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Хто поїде в Київ? Сьогодні де
тальний звіт з пленуму обкому 
ЛКСМУ (МДС), на якому було 
обрано делегатів на республікан
ську конференцію.

Трохи екзотики: які вони щас
ливі, папуаси! — 3 стор.

Минула перша п'ятирічка після 
чорнобильської трагедії. Прислу
хаймось до голосу тих.

годі неподалік від реактора. Сло
во ліквідаторам — 4 стор.

Коротка екскурсія по магазину 
<Малятко», де ціни, як для до
рослих, і деякі роздуми про пав- 
ловську реформу — 5 стор.

Маємо надію, що фанн сьогод
ні будуть задоволені. Для них 6 
і 7 стор.

Рідна мова — це не просто ін
терес. То справа совісті. Заду
маймося над цим — 8 стор.

Якши 
то хто?

перших 
Дянке

Спокій у Кіровограді, 
його не гарантує міліція.
— 9 стор.

іще раз про карате І з 
рук: інтерв’ю із Явором 
вим, 88 дай — 10 стор.

ТБ. Програма на тиждень. Во
на на II стор.

Як завжди, на 12 стор. десерт
— трохи гумору, походеньки при
дворного фаворита і. звичайно. 
УіИео
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Час... для кераміки
Здавалось в», тямі різнорідні речі — кераміка 

і «застій», в, виявлясться, й між ними може бути 
яе»имй взаямозв’язок. Інакше ям пояснити, що 
милений, ям тапер бачимо й підданий своїй спра
ві художник-караміст М. І. Фірсов, працюючи з 
1676 рому, пісня закінчвння Одеського худож
нього училища в рідному Кіровограді, ніяк не міг 
досягнути Із тодішньою звадою, мажучи по-сучас
ному, консенсусу а організації керамічної май
стерності. Тож фах кераміста довгий час вижав
ся для Миколи Івановича |а там само і його дру
жини й колеги Неві Федорівни) чимось на зразок 

хобі, а на хліб заробляв роботою оформлювана.
Отож, можна собі уявити радість сім’ї Фірсо- 

•их, коли їм вдалося «вибити» під майстерню нв- 
піврозвалеие приміщення колишнього магазину • 
приватному секторі на Кущівці. На той час сини 
Миколи Івановича, Сашко й Сергій, вже навіва
лися в Одеському художньому училищі на відді
ленні кераміки. Свої дипломні роботи вони виго
товляли вже вдома, у батьковій керамічній печи 
До речі, й цю піч Микола Іванович виготовив 
сам за власним розсудом, опираючись» звісно, 
на досвід інших.

Досить тільки кинути оком на чудернацькі, 
просто таки міфологічні скульптури, вкі виготов- 
ляе Микола Іванович, щоб одразу відчути сабо 
причетним до цього світу дива. Деякі роботи но
сять яскраво виражений національний характер.

|«Козаи Мамай», «Козам-аерхІвець», «Козам Із 
бандурою»].

Попри все керамісти Фірсовм (а зараз помп 
працюють а майстерні всі четверо, бо хлопці елю 
успішно закінчили художня училище) немало пра
цюють і над виконанням плану — як і в усякій 
майстерні Худфонду. Чимало фантазії, випщт 
трудового поту вкладають і в планові робот 
Решта лоза тим — то вже їхня творчість. Твор
чість доволі плідна: недарма ж бо зовсім моц» 
но один з молодших Фірсових — Сергій дістає 
відзнаку на недавньому представницькому кою 
курсі керамістів«. Втім, відзнаки — це дав лю
дей, а для творчості — робота, робота, робоїви, 

С. ПІТРВНМО.
На знімках: у майстерні Фірсових.

Фото В. ГРФЬА



У минулі роки, що й 
казати, червона субота 
проходила більш урочис
то. Звучали музика, ліс
ні. Нині — не до пісень. 
І все-таки, можете не 
погоджуватись зі мною, 
але в місті відчувалось 
пожвавлення. Колективи 
підприємств і установ, 
не могли «матеріально» 
підкріпити свою участь 
у комуністичному субот- 
нику, тобто забезпечи
ти місто товарами 
родного вжитку, 
бити свій день 
робочим днем «едїаіо 
за традицією вийшли на 
площі і сквери, щоб бла
гоустроїти своє місто. 
Вранці 20 квітня, від
правляючись «на вали», 
щоб не тільки репор
таж написати, а разом, з 
друзями попрацювати 
для свого Кіровограда, 
я не могла байдуже про
йти повз дівчаток з 
профтехучилища, моло
дих робітників «Друкма- 
шу» і «Радію», що пра-

на- 
зро- 

просто

над благоустро-цювали 
єм своєї території.

Забігаючи дещо напе
ред, хочу сказати, що 
ентузіазмом і енергією, 
очевидно, могли похва
литися не всі колективи, 
бо вже на другий день 
після суботника місто на 
значній частині терито
рії було брудним, ніби 
й не працювали тут го
родяни. (А може й не 
працювали?).

Кілька слів про тери
торію фортеці. Тут лід 
час суботника кипіла ду
же жвава робота. Про 
те, що працювало на ва
лах управління міськви- • 
конкому і міської Ради я 
рнала, але не тільки во
ни:

— Бог у поміч вам, — 
підходжу до іншої гру
пи працюючих, — вибач
те, ви звідки?

— Спасибі на доброму 
слові. Ми 
партії, — 
(із гурту.

Тут же

з міськкому 
озвався хтось

працювала і

.частина співробітників 

.управління внутрішніх 
справ. На моє прохання 
.висловитись про субот- 
(ник, хтось з офіцерів 
сказав, що таких субот, 
(Мовляв, бажано б кіль
ка. А другий секретар 
міськкому партії В. В. 
(Мальцев взагалі заува
жив: «Сюди б тисяч 60, 
(благоустроїти як годи
ться цю історичну тери
торію». Справедливо.

А ось 
.штабу іпо 
суботника. 
міськвиконкому 
раховані кошти 
заправлені на полілшен- 
іня медичного обслуго
вування, розвиток ліку
вальних закладів, будии- 
(КІв-інтернаті.в для вете
ранів, надання допомоги 
чорнобильцям. На ці цілі 
(за попередніми підра
хунками направлено біля 
100 тисяч карбованців. 

(На своїх робочих місцях 
працювало за зведення
ми Ленінського району

дані міського 
і проведенню 

Рішенням 
пере

будуть

міста 13546 чоловік і по 
Кіровському району 14378 
чоловік. Усі інші працю
вали, як вже зазнача
лось, над благоустроєм 
міста.

Підбиваючи підсумки, 
слід сказати, що у по
рівнянні з Шевченківсь
кою суботою 20 квітня 
,все пройшло організо- 
іваніше. Однак, повного 
.задоволення у членів 
.штабу немає. І не те, що 
ровного... Тут хочу вис
ловити кілька особистих 
(Міркувань. Чи не занад
то рано засоби масової 
інформації почали апе
лювати до свідомості 
людей. Напередодні

—(Програма «Мас» оголо
сила, що суботник, мов- 
.ляв, справа добровільна. 
Отже, хочеш — виходь, 
,хочеш — ні. Значна 
.кількість людей цим ско
ристалася. І навіть ке

рівники підприємств пар
тійні, профспілкові ко
мітети. Мене цікавлять, 
зокрема, парткоми. Во

чому самоусунули ь 
Суботник же комуніс- 
тичнийі Враження таке.

хтось хотів збоку по
дивитися на Дії міської 
влади, а ну, мовляв що 
В неї вийде? Вийшло не 
дуже, не так ЯК раніше, 
у ті ж часи застою. Там 
хоч і було багато дзво
нів, але й справа роби
лася! То треба бути все- 
таки реалістами. Прово
дити суботник у наші 
дні, коли справи на ви
робництві йдуть далеко 
не кращим чином, усе- 
таки відповідально. І те, 
що він відбувся, це вже 
добре.

«Наступного разу, — 
сказав начальник штабу 
по проведенню субот
ника В. Я. Беренок, — 
ми повинні задіяти депу
татський корпус. Слава 
Богу, депутати у нас не 
весільні генерали. ..Л 
щоб музика була».

Сподіваємось, музика 
буде.

В. ФЕДОРОВА.

За прогнозами СПемі 
ЛІСТІВ головного уппЛ' 
ліиия геодезії І н 
графі? при Кабінет» у 
ністрів СРСР тривожна 
тенденція наростає Ии ” 
В районі Нукус-Бухарі 
— Ташкент. У центрі 
го тринутнина, а точні 
ше — на північ від Бу 
хари протягом семи р*. 
мів проходить спученнд 

земної нори із швидкій 
тю 10 міліметрів на рі« 
Приблизно це ж саме віді 
бувалось у свій час і 6 
районі Спітаиу, де було 
підняття по 12 мілімет. 
рів на рій. Це дає під. 
стави говорити про те 
що найближчим часом і 
Бухарському трикутнин^7 
станеться великий зсм. 
летрус.

Коли в Міський МОЛОДІЖНИЙ центр дозвїлл» 
«Погляд» надійшла інструкція -про лїдз^щекяя 

0= ЦІн на послуги; ту? не гюстшитг сліло її аи- 
конуаати — аирішили просити міеь.каиконкрм> 
щоб той допоміг зберегти попередні розн 
ціним: ке не д’тлх, які здебільшого заходять: 
до «Погляду», -. наживатися ж? Про це «же 
лМКя писав

Тепер запишається додати, що справа вирі- 
шема на користь центру — саос слооо 
комітет у 'Справі 
міська Рада. А ще, як повідом^ директор 
ММОД О лександр Поля поз ський, мкь^а с ла
да допомогла у виділенні приміщення Для 
м.е А ич ного обслуго з у в ак ня н аср п е м н я, Т а кож 
протягом двох рокіа зиділяпася і матеріа^г 

допомога для укріплення . матеріальної 
с придбань- -зудіо і відео&лвратури.

Одним словом, комітет у справах молоді 
оідтримає будь-яку розумну ініціативу депо- 
Мгрже П .реалізувати. 8 цьому приміром, 
реконався наш кіровоградський «Погляд».

Ю. ЯРОВИЙ.

СКОПАЙТЕ ГРЯДКИ ДІДУСЕВІ • в в
МИЛОСЕРДЯ

У недобрий час занес
ло спортивну делегацію 
із Франції на пермську 
товкучку. За словами 
гостей, вони вирішили 
♦зануритись в істинно 
російську ринкову сти. 
ХІЮ». І ледве в ній не 
втопились.

За натуральні францу. 
зьні духи вони просили 
всього червінець, за 
джинси — «стольник», 
за розчинну каву - 
п’ять карбованців. Фран
цузів ледь не розтерза
ли: торгаші — за підрив 
стабільних цін, понупці 
— через неймовірну де. 
шевизну. На щастя, по
ряд виявився посилений 
наряд міліції.

Тому
ми по

ній час не розучились 
люди робити добро без 
зайвих закликів і нага
дувань.

Про це треба пам’ята
ти і нашій підростаючій 
зміні — хлопчикам і дів
чаткам бо саме на їх
ньому ставленні до пре
старілих вчитимуться 
поважати старість май
бутні покоління.

Якщо, прочитавши на
ше звернення, ви зроби
те хоч одну добру спра
ву, знайте, що на землі 
однією милосерднішою 
людиною стало б льше.

СІКОРА, 
обкому 

Червоно-

Ніхто не застрахова
ний від лиха, тому пише 
допомагаючи один од
ному, ми можемо розра
ховувати, що ,й нас ко
лись не кинуть у біді. 
Найчастіше підтримки 
потребують літні самот
ні люди, яких в області 
більше 10 тисяч. Майже 
половині з них, в тому 
числі солдатським вдо
вам, інвалідам, ветера
нам війни і праці, необ
хідні постійна увага й 
турбота.

Посильну медико-соці- 
альну допомогу надає 7м 
служба милосердя това
риства Червоного Хрес
та. Однак піклуватись 
про всіх в повній мірі

взшій 
живе 
лохи-

вона не в змозі, 
звертаємось до 
сердних людей.

Друзі! Якщо на 
вулиці чи будинку 
одинока людина
лого віку, не будьте бай
дужими до її долі. їй, 
як і всім нам, необхід
ні співчуття й допомо
га. Особливо тепер, ко
ли до постійних щоден
них клопотів додаються 
ще й весняні: приби
рання у ДОМІ І 8 дворі, 
робота на городі. Ско
пана вами грядка чи під
правлена після зими 
благенька огорожа ста
нуть для дідуся чи ба
бусі ще одним свідчен
ням того, що і в ниніш-

Т. 
інструктор 
товариства 
го Хреста.

КАНДИДАТИ В ЦІЦЕРОНИ?
Минулого тижня про

йшов традиційний об
ласний конкурс молодих 
лекторів, присвячений 
121-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна. 
Його організували і про
вели обком комсомолу, 
президія обласної орга
нізації товариства «Знан
ня».

Як і в минулі роки най
активнішими учасниками 
конкурсу були студенти 
педінституту, слухачі 
школи молодих лекторіїв, 
яку очолює великий ен
тузіаст лекторської спра
ви Ф. К. Бєлявін.

Кожен із учасників 
протягом 10 хвилин на
магався яскраво і пере
конливо викласти акту
альну проблему, довести 
правильність свого під
ходу до її розв’язання, 
а також бути оригіналь
ним і компетентним у 
вибраній темі, дати ар
гументовані відповіді на 
питання, захистити свою 
точку зору. Як з’ясува
лось, зробити це було 
не так уже й просто. На 
жаль, не було на кон
курсі й явного лідера 
серед лекторіїв. Тому 
жюрі вирішило нікому 
не присуджувати перше 
місце. Друге зайняли 
студенти педінституту 
Л. Моторна (тема лекції 
«Штрихи до політичного 
портрету С. М. Кірова»), 
Н. Євладенко (тема вис
тупу «Політичний порт
рет Л. Д. Троцького) та 
викладач іноземної мо
ви Капітанівської се
редньої школи Новомир-

городського району 
В. Самсоненко («Про до
броту і милосердя»).

Третіми на конкурсі 
були також студенти 
педінституту М. Хрущо
ва (лекція на тему «Чо
му В. І. Ленін нам сьо
годні особливо потріб
ний?»), Л. Лодольська 
(«Іноземні мови (В жит
ті і діяльності В. І. Лені
на) і вчитель Виногра- 
дівської середньої шко
ли Коміпаніївського ра
йону Л. Левкулич («Вплив 
алкоголю та нікотину на 
здоров’я людини»),

Згідно з умовами нон 
курсу учасники, які зай
няли друге місце, були 
нагороджені грошовою 
премією в розмірі 75 
карбованців, третє — 50, 
а також відповідними 
дипломами обласної ор
ганізації товариства 
«Знання», які вручив її 
відповідальний секретар 
О. Я. Корепанов.

Заохочувальними при- 
зами-бібліотечками су
спільно - політичної літе
ратури були нагород
жені студенти педінсти
туту О. Сакара, Т. Ко
валенко, О. Кошеленко 
та вчитель Седнівської 
середньої школи Усти- 
нівського району В. Мак
сименко.

А. СТОЯН, 
зав. відділом ідео
логії І культури об
кому комсомол.
На знімку: найактив

ніші учасники обласного 
конкурсу молодих лек
торів.

Фото В. ГРИБА.

Багато московських 
кооператорів та інших 
заможних жителів столи- 
ці вже не ламають собі го-? 

лови над тим, ян захис. 
тити себе / свій дім у 
нинішнім неспокійний 
час. Вони перестали на
діятись на внутрішні вій
ська, ИДБ, навіть на 
хлопців з фірми «Алене» 
і завели собі... бул в тер’
єрі в. Це — біицівсьна
порода собан, виведена в 
Англії спеціально для 
боїв із биками і ведме. 
дями — популярних у 'і 
середні віки розваг.

Бультер’єр страшенно 
злий від народження, од
нак надзвичайно відда
ний своєму господареві, 
дуже сильний І майже 
не відчуває болю. Роз
ведення цих собак стало 
в зв’язну з цим досить 
прибутковою справою. 
Ринкові ціни на цуценят 
доходять до 3000 (на пса) 
і 6000 (на суну) карбо
ванців.

Після довготривалих 
досліджень австралійсь
кі вчені дійшли сенса
ційного висновку: анули 
не переносять рок-музи- 

ми. Поблизу пляжів, де 
Цілий день гриміли ог
лушливі ритми, анули 
поводили себе дуже аг
ресивно, частіше напада
ли на людей. Тепер на 
Узбережжях у місцях від
починку «крутитимуть» 
виключно класичні мело
дії.

_ У Вожегодському ра
йоні Вологодської облас- 
Ті райкомом КПРС ство- 
рений фонд соціального 
захисту комуністів. За 
ного рахунок буде нада
ватись матеріальна до* 
помога номуністам-пенсіо- 
перам, багатодітним но 
муністам і членам пар
тії, звільненим з роботи.

ж
На Митинсьному нла- 

довищі в Москві прово
диться перезахоронения 
пожежників жертв
чорнобильської катаст
рофи. Тіла загиблих ук
ладають під бетонну пли
тку із свинцевою пронлад- | 
ною. Пов’язано це з ти*. 
Що останки продовжують 
випромінювати радіацію- І

І За матеріалами преси). І



ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ
Відбувся він минулого тижня в попередньо

му номері «МК» про це коротко повідомлялося. 
Зараз — детальніший звіт.

Перше питання, яке розглядалось, -звучало су
хо: організаційне. Воно вже давно напрошува
лося до порядку денного, бо деякі члени облас
ного комітету виїхали за межі області. Отож, з 
цієї причини були виведені з складу обкому ди
ректор комсомольського підприємства «Протає» 
при Знам’янському міськкомі комсомолу Юрій 
Бутенко, економіст кіровоградського заводу «Сег
мент» Ольга Коваленко, колишній учень СШ № 34 
м. Кіровограда Олександр Мусіяка.

