ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939

Г РАПЛЯЄТЬСЯ,
що
■ нам, членам комсо
мольсько - молодіжної
ланки но вирощуван
ню кукурудзи і соняш
ника,
говорять,
що
єднає колектив не пра-
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ця на спільному полі, а
м атер і а льн а зацікавле
ність. Аж образливо чу
ти щось подібне. Труди
мося ми за бригадним
підрядом. Подібна орга
нізація роботи стиму
лює, дозволяє знаходити

Вівторок, 22 вересня 1987 року
дапня викопаємо. Вже є
біля десяти тонн заго
товленої зеленої маси. І
це тільки з кукурудзи.
А ще попереду — заго
товка кошиків соняшни
ка; плануємо закласти
ного в силосні споруди
не менше, ніж півтори
тисячі тони. Бурякової
гички теж матимемо до
двох тонн. Це — так
званий резерв.
Працюємо нині па ку
курудзяному полі. Кача
ниста ніс не вся закла

планує
дена. Тільки н іша ланка
трудилася на полі
пло
щею 320 гектарів. Це —
зернової. Кукурудзи на
силос маємо 50 гекгцМв.
Поки погода дозволяє, на
полі знаходимося
ціло
денно. Навіть обід нам
сюди вивозять.

Кожну хвилину нама
гаємося використовува
ти якнайпродуктнвніше.

і використовувати
резерви.

нові

Під час минулорічної
зимівлі худоби наш кол
госп купував фураж в
інших господарствах ра
йону. Зібралися ми
ще
весною, обговорили
цю
проблему з членами лан
ки трактористами
Ми
колою Поливодою,
Во
лодимиром
Соменком,
Анатолієм
Апдріяшевським. Сіяли з вірою: зи
мою матимемо вдосталь
своїх кормів.

Сьогодні можна
зати, що намічені

ска
зав-

Самому на
комбайні
доводиться важко. Та ко
ли доведеться брати ко
гось у помічники, навіть
не знаю, кого візьму
сьогодні. Ми жартуємо:
проведемо
жеребкуван
ня. За день скошую ку
курудзу на вісімнадцятидвадцяти гектарах. Май
же на третину перевико
ную змінні норми. А ко
ли перевиконую я, ком
байнер, то відповідно та
кий же процент і в моїх
товаришів, які відвозять
качани чи зелену масу.
Працюючи за бригад
ним підрядом, стараємо
ся, щоб відходи були мі
німальними. Шкода, що
вони все ж трапляються.
Та то не наша вина. І так
он стараються
хлопці:
буквально
маневрують
своїми вантажівками, ве
дуть
«суперництво»
з
вітром.

Правління
колгоспу
пішло нам назустріч і
виділило
додатковий
транспорт. Негоже, щоб
простоював комбайн. Бо
як хлопці з нашої ланки
не стараються, самі не в
змозі справитися: до си
лосних споруд чимала
відстань. У гарячу пору
«не давали» мені пере
починку водії Олександр
Вайраух, Віталій Бонда
ренко, Леонід Куроп’ятка.
Так вийшло, що заго
товляти корми доручили
всім молодим. Микола
Поливода, який у нас
трудиться не так давно,
гордиться цим:
— Постараємося
не
підвести правління, —
обіцяє він

результат
До слів Миколи можна
додати думки інших чле
нів колективу. Хоч
під
час роботи нам не вдає
ться порозмовляти, та в
обід словом перемовимо
ся. Приємно мені чути,
як розмірковують моло
ді механізатори. Не па
м’ятаю хто, але котрийсь
із водіїв сказав, що зи
мою його мама, догля
даючи телят, буде спо
кійною: тепер вистачить
худобі і грубих і соко
витих кормів.

В. БОНДАРЕНКО,
ланковий комсомоль
сько-молодіжної’лан
ки по вирощуванню
кукурудзи і соняш
ника колгоспу імені
Карпа Маркса.
Кіровоградський район.
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Ціна 2 кап.

КУДИ СХОВАВСЯ ПОМІДОР?
Неспокійно в ці дні на по
нів — перший. Людмила Ми гають колгоспникам шефи з
двір'ї
міського
овочевого колаївна Буданцева, його за шістнадцяти підприємств і
комбінату. Один за
одним відуюча, не приховувала роз організацій міста. Найкраще
під’їздять сюди автомобілі, чарування:
трудяться робітники
об’єд
навантажені картоплею, ци
— Тижнів зо два тому взя нання «Червона зірка», ще
булею. І зрідка — помідора ли ми з комбінату 2600 тонн кількох підприємств. А реш
ми. які тут консервують, а помідорів. Лабораторний ана та?
частину відправляють у тор ліз показав, що п’ята части
Про працю решти варто
говельну мережу. Овочеві на з них — браковані. Та
магазини помідори отриму крім цього ще 1200 тонн зіп поговорити детальніше. Ті,
купують
ють Сезпосередньо з госпо сувалося. От про все це мо хто допомагають,
дарств К ровоградського ра жуть сказати наші продавці собі помідори на місці. Трап
ляється, виберуть у свої
йону.
Наталя Моринець і Лариса клунки найкращі, а далі... Да
Романснко,
які
тоді
працю

Якщо зі стиглими овоча вали.
лі — аби чергу відбути. От і
бачимо — у ящиках і надми клопотів майже нема, то
Наталя і Лариса, згадую гнилі, і тріснуті овочі. За
зелених помідорів нині ні чи ті дні, розхвилювалися. день
у колгоспі тих ящиків
де дівати. Петро Григорович Було чого: покупці незадо- збирається не сотні — ти
сячі.
Пиріг, заступник директора

овочевого комбінату, розпо
вів, що вже законсервовано
їх па третину більше від
потреби. Тепер «шукають»
покупців навіть в інших об
ластях, республіках.
Розповів Петро
Григоро
вич і про те, що десятками
тонн надходять
перестиглі
помідори. Висловив заступ
ник директора претензії до
господарств району, які зво
лікали з реалізацією овочів.
За минулий місяць мали їх
доставити на комбінат 1913
тонн, насправді ж було за
везено в місто лише 986 тонн.
Тепер вся надія на вересень.
Поспішають колгоспники, ад
же деякі овочі вже перестиг
ли, псуються.

Справді, псуються. Якщо
в магазинах продавцям до
водиться перебирати про
дукцію в ящиках, якщо по
стійно чутп скарги покупців,
значить, не все тут гаразд.
За останні дні серйозні
претензії в представників
торгівлі виникають до кол
госпу імені Шевченка Кіро
воградського району. Трап
ля.тося, що звідти надходи
ли автомобілі, повністю за
вантажені нестандартними
помідорами. Не набагато
кращу продукцію реалізу
ють і колгоспи імені Ульяно
ва, «-Україна». Це — на ком
біиат. А звідси ж їх ще тре
ба розвезти по торговельних
точках...
А тепер завітаємо до кіль
кох овочевих магазинів.
— Ми вже давно співро
бітничаємо з колгоспом іме
ні Шевченка, — розповідає
завідуюча магазином № 13
міського оптово-роздрібного
плодоовочевого комбінату
А. Н. Іващеико. — Знаємо,
куди посилати машини під
завантаження. До шефів
господарства — робітників
виробничого
об’єднання
«Червона зірка». Вони зби
рають овочі якісно, претен
зій до них не маємо.
У центрі міста знаходиться
один з найбільших магази-

ПОРА
ВЕЛИКОГО
ЦУКРУ

волеиі, безпідставно вислов
лювали па адресу працівни
ків прилавка образи. А дів
чата, тамуючи образу, пор
палися у томатній кваші, ви
шукуючи більш-м’сиш якісні
помідори.
Тепер, як кажуть продав
ці, помідори хороші. Заві
дуючі овочевими магазина
ми не можуть нахвалитися
саме тими, які вирощують у
господарствах на сімейному
підряді. їх відрізнить ко
жен: тверді, соковиті, роз
сортовані.

Ще одна проблема — з
транспортом. Ось приклад:
сьомого вересня з міста при
було п'ять автомашин. Тим
часом, можна було заванта
жити не менше п’ятдесяти
грузовиків. Хорошими, ро
жевими помідорами.
Так і напрошується запи

тання: чому не подбали тор

говельні

організації

транспорт

раніше?

