужели же вы согласились бы?»
—
«Конечно, я принадлежала ему и считаю это вели
чайшей благодатью». — «Но ведь вы замужем, кам
же муж?». — «Он знает это и считает это великим
счастьем. Если отец пожелает ного, мы считаем
это величайшей благодатью, и мы, и мужья наши,
если у ного есть мужья. Теперь мы асе видим, как
он мучится из-за вас. Я решила все вам выска
зать от имени всех почитательниц отца, просить
вас не мучить еще больше-святого отца, не откло
нять благодати».
Подобно ученым отцам Западной цернви, знав
шим, что «прелесть (добродетель) дьявола скры
вается в ляшках», и о. Григорий, несмотря на свою
неискушенность в науке, хорошо был осведом
лен, где именно прячется в женщинах мучающ^
их блудный бес. Отсюда именно
и изгонял <Л«
властно лукавого, не заботясь о суетном чувстве
приличия у спасаемой им, подобно тому, как не
заботится о том и мудрый гинеколог, врачующий
пациентку от тайного недуга.
Знал «мудрый» старец не только, где скрывает
ся блудный бес у женщин, но и чем именно мож
но изгнать его из места его пребывания.
В этом отношении трогательные воспоминания
сохранил нам о святом бывш. иеромонах Илиодор,
некогда горячо в него веровавший.
Была в Царицыне, — рассказывает он, — Еленушка, жена извозчика, молоденькая, полненькая
и очень симпатичная бесноватая.
Зашли однажды к ней в дом Илиодор и святой
старец. Илиодор начал служить молебен, а
Еленушка упала на землю и стала биться, пока не
впала в обморочное состояние. Перенесли ее на
постель.
— А ты знаешь, где у нее бес? — спросил отец
Григорий Илиодора.
— Да где? Как и у других: вот здесь под
ло
жечкой...
— Нет! У нее — блудный бес. Слушай-ка, дру
жок, ты езжай домой, а я беса... того, выгоню.
— Как выгонишь?
— А ты как бы его изгонял?
— Да как? Известно: молитвой, крестом да во
дой.
— Нет, так этого беса не выгонишь. Его нужно,
проклятого, вот чем.

♦
♦
♦
♦
+
+
4
+

♦

«Поліція 1991 року». Фантастика.
17.30 «Молодий майстер кунг-фу». 2 серія.

«Школа «Вище даху».
«Напарники». Комедія.
«Перемогти за всяку ціну». 1 серія. Комедія.
НЕДІЛЯ, 10 ЛЮТОГО
«Гулівер». Мультфільм.
«Мойсей». 1 і 2 серії. США. Історичний фільм.
17.30 «Малюк карате»-3.
«Космічна лють».
«Мертві на 99,44, процента».
«Перемогти за всяку ціну». 2 серія. Комедія.
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ОДИН 13 СПОСОБІВ «ЛІКУВАННЯ»
Как трудился в этом направлении отец Григо
рий, буквально себя не жалея, показывает случай
исцеления, явленный им над одной богатой цари
цынской купчихой, лет 50-ти с лишком, «здоровом
и полной», как характеризует ее Илиодор. Вот что
рассказывает последний об этом замечательном
нуде:
_
— В главных комнатах огромного купеческого"’’^
дома «старец» схватил за грудь хозяйскую не
вестку, женщину лет 32-х, очень
смазливую и
очень привлекательную. Невестка как-то странно
вскрикнула и убежала от старца.
Григорий и говорит: — здеся, □ этих комнатах,
беса нельзя выгонять; надо выбрать более укром
ное место.
Пошли в другое помещение, состоявшееся из че
тырех маленьких комнаток: одна комната
была
совсем маленькая: о ней стояла только одна боль
шая кровать. «Старец» сказал: — вот здеся хоро
шо беса выгонять. Повели туда «больную».
Она
начала трястись и мычать. Вошел в ту комнату и
«старец», занрывши за собою двери.
Я с мужем больной остался в залике и начал
его, нак мог, утешать.
В комнате поднялась страшная возня. Тянулась
она долго. Я начал нервничать. Не вытерпел, за
глянул в двеоь сквозь стекло и увидел такую кар
тину. что. киаине смущенный, прямо-таки отско
чил от дверей.
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Кіровоградська інноваційна фірма «Ефект»
висловлює
поаіііпнипі
гійомн
?,оРйЛбат2КТглибоке
аЄТЯН1 Мспівчуття
~»ні “
Ж
Миколи Андрійовича.

редактор«
з-В4-1в; мідпокідаяьмего
семрттарл — 2-27 65. секторі»; иомуиісти^иого,
• >йс ькоко-натріотмчного
онхоаания — 4«Й<-79;
культури, моралі та студентської молоді — 2-29-92;
комсомольського життя га економіки
2-04-84,
4-64-21; спорту — 4-64-21; учнівської молоді —
2-59-82; соціальних проблем — 4-66-79; фотолабо
раторії — 4-94-94; оголошень — 4-28-96; корек
торської — 3-61-83.

«Кіровоградська правда» Кіровоградського обкому Компартії України, м. Кіровоград, аул. Глінми, Я.

виходить щосуботи.
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ВІД РЕДАКЦІЇ. Дорогі Дру
зі, безперечно, в одному ма
теріалі неможливо дати рецеп
ти всіх страв, які готуються га
вживаються під час єврейських
релігійних свят. Але якщо вас
це зацікавить,
ми з задово
ленням продовжимо публікації
на цю гему.

ЧЕТВЕР, 7 ЛЮТОГО
Мультфільми.
«Гіганти». Пригоди.
17.30 «Убивці поліцейських». 2 серія.
«Залізний орел».
«Президіо». У головній ролі Ш. Коннері.
«Капітан Кронос — мисливець на вампірів».
П’ЯТНИЦЯ, 8 ЛЮТОГО
Мультфільми.
«Острів нових потвор».
17.30 «Молодий майстер кунг-фу». 1 серія.
«Коршуни війни».
«Мадам з Беверлі ХІлс».
«Поліцейський напрокат». Бойовик.
СУБОТА, 9 ЛЮТОГО
«Людина — павук». Мультфільм.

НАША АДРЕСА:
J160S0, млс,
м. Кіровоград,
•уя. Лумачарсьиого, 36.
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Підготував Г. ХАРИТОНОВ.

11.30 «Битва зброї». Вестерн.
13.30, 17.30 «Убивці поліцейських». 1 серія.
15.30 «Магазин вживаних машин». Комедія.
19.30 «Поліцейський та маньяк». Бойовик.
21.30 «Двічі померлий». Фільм жахів.
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