Пленум задовольнив прохання Анжели Савчен
ко — учениці ОПТУ № 12, м. Знам’янка, і згідно 
з поданою заявою теж аивів її з членів ОК.

Разбм з тим було переповнено склад керівних ор
ганів обласної комсомольської організації. До скла
ду обкому введені: секретар комітету комсомолу 

Знам’янського СПТУ № 12 Валентин Біличенко, 
перший секретар Кіровоградського міськкому 
комсомолу Микола Живанов, заступник секрета
ря комітету комсомолу виробничого об’єднання 
«Олександріявугілля» Юрій Кочубей, перший сек
ретар Олександрійського міськкому ЛКСМУ 
(МДС) Людмила Косяк, секретар-заввідділом уч
нівської молоді Знам’янського міськкому комсо
молу Світлана Михайлова, перший секретар Світ- 
ловодського МК ЛКСМУ (МДС) Сергій Середа.

У члени бюро обласного комітету введено пер
шого секретаря Знам’янського міськкому комсо
молу Ольгу Заточну, а студента Кіровоградсько
го педінституту Ігоря Волкова — і до обкому, і 
до його бюро.

Далі мова пішла лро вибори делегатів на III 
республіканську конференцію ЛКСМУ. Згідно з 
нормою представництва (1 посланець від 6 тисяч 
комсомольців) від області треба було обрати 15 
делегатів. Обласна ж виборча комісія зареєстру
вала двадцять дев’ять кандидатів на ці вакансії. 
Як бачимо, без альтернативи не обійшлося, усе 
було дотримано в дусі часу, і перед членами об
кому постало сакраментальне як на сьогодні (пи
тання — зробити правильний вибір.

Перед виборами (вони були таємні) «пройшли
ся» по всіх кандидатурах — обговорили їх. До

МИ ЩЕ ПОПРОСИМО ПРОБАЧЕННЯ
21 квітня в приміщенні облас

ного українського музично-дра
матичного театру імені Кропив- 
ницького відбувся урочистий ве
чір і концерт, присвячений 121 
річниці з дня народження В. І. 
Леніна. Юні кіровоградці й літна 
городяни прийшли віддати дани
ну пам’яті вождю пролетаріату. 
Я повторюю цю фразу, яка час
то вживалася в лексікоиі застій
них років, коли з Леніна зроби- 

ікону, .і раптом розумію, що 
за казенністю словосполучень 
стоїть значно більше.

Я прийшла туди, щоб подумки 
вклонитися йому н-е як пам’ятни
ку, до підніжжя якого лягають у 
ці дні квіти, а як дорогій людині. 
І ще «настане час, коли всі ми при
йдемо просити пробачення у 
Вас, Володимире Іллічу. І ті, хто 
піддався загальній істерії зречем«- 
ня, І ті, хто став безмовним свід
ком її.

У доповіді першого секретаря 

вступному слові голови міської 
Ради В. Г. Мухіна не було тради
ційного багатослів’я про «життя і 
діяльність...» Це була спроба зро
зуміти, навіщо нам сьогодні пот
рібен Ленін ї його ідеї. Нам, не
щасному народу, мабуть, єдиному 
у світі, що зрікається свого мину
лого.

Урочистий вечір, у президії 
якого — керівники міста, пар
тійні і радянські працівники, ве
терани війни і праці, діячі культу
ри, військові, завершився концер
том. Зазначу, що нинішній виступ 
самодіяльних і професійних ко
лективів міста, серед яких були 
камерний оркестр обласної фі
лармонії під управлінням Наума 
Кочка, актори українського музич
но-драматичного театру імені 
Кропивницького, камерний хор 
БК ім. Компанійця (диригент 
Ю. Любович), хореографічні ко
лективи «Радість», «В гостях у 
казки», солісти Р. Вапькевич,

того ж другий секретар обкому комсомолу Вік
тор Тюпа коротко, але досить чітко, підкреслив 
усю серйозність цієї акції.

— Це буде непроста конференція, — сказав 
8Ін. — Вирішуватиметься доля комсомолу Украї
ни. Люди, яких ми оберемо, повинні будуть на
полегливо й уміло відстоювати точку зору облас
ної комсомольської організації.

Голосування пройшло в один тур і показало, що 
із запропонованих кандидатур обрали людей із 
стабільним, я сказав би, і добре вираженим ав
торитетом серед членів обкому. Бо голоси роз
поділялись або, як правило, «за», або в основ
ному «проти». Отож, висловлюючись протоколь
но, на розширеному пленумі обкому ЛКСМУ 
(МДС) делегатами на III республіканську конфе
ренцію ЛКСМУ (МДС) обрані: перший секретар Ус- 
тинівського райкому комсомолу Лариса Бугай- 
цова, секретар комітету комсомолу виробничого 
об’єднання «Олександріявугілля» Сергій Вацик, 
студент Кіровоградського педінституту Ігор Вол
ков, диспетчер Долинського району електричних 
мереж Олександр Ващишмн, перший секретар Кі
ровоградського міськкому комсомолу Микола Жи
ванов, слюсар виробничого об’єднання «Друк- 
маш» із обласного центру Наталія Коваленко, 
учениця 11 класу Комишуватської СШ Новоукра- 
їнського району Тетяна Ковальчук, перший сек
ретар Олександрійського міськкому комсомолу 
Людмила Косяк, бухгалтер колгоспу «Україна» з 
Петрівсьхого району Наталія Лавецька, перший 

секретар Олександрівського райкому ком
сомолу Валерій Левченко, секретар-
заввідділом учнівської молоді Знам’ян
ського міськкому комсомолу Світлана Михайло
ва, перший секретар обкому ЛКСМУ (МДС) Сер
гій Снопков, перший секретар Світловодського 
міськкому ЛКСМУ (МДС) Сергій Середа, перший 
секретар Ульяновського райкому ЛКСМУ (МДС) 
Володимир Халявка, перший секретар Маловис- 
ківсьиого райкому ЛКСМУ (МДС) Сергій Щербак» 

їх привітали учасники «пленуму і висловили на
дію, що делегація від комсомольців Кіровоград- 
щини не відмовчуватиметься там, у Києві.

М. ШВОРАК.

ІЙЙйячіЙЖІШЖБуОЖК

які ВОНИ ЩАСЛИВІ,
ІПАПУАСИ! [ екзотика

мітко -відрізнявся від подібних 
концертів у минулому. Між ін
шим, після закінчення урочистої 
частини дехто з присутніх зали
шив зал, мовляв, ленінський кон
церт, що там хорошого... А хо
рошого було більше ніж досить. 
Навіть я дещо побоювалась, зна
ючи, що в програмі концерту не 
тільки «Маленька симфонія» А. ВІ- 
зальді чи українська «народна піс
ня, а й ледве не «Ча-ча-ча» у ви
конанні дитячого хореографічно
го ансамблю «Радість». Чи ж до
речної Отакі

Фінал концерту — танець каз
кових героїв і дітей на фоні ро
машкового поля не слугував ре
мінісценцією на тему «Ілліч і ді
ти», а просто нагадував про те, 
що Ленін любив дітей. «Прекрас
ний концерт», — якось ніби аж 
здивовано сказав мені по закін
ченні «перший секретар обкому 
КПУ Є. В. Мармазов. Прекрасний.

Сказати, що в шкільні роки у мене були якісь там іс
торії з географією, не можу, але... Тільки зараз у тропіч
ному саду посеред Новоукраїнки я відчула страшенну за
здрість до мандрівників. Ой, запевняю вас, мені зовсім 
не світить повторити долю капітана Кука, скажімо, а зу
стрітися хоч з одним аборигеном я б не проти.

Усе це, зрозуміло, жарти. Почувши від свого колеги з 
телебачення про зимовий сад на Новоукраїнському цук
ровому заводі, вирішила неодмінно побувати там. Із різних 
причин, що залежать не від нас, зуміла вибратися в зи
мовий сад лише весною, коли вже літні новоукраїнські са
ди ось-ось мали розпуститися. І не жалкую.

Зимовий сад розташований поряд з молодіжним кафе, 
де господарює Олександр Зосім. Мабуть, небагато у нас 
знайдеться молодіжних кафе, де чашечку кави можна 
випити серед бунтуючої зелені Малих Антільських остро
вів. (Щоправда, кава у цьому кафе не завжди буває). 
Екскурсоводом у тропіки і субтропіки новоужраїїнського 
саду ”була Л. К. Власова —- єдина повновласна його гос
подарка.

Взагалі-то починати розповідь про цей сад треба з неї. 
Лариса Костянтинівна з рідкісної породи людей-подвижни- 
ків. Для неї цей сад—фінал життєвих пошуків і звершень. 
Кандидат географічних наук, більше тридцяти років вона 
віддала науці, працюючи в одному з науково-дослідних 
інститутів сибірського відділення АН СРСР. Батьківщина 
її дітей місто Іркутськ, але «на старості літ» Лариса Кос
тянтинівна відважилась змінити середовище існування.

— Я так багато розповідала своїм дочкам про троянди 
в росі, — посміхаючись говорить жінка, — що врешті- 
решт спокусила... На якому рівні вам розповідати про 
сад? — несподівано змінює тему Лариса Костянтинівна.

— На найвищому!
— Добре. Ось тут знаходиться куточок тропіків. Усі ці

рослини — «уродженці» тропічної Африки. Ця велика рос
лина, на яку ви так захоплено дивитесь, алоказія. Во
на повинна бути вища людського зросту. А ось це вели
ке дерево...

— Ой, це повзучий фікус. Яка краса, яке... натхнення!
— Так. Є у нас і гідросад, правда, зараз басейн порож

ній, не встигла довести до пуття. Мрію в цьому місці зро
бити куточок джунглів. І зроблю!

— А змії там будуть?
— Ні. Я не люблю зміїв.
— Ларисо Костянтинівно, знаєте про що я думаю? Які 

вони щасливі, папуаси! Щодня знаходяться серед такої 
краси. Ліани, фікуси, алоказія... От якби ш!е мавпочку у 
ваш сад.

— Нам пропонували, але нічим годувати. Зате в нас є 
папуги.

— З Марфушкою і Петрушкою мене вже познайомили 
ваші помічники Таня Алексеева і Наташа Вищняк. Позна
йомили з морськими свинками Машкою, Яшкою і Мальві- 
ною.

— У мене багато помічників серед школярів. Якби не 
вони, то й не знаю, чи справилась би. Між нами кажучи, 
на цукровому заводі, де я займаюсь також озелененням 
території, майже нікому до цього саду немає діла. Крім 
заступника директора заводу Ю. В. Доценка, садом ні
хто не цікавиться. Ну добре, давайте про інше, а то поч
ну скаржитися. Я все-таки сибірячка. Не до лиця.. Ви 
коли-небудь бачили, як квітне пальма? Ні? А у нас вона 
вже вдруге розквітла.

Пальма знаходиться «на межі субтропіків 1 тропіків» 
новоукраїнського саду. Могутнє листя і тендітні квіти цієї 
екзотичної рослини ніби вбирають в себе моє захоплення. 
Про куточок субтропикі© хочу сказати окремо. Тут зібра
ні рослини з Японії, Африки, В’єтнаму, Мексіки. Царсь
ке місце займає пан-банан. Він тут не просто для окра
си. Зібрано урожай — аж цілих 50 бананів!

У зимовому саду є ще один екзотичний куточок — тут 
панують кактуси. 106 видів кактусів налічує сьогодні сад. 
Зараз почалося їхнє цвітіння. Взагалі, я не дуже люблю 
кактуси, хоч, зрозуміло, залишити байдужою така кіль
кість не може. Тут різні види кактусів: мамулярії і сёку- 
ленти. Серед останніх Лариса Костянтинівна звертає мою 
увагу на кубинський кактус, що за 2 роки з ЗО сантимет
рів вимахав більше як на 2 метри. «А ось плюмерія, — 
говорить мій екскурсовод, — її батьківщина Малі й Ве
ликі Антільські острови». Серед кактусових новоукраїн
ського саду чимало лікарських рослин: американська ага
ва, каланкой, алое. Заводчани вже н£ раз зверталися до 
Власової і вона із задоволенням нЗДіляє їх зеленими лі
ками. Отже, цей сад ще й аптека. Та-кщо даремно новоук- 
раїнці байдужі до нього.

Вгім, справи на цукровому заводі йдуть далеко не пре
красно, про Щб писала обласна преса, так що не до ли
монної ідилії. Не забувають про сад, як вже говорилося, 
лише школярі. Вітя Олієнко з четвертого класу школи 
№ 4 захоплюється вирощуванням кактусів, семикласник 
Сергійко Ляшенко — орнітолог. Зараз його турбота _
Марфушка і Петрушка. Марфушка висиджує потомство 
а Петрушка, уявіть собі, уже чотири крашанки склював 
Сергійко не знає спокою. До речі, більше ЗО хлопчиків І 
дівчаток — члени клубу юннатів, яким керує Лариса Кос
тянтинівна. Клуб працює при будинку культури цукрового 
заводу, а «практику» юні Іхтіологи, орнітологи ботані
ки проходять ось тут, у зимовому саду

У Лариси Костянтинівни з'явився задум створити літ
ній ботанічний сад. І це вже починає здійснюватися. Поав- 
да, з великими труднощами. Розкачати нашого рідного 
обивателя не так просто, навіть маючи сибірське загарту
вання. Ларисі Костянтинівні все доводиться брати з б₽ою 
Та вона не скаржиться. Не скаржиться, що за свій гідний 
подиву труд одержує всього 90 карбованців Живе з заходь 
ленням. Ходить із своїми вихованцями в походи розпа- 
лює вогнища пізнання в їхніх душах. Мріє, щоб у Ново- 
українці була прекрасна художня самодіяльність р£ 
зомз^°н^°б^п^8?камерному хорі будинку культури.

“ 01моя співрозмовниця обводить поглядом зимо
вий сад і я більше нічого не уточнюю. зимо

,и - . . 8- ЛЕВОЧкеНовоукраінськии район. '



Мальовниче містечко на Київщині 
з такою мирною, «трав'яною* назвою 
ось уже шостий рік як є символом 
смерті. Енергоблок, реактор, цезій, 
стронцій, уран... Які почуття виклика
ли ці слова в абсолютної більшості з 
нас до ночі з 26 на 27 квітня 1986 ро
ку, крім полегшення, що нудні курен 
шкільних фізики й хімії вже давно 
позаду? Лісяй вибуху на ЧАЕС ми 
зрозуміли, що цезій, стронцій, уран 

і далі по таблиці Менделєєва — попе
реду і залишаться з нами назавжди. 
З нами і в нас. У наших дітях, ону
ках і далі. У нашій землі, воді, повіт

рі, грибах, полуницях. У наших ду
шах. У пам’яті, яка стирає — часом 
найстрашніші спогади. Прн цьому 
вона милостива до очевидців, відво
дячи їх потроху від прірви усвідом
лення того, що трапилося, І безжаль
на до тих, хто прийде опісля. Адже 
якщо вони не знатимуть, як це було, 
чого це коштувало людям, катастро
фа на ЧІАЕС стане для них лише су
хим рядком історії, за яким не бачи
тиметься безодня, що в неї за лічені 
секунди може кинути цілу планету 
людське недбальство і неуцтво. А від
так і не розвиватиметься інстинкт са
мозбереження. У нашому вивихнуто-

Ті^^успТльстїі^кь уже 70 з лишком 
років не вчаться не тільки на чужих, 
а й на своїх помилках і невідомо 
скільки ще так триватиме. «Уперед, 
ура, угору, далі!* — так ми звикли. 
«Зупиніться, озирніться, послухайте 
інших, замисліться, зважте* — це »же 
буває потім. Після того, як блок — 
на шматки. Давайте ж хоча б після 
цього послухаємо, що розказують про 
Чорнобиль люди, які були там, в епі
центрі лиха, поблизу і на відстані. 
Замислимося, зважимо. І схилимо го
лову перед пам’яттю тих, хто був там. 
але вже ніколи нікому нічого не роз
каже...

Г
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...БЛИЗЬКО ВІД «РИБМ
Пригадує працівник Компаніївського райагробуду Іван 

Володимирович КАЇРСЬКИЙ:
Я був невдовзі після аварії (у липні—серпні) 1986 

року в Сукачах Київської області, де будували житло 
для переселенців. Як потрапив туди? На роботі сказали, 
що треба їхати, от і поїхав самоскидом. Переді мною 
там були мої співробітники: спочатку О. К. Олійник, а 
потім ного змінив М. М. Сотник, а я вже його. Самі ви
рішили по черзі там працювати, бо ті, хто повернувся 
першим, казали, що дуже важко .місяць витримати. У 
роті гірко, голова болить. У сонячну погоду ще нічого, 
а як сиро — набагато гірше. Возив я щебінь із Овруча і 
відходи з ТЕЦ для будови у Сукачах. їздив через ті 
райони, звідки, коли вже повертався додому, іповинні 
були людей виселяти. Спочатку там ніяких контрольних 
постів не було...

Жплн ми в непоганих умовах. У їдальнях, лравда. 
бували черги, а так — душ, сауна, перукарня, волейбол, 
через день — концерти.

З реактора постійно бували викиди. Мн взнавали про 
них погіршенням самопочуття, а ще коли вертольоти 
появлялися. А хлопці, котрі були до нас, розказували, 
що навіть бачили ті викиди — від Су к ач їв до блоку по 
прямій кілометрів 20.

