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Орган Кіровоградського обкому ЛКСМУ (МДС)

ПАН ПОМІДОР ПОЇДЕ... «ЗА БУГОР»
Позавчора післяобідньої ції господарства М. Г. Мос- ванець 15 копійок. А там їх бо ж пропаде. Та приїжд
пори до редакції зайшов каленком.
всього 5 штук, — в розпа жати на поле шефи не по
депутат
обласної
Ради
— Так, ми зараз продає чі мрвить парторг.
спішають. До 13 серпня, до
А. М. Колодка. Анатолій мо овочі за межі України—
Думаєте, в «Україні» не «Овочевої» наради в облас
Михайлович з хвилюванням ® Республіки Латвію, Литву. мегли б так переробляти ній Раді, приїздили всього
повідомив сенсаційну но Незабаром приїдуть біло овочі? Ще й як могли б. Бі не більше 10 чоловік. Після
руси. Скажіть, ну а що ро‘ да тільки, ще консервний «накачки» трохи заворуши
вину:
— Ви знаете, що наші бити, нехай знову пропа завод колгоспу будується лися. Тепер щодня по 50—
овочі, яких ні зараз, ні дає? — питає Микола Гри ежє 5 років, відколи пра 60 чолоаік приїздить. По
цює тут М. Г. Москаленко, завчора зібрали близько
взимку не вистачає, йдуть горович.
Ідемо на поле і вже в та ще 2 роки до нього. Тре 12 тонн помідорів, Менше
на експорт? Адреса мені
дорозі продовжуємо неве тій рік простоює вітчизня половини лишилося в полі
відома.
селу бесіду з М. Г. Моска не обладнання через неста на ніч. Тож втрати гаранПризнатися, були здиво
ленком. Невеселу тому, що чу залізобетонних
пере товані. Помідори колгосп
вані і вирішили негайно ви
наш співрозмовник повідав криттів та панелей. За цей продає. 0 6-му і 15-му ма
їхати на місце. Редакційної
такі факти — не порадієш. час вже й болгарську лі газинах
Кіровограда, по
машини не було і Анатолій
З гіркотою пригадує не нію пропонували...
300—400 кілограмів щодня
Михайлович люб’язно за давню історію, як прибалти
Шефів у колгоспу «Ук в своєму парку на колгосп
пропонував своє авто. За їм втерли носа.
раїна» чимало. Тільки в Ле ному ринку. Та цього зама
кілька хвилин ми вже роз
— Приїхали оце вени нінському районі обласного ло. На базу везти помідори
мовляли в конторі примі вдруге і показують закру центру — 24 підприємства, не вигідно. Там приймаюіь
ського колгоспу «Україна» чену літрову банку з на їм кажуть: приїдьте, зби по 16 копійок за кілограм,
з секретарем парторганіза* шими томатами за 1 карбо райте і хоч даром беріть, Є р магазині — 50 копійок.

Тож і доводиться лродава- Паньксвська, — «же завтре
ти «за бугор», щоб не про буде мало.
Справді, не осилять ро
пало.
Зараз сонце гріє добре і боту ті 40 учнів з СПТУ-14
томати достигають масове та 10 — з медучилища. То
— Такої кількості людей, може тани відгукнуться чисякі були на помідорах сьо пенні шефи?
4 В. ТАРАСВНКО.
годні, — каже бригадир
овочевої
бригади Б. Т. Кіровоградський район.

л

*

*

Де городннки-спеціалісти?
Де — агов! — продавці-молодці?
Нам ціна — на базарі у місті
Тут гниємо безплатно, і цим
Не турбується нині людина...
Завтра ж скаже:
«Городина винна!».