про

Багато

їдемо у колгосп імені Шео- чого можна запитати й тих
ченна, на який доводилося
почути чимало нарікань. Бу робітників, котрі їдуть у кол
ла неділя. В передобідній час
на полі, де стебла помідорів госп зі споживацькими на
гнулися до самої землі, пра
цювали студенти Кіровоград мірами. Недаремно О. Д.
ського педагогічного інсти
туту. Біля дороги височіли Шулик зауважила, що собі
наповнені ящики. Сотні ящи
робітники шукають такі пло
ків.
Як пояснив керівник три
надцятої
групи,
викладач ди, ян на виставку. На цьо
Леонід Вікторович Бабенко,
зібране за день піде на сік. му й весь інтерес до праці
Пройшлися полем.
Бачити,
лк гинуть овочі — просто закінчується. І збирають таболяче. Помідори справді —
гинуть. Десятки тонн їх уже ні помічники по... п'ятдесят
зіпсувалось.
Л. В. Бабенко показав і ку нілограмів. От їм би працьо
пи зелених помідорів. Три
дні, як зірвані, вони зовсім витість і совість студентів
зів’яли. Так і лежали, нена
че про них забули. Насправ педінституту — ті за день до
ді — ніхто їх не бажає вже
трьох норм виконують. Тоб
брати.

Становище не з легких.
Єдине, що можна іце зроби
ти — це старанно перебира
ти, а решту відправляти на
сік. Так у господарстві й
роблять. Це єдине, чим за
раз можна зарадити стано
вищу.
Бригадир овочевої брига
ди колгоспу Олена Данилів
на Шулик сумно глянула і
мовила:
— Намагаємося все зі
брати. А нас критикувати з
міста — найлегше. От допо
могти ніхто не хоче.
Від О. Д. Шулик дізналися,
що помідори цього року вро
дили щедро. На полі
вони
вже перестояли. В цю гаря
чу пору з 42-ох гектарів, де
з ножного нуща збирають
майже відро овочів, допома

ряків. Через деякий час по
відомляють: корені можна
відправляти на переробку.
У цей же день на буряко
збиральний пункт було до
ставлено продукцію 3 КОЛ
ГОСПІВ «Мир» та імені Шев
ченка.

Розпочав сезон цукрова
В. ТІЛЬНОВ,
ріння Маловисківський пукгромадський
кореспон
рокомбіпат. Цій події пере
дент «Молодого кому
дував невеликий мітинг, що
нара».
відбувся на підприємстві.
Маловис::івський
район.
. За традицією, працівниці
лабораторії привітали водія
першої автомашини, що до
Комсомолець Вячеслав Рига з колгоспу імені Ілліча неодноразово відзна
ставила на бурякопрнймальчався правлінням за ударну пращо на жнивах. У цьому році Вячеслав вийшов
піій пункт солодкі корені,
переможцем соціалістичного змагання серед молодих водіїв Гайворопського ра
Л. Москаленка з колгоспу
йону па перевезенні зернових. За трудові успіхи його нагороджено перехідним
«Дружба» з першими цент
вимпелом Гайворопського райкому комсомолу.
нерами сировини. Лаборант
її а з п і м к у: Вячеслав РИГА.
ки В. Іванова та Л. Алснтііі
Зовсім недавно головною
Фото В. ЗЕМНОРІЯ.
беруть па аналіз кілька бу турботою хліборобів було—

ЗНОВУ
В ПОЛІ
ТРАКТОРИ...

то, майже по 400 нілограмів

збирають.

...Як бачимо, коло проблем
на колгоспі не замкнулося.
І в дні, коли завершується
збирання помідорів, так хо
четься, щоб у всіх, причет
них до цієї справи людей,
ставлення було хлібороб
ським.
Л. БУРДЕНКО,
старший товарознавець
заготвідділу
міського
овочевого комбінату,
Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого
комунара».
м. Кіровоград.

УРОЖАЙ-88
зібрати врожай. Та ііс мож
на думати лише про сьо
годнішній день.
Прийшов
час сіяти озимі.

Вийшов у воле комсо
мольсько-молодіжний
екі
паж у складі Сергія Матяша та Володимира Рома
нсика. Уже 390 гектарів за
сіяли хлопці. Трудяться во
ни чудово — денні норми
перевиконують на 20—30
процентів.
О. ПОНОМАРЕНКО,
заступник заворга по
сільському господарству
Бобринецького райко
му комсомолу.

22 вересня 1987 року

«Молодий комунар»

■------- 2 стор.

Б'ЄМО ТРИВОГУ

ДЕНЬ ГАЗЕТИ
СЕ це було на зеленому

В килимі стадіону у сели

■ а аа гл**

щі Петровому позавчора, $
20 серпня. Про свято зна •Йі

ли не тільки петрівчани:
кілька повідомлень дру
кувала наша газета. Однак
найбільше, зрозуміло, бу
ло на стадіоні мешканців
Петрового.
День обласної
газети
«Молодий комунар» по
чався під теплим сонцем
бабиного літа. Воно й
справді було не тільки за
календарем. Ополудні вже
гомонів стадіон стоголо-

§

•У

Ж»
І

скажімо, фотографією? На
великій колоді лежить со
кира, до неї нахилилося
ніби клюнути хоче курча,
а знизу, біля колоди, ви-

РАДІСТЬ
СПІЛКУВАННЯ
СО, Д8ІСТІГОЛОСО, тристаголосо... Хто рахував учас
ників свята? І гомін вщух,
як тільки зазвучали пер
ші акорди вокально-ін
струментального ансамб
лю Новгородківського ра
йонного будинку культу
ри «Імпульс».
Біля невеликого столи
ка — черга. Тут продають
безпрограшну
лотерею
Розиграш відбудеться на
прикінці свята.
— Чи € о області’ нефор
мальні об’єднання?
— Яким буде «МК-88» у
поліграфічному офопмлекні?
— Чи завжди об’єктив
на газета у своїх кои’ичних виступах?
На ці та інші запитання
відповіли журналісти «МК»
—
учасники
прес - конфе
ренції.
На стенді—
три великі фо
тографії. Перемож ц е м
стане
автор
найвлучні ш ого, найдотепнішого підпи
су.
Охочих
багато.
Осч
уже й писати
ніде, а ідей
ще вистачає.
І, справді, що
б ви написа
ли під такою,

тягнувши угору голову,—
курка. А Валерій Іванович
Кохан, працівник заліз
ничного цеху Петрівського рудоуправління, напи
сав таке: «Куди діли пів
ня?». І — переміг. Йому
вручено приз «МК».
Що малює ця дівчинна?
А-а, зрозуміло, зайця. Та
кого смішного і такого
знайомого нам. У друго
класниці Оленки Махецьної з малювання — «п’ятір
ка»! Подобаються дівчинці
і олівці, і фарби, кольоро
вою крейдою на асфаль
ті — теж гарно виходить.
Поряд з Оленчиним зай
цем чого тільни немає! І
ранети, і сонечка, і квіти.
Все це намалювали ма
ленькі петрівчани — учас
ники конкурсу малюнка
на асфальті, його пере
можцями стали Оля Павлова та Ігор Полтавець.

Чи зможете ви грати
одночасно на семи шахових дошках? Саме такий
сеанс одночасної гри про
водить голова Кіровоград
ського шахового клубу
«Біла тура» кандидат в
майстри спорту Г. Г. Ду
бівка. Гра йде напружена.
Хтось комусь щось підка
зує. І все ж обіграти Г. Г.
Дубівку не вдається ніко
му. Але переможець кон
курсу Олександр
Олек
сандрович Плетньов, інженер-механік
колгоспу
«Перше травня», оборо
нявся найбільш вдумливо,
його цікаві ходи приму
шували досвідченого ша
хіста задумуватись.
Про напрямки сучасної
моди, про те, які кольори,
тканини, прикраси модні
сьогодні, розповідає го
ловний інженер райпобуткомбінату А. А. Смолова.
Тут же відбувається й де
монстрація моделей.
Всі ці конкурси супро
воджував піснями і лірич
ною музикрю
ансамбль
«Імпульс». Свої вірші про
читали члени кіровоград
ської міської літератур
ної студії «Сівач» Валерій
Сорокін, Валерій Сиднін та
Сергій Коричев.
Добре
насмішив петрівчан гумо
рист із Кіровограда Ана
толій Висоцький.
І ось — заключний етап
свята. Розиграш лотереї
Річна передплата на «МК»,
книги, парфюмерія,
по
суд,
транзистор — такі
виграші одержали воло
дарі лотереї.
Наступне свято газети
відбудеться у Гайвороні.
На знімку: під час
свята на стадіоні в Пет
ровому.
Фото О. ІВАНОВА.