Мене особисто спеціально на предмет опромінення ме
дики не обстежували, а тих, хто їздив пізніше — огля
дали. Може, думали, що тоді, коли я працював, там 
було ще нешкідливо? Ліквідаторами такі, як я, не вва
жаються, «гробові* .нам не платять. Про «Союз «Чорно
биль* знаю, там ті, хто був безпосередньо коло реактора, 
їм, а також тим, хто був після мене, 50,% вартості лі
ків оплачують, викликають у лікарню на огляди, а ме
не — ні. Послали списки наших 1|2 чоловік з апробуду 
(двоє ліквідаторів, решта — водії та будівельники) на 
одержання »спеціальних посвідчень, але їх ще нема...

fart
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В • •БІЛЯ САМОГО РЕАКТОРА
Компаніївської пекарні Семен Іванович

Учасник ліквідації наслідків на Чор
нобильськім АЕС член правління Кіро
воградської регіональної організації «Со
юз «Чорнобиль* І. В. Коляда (у «Молодо
му комунарі* за 20 квітня цього року 
ви читали інтерв'ю > ним).

Фото В. ГЛИБА.

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК 
«СОЮЗ «ЧОРНОБИЛЬ» - » 
001700782 В УКРСОЦБАНКУ м. 
КІРОВОГРАДА МФО 323293.

Пригадує кочегар 
ЛОМАКО:

Послав мене на місце аварії у квітні 1986 військкомат як 
військювозобюв’язаіного. Потрапив у хімбатальйон. Жили за 50 
кілометрів од атомної станції, в селі Ораному у наметах, і 2 
місяці щодня нас возили до реактора. Працювали півторн-дв; 
години на добу залежно від рівня зараженості. Пісок возили 
•підлогу мили, вантажили різні речі, промивали запчастини. А 
коли за 2 місяці я набрав дозу 5 бер, то вже до реактора не 
їздив і третій місяць працював у частині. Було таке, що за 
пиятику добавляли строк служби там. Двом додали „ще 3 мі
сяці. Робили це. думаю, тому, що з вини п’яних було багате 
аварій.

Продукти нам возили з Києва та Іванківців. Годували не 
дуже. Скаржилися — без толку. Забороняли ловити рибу, їсти 
фрукти (місцеві це робили), купатися в річні. Дехто не послу
хався, скупався, то їх три дні душило. І мн спочатку почували 
себе дуже погано. Не могли ні їсти, ні навіть водн ковтнути — 
так горло боліло. Тиск кров'яний підвищився, кров ішла ио 
сом і ротом. Потім звикли.

Медичний огляд проводили приблизно раз на тиждень. Для 
роботи видавали респіратори, протигази, а для деяких робіт — 
і скафандри. Тепер, я вважаю, турботи мало про чорнобиль
ців. Про «Союз Чорнобиль* чув, але зв’язків не маю. Ходив у 
військкомат, гризся за пільги ліквідаторам, то сказали — вас 
багато. Правда, в магазині по спеціальному списку чорнобиль
ці за зниженими цінами одержують товари. Не якісь особливі 
дефіцити — крупу, м’ясо, чай, кава була. Те, що і ветерани та 
«афганці*. Я лежав довго у лікарні, і мені товариш сказав, 
що як ліквідатору повинні оплатити бюлетень у подвійному 
розмірі, я клопотав, але поки що нічого не добився.

Ті, хто був на АЕС, хворіють. Багато вже померли. У мене 
самого після того стало крутити суглоби на руках і ногах, а 
лікарі кажуть — то не від Чорнобиля...
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...ДАЛЕКО ВІД ЧОРНОБИЛЯ
А ТАКЕ МОЖЕ ПРИГАДАТИ ЧИ НЕ КОЖЕН ІЗ НАС F

Весне 1986-го порадувало дітлахів. 
Починаючи з кінця квітня^ вони щодня 
піднімали голову вгору і тицяли пвль- 
чикеми в небо: «Татку, дивися, вертольо
ти! Як їх багато! А куди вони летять?»

Вертольотів тієї весим над Україною 
було, як жодної весни досі. Летіли во
ни над нашими краями в одному непря
мі — на північ. Там, не Чорнобильській 
АЕС, сталася аварія, про що повідомили 
кількома рядками газети. Нам і тоді бу
ло не звикати до биття літаків, переки
дання поіедів, завалювання шахт; нам бу
ло не звикати,.бо більшість і> нас знала, 
на яку живу нитку асе це споруджува
лося. Як на одному авіаційному заводі 
— спеціальну тканину для Якихось про
кладок крали і шили з неї куртки і штв* 
ми, а взамін вставляли іншу, яка порушу
вала аеродинамічні властивості літака. 
Нам до цього було не звикати, тож і 
Чорнобиль сприйняли в ряду інших ава
рій, і ті вертольоти навіть заспокоювали: 
летять, значить, щось робиться для лік
відації наслідків. 1 травня видався таким 
день славним — тепло, асі одягнуті зов
сім по-літньому. У мене збереглася фо
тографія з того дня, і згодом я всер
йоз придивлялася, чи не «світиться» во
на.

А 2 травня погода різко змінилася, 
подув північний вітер, який мов тисяча
ми лез, різав по обличчю. Що ж, і така 
буває, але знайома стривожено сказала: 
«Це симптом ядерної зими. Коли а ат* 
мосфері появляються радіоактивні речо
вини, настає різка похолодання», Вона 
ке була фізиком, ця знайома, вона була 
артисткою, а радіо, телебачення й газети 
так нас заспокоювали... Тільки значно 
пізніше ми взнали, що хмару я чорно

бмльського гриба спочатку понесло на І 
Білорусію, а лише на початку травня і 
завернуло й до нас. л

Десь у кінці травня надвечір теплого 
дня налетів різкий шквал із грозою і ко
роткою зливою. А поки зона не хлюп
нула, вітер смердючі пилюки на незнайо
мих із поливом вулицях піднімав аж до 
дерев. Наступного ж дня нижні гілки 
вишень у нашому дворі скрутилися в 
трубочки і засохли. І не опадали два 
роки, висіли м узимку. Через рік у Жи
томирській області посеред літо я ба
чила двоколірні лісосмуги: половина 
дерев зелена, а половина — зі змерт
вілим коричневим листям. Але загалом 
досить довгий час після вибуху тре
тього блоку такого вже сильного страху 
не було. Репортажі з місця катастрофи 
(тоді її ще так не називали) змінилися 
бадьорими до заклинання реляціями із 
сіл, де будувалося житло для пересе
ленців; авторитетні «мені «олмоди 
пи, що в страху великі очі, а насправді 
радіоактивний йод давно розпався; до
речно й недоречно цитувався америка
нець доктор Гойл...

Страх поча. роаростатисж і, поступе, 
шим розкриттям масштабі» аибужу і його 
насліди!». Трохи захрипло гордо __ р®.
діаціяГ Стало недобро після «общопм.

~ Во-
мильна — радіоактивна? 
боязко ХОДИТИ — ?— — - 
ських уранових відвалів 
Гроші страшно

де в киплячому чайнику піниться, чо. 
--------- j По асфальту 
раптом він іа аавадіа«
-----------□ •вготовлений?

г-—до рук Ьрати «знаходили цілі п.чки редіо^ктзшин.^І 
Ч! В КОМІСІЙНОМУ СТрашіїо КУЛУЗИІТ» 
^іХ’ам^ ‘Мбу*^ ЬудиніХТ^н^ 
»^дти еиврзипн майно не napenpJX 

упуючи сік, дивишся передусім на ети- і 
кетку чи не з Ровно або Гомеля? А 
люди ж там живуть... Як і ми живемо на і 
урановій тектонічній плиті, і в наших 
житлах, надто панельних, водиться но- І 
безпечний газ радон...

Ми стали боятися радіації,, « чн навчи, 
лися захищатися від неї, та навіть І ви
являти рівні? Невдовзі після Чорноби
льської катастрофи я їздило до Ленін, 
граде. Поїзд ішов через Білорусію, зо- 
крема, через «брудну» Могилівську об- 
"®в’У«6ському вокзалі Ленінгра- 

чвкв» «санпропускник». 
Прямо на перон, треба було пройти че
рез щось схоже на автобусні двері іер- н. собГ ізоТ,і₽ прСвезли^
тіп« мХ ■ Не ’^Римали нікого. 
мТ Як нем. ииог® "Р^осу.ання не- 

гілках щороку І нв Р”мммРозкришені 7айж^ . П‘оИр*о: 
ч« \:хчх° пмлбмпксиккх »«•“••« * 
^вХ^Г "«»•"•стю Відмерло. Зараз 
^осли м. ^”0 пегони/Гкі
їо с.^ч«к °вбуРІ' * и* *«»Р-**-

----------1 І. КУЗН1ЦОІА І



$ ЗИГЗАГИ ТОРГІВЛІНА ТОВКУЧЦІ—ГУСТО, В МАГАЗИНІ...
Про що СЬОГОДНІ гово

рять люди «дома, на робо
ті чи в зібраних з будь 

*»иого приводу чергах? Эви- 
чайно ж, про ціни (це 
сьогодні найбільш болю
че), про торгівлю, • якій і 
при нових цінах позрива
ються пилом соромливо 
оголені полиці. Згадують 
і про ринок, який, судячи 
з наполегливих запевнень 
високопоставлений осіб і 
дій нашого уряду, начебто 
м прийшов, але щозд його 
ніяк не видно.

Не бачать його резуль
татів і в кіровоградському 
магазині »Малятко», що по 
вул. Лонжа. Сама назва 
говорить про те, що тут 
торгують товарами для 
малюків, тому й не дивно, 
що магазин ще зачинений, 
а людей зібрався чималий 
гурт.

— За чим це тая® ве
лика черга! — питаю у жі
нок, — щось дефіцитне 
привезли!

— Хто эка...
— А ви що хочете ку

пити!
— Не знаю.
— Назвіться, будь каска« 

•м місцева!

— Та навіщо це еам?..
— Часто сюди навідує

тесь!
— Буваю, але користі з 

того...
Як до підвищення цін, 

так і після, люди зранку 
збираються біля магазину 
в наді? щось купити для 
дітей. Але відчиняються 
двері, вони заходять і ба
чать уже звичні голі поли
ці. Правда, після 2 квітня 
на них інколи щось з’йєля 
ється, але за такою вар
тістю, що покупці з нез
вички НІМІЮТЬ.

— Я розумію, що ниніш
ні ціни, особливо, на дитя
чі промислові товари не 
можуть радувати, — го
ворить завідуюча »Малят
ком» Раїса Пилипівна Віль
хова. — Та й взагалі у має, 
як бачите, магазин напів
порожній. Нічим поки що 
торгувати.

— А як же з планом!
— Завдяки трикотажній 

білизні, яка була в нас, ми 
з планом.

— Він, до речі, у зв'яз
ку з підвищенням цін змі
нився!

— План змінювати не 
будуть, тому що денна 

виручка по магазину за
раз нижча, ніж була при 
старих цінах.

— А в зарплаті, ви щось 
виграли!

— Зарплата лишилась 
такою, як і була. Прода
вець третьої категорії 
одержує 115 карбованців, 
другої — 130, першої — 
145.

— Які товари зараз най
більш ходові!

— Навіть важко відпо
вісти. Тепер всі товари хо
дові. Тільки з явиться щось
— беруть. Треба Яонн чи 
НІ, може ще й завелике 
для дитини, все одно ку
пують! іиіокм виросте дитя
— полежить, нічого з ним 
не тралиться. А що роби
ти оцим нещасним жін
кам, які розриваються між 
домом, роботою й оздоб
леними магазинними чер
гами. Хоч подорожчало 
все, але як треба комусь 
вкрай, помнеться, полаєть
ся — і візьме.

Нові ціни справді вра
жають. Костюм дитячий 
трикотажний (розмір 26) 
коштував 17 крб. 50 коп.
— нова ціна 86 крб. 63 
коп. Пальто зимове 30-го 

розміру тепер пропонуєть
ся не за 63 крб., а за 
200 крб. 55 коп. Платгяч-- 
ма літні (розмір 26), які 
коштували 4 і 5 кар
бованців — сьогодні обій
дуться покупцям у 16 крб. 
28 коп. і 19 крб, 43 коп. 
Дитячу кофту 32 розміру, 
яку ще ! до переоцінки 
можна було придбати за 
13 крб. (правда, якби да
ли таку можливість, то вже 
придбали 6), тепер торгів
ля пропонує за 64 карбо
ванці. Якраз одна місяч
на компенсація...

...На одній з полиць си
ротливо біліла купка шапо
чок для немовлят. Учора 

вони продавались по 20 ко
пійок, — нині -— по 60.

— Оце і все, що є для 
новонароджених!

— Поки що все. З б® 
резня не одержували бі
льше нічого. Молоді бать
ки приходять із надією 
придбати комплект для 
немовляти чи інші необ

хідні речі. Ми ж тільки роз
водимо руками.

Майже аналогічна ситу
ація і в ««Дитячому світі». 
І з цінами, і з говором.

Якщо й з'являється щось 
з одягу чи взуття, покуп
ці підбирають дочиста.

Зате на товкучці Крито
го ринку є товари «а будь- 
який смак. Для спекулян
тів (тепер їх називають 
підприємцями) ніякого де
фіциту не існує. Правда, 
ціни там £— ще вищі від 
«павловських». Скажімо, 
дитячу футболку років на 
З—4 продають за 20 крб.. 
шкарпетки — 5—10 крб., 
чоловічу сорочку — 60— 
65 крб., дитяче ^платтячко
— 40—35 крб., дитячі бо
соніжки — 13 крб., чоло
вічі туфлі — 200—300 крб. 
Ціна за пачку цигарок до
ходить до 25 карбованців.

Одним словом, торгів
ля підприємливих спеку
лянтів процвітає. До них 
ніхто ніяких претензій не 
має. Навіть працівники мі
ліції, які періодично про
ходжуються по ринку, не 
звертають на це уваги, ма
буть, думають: якщо у ма
газинах порожньо, то хай 
люди хоч тут купують...

— Почім ваші консерви!
— питаю в літньої жінки.

— і 5 карбованців.

— чого так дорого!
— Бо здалеку привезли.
— Що, самі виробляєте 

продукцію!
— Тобі треба консерви, 

так купуй, а ні, то йди со
бі з богом.

Після того як наша роз
мова набрала жирнішого 
характеру, жінка згадалась 
що хворіє донька, нема 
за що м’яса купити, тож і 
вирішила продати консер
ви...

— Я змушена перепро
дувати цигарки, — гово
рить інша «бізнесмен*«». 
— Чоловік мій дому не 
тримається, все тиняється 

десь з такими, ям і сам...
А в мене ось дитя скоро 
буде, то й торгую тут. Все 
ж якась.копійка буде.

Що ж, хочеш жити — 
крутись. Жаль тільки, що 
ринкові відносини, які 
давним-давно панують на 
товкучці, ніяк не налаго
дяться на державному 
рівні. Ідем-ідем до ринку, 
а він все ще десь в при
марному майбутньому. 
Давно пора пересідати з 
коней в лімузин...

Л. САВЙЦЬКИЙ.

«ТАНЮ, ДАЙ 
ТОВАРИШУ
ЛИСТІВКУ...»

АБО СКІЛЬКИ БУДЕ 5% ВІД 65 КОПІЙОК?

Є один дуже старий, т® від цього не менш цікавий 
анекдот. Одній організації потрібен бухгалтер. Претен
дентів на вакансію чимало. Перед кожним із них ста
виться одне й те ж запитання: «Скільки буде 2X2?» 
Відповіді давались найрізноманітніші, але вакантну по
саду дістав той, хто відповів: «А скільки вам треба?»

Частенько я згадую нині той анекдот, бо підштовхує 
до цього саме життя. А втім — про все по порядку...

Здається, наприкінці минулого місяця зайшов я у кни
гарню, що на розі вулиць Т. Шевченка та К. Маркса. 
Дивлюсь, продається книжечка — «Исторические новел
лы» Георге Асакі. В’дхриваю зміст. Там назви новел: 
«Елена Волошанка», «Княжна Руксанда», «Мазепа в 
Молдове»...

Чудесна річ. І ціна нормальна. Всього 65 копійок, і 
видання нормальне. До речі, сергя називається: «Вре
мен связующая .нить».

* * *
У «Дитячому світі» пропонуються зимові 

пальта для хлопчиків (24 розмір). Ціна, прав
да. шокує навіть наивитрнваліиіих покупців — 

109 карбованців.

* * я
Хоч за старими цінами, хоч за новими —

принди, поглянь, і йди додому. Або на ринок...
★ я *

На ринку теж дорого, зате хоч щось можна 
купити.

Фото В. БОГОМОЛЬЦЯ.

Звичайно ж. беру.
Товаришка продавець сказала, що я мушу заплатити 

не 65, як по номіналу,.« 75 копійок, адже, нагадала во- 
на, не забувайте про п'ятипроцентний податок з про
дажу. Ну що ж, плачу. Заплатити — заплатив, але ж як 
і°ну?Т3ав: “Ьо|:>оду й вуса * збрию, а де ж думки по- 

са^Нп%ЬНвКнГ.?» ТО“а?ИШЧІ: ** Яи аи •Н’Намд.т. ц.
Вона: «а у нас таблиця є».
Я: «А дозвольте поглянути». 
Вона: «»Будь ласка».
» сама туди ж (можливо, вперше) дивиться

89 мопі" ші ми -еже-оР пДоВеТнуТн у’’:‘
«Танк», — кричить вона у другий вілніл листівку за 5 мопійоні» д₽у «'АДіл. — дай йому
Дала мені Таня листівку. Мушу сказати—гарну. Так 

з цього боку претензій ніяких. Але ж. ЯК показали 
дальші поди на цьому історія з «Историческими новел- 
лами» не скінчилась... , нввел-

...На роботі я показав придбану книжку своїм кап. 
гем. Один з них зацікавився нею - і пішов П ««„1 
Як ви вважаєте, шановні читачі скільки » У> У®аТи- 
у книгарні (зазначу, книгарня та ж саме» 6Й°^° “3*”Й 
Але і це ще не есе. Наступного дня ж - 
у цьому ж магазині купив ще один У К,ИИЖКу
же було загальне здивування, коли ді^ал^Г’’ 
платив він... 67(1) копійок. Дізнались, що за

висела дитяча пісенька свідчить и.« , - 
тыре - ЭТО всем известно в цепом мипе»ЖАЬ* Ава 
а не пять — ЭТО надо знать»» п. < реп' «а не три, продавці згаданої книгарні — Гтав*?" 3-*вЛИ ЛР° ЦЄ ' 
КОлежанКИ. ДИВИСЬ, і ие ДОввппг. 1 " СИМІ»»»тичні
«бородатий» анекдот... велось 6и мені згадувати той

розоград. П. КИЗИМЕНКО.