Запрошує

ЛЕЖУ ПІД ХВОСТОМ ЛІТАКА
та й думаю: де я! Невже в Кі
ровограді і невже
можливо
сьогодні, в непевний час черг,
мітингів і страйків
настільки
все це забути і бачити пише
траву, хмари, сонце, марево
на небокраї, білі крила і всьо
му цьому радіти!
Так, це було можливо
не
аеродромі вищого льотного
училища цивільної авіації. Там
демонструвалися фігури
ви
щого пілотажу та зразки по
вітряної техніки. Піднімалася
з-за гайка небачена повітряна
куля; можна було залізти в ка
біну гігантського
вантажного

«ИЛа», походити по крилу лай
нера, мов по тротуару, друж
ньо поплескати по «плечу» ле
генького навчального літака і
майже полетіти за вітром, здій
нятим вертольотним
пропе
лером. Можна було полетіти і
насправді — купуй за 3 крб.
квитка і сідай на «АН 2» чи
«ЯК-40»,
які зроблять
коло
над містом. Лелеківські став
ки, Обознівка, гранітний
ка
р’єр, дачі — все таке зелене,
гарне, чисте; звідси не видно
ні сміття, ні пилюки, ні ви
хлопних газів; машинки — мов
милі дитячі іграшки, і хочеть-

То було минулого тижня. В редакцію при
бігли завідуюча відділом народної освіти
Ленінського райвиконкому Лариса
Анто
нівна Столба і голова ради трудового ко
лективу неповної середньої школи № 26
Микола Григорович Ковальов. Схвильова
ні, навперебій почали з болем розповіда
ти, як біля, двадцять шостої школи прямо
на її подвір’ї будівельники зробили... Та
що там казати, подивіться на цю фотогра
фію!
Хвилювання цих людей зрозуміле, тим

Помилка ціною в догану
23 червня ц. р, у на
шій газеті з’явився кри
тичний сигнал
громад
ського
кореспондента
Р. Дайдакулова «Поми
лилися... на 100 штук»,
де йшлося про те, що
28-му поштовому відді
ленню м. Кіровограда
кілька разів недосилали
по 100 екземплярів «Мо
лодого комунара».
Чи
тачам і редакції відпо
відає заступник началь

ника обласного
ничо-технічного

вироб
управ

ління зв’язку Ю. Гуцаленко:
«Такі факти дійсно ма
ли місце з вини оброб
ниці
дільниці
«Союз-

друк» С. Стрілець.
За
допущене
порушення
наказом начальника по
штамту від 4.07.1990 р.
їй оголошено догану.
Звернуто увагу керів
ників поштамту на від
сутність
необхідного
контролю за роботою
його виробничих підроз
ділів».

їх цього рону рясно у нас на Боббинеччині — у таврійських
стелах,
рожай опростили добрий, більше 40
центнерів зернових виходить на круг.
Хліб зібрали вчасно і в минулу субо
ту у райцентрі зі спокійною душею
відсвяткували обжинки. В лідерах —
Оленсандр Сензюн та Ігор Литвинен
ко з колгоспу імені Шевченка. Сьоїм
<Дином-іЬС0» вони намолотили 20623
центнери зернооих — найбільше
в
районі. ! це не без допомоги
водія
Григорія Левечна
та
механізаторів
Миколи Шамборського і ГЛиколи Бой
ка.
Серед екіпажів «Нив» переможцями
иииш.іи Микола Безверхий та
його
помічник Валентин
Матюлін з кол
госпу імені 40-річчя Жовтня.
їхній
результат — майже 12000 центнерів
зерна. Екіпаж обслуговували
водій
Сергій Демко та механізатор Василь
Матюхін.
Кращими водіями
жнив у районі
визнані також молоді Вадим Черниш
та Віктор Л П остов.

Страшне що творилося у «Дитячо
му світі» з день відкриття шкільного
базару.
Цього ж дня до редакції завітали
дьі жінки, матері трьох
хлопчинівшноляріо із села Тарасівна Новгородмівського району К. О. Корчим
та
В М. Степаненко. Вони приїхали, щоб
купити дітям речі до школи. Але їм
Це не вдалося, бо в «Дитячому світі»
обслуговували тільни за довідками
міських шкіл.