Кому потрібна макулатура

^■0
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Цю купу паперового мотлоху най.
фотокореспондент зняо минулого вів
торка на задвірках середньої школи
№ 5 в обласному центрі. А була ж вона
о кілька разів вища! Вагою близько чо
тирьох тонн.
Попросили нас зняти паперову віхолу
(а вдень здійнявся був вітер, папір літав
по всьому подвір'ї) учні сьомого класу
Наталя Семеняк, Ігор Бурлаков, Михай
ло Аполяров, Олег Єременко.
Після
полудня вони переступили поріг редак
ції і навперебій стали розказувати, що
вже вкотре підводять їх дядьки й тіт
ки, які запрошують збирати макулатуру,
а потім не забирають її. Ось і цього ра
зу, як і оголошено було піонерам, за
півгодини до одинадцятої школярики
поприносили в'язки використаного па
перу, заставили ними всеньке не дуже
просторе подвір'я школи. Чекали го
дину, чекали другу... Вже й на уроки
скоро пора — у Другу зміну, — а ма
шин нема та й нема...
Тоді й вирішили послати делегацію
від піонерської дружини імені О. 3.
Бур’янової в газету.
«Невже ж це справді треба втручатись
газеті, щоб розв'язати таке дріб язкове
питання?» — думалось нам. Ану ж бо
подзвонимо в обласне заготівельне ви
робниче підприємство «Кіровоградвторресурси».
Розмова з голозним інженером під
приємства Р. П. Платоновою:
— Більше двох годин чекають шнолярі машин, Раїсо Павлівно.
— Ми не винні: тут причина дуже
важлива.
- Яка?
— Це не для преси...
— Добре. Коли реально зможете за
брати папір?
— Ось уже вирушили чотири машини
до п’ятої школи...
Того дня три машини макулатури від

СШ № 5 відвантажили. Решта залиши
лась ночувати. Ось ця решта — на знім
куГоворить директор десятирічки Л. М,
Максименко:
— Якби ж це перший раз, а то по
стійно. Хіба не було такого, що кілька
днів папір валявся гю подвір’ю, розкис
під осінніми дощами, а ми дзвонили й
щодня вислуховували обіцянки?
Ларису Михайлівну можна зрозуміти.
І подвір’я захаращується, і виникає не
безпека пожежі, коли папір валяється
бездоглядно... А як реагують на це
діти?
Факти про подібну безвідповідаль
ність заготівельників — не рідкість,
Нам школярі дзвонять, пишуть. По
даємо одного з найостанніших таких
листів.
«Дорога редакціє!
Ми вчимо дітей бути бережливими -й
економними. Діти знають, що і скільки
можна виготовити з однієї тонни маку
латури. Але ось зараз уже засумн:ва- .
лись. чи це взагалі можливо.
-^1
Справа в тому, що учні нашої школи
зібрали більше 3-х тонн макулатури, й
вона вже рік лежить нерухомо. Яка мо
же бути користь з неї? Швидше всього
лихо — пожежа. Нащо не було дітям
трудитись?
Ті. хто повинен забирати від нас вто
ринну сировину (Помічнянська і Доброаеличківська заготівельні контори), від
мовляються ось уже рік це робити. За
лишається єдине: вивезти макулатуру в
поле й спалити. Тобто пустити на вітер
працю й зусилля наших учнів.
Допоможіть нам!».
Листа підписала організатор позакласної і позашкільної роботи Помічнянської середньої школи № 2 Добровеличківського району Т. В. Абушенко.
Три тонни! Цілий рік!
В кого більше?
В. ТБЛІЖАН,
8. ГРИБ (фото].

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО
АВТ.),

мабуть, і не пам’ята
ють такого слова, як честь.
Чи розуміють вони, що дже
рела витонченості почуттів
необхідні людині, немов
повітря — в багатстві ду
мок, інтелекті? Почуття
збагачують думку, а дійс
но людське почуття не мо
же існувати без неї. Із
думки воно народжується,
думка його живить, дум
кою почуття живе. Тільки
за цих умов воно стає са
мостійною силою духовно
го свігу людини, здатне
повести її на благородні
вчинки. Люди, які розмі
нюються почуттями на різ
ні боки, повинні почувати
себе вбогими...».
С, ПРАВЕЦЬКИЙ.

м. Кірозоград,

і
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У словнику Тараса Шев
ченка є більш вагоме за
своїм значенням визначен
ня — «душеубогий». На
наш погляд, воно повністю
стосується й новій, значно
перевищуючи по силі такі
слова, як аморальний, роз
бещений або безсоромний.
Адже проституція є симп
томом поширеного й не
безпечного захворювання
з гострим діагнозом «пов*а втрата цінностей».
* *
.їїлькп-но
......_____
прочитала
«Панель» І дуже здивува
лась. Хочу перепитати: яке
ваше діло, як ми живемо?

Ось ви пишете, що «буде
мо боротись». А як? Адже
проституція стала невід'єм
ною часткою мого життя.
Розповім трохи про се
бе. Мені сімнадцять. Після
закінчення
восьмирічки
вступила до ПТУ, провчи
лась трохи більше чоти
рьох місяців, потім кину-

портне взуття, інші речі «з
фірмою». Все це необхідно.
Нині я працюю, одер
жую щомісяця дев’яносто
карбованців, але ж на ці
гроші красиво жити неможливо. їх можна за
один вечір прогуляти. А
можна за вечір й зароби
ти. І не треба жаліти нас,

дою. В одному з них прав
да висловлена словами
«честь, почуття, благород
ні вчинки», в іншому —
«керебе». цигарки, «фірма».
Правда — як в склянці
з кавою, в якій вже не роз
чиняється цукор через пе
ренасиченість папою. 1 че
рез те нині ніяка роз'яс-

Придбані чи втрачені цінності?
«ПАНЕЛЬ». У СТАТТІ ПІД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ ЗА 11 СЕРПНЯ Ц. Р.
ГАЗЕТА РОЗПОВІДАЛА ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЛИХО — ПРОСТИТУЦІЮ, ЗО
КРЕМА, ПРО КІРОВОГРАДСЬКИХ ПОВІЙ. МИНУВ МІСЯЦЬ, І ДО РЕДАК
ЦІЙНОЇ ПОШТИ НАДІЙШЛИ ЛИСТИ ЧИТАЧІВ, КОТРІ ВИСЛОВЛЮВАЛИ
СВОЮ ДУМКУ НЕ ЛИШЕ ЩОДО МАТЕРІАЛУ, АЛЕ Й ПО СУТІ ПРОБЛЕМИ.

ла. Хотіла піти працювати,
але не взяли — «молода
ще!». Що ж мені залиша
лось робити? Нині такі ча
си, що необхідно не тіль
ки гарно одягатись, а й ма
ти гроші на цигарки, ка
бак, щоденну випивку та
відпочинок. Багато гро
шей... А чому б їх не заро
бити, якщо маєш таку
можливість? Так я стала
жінкою легкої поведінки.
Багато хто з подруг мені
заздрить — я ціну собі
знаю!
Погодьтеся - на
одну зарплату сукню за
300—400 карбованців не
купиш, а також дорогу
французьку косметику, ім-

своїм життям ми вдово
лені.
Іноді в міліції мене за
питують: як думаєш жити
далі? Тут все розрахова
но. Через два—три роки
переїду звідси до іншого
міста, вийду заміж, мати
му чоловіка, гроші, дітей,
Все буде гаразд, і мій май
бутній чоловік не дізнає
ться про минуле.
Галина.

Р.. 5. Прошу вибачення
за поганий почерк — не
пам’ятаю, коли останній
раз тримала ручку в ру
ках».
Два листи. Різні за
змістом, але єдині за прав?