Борис ГРЕБЕНЩИКОВ

ЮрнД ЛОЗЛ ГОРОДПЕРЕМЕНЫПЛОТ КАЗАНОВА
живу.

ПРИПЕВ:

твоя улыбка
и вдруг

ПРИПЕВ.

меня бросает.

случилось 
на виду: 
подмигнул, 
на ходу.

любви, 
судьбе, 
расцвела, 
тебе.

нелегким мой путь, 
и грусть,

уснуть, 
нечего

тревожит их сон. 
ждать, отправляются е путь.

Мешает
Те кому
Те, кто спасен.
Те, кто спасен

золотойВиктор ЦОЙ

ПРИПЕВ:

С.І».«. РАЗІНА <п.,ю .«»І, Ігор САРУХАНОВ в.г.н КУЛИКОВ. АВД0» «АЛОВ.

«С * *
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На маленьком плоту 
Сквозь бури, дождь и грозы. 
Взяв только сны и грезы, 
И детскую мечту...
Я тихо уплыву,
Лишь 8 дом проникнет ПОЛНОЧЬ, 
Чтоб рифмами наполнить 
Мир. В котором я

Ну, и пусть будет 
Тянут ко дну боль 
Прежних ошибок груз... 
Но мой плот,
Свитый из песен и слов 
Всем моим бедам назло 
Вовсе не так уж плох!
Я не от тех бегу. 
Кто беды мне пророчит. 
Им и сытней и проще 
На твердом берегу...
Им не дано понять, 
Что вдруг со мною стало, 
Что вдаль меня позвало 
У<П©«сит что меня.

ПРИПЕВ.

Вмиг прошлое порву 
И дальше — будь что будет!
Из монотонных будней
Я тихо уплыву...
На маленьком плоту,
Лишь .в дом проникнет ПОЛНОЧЬ. 
Мир, новых красок полный, 
Я, быть может обрету.

ПРИПЕВ.
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Вместо тепла — зелень стекла, 
Вместо огня — дым.
Из стекла календаря выхзачен день. 
Красное солнце сгорает дотла
День догорает с ним.
На пылающий город падает тень... 
Перемен требуют наши сердца, 
Перемен требуют наши глаза,
В нашем смехе и в наших глазах, 
И в пульсации вен:
Перемен, мы ждем перемен.
Электрический свет продолжает наш день. 
И коробка от спичек пуста,
Но на кухне синим цзетком горит газ. 
Сигареты в руках чай на столе —

эта схема проста. 
И больше нет ничего, все находится в нас. 
Мы не можем похвастаться мудростью глаз 
И умелыми жестами рук.
Нам не нужно все это, чтобы друг друга 

понять. 
Сигареты в руках, чай на столе —

так замыкается круг, 
нам становится страшно что-то 

менять...

Из репертуара группы «Наутилус 
Помпмлиус*

Если нет любви в твоих проводах, 
если холоден голос в твоем телефоне, 
я могу понять и могу простить, 
я звоню в никуда я забыл даже номер 
Вчерашний день не сегодняшний день, 
на мягких подушках не въедешь в вечность, 
ты повесишь на стул позабытую тень 
моих присутствий и влажных приветствий. 
Казанова, Казанова — зови меня так, 
Мне нравится слово 
в этом городе женщин, 
ищущих старость, 
мне нужна его кровь, 
нужна его шалость.
Казанова, Казанова — зачем делать сложным 
то, что проще простого, 
ть» моя женщина, 
я твой мужчина, 
если нужно причину, 
то это причина.
Если голос твой слышен, еще ты не спишь 
ты светишся бронзой, раздетое лето, 
ты манишь на свет всех крылатых в ночи, 
но не хочешь согреть никого этим светом. 
Подражая примеру соседних глазков 
ты шпионишь постыдно за собственным 

телом, 
оков, 
в белом, 
забо!

но не видишь на бедрах свинцовых 
хотя можешь заметить даже черное 
Каждый день принесет тебе десять 
и каждая ночь принесет по морщине, 
где ты была когда, строился плот 
для тебя и для тех, кто Дрейфует на льдине?

Под небом голубым 
Есть город золотой 
с прозрачными воротами 
И яркою звездой.
А в городе том сад, 
Все травы да цветы... 
Гуляют там животные 
Невиданной красы.

Тебя там встретит огнегривый лев 
И синий вол. исполненный очей. 
С ними золотой орел небесный, 
Чей так светел взор незабываемый! 
А в небе голубом 
Горит одна звезда.
Она твоя о ангел мой, 
Она твоя всегда...
Кто любит, тот любим.
Кто светел, тот и свят. 
Пускай ведет звезда тебя 
Дорогой в дивный сад.

Милый мой

Иэ репертуара Азизы Мухамедовом

Все это 
У всех 
Ты мне 
Спеша.
И странную власть безмолвно тая,
В толпе мне зажглась улыбка твоя.

ПРИПЕВ:
Милый мой, твоя улыбка
Манит ранит, обжигает,
И туманит, и дурманит.
В дрожь
2 р.
Не зная
Не веря 
Я вдруг 
Поверив 
Может, все эти знакомства — игра 
Ведь знаешь, что козырь — улыбка твоя 

ПРИПЕВ.



о

і

II

ТИ НЕ ДЯК
і

2 р.

Хнмці

4~<

ДЛЯ ВАС, 
ПАЦАНИ!

Все більше з'являється груп із ласкавими 
назвами. Але якщо «Ласкавий травень» доб- 
ре знають як діти, так і дорослі, то група 
«Ласкавий бик» знайома тільки небагатьом

Її організатором став поет і композитор, 
в минулому автор-викомавець Олексій Бло
хін. Неодноразово він бував із концертами я 
дитячих будинках та інтернатах, в зонах 
ув язнення та виправно-трудових колоніях, 
виконував пісні в так званому російському 
бардівському стилі. Нарешті Олексій зрозу 
мів, що буде краще, якщо він знайде якийсь 
свій визнаний усіма імідж. Так і з явилась 
ідея створення групи.

Виходячи із власного стану душі і своєї 
комплекції, Олексій Блохін вирішив назвати 
новий колектив «Ласкавий бик». Він був 
створений у Москві в березні 1990 року. Із 
постійних учасників, крім вокаліста Олексія 
Блохіна, у групі працюють Іван Заболотний 
(клавішні), Олексій Антонов (гітара), а та
кож звукорежисер Юрій Закруткін. Решта 
музикантів колективу непостійні, тому що 
склад групи ще тільки формується, йде про
цес пристосування один до одного.

Перші концерти «Ласкавого бика» пройш
ли по «гарячих точках» країни. Гастролі по
чалися у Казані, потім були Набережні Чел- 
ни, Самара... Одноразово з початком гастро
лей на студіях звукозапису з’явився перший 
альбом групи під назвою «Пацани». Він був 
записаний у рекордно короткий час, а пісня 
«Пацани» зразу ж придбала тисячі прихиль
ників у різних містах. « У нас у країні дуже 
багато уваги приділяється дорослим, а про 
хлопців і дівчат часом просто забувають, і 
ЇМ нічого не зостається робити, як тушува
тись у під їздах, та по горищах», — вважає 
автор усіх пісень «Ласкавого бика» Олексій 
Блохін. Тепер у підлітків з явилась своя гру 
па, яка 8 піснях розповідає про ті проблеми, 
котрі хвилюють усіх хлопчаків та дівчаток. 
«Ласкавий бик», як вважають учасники гру
пи, працює в під’їздно-бардівськоАлу естрад- 
но-дискотечному стилі.

У найближчих планах групи в першу чергу 
просто робота, концерти по країні, а також 
запис другого альбому під наззою «Тусов- 
ма». В телепередачах їх поки що ніхто не 
бачив, але все ще попереду, творчий шлях 
групи тільки починається.

< 
£ о (X

В моей душе запечатлен 
Портрет одной прекрасной дамы, 
Ее глаза в иные дни обращены...
Там хорошо, там лишних нет
И страх не властен над годами,
И все давно уже друг другом прощены.
Еще покуда в честь нее высокий хор звучит хвалебно 
И музыканты все в парадных пиджаках...
Но с каждой нотой, боже мой. иная музыка целебна 
И дирижер ломает палочку в руках

Не оскорблю своей судьбы слезой поспешной и 
напрасной,

Но вот о чем я сокрушаюсь иногда.
Ведь кто мы с вами, господа, в сравнении с дамой

той прекрасной, 
И наша жизнь, и наши дамы, господа...
Она и нынче, может быть, ко мне, как прежде, 

благосклонна, 
И к ней за это благосклонны небеса.
Она. конечно, пишет мне, но постарели почтальоны 
И все давно переменились адреса...

ТИ НЕ ПІП,
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ 

(в записах М. В. ЛИСЕНКА)

Ти не піп, ти не дяк. 
Не цілуй мене так, 
Нехай мене
Запорізький

так цілує
козак.

Добре було
Співать у долинці, 
Цілували, забавляли
Химку чорнобривці.
Скажу тобі, ненько, правду. 
Як я буду в світі жить, 
Буду мужа шанувати, 
А хлопців буду любить. 
Щоб кращого принадити. 
Бо я сіно громадила. 
Парня собі принадила, 
Та ще буду громадити.

ЩІШН ВИПУСК ПІДГОТУВАЛИ. Д. ТКАЧЕНКО
В. ЯВОРСБКИЙ. и. ДАНИЛЕНКО. О. БОСИЙ. г &

Група «Кароліна» була створе
на в березні 1990 року в Москві, 
її організатором і художнім ке
рівником став Степан Разін. Ім’я 
цього музиканта ще -мало зна
йоме любителям поп-музики, але 
у нього вже достатньо творчого 
досвіду. Степан грав у «Міра 
ж І», потім працював к лаві шин
ком у групі Роми Жукова «Мар
шал». Через деякий час у нього 
з’явилась і своя власна група 
лід назвою «Божа корівка», яка 
восени 1989 іроку випустила аль 
бом «Початок шостого сигналу». 
Незабаром Степан зрозумів, що 
це не зовсім те, що йому пот
рібко. Він виходить з «Маршала», 
розлучається з «Божою корів
кою» і разом зі своїм старим 
шкільним товаришем, поетом і 
композитором Сергієм Тумано- 
аим створює нову групу «Каро 
ЛІНЗ».

Назза групи народилась випад- 
козо. Її запропонувала солістка 
групи Тетяна Корнєва з якою 
Степан буз знайомий ще із 
шкільних років. В якійсь мірі це 
було пов’язано з прізвищем Те
тяни, адже в дитинств' шкільні 
друзі її називали Кора, звідси і 
«Кароліна». У склад групи також 
увійшли: барабанщик Максим 
Климов, клавішних ' автор усіх 
аранжувань Володимир Вопенко 
(який працюзав із Степаном у 
«Міражі» та «Маршалі», один із 
творців «Божої кор’зки»), в во 
організаційні питання вирішує 
директор групи Йосип Пригожин

Новий колектив уже в трави; 
1990 року заявка про себе ши
рокій публіці альбомом «Диско 
бар», і через деякий час пісні 
«Маленький ілринц» та «Зимовий 
вечір» стали відомими серед 
любителів поп-музики. І це не 
випадково, адже «Кароліна» пра
цює в дуже популярному за
раз серед молоді етил» «диско»



УКРАЇНІКА

ЩЕ РАЗ ПРО МОВУ...
Шановна редакція «Молодий кому

нар»! Пробачте, я русский, буду пи
сати по-українськи, може де не так, 
думаю, що зрозумієте, адже русский 
и украинский языки это сродственныс 
с поколения в поколение. Главное, 
чтобы человек человека по
нял, не смотря какой он националь
ности.

У мене є хороші друзі українці, у 
нас не було і немає різниці. 1 от ду
же прикро, коли чуєш по радіо і в 
газетах також пишуть, щоб боролися 
за культуру мови, а самі некультурні, 
це спостерігається навіть і на сесії 
Верховної Ради, деякі депутати дем- 
блоків, так боліючи пильно за куль
туру, критикують як і в нас в Кіро
вограді, що українська мова русифі
кована, кричать по радіо, занадто пе
ресичують, я б сказав, цим криком 
про мову.

В. 1. Ленін говорив так, що на якій 
мові людині легше, на тій нехай лю
дина говорить... Оце і є права люди
ни, а не те, що тепер діється в дея
ких республіках, я б сказав, брато
убийство на междунациональной ос
нове.

Як кажуть; «Пересолена їжа не го
диться», а старі люди ще говорили 
так: «Не передай куті меду». Мені 
здається, що оця криклива агітація 
про «свою мову» лишня, вона спро- 
тивляється, раніше теж було багато 
українських пісень, я не згоден з 
тим, що кажуть рухівці, що все було 
закріпачено, співали й раніше й ці
кавіше було, ніхто нікого не застав
ляв силою, співай які хочеш, чи ук- 

і раїнські, чи молдавські, чи російські, 
а тепер якось пропадає інтерес, коли

V надмірно насильно нав’язують, мов
V оце українська мова найкраща, бо ми 
у живемо на Україні. І якщо прислуха-

тися добре, то східні українці — у

АНТИЧНИЙ СОНЕТ ІЗ СУЧАСНИМ ЗМІСТОМ
Напрпкіші »«поїжюетмл» SM рік а иврод- *

М«яяя талаяовкгого дат, «ершпадачата літературозяав- 
«і» Миволи Зсрова. Дата некругла.: луже «омітва, «иоР
■звергат» на не? вашу, шаинвні читаві.,увагу. .Але *шета-п> ■* 

і М. Зерова невайіужа длв нас, кіровеградпів.
ЖЯяускнпхКнївськог» університету.*

. «Тнлтавнінии, Микола Зеро» у вчителю-
вав у колишній Златопілксьиій гімназії (теперішня СШ 
Aft 1, ви Новомиртород). Тій самій Ниназії, де вчився 
знаменитий В. йиннйчєяко... Ось тут. ШОР. і корінь на
шої нровйтійності — усвідомлення того, шо у нас все 
другорндае, незначне, хоч «е не

Доли М. Зерова, як сотень і сотень українських «яеьмен-

ИИКІВ Трагічна. У розмаюй таланту і жаття він загону».' 
У ІРЗТ-му, у радянських концтаборах на Соловках. і; 
а Твори йото відзначаються широкою. ерудованість .Ліві 
кАонеаичними аканнями світової історії та культури. Вій- 
— крупний науковий діяч, професор Київського універси
тету; . Досліджува» ткорчкть багатьох українських пись
менників XIX ет.. 8. Бр юсова, лїтераторіа-сучасннків. 
Займався також иерекладацькои» діяльністю ~ перекла
дав а латинської, польської, французької, білоруської, ро
сійсько? мо*. "

був майстром сонета, який ловів до аисокото с^неив

■

Микола ЗЕРО В

СВІЧКИ II ДЗВІН
Я знаю край: скоропостижяі арки 
І над дорогою старий жидівський 

дім.
Поріддя Ноєве, там Хам і Сим
Змов поєднались без розмов і сварки. 
Там грабівник і безсоромний мім 
беруть на жеребом шапки й чумарки. 
На килимах затоптані цигарки

1 понад кріслами смердючий дим...
А над вертепищем Маркс і 

Лассаль...

них свій діалект, народна мова схо
жа з російською, бо ми живемо ря
дом, російські села і українські, елі- 
ваємо_ пісні разом і ті, і інші. Із За
хідної України українці закидають 
по-польські. У них акцент польський, 
як послухаєш по радіо, чи по телеві
зору, теж смішно, але ж ніхто не 
сміється, що їхня мова теж некуль
турна, бо в кожному селі навіть, уже 
свій говір, не будемо говорити про 

республіку вцілому, свій діалект і це 
не смішно.

І от з цього я хочу задати питання, 
яка ж мова називається культурною 
і літературною? Чую по радіо: Гур- 
бачов гуворе, щоб я прудав курову... 
і т. д. Хіба це літературно? Всі ж ми 
не можемо бути письменниками, вче
ними, а якщо критикувати так всіх 
підряд і русифікованих і польсько- 
фікованих українців, а можна й не 
присікати — тільки односторонньо, 
люди говорять, як можуть. Треба в 
школі добиватися культури мови 
змалку, а не забивати деполітизаці
єю голови дітей, А рідне, вітчизняне, 
історичне, святе наше не повинно 
вмерти—це піонери, жовтенята, ком
сомольці — ці назви перевірені ча
сом заслужені. Я і моя сім’я, друзі 
мої, проти деполітизації школи.

Сім’я Крілько.
м. Кіровоград.

Шановний Аврам Сидорович і Ва
ша сім’я!

Дуже гарно Ви пишете про те, що 
головне, щоб люди розуміли один од
ного, не зважаючи на національність. 
Це, безперечно, так. І це, без сумні
ву, визнають люди у всіх куточках 
світу. Але чомусь французи при всьо
му цьому ие збираються переходити 
на англійську чи мову есперанто. 
Хтось скаже, що англійська все-таки

В очах у Маркса залягла печаль. 
Шляхетне серце тягота притисла: 
— Лассалю! Та невже в одвіті ми 
За ці брудні й понівечені крісла, 
За ці лихі й подерті килими!
18.04.1921.