— Є розпорядження

Міністерстз

«Творчо працює кіно
студія «Надежда» Знам янської станції
юних
техніків Кіровоградської
області,
яка протягом
багатьох років
займає
призові місця» — читаю
рядки з наказу Міннароовіти УРСР, в якому
моза йде про підсумки
недавно
проведеного
республіканського кон
курсу ообіт юних кінолюбителів.
Справедливі слова. 8о-

торгізлі, освіти,
ке отоварення,
ник начальника
по промислових
ко.

Укоопспілки про та
— говорить заступ
управління торгівлі
товарах Т. І. Грінчен-

— У нас розпорядження, нас пе
ревіряють, ми не можемо нічого зро
бити, — каже заступник завідуючої
«Дитячим світом» І. М. Грачоза.
Не могли нічого вдіяти і а облас
ному управлінні народної освіти.

ни повного мірою ста
суються беззмінного ке
рівника студійців
8. А.
Дурнова і його шістде
сяти добровільних
по
мічників — юних фото
графів, режисерів, сце
наристів,
операторів.
Тож коли еони дізнали
ся про зайняте
перше
місце за кінофільм «Незакінчена
історія»
—•
радість їх була зрозумі
лою.
— Про що розпоніда-

бухгалтер промислового виробництва, строк Н.вман.
”ЯбГхЛлГер’Хьськогослодарського виробництв., етрок
“’оператор ^лекфонних клавішних

Телефон 3-10-39,---------- _------------ „-------------------------------

хліборобський рід
та Анатолія Коваленка. Во*
ни зібрали
.
.ранні зернові
,
на площі 390 га, намолоти
ли 17798 центнерів хліба.
Серед механізаторів, які
працювали на комбайнах
СК-5 та СК-6 кращим став
комсомольсько ■ мог.оджний
екіпаж
комбайнера
Павла Кравченка (помічник
Володимир
Мартинович,
тракторист Олег Маслюков)
з колгоспу
імені Кіроаа
Внесок цього колективу мо
лоді
у державну житни
цю — 10445 центнерів Зер.
нових з площі 240 гектара.
Другими були на Дону1500 хлібороби з колгоспу
імені Кірова Микола Щирський — комбайнер, Вік
тор Щирський — його по
мічник та тракторист Юрій
Семенюк.
Вони
зібрали
15601 центнер хліба з пло
щі 304 гектари.
Друга сходинка п’єдесталу пошани дісталась і ком
сомольсько - молодіжному
екіпажу СК-5 з колгоспу
імені
Урицького у складі
комбайнера
Олександра
Олійникоза, помічника Ва
силя Шеремета, тракторис
та Олександра Кожевченка. їх спільний доробок —
9472 центнери намолочено
го зерна з площ: 210 гек
тарів.
Екіпажі М. Комісарукаті
П. Кравченка визнані та
кож одними з найкращих у
районному соціалістичному
змаганні.
Напружені жнива позаду,
а думками молоді механі
затори переносяться вже у
наступний рік. «Розумієш,—
зізнався один >з перемож
ців Олександр Олійниноа.
водій Компаніїаського РК
ЛКСАЛУ (МДС), який вирі
шив для себе, що влітку
він потрібен на полі, — я
люблю таку роботу. Наро
дився
і виріс на землі.
Змалку звик разом з бать
ком зустрічати ранок у по
лі,
Пивер» атись
додому
вночі. І звичка ця залиши
лась на есе життя. На той
рік знову піду жнивувати
зі своїми хлопцями В КОЛ
ГОСП ім. Урицького Обіця
ють вже Дон-1500 дати».
А. ВОЙНИЙ.