тональна робота не пере
може відому недовіру лю
дей до слів, якщо ті не пе
* м, II.
реконають,
що після півкроку вперед пс буде двох
кроків назад, А переконати в цьому може лише
справа, чітко висловлена
у трьох своїх складових:
рішучості, твердості, послідовності.
Любов — категорія
філософська. 1 через
все, що з нею пов’яз
(а саме шлюб, відносини
між чоловіком і жінкою
тощо), необхідно розгля
дати в діалектичному ра
курсі. Тому виникає по
треба більш об’єктивного
аавжаегжяа

:мкамі

підходу до всього, що плакат з'явився у бага
оточує любов. Інакше че тьох містах Сполучених
рез деякий час у словни Штатів після випадку в
ках може з'явитись і та Аркадії.
Він викликає
кий термія, як «дефіцит гострий жаль до безневин
любові». І одним із шля них дітей і сторазову нена
хів до цього є «любов за висть до тих. хто свого ча
гроші».
су казав: «Яке ваше діло,
Галшшні плани на май як ми живемо?».
бутнє такі, як і у всіх нор
Кіровоградка Ніна За
мальних людей — сім’я, річна звертається до всіх
гроші, діти. Але де гаран батьків: «Знайдіть час для
тія, що вона асе це матиме своїх дітей! Вдихніть в пих
«через два—три роки»?. духовність, навчіть берег
Здорових дітей, зокрема? ти свою честь!».
...Недавно в американ
Може, дехто з читачів й
ському місті Аркадії (штат чекає «стандартного роз
Флоріда) несподівано за бору» Г алнного листа.
горівся один із будинків. Але такого не буде. Адже
Невдовзі з'ясувалося, що •ми
■
не впевнені, що дехто
він належав родині Рей, з тих, кому адресовані ці
три дитини якої стражда рядки, зможуть зрозуміти
ють СНІІДом. Вони наро їхній справжній зміст. Ного
дилися з цією невиліков вплив на повій
мож
ною поки що хворобою — на порівняти хіба що з
передалась від когось з безвинним ляпасом, біль
батьків. Будинок згорів від якого вщухає майже
вщент, а підпалили його зразу.
сусіди. Причина поляга
На ваги боротьби З Про
ла в тому, що хворі брати ституцією нин! кинуто баРей навчалися у місцевій гато, але й цього ' на. 1ТС
школі, і мешканці Аркадії, замало, Що сьогодні мож
дізнавшись про їхню неду на протиставити сучасним
гу, почали вимагати ізоля гетерам, гейшам, путанції дітлахів
від інших кам? Бідний курс шкільної
школярів. Але чи винні програми з етики, психоло
братії Рей в гріхах своїх гії та фізіології сімейних
батьків, котрі «нагороди стосунків? Чи адміністра
ли» малюків подарунком V тивну кару у вигляді 50
вигляді СНіДу?..
карбованців? У першу чер
«Мамо, обійми мене! Ад гу — небайдужість гроже я це вишці у тому, що1 Мадськості.
хворий на СНІД!». Такийі
С. БОНДАРЄВ.

У

«Молодий комунар»-----

З стор.
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КЛУБ 64-Х КЛІІИН

ЖИВЕ ЙОГО ІМ’Я
...Я не знала, як почати розмову з
людьми, з якими хотіла зустрітися вже
давно. Переді мною стояли батьки Саші
Стегаря. який 23-річним юнаком загинув
при виконанні інтернаціонального обо
в'язку в Афганістані. Обох душили
сльози. Дивилася на передчасно поси
вілу жінку з добрими, приємними риса
ми обличчя, яке вже встигло покритися
зморшками, і не змогла вимовити сло
ва. Я розуміла її з одного погляду —
говорити про сина тяжко...
— Мишко закінчував тоді десятий
клас. Якраз перед останнім дзвоником,
після обіду, я саме в школі була, при
несли страшну звістку. Не хотіла вірити,
ж 24 квітня тільки з відпустки по
їхав, — зривався голос Ольги Григорів
ни. — Бачила його, говорила з ним, ці
лувала на прощання... Саша зустрічався
з нашою сільською дівчиною. Ми з бать
ком говорили йому, щоб одружувався,
поки молодші, допоможемо діток ви
няньчити. А він: «Вернуся зі служби, то
ді й справимо весілля».
Все, до найменших подробиць пам'я
тає про нього мати. Але разом з болем
втрати рідної людини в її голосі зву
чить гордість за сина. Вчився Сашко
добре. Десятирічку закінчив на «відмін
но».

МИ —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ!

Рада ветеранів 350-ї
стрілецької Житомир
ської
Червонопрапорної ордена
Богдана
Хмельницького ди візії
розшукує тих фронто
виків. хто ще не має
зв’язків з Радою. Та
ких товаришів проси
мо відгукнутися на ад
ресу: 442945,
Пензен
ська область, Бековсьіінй район, с. Пяша,
Козіну І. Н.
*
*
*
Рада ветеранів 1408-го
зенітного
артилерій
ського полку, 39-ї зе
нітної
артилерійської
ордена Кутузова диві
зії, Першого Прибал
тійського фронту роз
шукує своїх однопол
чан.
НапиВідгукніться!
шіть нам "
за 'адресою:
601901, Владимирська
область,
м.
Ковров,
проспект
Леніна, 23,
кв. <38. Газизову А. Г.

■

■

■
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Ще з дитинства він мріяв стати вій-«
ськовим. Не тому залишав село, Ш°»
не любив його чи боявся нелегкої КОЛ-«
госпної праці, ні.
<<
— Бувало, і їсти зварить, і город по-|
сапає, і навіть корову подоїть — робо-$
тящий був, — з теплотою згадує батькой
Сергій Павлович. — Завжди матері до-й
помагав.
»
А головне, любили Сашка і в школі, «
де його обрали секретарем комсомоль-«
ської організації, і в селі, і а сім'ї за«
чесність,
людяність,
справедливість. І
Умів постояти за себе і вчив цьому«
меншого брата. Великим авторитетом«
користувався у військовому училищі.«
Вже на третьому курсі його прийняли«
в партію. Двічі на рік приїжджав на ка-«
нікули □ Мартоношу. Тільки появиться«
в селі, так і в школу біжить.
«
...21 травня 1981 року Олександр Сте-«
гар загинув, виконуючи інтернаціональ-$$
ний обов’язок. Йому посмертно при-1
своєно звання старшого лейтенанта і 5
нагороджено орденом Червоної Зірки. |
Його немає серед нас, але кожен пам’я-<;
тає про нього, ім’ям О. Стегаря названо '"
піонерську дружину Мартоніської се-$
редньої школи, вулицю, де живуть ЙОГО/ї
батьки.
|
О. ДОЛЯ. $

м. Новомиргород.

зустріч
учнів
ЦІКАВА
Балахівської восьми

3 грудня 1941
рону
350-а стрілецька
диві
зія з боями пройшла по
територіях
Калузької.
Рязанської.
Тульської
та Орловської областей.
‘і
середньому Доні
>ала
орг
“' участь в операції
«Малий
Сатурн».
покрили
Воїни ДИВІЗЙ
себе славою під час
Корсунь - Шєвченківської битви.

■■■'

річної та спеціальної шкіл
з ветеранами Великої Віт
чизняної війни відбулася
в столиці нашої Батьків
щини місті-герої Москві,
і це не дивно, адже вже
багато років дружать чер-

П’Я т ь
воні слідопити села з ко
лишніми
воїнами
36-ї
гвардійської + Верходніпрооської Червонопрапорної орденів Суворова і
Кутузова другого ступеня
стрілецької дивізії,
які
колись визволяли район
від фашистських загарб
ників.