ОБРИ
весна цвіте в усій красі своїй, 
Вже одгримілм Зевсові перуки, 
Дощу буйного простяглися струни, 
Зазеленів сподіваний рижій.

На полі котяться веселі вруна, 
В кущах лящить-співає соловій. 

досить широко використовується у ба
гатьох країнах. Це так. Але кожна 
суверенна незалежна держава (а са
ме такої України всі ми прагнемо, 
сподіваюсь, і ви, Авране Сидоровичу, 
теж) по-державному піклується про 
свою мову. Дбає про те, щоб вихо
дила необхідна наукова, художня, 
спеціальна література, словники, щоб 
мова повноцінно існувала і розви
валась у всіх галузях людської ді
яльності. У нас же цього, незважаю
чи на багато розмов про важливість 
мови, які вже, як ви пишете <спро- 
тивляються», і досі ще нема. Україна 
в останні роки має величезний дефі
цит паперу. В тяжкому становищі 
опинилися наші видавництва. Крім 
того, з усього обсягу книг, які вони 
видають (а торік кількість паперу на 
душу населення знизилась до 16 кг, 
порівняйте, в Японії — 201) значний 
процент ще й сьогодні видається ро
сійською мовою. Коли говоримо про 
українську мову, то мається на увазі 
далеко не те, щоб позбавляти вас, 
друзів-росіян чи родичів грузинів, уз
беків і т. д. розвивати свою мову, як 
дехто нерозумно твердить, а лише 
одне: повноцінний розвиток рідного 
слова у всіх галузях людського діян
ня.

А щодо говірок, які ви вважаєте без
культур'ям, то треба чітко відрізняти 
місцеві говірки, які вивчаються нау
ковцями і заносяться в словники і 
звичайний суржик, який дійсно є про
явом низької культури.

Ви пишете «...тепер якось пропадає 
інтерес, коли надмірно, насильно, на
в'язують мов, оце укр. мова найкра
ща, бо ми живемо на Україні». Якщо 
для Вас мова землі, де живете, — 
лише «інтерес», то це вже справа Ва
шої совісті.

С. ОРЕЛ.

А по шляху, немов казковий змій. 
На зсипище сільське ватага суме.
І в селах плач. Герої саг і рун, 
Воскресли знов аварии, гот і гум, 
Орава посіпацька, гадь хоробра... 
Сільської ситості останній трем, 
Усюди лемент — крик дулібських жея 
Під батогом зневажливого обра. 
25.05.1921

РАДИМОПРОЧИТАТИ
Нарешті побачив світ після 50 років за

буття двотомник талановитого українсько
го письменника М. Хвильового. Це^ — ми
тець європейського масштабу, який праг
нув бачити свою українську літературу в 
ряду літератур цивілізованих народів,, за 
що одержав ярлик націоналіста і в 1933-му 
році закінчив життя самогубством.

Грунтовну передмову до двотомника на
писав відомий критик М. Жулннський. До 
зібрання ввійшли поетичні твори, новели, 
оповідання, повісті, незакінчені твори, на
риси, памфлети, листи. Серед них і відомі 
«Іван Іванович», «Вальдшнепи», новела 
«Я».

Двотомник вийшов у видавництві «Дніп
ро».

я ♦ я

Це ж видавництво подарувало нам ще 
один чудовий двотомник — М. Куліша. Він 
теж належить до жертв сталінських репре
сій, повністю твори його видаються лише 
зараз. Талановитий драматург, сподвижник 
реформатора сцени Леся Курбаса, Микола 
Куліш загинув у таборах ГУТАБу (більш 
відома ця абревіатура російською — 
ГУЛАГ). Переднє слово «Драма Миколи 
Куліша» написав Лесь Танюк. До двотом
ника ввійшли п’єси «Хулій Хурина», «Зона», 
«Народний Малахій», «Мина Мазайло», ін
ші статті, виступи, листи, автобіографія.

я я я

У видавництві «Веселка» у серії «Золоті 
ворота» вийшов перший випуск (від най
давніших часів до 1648 року) книги укра
їнського історичного оповідання «Дерево 
пам’яті». До нього ввійшли давні перекази, 
оповіді з літописів, твори М. Грушевського, 
Ю. Хорунжого, Т. Білйка, Р. Іванченко, 
С. Плачинди, 10. Логвина, інших. Упоряд
ник і переднє слово В. Шевчука.

Я я я

Видавництво «Дніпро» видало збірку 
В. Шевчука «Із вершин та низин» у серії 
«Цікаве літературознавство». Це — книж
ка цікавих фактів з історії української лі
тератури, перша спроба (подібного видання 
не було на Україні) у художній формі через 
короткі фактологічні оповіді відтворити в 
загальних рисах літературний процес упро
довж його тисячолітньої історії — до рево
люції 1917 р. У книзі подаються факти 
про тих перших, що започаткували певні 
жанри, про батьків та родинні традиції 

і письменників. Окремі сторінки розповіла- 
і ють. як українська література приходила 
і до інших народів, про українську пісню та 
і мистецькі уподобання майстрів слова. Є 

тут матеріали і про псевдоніми, літературні 
загадки та курйози.

я Я я

У цій же серії вийшла книга Яна ІІаран- 
довського «Алхімія слова», переклад з поль
ської Юрія Понсуєнка. У ній йдеться про та
ємниці літературного пронесу, про цікаві 
фак^ги з життя Есхіла, Цицерона, Дайте, 
Сервантеса, Гете, Міцкевнча, інших. Бага
тьох з них читач побачить у домашній об
становці, за роботою, під час подорожі, в 
товаристві друзів, дізнається про їхнє осо
бисте жніття, про їхні уподобання та ди
вацтва.

★ я я
Львівське видавництво «Каменяр» пропо

нує читачам працю французького інженера 
XVII ст. Гіиома Левассера де Боплана 
«Опис України». Цей твір тривалий час був 
єдиним, найавторитетнішим джерелом піз« 
нання героїчної історії запорізького козаи/т- 
ва, звичаїв українцівс

я « я

У цьому ж видавництві вийшла книга 
«Історія галицького стрілецтва». Автори 
М. Р. Литвин, К. Є. Науменко вперше у ра
дянській історичній літературі розкривають 
драматичний літопис галицького стрілецтва.

♦ ♦ я
Львівське^ видавництво «Світ» видало 

«Вибране» Богдана Лепкого. У книгу ввій
шли довго і несправедливо замовчувані тво
ри письменника, які сьогодні відновлюють 
справжню картину літературного процесу 
минулих десятиліть. Переднє СЛОВО М. ЇДЬ' 
ницького.



ДИКА наївність! Який може бути спокій, скажуть ме
ні городян*, якщо від хуліганів життя немає. Вони 

відчувають себе королями на ранній стцдїї західноєвро
пейського феодалізму. Саме міліція їж боїться. І взага
лі, що це за лицарі без страху і докору, що ходять най- 
людн/шммм вулицями і зовем не ц/кажляться, що гам у 
підворітмях робиться.

Так, нарікань на роботу міліції і патрульно-постової 
служби багато. Не раз і я, -піддаючись обивательським 
тлумаченням прискіпувалася до іполкоаіника Кравченка 
(до речі, «Молодий комунар» ще не мав нагоди приві
тати начальних а УВС з присвоєнням йому чергового 
офіцерського звання, що робимо тепер, бажаючи доб
рого здоров'я і рішучості у боротьбі із злочинцями), 
чому це. мовляв, міліцейських 'патрульних аж геть чис
то не турбує, що робиться на околицях. Пояснював ме
ні і Юрій Федорович, пояснював і Василь Денисович 
Момот, начальник відділу охорони громадського по
рядку, яка ситуація склалася з латрулювжчням кірово
градських вулиць.

‘Власне, задаючись питанням, винесеним у заголовок 
цієї статті, я хотіла поговорити про проблеми патрульно- 
постової служби. З цим і прийшла до начальника від
ділу охорони громадського порядку. Отже, на запитан
ня «Молодого комунара» відповідає В. Д> МОМОТ.

КОВ.: Тая чому все-таки хлопці в Леніна, 6 (там рай
відділ міліції — ®о Л.( «регулюються центрам міста і 
аа зазирнув «уди-иМбудь у «вапоеідні куточки» Кіре-

В. М.: Я вам скажу чому. На сьогодні ми закриваємо 
12—16 процентів території міста. Остання частина і «за
повідні куточки» теж — простір для любителів «міцних 
горішків». У місті всього 2 роти патрульно-постової 
служби і ті малочисельні. Добровільні народні дружини 
в останні роки самоліквідувались, бо забрали у них 
певні привілеї (три дні до відпустки). Діє у нас ДНД 
лише на «Друкмаші». Всі інші розраховують на міліцію.

ИОР.: Боже мійі Мабуть керівники підприємств ио 
здогадуються пре критичну ситуацію у місті, зріст вяо- 
чимносто і т. д.

В. М.: Не здогадуються? А зони що—пркшельці із Все
світу? Чи це не з-під їхнього носа крадуть автотранс
порт, б’ють, даруйте, по морді, грабують. _ Продовжу 
свою думку. Патрульжо-лостова служба в цейтноті. Обох 
рот у нас не вистачить, щоб закрити бодай територію 
Кірове ьк от о району, а там же працює лише рот® № 2. 
Та, що підпорядкована виконкому. Воїне бере кошти з 
місцевого бюджету. Я взагалі вважаю, що про патруль
но-постову службу міста повинна турбуватися міська 
влада. Вона цього, на жаль, не робить. Скільки зустрі
чей було у особового складу з представниками влади, 
але обіцянок своїх керівники міста не виконують.

ХОРе: Василю Денисовичу, міське впаде зоре» у ие 
ІМОИНЮМу цейтноті, бо -не ГІЛМИ МІЛІЦІЯ

квартиру, підвищ верпіюту. бюджет місто не витримує 
лівкеї «рмтикн. ... ___,

б. Мл Ви хочете, щоб еес на площ? Крове роздягали! 
А ив хочете, то потурбуйтеся про СВОЮ

. речі, ось .и скезвли про жлопці. з Лон.н^ 6 тем » 
І поп.реджвю, можете мети «конфлікт» ІЗ М. я. ш.ец.^ 
І начельмнком Лені-Ж-кото рейеідллу мйлгци. де
І роте ППС «.у тфиймеж». Слоеі вези у неї незіть неми. 
І Тежнже «загалі а іншому місці зивжодитьс».
. КО».: в, між іікшим. ммкди вум одним із тмж

еоидмггіе, іцв заїжцм* міліцію, моян П ••мідстмим 
I Romm» брудом. Тая Ж« "• мяідо»?^ У _І>**У*
і »ості, еае • міяЦП. і • мржу <жфгу с«МД пр*Д«т—ии- 
і «іе ваірулаиа яостеаеї служби, багато, образна аиспм 

ажючнеа, «соядафоміаа. грубні., маіитаяігаишнж жвда*.

У КІРОВОГРАДІ 
ВСЕ СПОКІЙНО?

мгі no те що чужого скеерносяів’я но зупинять, • й са- 
мі частенько, прошу яробечеюіА мегом криють.

Ж М»: Мені важко заперечити вам. Виправдовуючись, 
можу послатися на недокомплект. Сьогодні обидва роти 
недоукомплектовані. Не хочуть до нас іти люди. Робо
та важка, брудна. Це вам не сентиментальна пісенька... 
Щоденно до двох годин ночі темними вулицями під 
дощем, у лютим мороз... Крім того, до нас лрмходять 
по направленню трудових колективів. Ну скажіть, яким 
це директор підприємства віддасть свого кращого ро
бітника. А те, що патрульні нерідко виявляють грубість, 
то це а зв’язку з відсутністю захищеності працівника мі
ліції.

KOF.: Але ж у вас є «Замок лре міліцію», прийнятим 
Верховною Вадою України.

В. М.: Закон то є, але ж він не діє. Так що не смішіть
мене! Міліція як була беззахисною перед правопоруш
никами, так і залишилась. У 1990 році мало місце 6 
фактів непідкорення міліції. І по жодному з цих фактів 
прокуратурою міста не було прийнято позитивного рі
шення. Результат? У нинішньому році теж 6 фактів не- 
лдкорени я, дле тільки за перший квартал. Чомусь вва
жається, що плюнути межи очі міліціонеру нічого не 
варто. А потім дорікають — міліцейський неімтелехту- 
ал. З тим контингентом, що на його шляху зустрічаєть
ся, не до Інтелекту.

КО®л Хочу запитати у вас про РОСМи тобто робіт
ничі загони сприяння міліції. Свого часу моя оцінка ді
яльності цих загонів на сторінках «Молодого кому ка
ра» викликала дуже негативну реакцію полковника Крав* 
чайка. Як нині справи у цих загонів!

б. М.: Лише дуже незначна частина залишилась у Ле
нінському райвідділі. Робітничі загони — це ще не все, 
що треба.

КОР„: А що треба!
В. М.: Повернути ДНД. Тільки значно якісніші.

Матеріали з цього приводу направлені у облвиконком. 
Пропонуємо відродити ДНД, повернувши ті пільги, що 
вони мали раніше.

КОР.: Василю Денисовичу, що ви можете сказати про 
громадсько-політичиу ситуацію я місті І відповідно яро 
діяльність ППС.

9. М.: Громадсько-політична ситуація у місті і в облас 
ті спокійна. Жителі правильно розуміють ті процеси, які 
відбуваються в країні. Дуже добре з точки зору мого 
відомства пройшов всесоюзний референдум і респуб
ліканське опитування громадян. Конфліктні ситуації ви 
никають лише через методи реалізації дефіцитів. Не 
раз доводилось «гасити пожежі» такого роду у «Світ
лячку», наприклад, куди завезли холодильники, в інших 
магазинах. Це трапляється тому, що дефіцитний товар 
завозять і починають реалізовувати за годину до за
криття магазину. Ми зверталися до начальника облас 
ного управління торгівлі I. L Марковського з пропози
цією впорядкувати ситуацію. Відповіді поки що ніякої. 
А у нас по ЗО—40 міліціонерів задіяиі на ліквідації тор
гових конфліктів. При нашій «бідності» це які сили від
риваються?

КОК: Чи змогли ви хоч якоюсь мірою подолати про
блеми недокомплекту спільним петрулюваннвм! Де ра

узагальнили досвід діяльності ДНД Харкова і області

мі, свого месу Указ двох міністрів наробив галасу: во
діть собі солдати в міліціонерами і, як кажуть, «неї 
проблем».

8. М.: Та ніякого галасу Указ не наробив. Це тільки 
«демократична» преса галасувала. До її відома, у 1980 
— 1983 роках спільне Патрулювання у нас уже діяло. І) 
досить успішно. А коли це узаконили, то й почали па
кети народ БТР-ами. Нормально проходить у нас пат
рулювання. На солдат ніякого нарікання. В Кіровограді 
у вихідні І святковії дні патрулює 5 спільних нарядів. У 
будень — 3. В Олександрії патрулюють вулиці 3 спільнії 
наряди. Як «и розумієте, п’ять чи три патрульних пара
дів Подолати наш недокомплект не можуть, хоч це 
патрулювання дало можливість більшу територію зва
рити. Спільними нарядами затримано понад 160 право
порушників, ряду правопорушень вдалося запобігти.

КОР.: А гелер така питаннв. Не маю, можливо, це 
ваша тасмилця. Ніхто wfaoro не говорить про ОМОМ; 
На запитання депутатів міської Вади полковник Крем- 
чанне відповів, ще вагону міліції особливого призи» 
чеккя у нас немає. Невже ми гірші від інших!

•< М.: Це що, гумор? Навіщо вам ОМОН? У нас чого 
справді немає. Але у мас є підрозділ міліції спеціально
го призначення, що виконує спеціальні завдання по бо

ротьбі Із злочинністю. Цей mi-дрозділ забезпечений спеці
альною технікою, трвмсШортом, спецзасобамм, для вико
нання поставлених завдань.

ХОР.: Василю Денисовичу, пробачте, ви говорите тамм- 
ми загальними фразами... Читач хоче почути про оме* 
иівців, в ви про поставлені завдання.

В. М.: Я розповідаю у межах допустимого. Молоді, 
дужі хлопці, фізично загартовані, я кого-и сбудь «хлю
пика» у цьому підрозділі не знайдете. Він, до рачі, діє. 
у складі ППС, але несе службу не лише в Кіровограді, ■ 
з я будь-якім точці області. У зв’язку з ускладненням 
громадської безпеки кілька днів у березні -підрозділ 
виконував завдання в Олександрії. Зо перший вечір у 
медвитверезник доствалено 22 чоловіки, затримано за 
дрібне хуліганство 11 олексаидрійців і 2 неповнолітні 
затримано за викрадення мототранспорту. Після цього* 
місто як вимерло. Ніяких дзвінків до чергової части
ни не надходило.

ХОР.: Я думаю. О’яниць пересадили...
В. М.: Звістка про те, що у -місто прибула .якась «чу

жа» міліція і наводить порядок, облетіла всю Олександ
рію. Наступного дня затримано всього 6 правопоруш 
ників, а зламні місця у місті спорожніли.

Начальником УВС підписано наказ про перегляд про
цесу роботи і підготовки підрозділу спеціального приз
начення. -. ■

МОР.: Отже, у кве все-таки буде ОМОН!
В. М.: То ні, дався вам цей ОМОН. Просто кращою^ 

буде бойове і спеціальна підготовка підрозділу, поліп* г. 
шаться умови служби. Для проведення занять з ними бу- р 
дуть задіяні керівники всіх служб УВС. [(

ХОР.: Варто поліпшити підготовку не тілами спец- 
підрозділу, усієї патрульно-постової служби.

В. М.: Ну, звісно, моляри і мулярм 3 роню К 
спеціальністю оволодіввють, а міліції, яка мас справу з ,/ 
людьми, 4 місяці відведемо. З часом це питання будй № 
вирішуватись, але не думайте, що вже завтра.