Сонячною
посмішкою,
веселою музикою
та різ
нобарвними букетами
кві
тів
зустріло
с. РОЗДОЛЛЯ
Компаніїаського району пе
реможців районного
зма
гання механізаторів на тра
диційному святі Зрожаю-90.
Жнива закінчились, і багато
жителів району прийшлу«
приїхали
привітати
своїх
рідних, Друзів,
знайомих,
просто всіх
хліборобів 13
перемогою, подякувати за
натхненну працю і щедрий
урожай. Кращих з кращих
відзначили цінними
пода
рунками, грошовими
пре
міями, путівками на відпо
чинок. Вперше з своїй істо
рії
і
Компаніївський
РК
ЛКСМУ (МДС) зі своєї не
великої скарбниці
віднай
шов можливість відзначити
молодих
жниварів.
Його
перший секретар Олександр
Болюк,
ділячись
своїми
враженнями про цьогоріч
ні жнива, сказав;
«Такого
врожаю, який
подарувало
нам нинішнє літо,
ще не
пам’ятаю. Поруч з досвід
ченими механізаторами пра
цювали
зовсім
новачки,
вже випробувані на попе
редніх жнивах молоді хлі
бороби
створювали
свої
комсомольсько - МОЛОДІЖНІ
екіпажі. І тим
приємніше,
що зміна поколінь, яка від
бувається зараз в колгосп
них загонах механізаторів,
вивела в чотирьох
госпо
дарствах
на перші
місця
нашу молодь. Це — Мико
ла Комісару« (колгосп ім. Кі
рова), Микола Рева (колгосп
ім. Дзержинського), Воло
димир
Цілуйко
(колгосп
ім. Тельмана) та Володимир
Культенко (колгосп ім. Іллі
ча). Перефразуючи народ
не прислів’я, можна впев
нено сказати, що
«хлібо
робському роду нема пе
реводу».
На цьогорічних
жнивах
найщедрішими були ужин
ки
переможців
змагання
серед
комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів на ком
байнах Дон-1/.ОО з колгоспу
ім. Кірова — комбайнера
Миколи Комісарука, поміч
ника комбайнера — Вале
рія Маслюкова, тракторне-

Ми пішли з обком партії
__
розповідають жінки, —- але нас до
пустили Тільки до бюро перепусток.Як
позідомила
Тамара
Іванівна
Гр.нченко, сільських дітей
повинна
отоварювати місцева райспоживспілка. Але відомо, який асортимент у
районних та сільських магазинах!
Ось так. Якийсь чиновник, сидячи
у міністерському кріслі, поділиа наших дітей на касти — на сільських І
міських. До того ж тим розпалюючи
злість, якої й так вистачає у нашому
суспільстві.
7

..

І народилася перемога
ється з
представленій
роботі?
—
перепитує
Володимир Андрійович.
— Про
життя
наше,
гуртківців, про ремонт у
новому приміщенні, ви
діленому для занять міс
цевою владою.
Автори стрічки — ко
лишній вихованець фотокіностудії
Микола

машин, строк м.

вчення — 4‘ об'єднань, підприємств і організацій ТОр.
бухгалтер
навчання — 7 місяці».
ГІ8ЛІГ строк

М. ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО.

ПОДІЛИЛИ ДІТЕЙ НА КАСТИ

навчання

„ая,ький обласний навчальний комбінат
Кіровоградський^ СПЕЦ1АЛЬНОСТІ:

ся гуляти по цих акуратних
(згори) вуличках, по густих лі
сах, біля чистих озер, і взага
лі — життя прекрасне, як пре
красним було це рідкісне і за
характером, і за настроєм свя
то, яке відбулося минулої не
ділі і яке має повторитися ли
ше наступного року. Мало чо
го ми в нинішньому житті че
каємо і сприймаємо з підне
сенням, тим цінніші такі'ОТ дн>.
Коли тільки трава, хмари, сон
це, марево на небокраї білі
крила і щасливі обличчя
на
тралі літака...
Н. ПЕРСЬКА.