У дні святкування 40-річчя Перемоги ветерани 36-ї
стрілецької відвідали міс
ця бойової слави дивізії.
Так відбулася перша зу
стріч червоних слідопитів
з воїнами-визволителями.
Діти почули цікаві розповіді про бої за Д ніпро,
волзьку твердиню Сталінград, визволення Харнова, Кіровограда,
Хвибуло
линою
мовчання
вшановано пам’ять тих,
хто віддав своє життя за
Перемогу. Тоді й одержа
ли балахівські піонери і
комсомольці наказ вете
ранів добре вчитись, бо
ротись за мир на планеті,
наслідувати бойові і тру
дові традиції батьків. При
школах за ініціативою ве-

терана Великої Вітчизняної війни Раїси Іванівни
Ткаченко було створено
музейні кімнати.
Відтоді минуло два ро
ки.
І ось групи червоних
слідопитів
Балахівської
восьмирічної та спеціаль
ної шкіл за відмінну пошукову роботу було запрошено до Москви на
заключний огляд-конкурс
«Пошук-36». Такої ж честі
були удостоєні й слідопи
ти Приморського та Хабароаського країв,
Волго-

ДНІВ
града, Челябінська. Серед
запрошених — балахівці
Ірина Флягіна, Інна Швиданенко, Олександр Кара
ваев, Юрій Скрипник, Те
тяна
Гуренко,
Сергій
Купцов, Юрій Підкопаєв,
Руслан Підкопаєв, Федір
Паражан, Олег Бойко.
Зустріч в Москві поча
лася з відвідання Музею
Збройних Сил. А потім—
знайомства з учасниками
пошуку, змагання на кра
щі знання про бойовий
шлях дивізії, турніри з
виконання
спортивних
вправ комплексу ГПО та
орієнтування на місцевос
ті. Цікавими стали й зу
стрічі з учасниками Вели
кої Вітчизняної війни, воїнами-інтернаціоналістами.
З нетерпінням чекали
юні слідопити
підсумків

«ВЕТЕРАН»
Таку
назву
матиме
орган
нова
газета
Всесоюзної
організації
ветеранів війни і праці,
Виходитиме вона з пер
того січня 1988 рону.
На сторінках
«Ветерана» будуть
друкувагись матеріали про ро
боту рад ветеранів вій
ни і праці, позитивний
досвід їхньої діяльності,
статті з військово-пат
ріотичного
виховання
молоді.
На
сторінках
газети . вміщуватимуться
публікації про
участь
ветеранів війни 1 праці
в практичній роботі
па
виробництві.
«Ветеран» стане
ДОпомогою ветеранам війни і праці в їхній прак
тичній роботі з військо
во-патріотичного
вихо
вання підростаючого по
коління.
Передплатна ціна річ
ного
видання 5 карбо
ванців 80 копійок.

ЗА ТРИ КРОКИ
ДО ФІНІШУ
Учасникам
шахового
конкурсу пропонуємо пе
ревірити завдання сьомо
го туру:
ЗАВДАННЯ № 13
1. Лс5 КрГЗ. 2. Луї Кр!2.
3. Лесі КрІЗ. 4. ЛсПХ.
2. Лс5 КрГЗ. 2. Л^І КрГІ.
3. Л«К5 КрГЗ. 4. ЛсГбХ.
ЗАВДАННЯ № 14
1. Ф<14 Ф <15. 2. Сс4! Фа5.
3. СЛ7Х.

2. Фі14 ЛіІ5. 2. СЬ5 та
3. Ла8Х.
Перед восьмим туром
групу лідерів
очолюють
кіровоградець В. Цивільов
та М. Атаманюк з Гайво
рона, які набрали по 33
очка. На третьому місці
А. Авдеев (Кіровоград) —
31 очко, на четвертому
шаховий гурток «Біла ту
ра» з обласного центру —
26 очок.

Пропонуємо завдання •чергового
.
. .
гуру ’і .нагадуємо»
що на розв’язання композицій дається 10 днів з дно
виходу газети.

ЗАВДАННЯ № 15

ЗАВДАННЯ № 16

Білі: Кре8, Феї, ТІ5,
Tg8, СсІ. Cell. Kg7, гін. (14,
g5 (9).
Чорні: Kpg6. Тс12, пл. (15,
е2, 117, 116 (6).
Білі починають.
Мат у два ходи, (2 очка).

Білі: КрсІ, Фсб, Таї,
Ceil, С(І4, п.п. еЗ, g5 (7).
Чорні: Kpd3, Cbl, Kg3,
п.п. Ь4, g6 (5).
Білі починають.
Мат у два ходи. (2 оч
ка).

ШЛЯХАМИ БАТЬКІВ
огляду-конкурсу «Пошук36». Рада ветеранів-однополчан 36-ї гвардійської
стрілецької дивізії визна
чила, що більшість пошуковців добре знають
йові подвиги воїнів
візії.
Згідно з вимогами
ложення про проведення
огляду-конкурсу
Рада
прийняла рішення:
кон— Переможцем
курсу визнати червоних
слідопитів
Балахівської
спеціальної школи, друге
місце — у піонерів серед
ньої школи № 6 міста
Амурська, третє — у вол
гоградських школярів СШ
№ 8. За багатогранну і
плідну роботу по керів
ництву загонами
черво-

У МОСКВІ
них слідопитів їх керівни
ків Л. В. Чернецьку та
Л. С. Швиданенко прий
няти з почесні ветерани
дивізії з врученнямі на
грудної стрічки і ветеран
ських знаків з посвідчен
нями.
...Піонери повернулися
додому. Почався новий
навчальний рік, а разом з
ним з’явилися і нові пла
ни щодо продовження по
шукової роботи.
Т. КРИВОРУЧКО.

Петрівський район.

Валерій Гусельникоз ви
конував
інтернаціональ
ний обов'язок в Демокра
тичній Республіці Афгані
стан. Після увільнення в
запас він узяв найактив
нішу участь у створенні
Кіровоградського міського
клубу воїнів-ііітеріїаціоналістів. Його обрали за
ступником голови клубу.
А нині у Валерія нові
турботи — створення мо
лодіжного житлового комп
лексу для воїнів-інгернаціоналістів.
На знімку: Валерій
(зліва)
ГУСЕЛЬНИКОВ
пропонує свій проект оркомітету
ганізацінного
мжк.
Фото В. ГРИБА.

и я» 1
КУНСТКАМЕРА
Відомий
гросмейстер
С. Тартаковер знайомий
багатьом і як талановитий
журналіст. Ось деякі його
думки:
Шахи — боротьба, але
голошиїм
чином
проти
власних помилок,
Вміти грати у шахи —
значить прагнути грати іце
краще!
Якщо королівський гамбіт — стрибок у прірву,

Л*,7<РУТБОЛ
Матчі з миколаївцями та
одеситами підтвердили, що
осінь для футболістів кіро
воградської «Зірки» етапе
важкою. Після поразки від
корабелів (0:2) та нічиєї з
армійцями (1:1) становище
команди в турнірній табли
ці можна визнати критич
ним. А календар заключних
матчів складний. Виїзд до
Тернополя та Чернівців, по
тім дві гри вдома з киянами
і чернігівцями,
заключне
турне — за
маршрутом
Керч — Севастополь — Пав
лоград...
Перед командою стоїть
завдання: залишитись у дру
гій лізі. Та хіба можна ус
пішно вирішити його з грою,
!яку продемонструвала «Зір'ка» в останньому матчі? Ко
лишній
гравець.
нашої

ТУРНІРНЕ

1

;

ВЕСЛУВАННЯ. В Новоархангельську на річці Синюсі
пройшов чемпіонат облас
ної ради добровільного фіз
культурно-спортивного товариства профспілок з веслування на байдарках і на
ное.
поВідмінні результати
казали члени команди гайворонського
спортклубу

II

то ферзевии
стрибок у канаву!

ДО ВАШОЇ БІБЛІОТЕКИ
У мінському видавництві
«Полымя» вийшла у світ
книга відомого радянсько
го
шахового
майстра
А. Ройзмана «444 повале
ні королі». У пій відобра
жена шахова творчість са
мого різного рівня — від
чемпіонів світу до роз
рядників. Багато партій
друкується вперше.

ЩО БУДЕ
ІЗ «ЗІРКОЮ»
команди Сергій Мурадян
(нині вік захищає кольори
«Суднобудівника») у пря
мому розумінні робив
па
полі все, що йому зама
неться. Ні, його клас не
став вищим, просто змен
шилась відповідальність за
хисних ланок «Зірки». І як
що травми деяких ведучих
гравців
кіровоградської
команди можна вважати
причиною об’єктивною, то
ні в якому разі не можна
скидати з рахунку прохо
лодне
ставлення
деяких
гравців до виконання своїх
прямих обов'язків.
Що ж, будемо чекати віс
тей з Тернополя і Чернівців.
Надії ще залишилися...
С. МАКСИМОВ.