КОР.: Міліція користується нині гумовими палицями, [ 
хімічними засобами. За 4 місяці не так легко звлвм’я- 5 
тати, я@г© бити, кого ні... ‘

В. М.: Принаймні за той мас, холи я працюю на но- \ 
саді начальника відділу охорони громадського поряд* 
ху, жодного нарікання на .неправомірне використання 
слецзасобіа і гумових палиць не було. Так що не треба 
робити з цього проблему. їх і без того вистачає.

бесіду вола В. ЛЕВОЧ9Ш.



СПОРТ СПОРТ и СПОРТ

молодих 
пройшли 
отримали

На запрошення 'Клубу 
східних видів єдино
борств «Сьотокан» при 
Комітеті молодіжних ор
ганізацій Кіровоградсь
кої області до нас при
був голова Болгарської 
шотокан карате-до асо
ціації (БШКА) Явор Дян- 
ков, який провів з 12 по 
28 квітня тренувальний 
збір з атестацією. Усві
домлюючи великий інте
рес молоді до цієї попу
лярної системи само
вдосконалення і фізич
ного загартування я зу
стрівся з ’паном Дянко- 
8ИМ і попросив ЙОГО роз
повісти про себе, про 
свої перші враження 
щодо стану справ з шо 
токан-карате у нашому 
місті, а також про пер
спективи розвитку в Єв
ропі цього стилю.

Я. Д.: — Теперішній 
мій приїзд до Кіровогра
да — це вже не перше 
знайомство з вашим міс
том та кіровоградським 
шотокан-карате. Вперше 
я приїздив сюди в черв
ні 1989 року на запро
шення Володимира Сав- 
ченка, з яким познайо
мився на міжнародних 
зборах в Угорщині. Дру
гий раз я був у Кірово
граді вже в грудні 1989 
року: приїздив на тре
нувальні збори, що від
бувалися лід егідою об
ласної федерації у-шу 
(Голова — Володимир 
Яровий). На цих зборах 
кілька ваших 
каратеїстів 
атестацію і 
дипломи початкових кью. 
Нарешті в січні 1990 ро
ку, вже на моє запро
шення, приїздили до Со
фії, на міжнародні збори 
з шотокан-караге, ще 
кілька кіровоградців (Во
лодимир Яровий, Ігор 
Бароні«, Сергій Каптенар 
та Ігор Шамровський). 
Тож рівень майстерності 
ваших спортсменів мені 
загалом відомий.

КОР.: Вибачте, Явор, 
але якраз у цей час, тоб
то у грудні 1989 року у 
газеті «Кіровоградська 
правда» (№ 285 від 13 
грудня 1989 року), з’яви
лася велика стаття про 
вас під заголовком «Ка
рате — гармонія життя», 
яку підготував М. Литви
нов. Мені відомо, що піс
ля" цього навколо вашо
го імені виникло безліч 
найфантастичніших чуток. 
Ви були зображені там 
як людина, наділена яки
мись феноменальними 
здібностями.

Я. ДТак, на прохан
ня М. Литвинова я пере
дав йому деякі матеріа
ли для публікації в га
зеті, але, на превеликий 
жаль, зміг ознайомитися 
з цією статтею тільки за
раз, і можу сказати, що 
в ній справді є помилки, 
неточності, перебільшен
ня моїх можливостей.

КОР.: Тож розкажіть 
нашим читачам, як ви 
стали тим, ким є зараз.

Я. Д.: Мені ЗО років, 
народився і мешкаю у 
Софії, тут же закінчив 
школу художньо-декора

тивного мистецтва, маю 
сина, якому /рм з поло
виною роки, дружину. У 
карате прийшов з дзю
до, яким займався чо
тири роки, з 1973 по 
1977 у клубі «Левскі» 
(це щось подібне до ва
шого і«Динамо>>). У той 
час у Європі поширили
ся фільми з участю зна
менитого Брюса Лі, де
монстрували їх і в Бол
гарії. Саме ці фільми і 
підштовхнули мене до 
занять карате; як і ти-

сяч" моїх однолітків (ме
ні було тоді близько 18 
років) мріяв стати по
дібним блискавичному 
«маленькому дракону». 
Відтоді карате стало ос
новним змістом мого 
життя, а згодом. — і ос
новною професійною ді
яльністю.

На початку мого за
хоплення цим видом 
східних єдиноборств ве
ликий вплив на форму
вання мого світогляду як 
каратеїста, здійснив
угорський майстер Сюч 
Тібор (II дан, ІКА — 
Японської асоціації кара
те-до). Тоді в Болгарії 
ще не було офіційної 
асоціації карате, а в 
Угорщині така асоціація 
була з 1974 року, тож я 
їздив на тренувапьн’ 
збори в Угорщину, у Ні
меччину.

Пізніше, теж завдяки 
допомозі Тібора, став 
учнем Норіхіко Ііда (VII 
дон, ІКА), якого запро
сив у Європу знамени
тий сенсей Міязакі (VII 
дан, ІКА). Завдяки Мія
закі, що постійно запро
шував у Європу імени
тих майстрів шотокан ка- 
рате-до (таких, як Тана- 
ка (VIII дан, ІКА), Морі 
(VI дан, ІКА), Осака 
(VI дан, ІКА), Сабато (V 
дан, ІКА), Фуджінага (IV 
дан, ІКА)' та ін.) я мао 
змогу вдосконалювати 
свою майстерність на 
тренувальних зборах, 
які вони організовували 
в різних європейських 
країнах. У результаті 
влітку 1985 року я зміг 
пройти атестацію на пер
ший дан, а в 1987 році 
— на другий. Це дало 
мені можливість з 1988 
року, коли я одержав 
Будс-паспорт, працюва
ти професіональним ін
структором з шотокан 
карате-до від ІКА. Від
повідні дипломи на моє 
ім’я зареєстровані у Мі
ністерстві закордонних 
справ Болгарії. Зараз я 
маю змогу вдосконалю
вати свою техніку під ке
рівництвом Тейшо Отаке 
(VI дан, ІКА), який є спо
стерігачем від Комітету 
інструкторів ІКА у Євро
пі.

КОР.: У чому полягає 
ваша робота?

Я. Д.: Найперше тре
ба було добитися прий
няття Болгарії у Євро
пейську шотокан карате- 
до асоціацію (ЄШКА). 
Для цього потрібна ре
комендація трьох пред
ставників ІКА у Європі. 
Таку рекомендацію дали 
Норіхико Ііда, про якого 
я вже згадував, (Антол 
Янош (угорський майс
тер, IV дан ІКА) та Кей- 
йосуке Еноеда (VIII

ІКА), Шеф-Інструк- 
Євролейської шото- 
карате-до асоціації, 

подали

його 
філософією, 
пропагувати 

мо 
шотокан-карате, 

присвячені 
постійно 

софій

Дан 
тор 
кан 
У 1989 році ми 
всі необхідні документи 
і в листопаді 1990 року 
Болгарія стала членом 
ЄШКА після того як ц: 
документи були затверд
жені на конгресі цієї 
міжнародної організації 
у Бельгії. У тому ж 1990 
році Болгарія була при
йнята у члени ВШКА 
(Всесвітньої шотокан ка
рате-до асоціації).

Сьогодні Болгарська 
шотокан карате-до асо 
ціація об’єднує клуби з 
15 міст і має більш як 
2,5 тисячі членів (для 
порівняння: стилем кіо 
кушінкай в Болгарії зай
мається 4 тисячі чоло
вік).

Як голова БШКА я 
"-займаюсь організацій

ною роботою, багато 
тренуюся, щоб підвищу- 
мати майстерність, крім 
того — багато пишу про 
карате, цікавлюся 
історією, 
намагаюся 
серед болгарської 
йоді 
Мої статті, 
цій тематиці, 
публікуються у 
ських газетах та журна 
лах.

КОР.: Гадаю, що чи
тачам буде цікаво більш 
детально взнати про 
тенденції розвитку сис
теми шотокан-карате у 
Європі, тим більше, що 
і наші спортсмени почи
нають виходити на між
народну арену.

Я. Д.: У 1987 році бу
ла організована ЄШКА, 
яку очолив Шеф-Інст
руктор Еноеда. Після 
цього відбувся, так би 
мовити, своєрідний роз
поділ впливу японців у 
Європі. Крім новоутво
реної . ........
ВУКО, яку курирує 
кугава (IX дай) і 
займається, крім і 
кан-карате ще таеквондо 
та ушу, та ІТКФ, яку ку
рирує Ношіяма (IX дан) 
і яка пропагує, крім шо- 
токан-карате, ще стилі 
годзю-рю, вадо-рір та 
шіто-рю. Між цими ор
ганізаціями йде конку

ЄШКА діяли 
Са- 
яка 

шото-

рентна боротьба з при
воду прийняття в МОК 
(Міжнародний Олімпійсь
кий Комітет). Щодо 
ЄШКА, яку я представ
ляю, то вона займається 
тільки шотокан карате- 
до. Загальне керівницт
во цією організацією 
здійснюється з штаб- 
квартири ЄШКА у Лон
доні, де постійно меш
кає Шеф-Інструктор Ено- 
еда. У Брюсселі та в 
Афі нах є дві постійно ді
ючі академії карате, які 

належать ЄШКА. Крім 
Еноеда розвиток шото- 
кан-карате у Європі ку
рирують Міязакі (Бель
гія, Франція, Угорщина, 
Австрія і т. д.) та Ота
ке (Румунія, Югославія, 
Греція, Болгарія, Турція 
і т. д.).

Під егідою ЄШКА 
кожного року проводя
ться чемпіонати Європи, 
а також дуже престиж
ні змагання серед кара- 
теїстів на Кубок Накая-

ми. У цьому році зма
гання на Кубок Накаями 
відбудуться 9 червня у 
Німеччині, чемпіонат Єв
ропи — 9 та 10 листо
пада у Фінляндії (Тампе
ре), а чемпіонат світу з 
шотокан карате-до 1991 
року буде у Канаді (Кал- 

, гарі), наприкінці року. 
’ Я можу привести такі 
цифри, що характеризу
ють популярність кара
те: у всьому світі під на
глядом професійних інст- 

(рукторів цією східною 
системою самовдоскона
лення займається більше 
шести з половиною міль
йонів чоловік, тобто ко
жен дев’ятий з ста чоло
віків, та кожна четверта 
з ста жінок.

КОР.: Мені досить час
то потрапляють на очі 
різні брошури, посібники, 
де дається більш-менш 
детальний опис суто тех
ніки карате. Багато -наших 
читачів звертаються з 
проханням опублікувати 
на сторінках газети тре
нувальні комплекси, дати 
адреси, де можна було б 
придбати подібну літера^ 
туру. Але ж східні бойові 
мистецтва це не лише 
техніка, а й спосіб життя 
людини, її життєва філо
софія. Якраз оцей, я б 
сказав культурно-філо
софський, аспект карате 
у нас (практично не відо
мий -його ’прихильникам.

Я. Д.: Так, східні оздо-'|" 
ровчі системи, до яких 
можна віднести і карате, 
побудовані на принципах 
гармонії фізичного і ду
ховного у людині з її 
природною сутністю, яка 
уявляється нероздільною 
з всесвітом. На цих же 
принципах побудована 
вся східна цивілізація. 
Тому і карате — це не 
тільки вміння робити 
удари та ставити бездо
ганні блоки, а й своєрід
ний погляд на світ, від
чуття себе у цьому світі,

Я давно мрію написати 
книгу, де б ті, хто почи
нає свій шлях у карате, 
могли взнати про його іс
торію, філософію, психо-

На знімну: Голова болгарської Шотокан Карате-до Асоціації 
Явор Дяннов та спостерігач від Комітету 
Європі Тейшо Отаке дан> IX А).

ІнструнторІй ІКА у

логію, оздоровчі аспекти. 
Звичайно, треба давати і 
біомеханіку, тобто техні
ку карате, але обов’язко
во у цілісній системі з 
іншими сторонами. Зараз 

я працюю над восьмитом
ною книгою на цю тему, 
яка буде можливо нази
ватися «Секрети вчення» 
(саме під таким заголов
ком йшли окремі публі
кації з неї у болгарських 

газетах та журналах). Пер
ший том уже виданий у 
обмеженій кількості, дру
гий зараз у роботі. Це 
замислювалось як своє
рідний довідник для ка- 
ратеїстів різних 
майстерності.

КОР.: І останнє 
ня. Які враження 

питан- 
у іас

від зустрічей, спостере
жень за кіровоградськи
ми каратеїстами?

Я. Д.: У перший мій 
приїзд, тобто у 1989 роц\ 
у абсолютної більшості 
ваших прихильників шото- 
кан-карате я спостерігав 
чисто аматорський,
«книжковий» рівень тех
ніки. Практично це була 
не техніка, а її більш- 
менш вдала імітація. 
Звичайно, і тут були ви
нятки, були природно 
обдаровані, здібні, та
лановиті хлопці (кількох 

.3 них я вже згадував).
' Зараз я можу засвід- 
1 ЧИТИ великий прогрес 

враховуючи те, що фак
тично у вас досі немає 
федерації шотокан ка
рате-до, і те, що у аас 
досить обмежені кон
такти з каратеїстами 
міжнародного рівня. 
Значно підвищився тех
нічний рівень ваших ін
структорів, таких як 
Ігор Четвертак, Ігор 
Харченко, більш дифе
ренційованим став під
хід до різних стилів ка
рате, викладання, веде
ться на значно вищому 
рівні, я б сказав, більш 
методично. Так що май

бутнє для карате у ва
шому місті є.

Щодо мене, то я з 
поділюся своїм

досвідом І буду радий 
бачити кіровоградців 
гостями БШКА, яке має 
право присвоювати ква
ліфікацію майстерності 
в шотокан карате до 
першого кью включно.

Бесіду вів
Ю. ЛЕОНОВ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Н5
наше прохання Я. Дян- 
ков залишив деякі ма
теріали з того, що увій
де у його книгу «Секре
ти вчення». Можливо, 
ці матеріали будуть ви
дані окремою брошу
рою, тож слідкуйте за 
публікаціями нашої га
зети.

ОСТРІВЕЦЬ НА ОКОЛИЦІ ВСЕСВІТУ
Створена британськи

ми кінематографістами 
стрічка «Тисячоліття» на- 
лежить до колись (ча
сів «Екіпажу») дуже ло- 
пулярного а тепер тро
хи лідзабутого жанру 
фільмів-катастроф. Лі
так із пасажирами роз
літається в ДРУ3*И 
величезній висоті. На 
землі ■потім збирають 
уламки, а від людей ді
стаються годинники, туф

лі і... «Голів малувато 
для розпізнання», — бід
каються медики. І хоч у 
кінці фільму з’ясовуєть
ся, що гинули не справ
жні пасажири, а підсу
нуті інопланетянами двій
ники, моторошність пер
ших кадрів, коли ще 
фантастикою і не пахло, 
вражає куди більше, ніж 
екологічні мутанти, каз
кові перевтілення, подо
рожі -в часі й атомна ло- 

жежа. Тим більше, що 
все це аж надто пере
плутане. Так до кінця й 
не розумієш, хтс там, в 
якій послідовності І 8 
яке тисячолітня провалю
вався, і з якогось мо 
менту назіть не намага
єшся це збагнути. Пере
ключаєшся. Однак не на 
споглядання картин жа
хів, прекрасно знятих, а 
на, так би мовити, люд
ський фактор.

«Тисячоліття» при всій 
зовнішній вибуховості й 
футурологічній зловіс- 
ності виявляється філь
мом теплим і гуманним. 
Тут, вважай, немає жод
ного мерзотника і в кон
флікт вступають між со
бою на живі істоти, а 
скоріше наслідки їх ді
яльності. Люди майбут
нього, потрапивши в сьо
годення не можуть, без 
цигарок. Наше повітря 

менш отруєне, ніж там
тешнє, терзає бронхи 
пришельців. їхнє повітря 
— то майбутнє наше 
повітря... І якби ще їх
ні нинішні стосунки між 
собою та були нашими 
майбутніми. Один ро
бот, приятель чарівної 
агентки, чого вартий. 
Своєю непоказною зако
ханістю при більш ніж 
непоказній зовнішності 
він майже перемагає 
земного суперника, теж 
щирого і доброго чоло
віка — а його ж грає 

сам Кріс Крістоферсон, 
відомий американський 
актор.

Люди прийдешнього, 
коли гине їхній світ, че
рез якусь дірку у Все
світі провалюються боз- 
на куди, але рятуються. 
Разом з ними потрапляє 
в невідомість і частина 
землян, а що їх там че
кає, на це немає й на
тяку. Тому фільм зали
шає відчуття незакін
ченості й недомовле
ності.

Н. ДАНИЛЕНКО.



понеділок
29 КВІТНЯ

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — Музич» 

ний фільм «Мені люди пісню по
дарували». 16.40 — День за днем. 
(Кіровоград). 17.00 ■— «Пам’ять». 
Сторінки пошукової роботи. (Кіро
воград). 17.30 — «На київській хви
лі». Інформаційний «ипуск. 18.00
— Музичний фільм «Жити — це 
співати»^ 19,00 — Актуальна номе
ра. 19.30 — «Хто ми...». Громадсь
ко-політичний 8І двотижневик. Час
тина перша. 20.45 — На добраніч, 
Діти! 21.00 — «ТБ-шанс*. Парад ві- 
Деокліпів. 21.30 — «Хто ми...». Час
тина друга. 22.30 — МузиччІ зуст
річі. 23.30 — Вечірній вісник.
0.00 — Нічний телезал. Художній 
телефільм «Дім, що побудував 
Свіфт». 1 серія.