паче, коли вони повідомили, що були 9 го
лови міської Ради народних депутатів В. О.
Ткаченка і нічого з цього приводу конкрет
но не взнали.
Редакція теж зв язалася з Валерієм Олек
сандровичем Ткаченком. Він повідомив, що
цією справою
займаються
відповідальні
працівники.
Думаємо, що такого сюжету, як на цьо
му знімку, ми не бачитимемо першого ве
ресня.
Принаймні, не хочемо це бачити.

на

Дружинін, а також уче
ниці Знам’янсьної
СШ
№ 2 Світлана Федороаа
та Ірина Гарькава,
які
завдяки вмілому режи
серському та оператор
ському вмінню у вирі
шенні задуму
фільму,
зуміли а звичайному яви
щі побачити незвичайне...
Радість юних знам’ян-

І

f
4

«Краса врятує світ»
І
Ці рядки Федора Михайловичі
Достоєвсьного стали назвою
товистаьки, яна віднрилася у п?
ровоградсьній нартиниїй галереї.
Тут представлено 100 робіт фо*
томайстрів нашої країни. Вистав
на організована Регіональним ін
формаційно-культурним центром
Харків-Новини
інформаційні
агентства «Новини», яке донеА*в’
на носило назву АЛН.
Мушу сказати,
що
виста»«
повністю відповідає своїй «зз •
Пудовий вибір краєвидів.
смак характерний практично Д*
всіх робіт.

В. ГРИШИН

С. ОРЕЛ.

ман
поділяють
і вихо.
занці дитячої кіностудії
«Нікело» Будинку
культури Побузького НІ!
нікелевог° заводу нашої
області, які
-- —
за створення
фільму «Строго по
инстРукцим» зайняли
ПОчесне друге місце в
конкурсі.
Додамо, що у вересні
цього року в АнгліїРпр7
°Ди’имц

1

міжнародний

дитячого ’
фестиваль
любительюнацького
ського кіно, Серед семи
кінофільмів юних ама*
торів республіки 6уДе
представлена на ньому
робота колективу фот°’
кіностудії «Надія» зі Знз

м янки «Кораблик
стіа».

Двї‘

А. САРЖЕВСЬКИЙ,
інспектор облуно 5
ВИХОВНОЇ роботи.

І

ГЦАМ'ЯТАЄТЕ, як у нас
■■ стирали грань між
містом і селом? Грань
залишилась, а село стер
ли. Невесела приказка,
гірка.
За останні роки пере*
будови намічено доко
рінно покращити соці
альний розвиток села,
Взято на озброєння ба
гато чудових лозунгів,
чимало партійних доку
ментів, засоби масової
інформації радісно ви
світлюють
передовий

Хліба не можу купити в
магазині. Ніхто до нас
не загляда, не дивиться,
як ми тут у цій глушині.
Раніше хоч бензин був,
так я ото мотоциклом
бува змотаюсь по хліб
чи в Березівку, чи в
Хмельове, а зараз і на
це надії нема. Он хрустиків кукурудзяних на
везли, люди мішками
беруть, про запас...
Із розмови в магазині:

— Магазин у нас гар
ний, великий, а купити

їдеш, Мало допомагає й
те, що ось уже чотири
роки возять до нас гра
вій та насипають доро
гу. За такий час тут усе
асфальтом встелити мож
на було...