«Локомотив».
Чемпіонами
області на байдарці-дзійці
стали Геннадій Майоренко
і Роман Трофимов, які були
найсильнішими у трьох но
мерах програми
змагань.
Переможцями на дистан
ціях 500 і 10 000 метрів ста
ли Володимир Матусяк і
Андрій Глухманчук, які ви
ступали на байдарках-оди
ночках.
Усіх переможців включе
но до складу збірної об
ласті, яка 19—20 вересня
виступила в Полтаві на чем
піонаті України.

4 стор.

«Молодий комунар»
ТВОРЧІСТЬ

Щораз повторюється сяйво
Вперше з роботами Гри
горія Гнатюка глядачі по
знайомилися у 1982 році.
Дебютував автор роботою
«Збирання картоплі» на все
союзній виставці «Моло
дість країни».
Далі художник брав участь
у дев’яти республіканських
і всесоюзних виставках, при
свячених XX з’їзду ВЛКСМ.
70-річчю Великого Жовтня.
Три його полотна закуплені
картинними галереями Кіро
вограда та Ялти. Недавно
автора порадувала ще одна
звістка — його робота «Со
лять помідори» разом з ін
шими творами представля
тиме нашу країну на між
народній виставці «Сучас

ний радянський живопис»у
Японії.
Такий успіх, скажете ви,
а наш місцевий глядач не
обізнаний з більшістю творів
Гнатюка... їх у нього біль
ше двохсот. Що ж, очевид
но, справедливий афоризм:
«У рідному краї пророків
не буває». У Григорія Гна
тюка, котрий працює в май
стернях Худфонду УРСР,
не було досі змоги відкри
ти свою персональну ви
ставку. Хоча, як відомо,
Худфонд має свій виставоч
ний салон.
Може, малеча або якась
молоденька мати, проходя
чи повз кафе «Золотий пів
ник» напроти кінотеатру
«Комсомолець», порадіють

З 22 по 27

вересня
1937 року

А ЦТ (1 програма)
7.00 — «90 хвилин». 8-35 —

А. Ставицький.
«Вулиця
Шолбм-Алейхема, б,
40».
Фільм-вистава Московсько
го театру їм. К. Стапіславського.
11.25 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10—До
кументальний
телефільм.
16.45 — Пісні донської сто
рони. 17.15 — Новини. 17.20
— Зустріч школярів з чле
ном ЦК КПРС, першим сек
ретарем Іркутського обкому
КПРС, депутатом Верховної
Ради СРСР В. Ситниковим.
18.05 — Агропром: сьогодні
і завтра. 18.35 — Мульт
фільм. 13.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Утверджуючи
тверезість. Передача 1. 19.15
—До 70-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції.
Радянська Литва.
Програма Литовського теле
бачення. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — У нас в Останкіні. За листами телегляда
чів. Випуск 2. 23.15 — Сьо
годні у світі. 23.30 — Виступ
фольклорного балету Рес
публіки Малі.
▲ ут
10.00 — Новини. 10.15 —
Запрошення до подорожі.
10.45 — Доброго вам здо
ров'я. 11.15 — Світ кінофантастнки. Художній фільм
«Людина-невидимка». 12.40
— Новини. 12.55 — Село і
люди. 13.20 — У майстерні
художника. 13.50 — Вічні
КортелГси. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок.
17.00 — Українські наспіви.
17.30 — До 70-річчя Велико
го Жовтня. Шахтарська ди
настія Петрових. 18.00 —
Для старшокласників. «Ку
р’єр». 18.30 — День за днем.
(Кіровоград). 18.45 — Кон
церт. 19.00 — Актуальна ка
мера.
19.35 — Естрадний
концерт. 20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу. Перша лі
га. «Чорноморець» — «Ло
комотив» (Москва). 2-й тайм.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Му
зична мозаїка. Телеафіша.
Погода на завтра. 21.50 —
Вистава «Сімейна вечеря о
пів на другу». Під час пе
рерви — 22.40 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.
А НТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм.
8.40, 9.45 — Природознав
ство. З кл. 9.05, 13.15 —
Французька мова. 9.30 —
Науково-популярний фільм
10.05 — Учням СПТУ. Есте
тичне виховання. 10.35. 11.40
— Основи інформатики і об
числювальної техніки. 9 кл.
11- 05 — Російська мова.
12- 10 — Вибрані сторінки
російського мистецтва, в Су
риков. 13.45 — Новини. 13.50
— Життя 0. Островського.
Передача 1 18.00 - Новини
18.15г- Із скарбниці світо
вої
музичної
культури.

К. Сен-санс. Концерт № 2
для фортепіано з оркестром.
18.55 -- За-безпеку руху.
19.00 — Ритмічна гімнасти
ка. 19.30 — Для всіх і для
кожного. Виїзна приймаль
ня. Проблеми виробництва
товарів народного спожи
вання. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — «...До шістнад
цяти і старші». 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50.— Фільм «Осінні
весілля». 23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 7.30 —
Телеміст СРСР — США. Зу
стріч депутатів Верховної
Ради СРСР з членами кон
гресу США. 9.00 — Ф. Ліст.
Концерт № 1 для фортепіано
з оркестром. 9.25 — Світ
рослин. 10.20 —Новини. 16.00
— Новини. 16.15 — «Хай
завжди буде сонце». Концерт
дитячих колективів України.
17.00 — Перебудова: досвід
і проблеми, Документальний
телефільм. 17.15 — Новини.
17.20 — Об’єктив. 18.05 —
Мультфільм. 18.15 — Агро
пром: сьогодні і завтра. Пе
редача 2. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Утверджуючи
тверезість. Передача 2. 19.15
— Світ і молодь. 19.45 — Но
вини.
19.50 — Телефільм
«Місце зустрічі змінити не
можна». 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор
перебудови. 21.50 — Естрад
ний концерт. По закінченні
— Сьогодні у світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Фільм-спектакль «Сватання
на Гончарівці».
11.40 —Шкільний екран. 8 клас.
Російська література. 12.20
— Старти надій. 12.50 —
Новини. 13.05 — Художньопубліцистична
передача
«Ситуація». 13.50 — Кіно без
гри. ‘16.30 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Документаль;
ний телефільм
«Сибірські
адреси її пісень». 17.30 —
Народний депутат. 18.00 —
День за днем. (Кіровоград).
18.15 —’ Наші довідки. (Кі
ровоград). 18.20 — Факти
свідчать. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Концерт XI музичного
Всесоюзного фестивалю мис
тецтв «Золота осінь». 20.45
— Па добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Кіноапонс.
Телеафіша. Погода на завтра.
21.50 —’ Продовження
за
ключного концерту «Золота
осінь». 23.05 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної
техніки. 10 кл. 9.05, 13.25 —
Німецька мова. 10.05 —
Учням СПТУ. Фізика. 10.35,
11.40 — Загальна біологія.
9 кл. 11.05 — Людина. Зем
ля. Всесвіт. 12.10 — Фільм
«Осінні весілля». 13.55 —
Новини. 14.00 — Життя

О. Островського. 18.00 —
Новини. 18.15 — Докумен
тальний телефільм. 18.30 —
Музичний кіоск. 19.00 —
Футбол. Товариський матч.
Збірна СРСР — збірна Гре
ції. У перерві — 19.45 —
Вечірня
казка. 20.45 —
Е. Балсіс. «Відображення мо
ря». 21.00 — «Час». 21.40 —'
Прожектор перебудови. 21.50
— Фільм «Блудний син».
23.20 — Новини.

вул. Луначарського,
БК 03429.