А ЦТ (І програма)
6.30 — «Ранок». 9.00 — «Кон

такт». Економічний огляд. 9.15 — 
Футбольний огляд. 9.45 — Кон
церт лауреатів фестивалю народ
ної творчості МВС РРФСР. 10.50 — 
«Чехарда». Художній телефільм. 
12.00 — ТСН. 15.00 — ТСН. 15.15
— «І тоді ти повернешся...». Ху
дожній телефільм. 16.15 — Дитя, 
чий музичний клуб. 16.50 — Світ 
захоплених. «Увага: знімаю». 17.05
— Дитяча година з уроком фран
цузької мови. 18.05 — Ліричний 
альбом. К. Снворцов. 18.30 — «Ме
ридіан». Міжнародні новини. 18.45
— За законами ринку. Про проб
леми ринкових відносин у будів
ництві. 19.15 — «Контакт». Еконо
мічний огляд. 19.30 — Бісирує ка
мерний оркестр «Віртуози Москви».
19.55 — На прохання глядач:в. 
Художній телефільм «Театр». 1 
серія. 21.00 — Час. 21.45 — 2 се
рія художнього телефільму «Те
атр». 22.55 — «Таємниці празького 
архіву». 0.10 — ТСН.

А ЦТ (II програма)

10.35,. 11.35 — Література. 11 клас. 
О. Твардовський. Сторінки життя і 
творчості. 11.05 — Календар мис
тецтв. 12.05 — «Планета». Міжна
родна програма. 13.05 — «Квіти 
В’єтнаму». 16.50 — Музичний те- 
леабокемент. Клас професора Ямне- 
левича. Передача 4. 18.00 — Пре
м’єра документального телефільму 
«Туга за Батьківщиною». 18.55 — 
Футбол. Чемпіонат СРСР. «Спар- 
так» (Москва) — ЦСКА. У перерві
— 19.45 — Вечірня казка. 20.55 — 
Колаж. 21.00 — Час. (З сурдопере- 
кладом). 21.45 — «Заглянути у вік
но». Передача 1. 22.50 — «Інспек
тор Лосєв», Художній телефільм. 1 
серія. «Гастролер».

вівторок
ЗО КВІТНЯ

▲ УТ

7.30 — «Ранкова мозаїка/. 9.00
— Художній фільм «Польоти уві 
сні і наяву». 10.25 — Доброго вам 
здоров’я, профілактика професій
них захворювань. 11.00 — Музич
ний фільм «Русалчин тиждень» 
16.00 — Новини. 16.10 — Для ді
тей. «Веселка». 16.35 — Докумен
тальний телефільм «Генеральний 
директор». 17.15 — Концерт орке
стру народних інструментів Київ
ського інституту культури. 17.55 — 
М. Лнсенко. «Пан Коцький». Опера 
для дітей. 18.40 — Музичний фільм 
«Віденські ритми*. 19.00—Актуаль. 
на камера. 19.30 — Зсе про кіно.
20.45 — На добраніч, діти!
21.05 — Грає Є. Кісін. (Фортепіа
но). 21.45 — Ж. Оффенбах. «Ключ 
на брунівці». Вистава Одеського 
театру музичної комедії.
22.40 — Вечірній вісник. 23.10 — 
Нічний телезал. Художній теле
фільм «Дім, що побудував Свіфт». 
2 серія.

А ЦТ (І програма)

6.30 — «Ранок». 9.00 — Актуаль
ний репортаж. 9-20 — Ліричний 
альбом. К. Снворцов. 9.45 — Дитя
ча година. З уроком англійської 
мови. 10.45 — «Таємниці Празького 
архіву». 12.00 — ТСН. 14.55 — Хо
кей. Чемпіонат світу. Матч команд 
фінальної групи. Трансляція з Фін
ляндії. У перерві — 15.40 — ТСН.
17.30 — «Кар’єра». Художньо-доку
ментальна програма. 18.30 — «Ме
ридіан». Міжнародні нозини. 18.45
— «Літаючий ховрашок». Мульт
фільм. 18.55 — Хокей. Чемпіонат 
світу. Матч номанд фінальної гру
пи. Трансляція з Фінляндії. 21.00
— Час. 21.45 — ВІД представляє: 
«Поле чудес». 22.45 — «Ширше ко
ло». У перерві — 0.00 — ТСН.

Д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Во 
саду, ли в огороде». Документаль
ний телефільм. 8.35, 9.35 — Геогра
фія. 8 клас. Стихійні природні яви
ща. 9.05 — Французька мова. 1 
рік навчання. 10.05 — французька 
мова. 2 рін навчання. 10.35, 11.35
— Історія. 7 клас. Мистецтво епо
хи Відродження. 11.05 — Мама, 
тато і я. 12.05 — Ритмічна гімнас
тика. 12.35 — Американський фут
бол. Першість світової ліги. 17.00
— «Ранкова зірка». 18.00 — Пре
м’єра документального телефіль
му «Стара ферма в горах». 18.55 — 
«У світі Штрауса» (ТБ Німеччини).
19.30 — Парламентський вісник
Росії. 19.45 — «Диня». Художній 
телефільм. 20.45 — Вечірня казна. 
21.00 — Час. (З сурдоперекла- 
дом). 21.45 — «Заглянути у вікно». 
Передача 2. 22.40 — «Інспектор
Лосєв». Художній телефільм. 2 і З 
серії.

середа
1 ТРАВНЯ

▲ УТ
7.30 — Концерт. 8.00 — Мульт

фільми для дітей. 8.55 — У КОЛІ 
друзів. Музична програма. 9.55 — 
Київ. Хрещатик. Відзначення Дня 
Міжнародної солідарності трудя
щих — 1 травня. 11.00 — «Соняч
не коло». 11.30 — Публіцистичний 
фільм «Зоряні хвилини нашогс 
життя». 12.45 — «Разом — одна 
сім’я». Концерт. 13.45 — Худож
ній фільм «Літо у Черепашці». 1 
серія. 15.00 — «У чому справа?» 
Циркова вистава. (Кіровоград на 
Республіканське телебачення). і)5.д5
— «Кунурік І Ко». Розважальна 
передача для дітей. 16.45 — «Май
стерня радості». Телевистава. 17-45
— Концерт артистичної молоді Ук
раїни. 19.00 — Актуальна камера.
19.35 — І. Кальман. «Баядера». 
Оперета. 20.45 — На добраніч, ді 
ти! 21.00 — «Кіровоградський ко
мерційний канал» «Сюрприз». (Кі
ровоград). 21.45 — Вперше на ек
рані УТ художній телефільм »При
морський бульвар». 1 серія. 22.50
— Вечірній вісник.* 23.20 — «Ніч
ний телезал». Українська естрада 
Частина перша.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — ТСН. 8.20 — Документаль

ні телефільми. 8.55 — Концерт хо
ру російської пісні Держтелерадіо 
СРСР. 9.55 — Москва. Красна пло
ща. Мітинг, присвячений Дню Між
народної солідарності трудящих — 
1 травня. 11.00 — «На балу у По- 
пелюшки». 12.05 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «Фальнон». 
13.05 — П. І. Чайновсьнин. «Лебе
дине озеро». Вистава Ленінградсь
кого театру’опери і балету. 15 05
— «Багато голосів — один світ».
Відкриття циклу передач, присвя
чених стародавньому мистецтву 
оповідачів. 15.40 — «Сходннна до 
Парнасу». Концерт зірок першого 
і другого фестивалів. 16.55 — КВВ- 
91. Зустріч команд Уральського 
політехнічного інституту і Мос
ковського інженерно-будівельного 
Інституту. 18.50 — «Уолт Дісней 
поедставляє...». 19.40 — Вперше на 
екрані ЦТ. Художній Фільм «Князь 
Удача Андрійович». 21.00 — Час. 
22 00 — «Голубий вогник». Свят
кова музична програма. 23.55 —
«Танці, танці, танці». Кубок Євро
пи серед професійних виконавців. 
0.30 — ТСН.

А ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастика. 8.15 — Кон

церт Російського хореографічного 
і пісенного фольнлооу. 8.40 — «Дя
дя Стьопа — міліціонер». Мульт
фільм. 9.00 — Фільм — дітям. «Ве
лика пригода». 1 серія. 10 15 —
Концерт ДСО СРСР. Диригент — 
Є. Свєтланов. 11.15 — Прем’єра до
кументального Фільму «Гідронав
ти». 11-35 — В. Шукшин. «Стареча 
справа». Телевистава. 12.35 — На
родні мелодії. 12 50 — Прем’гоз 
документального телефільму «Гім' 
назисти». 13 40 — «Не бійся, я з 
тобою». Художній телефільм. 1 І 2 
серії. 16.10 — «Заповідні місця», 
Теленарис. 16.30 — «Данило і НенІ- 
ла». Мультфільм. 16.50 — «Театр, 
який я люблю». 17.50 — «Хозяй- 
ка кабаре — судьба». Творчий ве
чір поета М. Денисова. 19.55 — Ко
лаж. 20 00 — Вечірня казка. 20.15
— Російські народні пісні вико
нує лауреат телерадіоконкурсу «Го
лоси Росії». Є. Молодцова. 20.30 — 
Музей на Делегатській. Мистецт
во непідробної краси. 21.00 — Час. 
(З сурдоперенладом). 22.00 — «Бе- 
ггж ть жінон». Художній теле
фільм. 1 І 2 серії.

четвер
2 ТРАВНЯ

▲ ут
7.30 — Парад ліліпутів. 355 _
«Пори року». Хореографічна вис. 
тава. 9.55 — Новини. Ю.05 — Ху
дожній фільм «Літо в Черепашці». 
2 серія 11.35 - Зустріч з ніною 
Турбіною. 12.05 — Прем’Єра доку
ментального фільму «На зелену 
неділю». 12.25 —- «Чиста криниця»- 
Солістка Великого дитячого хору 
Держтелерадіо УРСР Н. Школяр- 
чун. 12.55 — Новини. ІЗ.ю — «Са
дам цвісти». Теленарис прО сільсь
ких трудівників Хотинського ра
йону Чернівецької області. 14.10
— Тірсо де Моліна. ♦Благочести
ва Марта». Вистава киівсьного уК 
раїнського драматичного театру 
їм. І. Франка. 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Щ'іхтар» — 
«Спартак» (Москва). »8.45 _ Грас 
ансамбль «Камерата таеріна>> 19.00
— Актуальна камера. 19.30 —
Мультипанорама. 20.45 — На доб- 
раніч, діти! 21.00 - Музичний 
фільм «А. Солов’яненно на сцені 
і поза сценою». 21.45 — Вперше на 
екрані УТ художній телефільм 
«Приморський бульвар». 2 серія 
22.50 — Вечірній вісник. 23.20 —
«Нічний телезал». Українська ест
рада. Частина 2.

д ЦТ (І програма)
8.00 — ТСН. 8.20 — Концерт Во

ронезького російського народного 
хору. 8.55 — «Селянський статус». 
Документальний телефільм. 10.00
— Художник Ф- Константинов.
1105 — Мультфільми. 11.30 —
Концерт Державного симфонічного 
оркестру Міністерства культури 
СРСР Диригент — і. Рождествен- 
ський. 12.00 — Фільми режисера 
А. Шахмалієвої. «Софія Еовалев- 
ська». 1 серія. 13.20 — «50-у50». 
Музичний додаток до програми 
«...До 16-ти і старші». 14.55 —
Мультфільм «Ну, постривай!». З ви
пуски. 15.25 — Прем’єра докумен
тального телефільму «Відкрий 
скриньку». 15.50 — А. Вівальді, 
«Пори року». Музичний телефільм. 
1630 — Прем’єра художнього те
лефільму «Звіробій». 1 } 2 серії
18.55 — Хокей. Чемпіонат світу. 
Матч номанд фінальної групи. 21.00
— Час 21.45 — «Щасливий випа
док». Сімейна телевікторнна. 22.50
— «Рандеву на Цвітному, 13». у 
перерві — 0.00 — ТСН.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — «Нат- 

хнення». Документальний теле
фільм. 8.30 — «Роби з нами, роби 
як ми, роби краще за нас*. 9.15
— Фільм — дітям. «Велика приго
да». 2 серія. 10.35 — М. Дярфаш. 
«Проснись і співай». Фільм-вистава 
Московського театру сатири. 12.15
— «Острів снарбіе». Мультфільм. 
14.05 — Прем’єра документально
го телефільму «Тепло від оленів у 
тундрі». 14.55 — Хоней. Чемпіонат 
світу. Матч команд фінальної гру 
пи. 17.30 — «Світ персональних 
комп’ютерів». 17.45 — Спорт для 
всіх. 18 00 — Футбол. Чемпіонат 
СРСР. «Шахтар» — «Спартак». 2 
тайм. 18.50 — Мультфільм. 18.55
— Приз глядацьких симпатій. Пре
м’єра документального телефільму 
«Завтра буде день хороший». 19.30
— «Прем’єра в Сосновці». Худож
ній телефільм. 20 4^ — Вечірнії каз
ка. 21.00 — Час. (З сурдоперекла- 
дом). 21 45 — До ЮО-рІччя від дня 
народження М. Булгакова. Худож 
ній телефільм «Дні Турбіних». 1 
серія. 23.00 — Вертикаль. Доку
ментальний телефільм «Березові 
голоси».

п’ятниця
З ТРАВНЯ

А УТ
7.30 — На хвилі дружби. Дер

жавний оркестр калмицьких народ
них інструментів. 8.05 — Ритміч
на гімнастика. 8.2 5— Науково-по
пулярний фільм «М Реріх». 9.25
— Новини. 9.35 — Для дітей. Зір
ки, на сцену! 10.10 — Художній
фільм 3 субтитрами «Дикі лебеді».
11.35 — Для дітей. «Будинок фан
тазерів». 12.05 — Фільм-балст
«Триптих». 13.10 — Новини. 13.25
— Танцює «Грація». 13.55 — 
М. Булгаков. «Адам І Єва». Виста
ва Центрального театру Радянсь
кої Армії. 16.00 — Гандбол. Ку
бок володарів нубнів європейсь
ких країн. Фінал. «Спартак» (Ки
їв) — «Радники!» (Белград). 17.20 
-— Мультфільм для дітей. 17.45 — 
Розповіді про неспокій. О. Сліса- 
ренко. 18.40 — Прем’єра телефіль
му «Біль душі моєї*. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — Телетур- 
нір «Сонячні кларнети*. Самодіяль
ні художні колективи Чернівець
кої області. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.05 — Співає В. Свирид.
21.35 — Молодіжна студія «Гарт». 
У перерві — Новини. 21.50 — «Ніч
ний телезал*. Художній телефільм 
«Марн Твен проти*.

А ЦТ (І програма)
8.00 — ТСН. 8.20 — Концерт 

учасників IV Всеросійського кон
курсу виконавців на народних ін
струментах у Нижньому Новгоро
ді. 8.50 — Із золотого фонду ЦТ. 
О. Островсьний. «Вовки і вівці». 
Фільм-вистава державного ачаде- 
мічного Малого театру Союзу РСР.
11.45 — «Ранкова зоря». 12.45 —
«Софія Ковалевсьна». Художній те
лефільм. 2 і 3 серії. 15.00 ТСН. 
15.15 — «ВЕДІ». 15.45 — «Нове по
коління вибирає». 17.00 — По сто
рінках американського кіно. Кіно- 
концерт. 17.40 — Хвилини поезії. 
17.50 — Міжнародна панорама.
18.35 — Вперше на екрані ЦТ. Ху
дожній фільм «Наш бронепоїзд». 
21.00 — Час. 21.45 — Концерт дер
жавного академічного ансамблю 
народного танцю Союзу РСР. 22.40 
23 550ІЯ ПтРгнАСТаВЛЯ£*’ У

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — Спі

ває Ксенія Георгіаді. 8 40 — Кіно- 
публіцистика сюзних республік. 
Документальний телефільм «Повер
нення до Єльця». 9.05 — «Мадам 
Шуригіна». Теленарис. 9.45 — Чем
піонат США з баснетболу серед 
професіоналів НБА. 10.45 — Здо
ров’я (з сурдоперенладом). 11.15 — 
Відеоканал «Плюс одинадцять».

14.45 — Телепрограма «Сім’я». 15.40
— Прем’єра науково-популярного
фільму «Культурні столиці Євро 
пи». Фільм 5. «Мюнхен». 16.45 —
Американський футбол. Першість 
світової ліги. 17.45 — Мультфільм
17.55 — Футбол. Чемпіонаг С^СР. 
ЦСКА — «Арарат*. 19.55 — Колаж 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 —
Зустріч з кращими спортсменами 
1990 року. 21.00 — Час. (З сурдопе- 
рекладом). 21.45 — «Дні Турбіних». 
Художній телефільм. 2 і 3 серії.

Міняємо однокімнатну з усі
ма вигодами, з телефоном квар
тиру (житлова площа 17 кв. м) 
у Миколаєві (обласний центр) 
на одно- чи двокімнатну в Кі. 
ровограді. Звертатися: м. Ми
колаїв, вул. Китобоїв, 14 «а»,
кв. 56, Никулкову.

субота
4 ТРАВНЯ

А УТ

7,30 — Ритмічна гімнастика. 7.50 
— Музичний фільм. 8.30 — «У нас 
нині — суботєя...» Інформаційно- 
музична програма. 9.30 — Новини
9.45 — «Художня панорама». М. Не
стеров. 10.15 — «ТБ-шанс». Музич
не шоу. 12.35 — «Доброго вам здо
ров’я». Гомеопатичним центр у До
нецьку. 13.05 — Новини. 13.15 — 
Твори Ф. Шопена. 13.30 — Худож
ній фільм «Три плюс два». 15.00 — 
«Ви нам писали*. Музична пере- 
Зача за листами глядачів. 16.00 — 

лужба солдатсьна. 17.00 — Теле 
спортарена. 17.45 — Музичний те
лефільм «Оксана Петрусенко». 
18.15 — «Альфа і Омега». Наухово- 
пізнавальна програма. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — «Право». 
Телерадіоканал. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Пісні Буджак- 
сьного краю. 21.40 — Прем’єра 
художнього телефільму «Далі по
льоту стріли». 1 серія. 22.55 — Ве
чірній вісник. 23.25 — «Нічний те
лезал». М. Гоголь. «Страшна пом
ста». Вистава.