* 4 *

«Стрижнем практичної
діяльності Компартії Ук
раїни є соціально-еконо
мічна політика. Голосне
в ній — кардинальне
оздоровлення економі
ки республіки, її опера
тивна переорієнтація на

карню їздити, навіть без
направлення
нашого
фельдшера. Днями ось
вирішила дружина зно
ву поїхати у Виску до лі
каря. Так водій мікроав
тобуса каже, не візьму
без направлення. І не
взяв...
Г. П. ГОРБАЧОВ:

•— Від того, що за кі
лометр від села є оренд
на тракторна бригада,
нам, як кажуть, ні хо-

де. Мало не плачу, їду
назад, бички трюхика
ють збоку. Думаю, не
покину ж я їх, уже де
©падуть, там і я сяду. Ко
ли це вже з півдороги
пройшов, зустрічаю на
машині чоловіка.
Роз
балакались, я йому про
своє, а він нічого не ска
зав, поїхав. А згодом
наздоганяє мене ван
тажна автомашина і двоє
чоловіків чуть не пла
чуть, вернись, кажуть,
здай бичків, бо не буть
нам завтра на роботі.
Отак-то було зі мною...
*

#

*

«У новій Верховній Ра
ді Союзу РСР створено
Комітет у справах жінок,
схорони сім’ї, материн
ства і дитинства. Його

наділено правом контро
лю за діяльністю вико
навчих органів з усіх пи
тань, що стосуються ста
новища жінки, сім’ї, ді
тей«..».
Із розмови в магазині:

досвід, розквіт окремих
сіл...
Ми приїхали на Велико-Петроострівські Ху
тори в день, коли на
XXVIII з’їзді КПРС йшли
жаркі дебати з приводу
того, яким бути «гуман
ному і демократичному»
соціалізму.
Приїхали
з’ясувати, як люди спри
ймають
процеси, що
відбуваються у суспіль
стві, в політичному і
економічному житті, що
думають, слухаючи ре
портажі з Москви і Ки
єва, де сьогодні вирі
шуються життєво важли
ві для усіх нас питання.
Нарешті, як проголоше
не там реалізується тут,
на периферії.
Боляче і прикро ди
витись на такі села, слу
хати розповіді, по суті,
соціальна
беззахисних
людей, які в переважній
більшості весь вік від
дали роботі на землі, а
тепер по кілька днів си
дять у хатах без шматка
хліба. А втім, що гово
рити. Хай скажуть самі
люди.

* * *

«У листопаді 1987 ро
ку ЦК Компартії Украї
ни і Рада Міністрів рес
публіки затвердили Ком
плексну програму соці
альної перебудови
сіл
Української РСР на два
надцяту п’ятирічку і на
період до 2000 року. З
урахуванням цього у ни
нішній п'ятирічці
виді
лено більш значні капі
таловкладення на будів
ництво в сільській міс*
цевості житла, об’єктів
соцкультпобуту. Велика
увага приділяється роз
виткові сільської кому
нальної служби, торгів
лі..-».
(«Комуніст України»,
№ 5, 1989 рік).

* * *

В. Ф. ЯКУБЕНКО, пен
сіонер:

— Я два роки, як не
пенсії, а до того 38 ро
ків з трактора не зла
зив. А шани тепер ні
якої. Он у хаті купа ме
далей, нагород, різних
похвальних грамот ле
жить, та що ж з того?

майже нічого. Ми сюди
більше приходимо пого
ворити, поспілкуватись,
наче у клуб. Товарів не
везуть, бо дороги нема,
і серед літа не проїдеш
ті калабатини. Поплен
таєшся за хлібом у Ко
панки, то там на тебе
дивляться, наче ти з лі
су прийшов, за людей
не вважають..Із розмови на вулиці:

— Знаєте, якби не ді
ти, то і хата вже б зава
лилася. У колгоспі ні це
менту не випишеш, НІ
лісу. Добре, діти шифер
привезли, плитку обли
цювальну, та хату трохи
підлампічили. Тинрк он
новий зробили. А що
робити тій бабці, в якої
зі стелі тече, як з відра,
хата валиться? Боже, бо
же, що воно робиться?
Раніше і лікарня своя бу
ла, лікар був, породіль
тут приймали. А зараз
захворієш,
то
легше
вмерти, чим до лікарні
тебе довезуть. Клуб був
свій, школа. Де це все
поділось? По телевізору
кажуть: треба допомага
ти селу. А де вона та
допомога?..
В. Ф. ЯКУБЕНКО:

— Оце сиджу тут в
кущах, на цьому хуторі,
і соромно мені. За се
сію Верховної Ради, за
з’їзд партії. Я вже не ві
рю, що це щось помо
же, щось поміняється...
З- Г. ГОРБАЧОВА, тва
ринниця:

— Я народилась тут, тут
жили мої батьки, і пам’я
таю ще ті часи, коли на
Хуторах було два кол
госпи — імені Вороши
лова та імені Верон
ського. Школа була, два
клуби,
господарство.
Десь, може, в п’ятдеся
тих роках, коли старий
клуб завалився, ось тут
недалеко від нас побу
дували цегляний клуб.
Тепер він теж завалив
ся...
Г. П. ГОРБАЧОВ, меха
нізатор:

— Головне для нас —
дорога. Бо з дороги все
починається. У нас же
такі греблі та містки, що
тільки капне
не про

задоволення матеріаль
них і соціальних потреб
населення
України нг
рівні сучасних життєвих
Стандартів».
(З проекту Програм
них принципів діяль
ності Компартії Уи*
раїни).

*

жнив

*

В. Ф. ЯКУБЕНКО:

— Як це так, щоб не
мати можливості купити
саме необхідне, поїхати
куди захочеш! Вірите,
нам не треба тут чогось
надзвичайного, якихось
супермодних товарів. Ви
хліб нам свіжий щодня
привезіть, щоб ми не кутуляли сухарі старечкми
зубами та дорогу люд
ську зробіть, щоб авто
бус ходив. І все. ^и бу
демо задоволені.
Або
ось Інше візьміть. Ми з
бабою хоч і в літах, а
господарство таке-сяке
тримаємо. ПІвкорови є,
поросяток двійко, коза.
Важко, але треба пра
цювати. Молоко здаємо
в колгосп, а ось здати
порося — ціла пробле
ма. І це не тільки нам,
будь-кого
запитайте,
вам те саме скажуть.

— Який дитсадок? До
ма діти сидять. Сама
ідеш на роботу, а мале
ча у дворі товчеться.
Працюєш і переживаєш,
щоб ніякої біди не на
коїли. Добре, у кого є
діти старші, так за >лолодшими доглянуть. В
школу до Копанок хо
дять. І в дощ, і в сніг.
Отак живемо...
В. Ф. ЯКУБЕНКО:

— Отам, де тепер бу
р’яни,
колись
школа
восьмирічна була. І он
там, на другому краю
села була. І в клубі діти
навчались, бо в школі не
поміщались. Все розва

...Ви бачили нашу фер
му? Хіба там може жін
ка робити? Багна — по
коліна, телятка плавають,
корови і досі в коров
никах стоять. Коли там
останній раз був голова
сільради? А це ж його
прямий обов язок
—
приїхать до людей, по
говорити, як оце ви, по
здоровкатись за
руну»
спитати, чи є що їсти,
зайти на ферму, у хату
до людей. Га голові кол
госпу сказать, що ж це
ти, дорогий, про людей
не думаєш. Ви знаєте,
аж не віриться, що так
воно колись може бути...
— Зобиджені
тепер
хуторські ДІТИ. Що вени
тут бачать? Раніше хоч
клуб був, а як завалив
ся, то он там у конюшні
влітку кіно крутили« А
коло школи і саду —
там добрий сад був —
вечорами збиралась мо
лодь: хлопці м'яча ганя
ли, дівчата співали
пі
сень. А тепер біля ма~
газину зійдуться чслоеіки (більше ж нема де)
та есе з мене кепкують,
з мого прізвища: коли
ти вже, кажуть, порядок
наведеш, доки ми в се
лі так будем жить...