турботах, без якого не об
ходиться жодна жінка на
селі. Всі роботи митця
об’єднує місткий символіч
ний образ урочистої сили
землі-годувальниці, повно
ти упорядкованого світу.
Серед основних робіт ав
тора багато цікавих за ком
позицією, кольоровими вирі
шеннями.
Зупинимось на одній —
«Соління помідорів». Вона
дуже проста за композицій
ною побудовою. Справа на
полотні бачимо двох літ
ніх жінок у простому се
лянському вбранні — спід
ниці, кофти. Жінки пораю
ться біля ночов з помідора
ми, весело виблискує у со
нячних промінцях металевий
таз, поруч прогулюються
поважні індики; вліва —
вхід до льоху; на задньому
плані — звичайний сільський
краєвид — поле,' лісосму
га. Секрет у майстерності
автора. У Гнатюка на по

лотні немає багатолюдності,
та є рух, відчутна повнота
життя.
Пластичність,
співзвуч
ність контурів, повтори зірочок, сяйв народжені зміс
том образу, його поетичною
побудовою.
Ті, хто заздрить успіхові
молодого художника (на
жаль, є й такі), часто заво
дять мову про однобічність
його тематики, мовляв, він
скоро вичерпає себе. Хоче
ться їм заперечити.' Тема
тичні варіації Гнатюка
традиційний творчий метіж
народного мистецтва., не ви
холощують образ, не збід
нюють, не стандартизують
мотив, а, навпаки, дозволя
ють розвивати і поглиблю
вати його в різних гранях.
Мова автора не застигає, а
розвивається разом з його
образом.

пості. Позивні фестивалю.
13.00 — «Ні пуху, пі пера».
Теленарис. 13.20 — Народні
мелодії. 13.30 — Для всіх і
для кожного. 14.00 — До
Дня пропагандиста. Питання
теорії.
14.30 — Новини.
14.40 — Із циклу «Вони бу
ли першими». «Він був учнем
Леніна».
Документальний
фільм про І. Бабушкіна. 15.00
— Міжнародний фестиваль
телепрограм народної твор
чості «Веселка». Культурна
спадщина Йемену. 15.30 —
У світі тварин. 16.30 — Май
стри виконавського мпстецтва. С. Аккардо. (Італія).
17.25 — Мультфільм. 17.45 —
Новини, 17.50 — Документальпий телефільм. 18.55 —
Перехід на зимовий
час.
19.10 — До ювілею Великого Жовтня. Історії немеркну
чі рядки. Фільм «Білору
ський вокзал». 21.00—«Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — У суботу вве
чері. «Запрошує Михайло
Жвансцькнй». 23.10 — Но
вини. 23.15 — Документаль
ний телефільм «Сузір'я «Ди
намо».

Тираж «Спортлото». 9.3(\,—
Будильник. 10.00 — ййвжу
Радянському Союзу!1 11.00—
Ранкова пошта. 11.30 — До
Всесвітнього дня туризму.
Клуб мандрівників. 12.30 —
Музичний кіоск. 13.00 —
Сільська година. 14.00 —
Здоров’я. 1-1.45 — Міжнарод
ний фестиваль телепрограм
народної творчості «Весел
ка». «Килимарство». (Афга
ністан). 15.10 — Зустріч у
Концертній студії Останкіно
з випускниками СПТУ. 16.40
— Всесоюзний телеконкурс
«Товариш пісня». 17.30 —
Мультфільми. 18.00 — Між
народна панорама. 18.45 —'
«І жартома, 1 всерйоз». Са
тирична передача. 19.30 .—
Кінопанорама. 21.00—«Часі»;
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Футбольний
огляд. 22.20 — «Життя, від. дане пісні». 00.10 — Новшіи.

А ЦТ (1 програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 —
Телефільм «Місце зустрічі
змінити не можна». 2 і 3 се
рії. 10.50 — Світ і молодь.
11.20 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.15 — Фільм «Дів
чинко, хочеш зніматися в
кіно?». 17.30 — Новини.
17.35 — Документальний те
лефільм. 18.10 — Фотоконкурс «Батьківщина улюбле
на моя». 18.15 — Наука і
А ЦТ (І програма)
життя. 18.45 — Сьогодні у
7.00 — «90 хвилин». 8.35 світі. 19.00 — Утверджуючи
— Телефільм «Місце зустрі тверезість. Передача 4. 19.15
чі змінити не можна». 1 се — «Співдружність». Теле
рія. 9.40 — Чого і чому. Пе журнал. 19.45 — Телефільм
редача для дітей. 10.10 -- «Місце зустрічі змінити ис
Футбол. Товариський матч. можна». 4 серія. 21.00 —
Збірна СРСР — збірна Гре «Час». 21.40 — Прожектор
ції. 2-й тайм. 10.55 — Нови перебудови. 21.50 — Теле
ни. 16.00 — Новини. 16.15 — фільм «Місце зустрічі змі
музика». нити не можна». 5 серія.
«Вас запрошує
16.45 — Релігія і політика. 23.30 — Автопортрет Вікто
ра Кривоноса.
17.15 — Новини. 17.20
«...До шістнадцяти і старші». А УТ
18105 — Пісня далека і близь
10.00 — Новини. 10.15 —
ка. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Утверджуючи тве Виробнича гімнастика. 10.25 А УТ
резість. Передача 3. 19.15 — — Маленький концерт. 10.35
10.00 — Новини. 10.20 —
Й. Гайдн. Симфонія № 89. — Шкільний екран. 6 клас. Ритмічна
гімнастика. 10.50
19.40 — Новини. 19.45 — 11.05 — Документальний — Ранковий концерт. 11.00
Телефільм «Місце зустрічі фільм «Чапаєв. Легенда та — «До третіх півнів». Виста
змінити не можна». 2 серія. людина». 11.40 — Шкільний ва. Під час перерви — 12.10
21.00 — «Час»: 21.40 — Про екран.- 7 клас. 12.10 —Ляль — Новини. 13.15 — Погода.
жектор перебудови. 21.50 — кова вистава «Солдат і відь На дорогах республіки (ексТелефільм «Місце зустрічі ма». 13.20 — Новини. 13.35 прес-інформація). 13.20 —
змінити не можна». З серія. — Художній фільм «Мільйо Доброго вам здоров’я. 13.50
22.55 — Сьогодні у світі. ни Ферфакса». 15.00 — Мо — До 70-річчя Великого
23.10 — Документальний те лодіжна студія «Гарт». 16.30 Жовтня,
«Живе слово». У
лефільм.
— Новини. 16.40 — Срібний братній Грузії. 14.35 — Для
дзвіночок. 17.00 — Культура дітей.
Художній
фільм
А УТ
російської мови. 17.30 - «Острів скарбів». 2 серія.
10.00 — Новини. 10.15 — Музичний фільм. 18.00 - 15.40 — Адреси друзів. Зу
«Варіант», стріч школярів Києва 1 Со
Музичний фільм «Рідні на Для школярів.
співи».
10.35 — Шкільний 18.30 — День за днем. (Кі- фії. 16.25 — Нові видання
«кран. 10 клас. Фізика. 11.05 ровоград). 18.45 — Телефільм «Веселки». Погода. 16.30 —
— Пісні. І. Кирнліної. 11.40 «Народні мелодії». (Кірово Сатиричний об’єктив. 17.00
— Шкільний скрап. 9 клас. град).
19.00 — Актуальна — Суботні зустрічі. Чим жи
Російська література. 12.10 камера. 19.35 « Темп». Теле- ве сільська сім’я. 18.30 —
— Новини. 12.25 — Худож радіопереклик. 20.35 — ВсСкарби музеїв України. 18.45
"
ній телефільм «Транзит». 1 і чірня гімнастика. 20.45
— Сьогодні — День пропа
2 серії. 16.30 — Новини. На добраніч, діти! 21.00
гандиста. Виступ завідуючо
16 40 — Срібний дзвіночок. «Час».
21.40 — Кіноекран го відділом пропаганди і
17.00 — Республіканська фі- ДАІ. Телеафіша. Погода на агітації ЦК. Компартії Ук
зико-математична
школа. вихідні. 21.50 — І тільки раїни л. М. Кравчука. 19.00
17.30 — Агропром: проблеми музика... 22.50 — Актуальна — Актуальна камера. 19.25 —
і пошуки. 18.00 Для школя камера. Вечірній випуск.
Автограф. 20.35 — Вечірня
рів. «Варіант». 18.30 — День
гімнастика. 20.45 — На доб
за днем. (Кіровоград). 18.45 А ЦТ (II програма)
раніч, діти! 21.00 — «Час».
— Концерт. 19.00 — Акту
21.40
Кінозамальовка.
8.00 — Гімнастика. 8.15— Конкурс.—. Погода
альна камера. 19.35 — Чем Документальний
на завтра.
телефільм.
піонат СРСР з хокею. «Сокіл» 8.35, 9.35 — Історія. 4 клас.- 21:50 — Вперше на. екрані
(Київ) — «Торпедо» (Горь
.філіїм.«Камін
13.40 — Англійська мо . УТ. Художній
кий). 2 і 3 періоди. 20.45 — 9.05,
'хрест». 23.20 — Акту
ва. 10.05 — Учням СПТУ. ний
альна
камера.
Вечірній виНа добраніч, діти! 21.00 — Суспільствознавство.
10.35,
«Час». 21.40 — Кіноетюд 11.40 — О. Пушкін. .«Дубров-, пуск..
«Світильники Ермітажу». Те ський». 5 клас.. 11.05 — Ма
леафіша. Погода на завтра. мина
школа. 12.10 —' Фільм А ЦТ (II- програма) .<
21.50 — Молодіжна студія
8.00 — Гімнастика. 8.20—
«Блудний
14.10 — По-.
«Гарт». 23.20 — Актуальна . вини. 14.15сип».
— Сторінки істо Науково-популярний ..фільм.
камера. Вечірній випуск.
рії. «За нами Москва». 18.00 8.30 —' Ритмічна гімнастика.
— Новини. 18.15 — Шахова 9.00 — Ранкова пошта. 9.30
А ЦТ (II програма)
Про перехід — Програма' Туркменського
8.00 — Гімнастика. 8.15 — школа. 18.45
телебачення. ■ 10.50 —. Наш
Документальний телефільм. на зимовий час. 19.00 ' — ,сад.
.11.20 — Світова худож
8.35, 9.35 — Природознав Сільська година. .20.00—Ве ня культура.
Ф. Рабле. «Гар
ство. 4 кл. 8-55 — «Дзеркала чірня казка. 20.15Рекла гантюа
’" і
пантагріоель».
Ермітажа».
Науково-попу ма. 20.20 — Баскетбол. Чем гантюа'
«Незвдний
СРСР.
.Чоловіки. 11.50 — Фільм «Незваний
лярний фільм. 9.05. 13.40— піонат
друг».
13.15
—
Адам за
Іспанська мова. 9.55 — «Мі «Жальгіріс» — ВЕФ., 2-1.00— прошує. 14.30 — Тео.
Вірші
Масія Іфхангаз-1». Науково-по «Час». . 21.40 — Прожектор ' японського читає Є. В.
Кіндіпулярний фільм. 10.05 — перебудови.• 21.50 — Ббкс. нов. 15.05 — Фільм «Даурія».
СРСР. Півфінал. 23.20
Учням. СПТУ. Історія. 10.35. Кубок
— Волейбол. Чемпіонат Єв 11'2 серії. 18.00 — «Москва.
11.40 — Біологія. 7 кл. 11.00 ропи.
Чоловіки. Збірна СРСР Великий зал. консерваторії».
— Поезія О. Берггольц. 12.05 — збірна
хорова музика в
фільм «Золота річка». Новини. Румунії. 23.50 — Російська
програмах Московського ка
14.10 — Новини. 14.15 —
мерного хору. 20.СО — Ве
«Уроки Історії». Тележурнал.
чірня казка, 20.15 — Здо
18.00 — Новини. 18.15 —
ров’я. 21.00 — «Час». 21.40
«Співдружність».
«Співдружбі
Тележур— Прожектор перебудови.
нал. 18.45 —- Ритмічна гім21.50 -- Телефільм «Трава
мастика. 19.15 — Хокей.
зелена». 1 і 2 серії, 00.00 —
СРСР.
«КриЧемпіонат
Новини
ла Рад» ■—' «Динамо» (Мо А ЦТ (І програма)
7.00 — <90 хвилин». 8.30 —
сква).
сива). "22 і 3 періоди. У
перерві — 19.50 — Вечірня Телефільм «Місце зустрічі
казка. 20.45 — Пісні Мокші змінити не можна». 4 і 5 се
і Сури. 21.00 — «Час». 21.40 рії. 11.10 — Розмова по суті.
— Прожектор перебудови. Про співробітництво промис
лових підприємств СРСР з
21.50 — Посвячення Фокіну... 22.25 — Науково-попу фірмами НДР. УНР, ПНР. А ЦТ (І програма)
лярний фільм «Мікрохірур- НРБ. 12.30 — II Всесоюзний
7.00 — «90 ХВИЛИН». 8.30
фестиваль народної твор- Ритмічна гімнастика. 9.15
ги». 22.45 — Новини.