А ЦТ (І програма)

8.00 — ТСН. 8.20 — Ритмічна 
гімнастика. 8.50 — «Кубик». Мульт
фільм. 9.00 — 3 райку раненько. 
10.00 — На службі Вітчизні. 11.00 
— Ранкова розважальна програму.
11.30 — Нлуб мандрівників. 13.00 
— Хокей. Чемпіонат світу. Матч 
команд фінальної групи. У перер
ві - 14.30 — ТСН. 15.25 — Сільсь 
на година. 16.25 — Музичний кі
оск. 16.55 — Хокей. Чемпіонат сві
ту. Матч команд фінальної групи,
19.30 — Вперше на екрані ЦТ. Ху

дожній фільм «Ранкове шосе». 21.00 
— Час. 21.45 — «Зелений змій». 
Мультфільм для дорослих. 22.00 — 
Конкурс пісні Євробачення. Транс
ляція з Італії. У перерві — 0.00 — 
ТСН.

А ЦТ (11 програма)

8.00 — На зарядку ставай. 8.15 — 
Концерт Литовського камерного 
оркестру. Диригент С. Сондецкіс. 
9.05 — «Ой, Дніпро, Дніпро». Пре
м’єра документального телефільму. 
10.00 — Відеоканал «Співдруж
ність». 13.30 — Відеоканал «Плюс 
одинадцять». 17.00 — «Планета». 
Міжнародна програма. 18.00 — Кі- 
носерпантин. Дубль 1. 19.45 —
Парламентський вісник Росії. 20.00 
Вечірня казка. 20.15 Кіносерпан- 
тин. Дубль 2. 21.00 — Час. (З сур- 
допереиладом). 21.45 — Кіносер-
пантин. Дубль 3.

Загублений студентський кви
ток № 897/89, виданий- Кіро
воградським педагогічним ін
ститутом ім. О. С. Пушкіна на 
ім'я ВОЛОШИНОІ Олени Воло
димирівни, вважати недійсним.

неділя
5 ТРАВНЯ

А УТ
7,30 — «Ранкова мозаїка». 9.00

— Перлини душі народної. 9.45 
«Кунурін І Ко». Розважальна ЛР°* 
грама для дітей. 10 45 — 
мультфільмів. 11.25 — Музичнми 
фільм «Повернення майстра».
- Новини. 16.10 - Для дітей. «Ца- 
рівна-жаба». Вистава, і/.10 — До
кументальні фільми. 18.00 — Те
лефільм «Біла сова». (Кіровоград). 
18 20 — Зустріч на Садовій. (Кгро- 
воград). 19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Пломінь».. Клуб україн
ської пісні. 20.35 — Науково-по
пулярний фільм «Поговоримо про 
етикет». 20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — Міжнародний турнір з на
стільного тенісу. 21.40 — Прем’єра 
художнього телефільму «Далі по
льоту стріли». 2 серія. 23.00 — Ве
чірній вісник. 23.30 — «Нічний г* 
лезал». Музичний фільм «Гекиадіи 
Гладков».

А ЦТ (І програмі)
6 30 — «Ранок». 9.00 — «Діло

вий кур’єр». 9.20 — Тираж «Спорт
лото». 9.35 — «Звіробій». Художній 
телефільм. 1 і 2 серії. 12.00 — ТСН. 
15.00 — ТСН. 15.15 — «Час поба
чень». Художній телефільм. 16.20
— Світ захоплених. «Разом з пер
натими», 16.35 — Мама, тато І я. 
17.05 — «На поріг мій сіла казна». 
Мультфільм. 17.15 — «Два серця, 
два крила, два побратими*. Кон
церт. 18.15 — «Діловий кур’єр».
18.30 — «Меридіан». Міжнародні 
новини. 18.45 — «Тривоги землі 
чорнобильської*. Теленарис. 19.15
— Музина в ефірі. Вибране 19.50 
Прем’єра художнього телефільму 
«Адвонат». 1 серія. 21.00 — Час.
21.45 — «Брейн-ринг». Випуск 6 
22 35 — Хронограф. 22.50 — Фут
больний огляд. 23.20 — «Михайло 
Муромов: від пісні до пісні». 23.55
— ТСН.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Чу

деса в Торонто». Науково - попу
лярний фільм. 8.35, 9.35 — Музи
ка. 8 клас. С. Проноф’єв «Ромео 
і Джульетта». 9.05 — Англійська 
мова. 1-й рін навчання. 10.05 —
Англійська мова. 2-й рік навчання. 
10.35, 11.ДО — Література. 6 клас. 
Б. Полевой. «Повість пр справжню 
людину». 11.05 — Світ грошей Ада
ма Сміта. 12.10 — «Дні Турбіякх». 
Художній телефільм. 1 серія. 13.25
— «Планета». Міжнародна програ
ма. 17.00 — «Дім для онуків». До
кументальний телефільм. 17.50 —
Мультфільм. 18.30 — Нлюч до сві 
тового ринку 19.00 — Прем’єра до
кументального телефільму «Куто 
чои сільської місцевості». 19.55 — 
Колаж. 20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Бадмінтон. Чемпіонат світу. Пе
редача із Данії. 21.00 — Час. (З 
сурдоперенладом). 21.45 — Автор
ське телебачення.

Міняю п’ятикімнатну чвар-ч 
тиру зі всіма зручностями в 
селищі Новому на 3-му по
версі п’ятиповерхового будин
ку з окремими кімнатами на 
4 і 1 або З і 2 кімнатні квар
тири в будь-якому місті Кі
ровоградської області, але 4 чи 
3-кімнатну бажано в Кірово 
граді.

Звертатися: 317112. Кірово
град, селище Нове. вул. Ме
талургів, буд 20. кв. 50. ПО
ЛУДЕНЬ Любов Тарасівна.



И. Н. ЕВРЕННОВ.
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НА ДОЗВІЛЛІ

а разом з нею і потреба у теп
лому одязі. Отже, необхідно схо
вати його до наступного холодного 
сезону так, щоб не пошкодила 
міль. Речі з штучного хутра варто 
віддати до хімчистки, бо коли во
ни чисті, то й зберігаються краще.

Одяг, який не здаєте в хімчист
ку, — пальта, шуби, куртки, по
трібно провітрити на сонці, ста
ранно витрусити й, почистивши 
щіткою, загорнути в полотно й 
повісити для зберігання у шафу. 
Раз на місяць переглядайте, про
вітрюйте, витрушуйте пальта, свет
ри, куртки.

ф~ Речі з натуральної вовни, ху
тра не можна щільно запакову
вати в поліетиленові пакети: вони 
мають дихати!

-ф Міль та інші шкідливі кома-
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МИНУЛА ЗИМА,
річ необхідно старанно пропо
лоскати, покласти на плоску дош
ку, щоб стекла вода, а вже эго
дом — повісити для просушував 
ня.

їак само виполіскують вов» 
няні шапки, шарфи, рукавички то
що, які перуть у миючих засобах, 
призначених для цього: «Каштан*, 
«Ама», «Супераль» (універсаль
них).

хф Сучасний крій светрів (пря
ма пройма, рукав, що утворю« 
пряму лінію з плечем) дає змо
гу сушити їх на жердинках: після 
того, як стече вода, светр, жакет, 

на жердинку,,

хи не люблять запаху свіжого га
зетного паперу, цвіту бузини, ла
вандової олії. Крім того, є спеці
альні засоби для боротьби з міл
лю, арсенал їх постійно поповню
ється. Продавці у відділах товарів 
побутової хімії порадять вам, що 
варто придбати.

Наводячи лад у шафі, про
стежте, щоб там не валялись вов
няні рукавички, шарфи, клапті, що 
лишилися після шиття обнови. Та
кі дрібнички необхідно загорнути 
в газету й сховати в полотняну 
торбинку, інакше заведеться міль.

-ф» Трикотажні речі, виготовлені
з синтетичної пряжі, добре прати кофту, одягаємо 
засобами типу «Біо», «Біо-миг» (на яку вкладаємо «поперек балкона 
упаковці вказано, як саме це ро
биться), підходять також «Аеліта», 
«Супераль» тощо. Г*

— од вікна до бильця. Висушена 
таким способом річ не деформу- 

Після прання ється, її легше прасувати.

КАЇ 
пізно вночі тралилося пограбування громадянина 

проходив випадково неподалік, встиг це сфото- 
Наступиого дня в місті затримано п’ятьох лідозрі-

• одному з темних кварталів південного міста Н. 
Н. Грабіжник зиии. Але громадянин С., яиий 
графувати, і приніс фотознімок у поліцію, 
лих. Чи є серед них грабіжник?

м. «уя. Пммасыа, 7«

НЕДІЛЯ 28 КВІТНЯ
9.3^«ХІ-Мен». Мультфільм.

*11.«Г«Гре зі смертю».
13.00, 17.00 «Воїни Броиксв-1990».
15.00 «Мертва зона». Фантастика. 
19.00 «Дівчата, котрі танцюють в багнюці».
21.00 «Місячини гонщик». 

ПОНЕДІЛОК, 29 КВІТНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Супердівчкнка». Фантастика.
13.30, 17.30 «Вторгнення в США». Бойовик. В го
ловній ролі Ч. Норріс.
15.30 «Ревучий вогонь». Бойовик.
19.30 «Монстри я нічному експресі». Жахи.
21.30 «Інопланетянин». Фантастика.

ВІВТОРОК, ЗО КВІТНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Шаолінь викликає на поєдинок німзя». Бойо
вик.
13.30, 17.30 «Тиша і блаженство». Бойовик.
15.30 «Сканери». Фантастика, жахи.
19.30 ~
21.30

11.30 «Король-вбмяця наносить удер».
13.30, 17.30 «Той, хто йде крізь полум’я». В голов
ній ролі Ч. Норріс.
15.30 «Хто вбивця». Детектив, жахи.
19.30 «Рекрути». Комедія.
21.30 «Плоть і кроя». Історичний фільм.

ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Шлях дракона». В головній ролі Брюс Лі. 
13.30, 17.30 «Білий привід». Бойовик.
15.30 «Пристойні хлопці носять пише чорне».
19.30 «Грецька смаковниця». Комедія, епотика.
21.30 «Битва тмтенів». Пригоди.

П’ЯТНИЦЯ, З ТРАВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Кулак люті». В головній ролі Брюс Лі.
13.30, 17.30 «Мисливці за роботами». Фантастика.
15.30 «Герой І жах». В головній ролі Ч. Норріс.
19.30 «Години відвідин хворого». Детектив, жахи.
21.30 «ЕсиалІбур». історичний фільм.

СУБОТА, 4 ТРАВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Великий бос». В головній ролі Брюс Лі.
13.30, 17.30 «Обладунки бога». В головній ролі 
Д. Чей.
15.30 «Повернення зомбі». Жахи.
19.30 «Робот-поліцейський-2». Фантастика, бойовик,
21.30 «Дісексон за кличкою «Мотор». Поліцейський 
бойовик.

10.00

«Ямі». Жахи. 
«Ліцензія иа вбивство». Бойовик.

СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ 
Мультфільми.

НЕДІЛЯ 5 ТРАВНЯ
10.00 Мультфільми.
11.30 «Легенда про золоту перлину». Бойовик.
13.ЗД 17.30 «За рифами». Пригоди.
15.30 «Пекло канібалів». Жахи.
19.30 «Дім ТрейсІ». В головній ролі Мадонна.
21.30 «Вбивця поїздів».

Початок у №№ 3®—М
за И99© р., Н?НТ 1—16 за 1991 р.).

На надо быть психологоЧ чтобы ясно понять. 
как легко н просто, сравнительно, человек енуша. 
к>щий Другому мысль о своей спасительной ДЛр 
него миссии (путем ряда чудес, пророчеств, мец* 
пения и т. п.), становится со временем для этоге 
«пугого не только ближайшим советинном, ио м 
верховным руководителем, не только «другом»» ме 
и «господином».

Такое (положение — вернее говоря, такой нмеэь 
ио тайный пост «руководителя» — и занял при ца* 
ре современен Распутин, обласканный монархом 
и прежде всего его «благочестивейшем супругой» 
я качестве «святого». »Император царствует, ме 
управляет императрица... Под указку Распутина». 
Вот подлинные слова С. Д. Сазонова в день ос
тавления им поста министра иностранных дел 
августа 1916 г.), сказанные при прощальном вяГ 
зите французскому послу Палеслогу.

Принято дуумать, что в то время нам Николай- 
11 считал «советы» о. Григория внушаемыми ему 
догом, — «советы» эти на самом деле исходили <п 
небольшого круга сановных лиц, не брезговав- 
ших пользоваться положением «святого» для све 
их чисто карьеристических к наживных целен.

Этот взгляд проходит красной нитью в целом 
зяле газетных заметок и памфлетов, посвященных 
Распутину нак при его жизни, тан и после еге 
смерти. Этот же взгляд доминирует и в литера
турных трудах, выясняющих Р«** * значение
знаменитого «старца». Тан, С. П. Мельгуноа ечм 
тает Распутина «слепым орудием дельцов и афе
ристов», «простой игрушкой в рунах темных 
дельцов старом монархии. Палеолог склонен думать, 
что Распутии действовал под влиянием «шайим 
банниров и скомпрометированных спекулянтов. 
Рубинштейна, Мануса и пр.», которые «снюхалмсь 4^ 
с ним и щедро заплатили ему»; «по их указаниям» ям 
мнится Палеологу, — Распутин «посылает запме ^^р 
ни министрам, банкам, всем влиятельным лицам» 
и т. д.Этот взляд на роль Распутина может быть оспх 
риваем и не без основания. По нранием мере, на
чиная с 1911 г. — года ожесточенной борьв5^ 
Распутина с епископом Гермогеном и с Илиоде- 
ром — можно легко убедиться, хотя бы из истории 
этой же борьбы, что Распутин, без всякого ВЛИ>£ 
кия с чьей бы то ни было стороны, сам, по свое«» 
собственной инициативе, умел отменно (по свое»* 
жесткости) отстоять шкурные интересы и провес^ 
тм иа деле чисто личную директиву. Стоит лишь 
перелистать последнюю главу «Святого чорта» о. 
иер. Нлмодора, чтобы в этом совершенно убедить
ся, с маной бы осторожностью мы ми подходили 
н «страшной книге» мятежного монаха. В этом мм 
нас утверждает и переписка Николая II и Александ
ры Романовых, особенно те письма 1915 года, где 
речь идет о смещении вел. ин. Николая Николэ4Л 
•мча с поста верховного главнокомандующего 
«Старец» знал, что Николай Николаевич его, Рал> 
путина, заклятой враг; этого было совершенно до
статочно, чтобы сделать его в глазах царицы, а- 
затем и царя врагом «помазанника божия», инт
риганом, узурпатором власти, чуть не крамоль
ником. В этом мстительном намерении, так те 
нам и в пров едении его в жизнь, Распутину ниито 
не подсказы» ал ни образа мыслей, ни образа дей
ствий. Ничьей «игрушкой» ои здесь не был. а- 
тем более «слепым орудием», мак выражается С, ГУ 
Мельгунов.

(Дая9 буде).

У зв'язку з технічними можливостям» 
друкарні, вірніше — її неможливостям^ 
бо там не мають змоги повністю набрат» 
н видрукувати нашу газету за два перед
святкові дні, а також — із тим, що вйд- 
недавна «Союздрук» відмовився розпов
сюджувати пресу у вихідні й свята, нас
тупний номер «МК> вийде 11 травня.

Мй поздоровляємо вас, шановні читаг^ 
чі, із наступаючими святами, бажаємо 
хорошого відпочинку, чудового настрою і 
просимо вибачити за ці технічні неув’яз
ки у наших партнерів - поліграфістів. 
У нас, журналістів, іще жевріє на
дія, що в недалекому 
вони навчаться працювати 
вам, ні нам не спричиняти 
тей. Додамо, що всі номери, які перед
платили наші читачі, вони обов’язково 
одержать.

жевріє на* 
майбутньому 

так, щоб ні
неприемное-

РЕДКОЛЕГІЯ «МК>.

Кіровоградська швейна фабрика

«УКРАЇНА» 
РЕАЛІЗУЄ:

автомобілі «ГАЭ-53» бортовий та автофургон: 
—• може обміняти паливний заправним иа 

базі автомобіля «Урал» з причепом загальною 
ємкістю 10 тонн на автомобілі «КАМаз», 
або легковий автомобіль не старіший 2-х ролі* 

Наша адреса: 316050, м. Кіровоград, 
Володарського, 52/77. Фабрика «Україна», 

Телефони: 22-64-29, 24-95-77.

«Молодой коммунар» — ин
формационно - публнцнетмче- ц 
еккй •жоиодельник. Учреди- А 
тиль — Киролоградский обком V 
ЛКСМУ (МДС). ■

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:
31 «50, МПС, «Г
м. Кіровоград, А|1
«ул. Луначарського, 36. "И

Телефони: редактора — 22-М-26; відповідального сен- 
“ 22-27-65; секторів: економіки та екології — 

22-04-84, культури і моралі — 22-28-92, комсомольського 
юбзття та політики — 22-04-84, учнівської та студемт- 
гьної молоді — 22-59-82, соціальних проблем — 24-66-79; 
Фотолабораторії — 24-94-94; иорехторсьмої — 23-61-83, 
оголошень — 22-59-82.

Друкармя {меи1 Г. М. Димитрова видавнмцт!>а .К1рв»ог«МКЫ>а правда. КІро.оградс.иого обкому Компартії України, м. И1ровоград,аул. Глінкн. ї
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