И6050. МПС,
м. Кіровоград,

областного комитета
ЛКСМ Украины,
На украинском языке.

розмаїттю казкового світу.
Цей розпис подарував на
шому місту Григорій Гнатюк.
У його творчості тісно пе
реплітаються
романтично
піднесені настрої з реаліс
тичним, істинно народним
відтворенням дійсності. Як
каже сам Григорій: «Від ко
ріння —- я селянин. Селом
вихований, і без нього не
бачу себе...». І на чергове
моє запитання, яку автор
ську школу він наслідує,
відповів однозначно: «Тіль
ки правду, природу і жит
тя!».
Село Ііебелівка Новоадохангельського району, де
народився Григорій Гнатюк,
рідне подвір'я, близькі йому

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

• ••

люди — мати, батько, сест
ри, односельці,. їх нелегка
копітка праця, внутрішній
світогляд, -— все, що най
дорожче і найближче з ди
тинства, — надихає автора
і дає тематичний . матеріал
його творчості.
У небагатослівних робо
тах художника
присутні
внутрішня масштабність об
разу, душевне тепло, яким
наповнені жіночі персонажі
і відображення
природи.
Насамперед це цикли «Пори
року» (роботи «Вересень»,
«Колодязь», «Осінній мо
тив», «Червень», «Грудень»
тощо), роботи «Моя мати»,
«Сестри», «Портрет батька»,
«Чекання», «Двір», «Соняч
ний день», «Домашні тур
боти». Ціла галерея жіно
чих образів, і всі за якоюсь
буденною роботою — пран
ням, солінням, збиранням
овочів, тобто за життям у
постійних
господарських
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А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Ритмічна гімнастика. 10.45
— Пісня
скликає друзів.
11.45 — Грані пізнання. Зір
ке око Землі. 12.15 — Нови
ни. 12.25 — Село і люди.
12.55 — Погода. 13.00
Компас туриста. 13.30
70-річчя Великого Жовтня,
Програма «Братерство». 15.00
— Мультфільм на замовлен
ня. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Сокіл» (Ки
їв) — «Крила Рад» (Москва).
Під час перерви — «У нас
на гастролях». Погода. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— Автограф. 20.35 — Вечір
ня гімнастика. 20.45 — На
добраніч. діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Кіноетюд «У
світі цікавого». Телеафіша.
Погода на завтра. 21.50 —
Вперше на екрані УТ. Ху
дожній фільм «Одружений
холостяк». 23.15 — Актуаль
на камера. Всчірнііі випуск.
А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставаіі!
8.20 — Документальний те
лефільм. 8.50 — Фільм-кокцерт «Сторони рідної наспі
ви». 9.15 — Російська
9.45 — Із скарбниці світЯгі
'музичної культури. А. Хача;
турян. _Друга симфонія; 10.35
— До Дня машинобудівника,
-Документальний телефільм
«Запорожець». Великі проб
леми маленького автомобі
ля». 11.05 — Телефільм «На-:
міла». І 1 2 серії. 13.15 '—.
Світ, і молодь. 13.45 — Фес
тиваль національних театрів
країни. Прем'єра фільічу-ви-:
стави Кабардино-Балкарського
драматичного
театру
ім. А. ІІІогенцукова «Даханаго».'Автор 3. Аксиров; 15.45
— Реклама. 15.50 — Волей-:
бол. Чемпіонат Європи. Чо
ловіки. Збірна Голландії -г
•збірна СРСР. 16.20 — До
70-річчя Великого Жовтня.
«Сторінки радянського мис
тецтва. Література 1 тсат.’Х2>
Фільм 6-й. 17.35-Бокс.-«в;
бок СРСР. Фінал. 19.0.5*^
Світ рослин. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Наука' І
техніка. 20.25 — Міжнарод
ний фестиваль телепрограм
народної творчості «Весел
ка». «Культурна спадщина
Иємепу». 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм
«Карусель». 23.00 — Новини.
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