«...Вимога XXVII з’їз
ду про соціальну пере
орієнтацію
економіки,
поворот її до людини не
реалізована.
Серйозну
соціальну напруженість
і справедливе незадо
волення населення ви
кликали фактичний роз-

З розмови на вулиці:

— Хоч смійся, хоч плач.
У колгоспі ні еиписать
нічого не можна, ні зда
ти. АЛи старі, нам багато
не треба. Самі тих сви
ней не поїмо, хочеться
здати, а до цього ніко
му діла нема. І кури он
несуться, яєць
багато,
пропадають. І ніхто нічо
го. Ми он голови кол
госпу вже рік не бачи
ли, забули який і він«..
В. Ф. ЯКУБЕНКО:

— Он Мороз із РАНО
виділив, кажуть, для об
слуги
нашої
другої
бригади
мікроавтобус.
А ми його і не бачимо.
Якщо подзвониш із фер*
ми по телефону в Ко
панки, може й приїде до
нас. Та що з того? І я, і
жінка серцем хворіємо,
часто доводиться у лі*

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

ЛИЦАРІ

*

лодно, ні жарко. Хлопці
тем зайняті важкою ро
ботою, за трьох, а то й
за чотирьох
роблять,
ідуть з дому — ледве Сі
ріє і приходять — уже
поночі, то хіба їм діло,
як ви кажете, до соці
альних проблем села.
Не знаю, чи довго ви
тримають. Може три—
чотири роки, поки збе
руть якісь гроші, а тоді,
як сил не стає, нікому
вони не будуть потрібні.
Так, як оці наші сусідипенсіонери, що весь вік
в колгоспі проробили, а
тепер доживають віка
забуті.

ці, якщо я не помиля
юсь, разів кілька, так
підвозили дітей маши
ною.

Ох... село...
Це ми з бабою ще
крутимось, бо треба ж
якось жити. Син є у Хме
льовому, он онука під
ростає-..

лилось. Вважай, що вже
дітей нема. На пальцях
перелічити можна...

...Я вам розкажу одну
історію, як я здавав двох
малих бичків. Ще ми
молоді були, а тан ста
лось, що треба було
здати їх. В колгоспі не
взяли. Вирішив, поведу
у Надлак, там, кажуть,
Шліфер не відмовить.
Повів, на одну Ферму,
на другу — не беруть.
Що його робить, уже ве
чоріє, а переночувать ні

— Я вам зараз скажу,
скільки дітей з Хуторів
у Копанки в школу хо
дить... Півтора десятка
буде. Більшим легше, а
малі? Як наш був школя
риком, то вставали ра
но, годин в шість і чер
гували коло двору, по
ки йтиме хтось із стар
ших — доручити малого
довести до школи. Отак
і ходили. А в цьому ро
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8 народі правду кажуть, що легких Днів на
жнивному полі не буває. Ось і в нинішньому
році складним видалося збирання хлібів у кол
госпі «Україна», до речі, як і а усьому Кіро
воградському районі. Урожай визрів добрий
(очікується більше 40 центнерів пшениці на
круг) і треба було скоро і з найменшими втра
тами його зібрати, засипати в колгоспні комо
ри. Все це добре розуміли комбайнери гос
подарства, були свідомі того, що важкий, ви
повнений колос потребує високої майстернос
ті, відмінної організації праці та неабиякого

Фото В. ЗЕМНОРіЯ.

Гайворонський район,

Г П. ГОРБАЧОВ:

вал споживчого ринку,
посилення
дефіциту,
знецінення карбованця.
Загострилися соціальноекономічні проблеми се
ла».
(Із резолюції XXVIII
з’їзду КПРС «На По
літичний звіт Цент«
рального
Комітету
КПРС XXVIII з’їздо
ві КПРС і завдання
партії»).
О. ГУЦОЛ,
В. ТІЛЬНОВ.

Велико-Петроострівські
Хутори,
Малсвиеківський
район.

ТРЕТЯ СТОРІНКА

досвіду. Розумів та хвилювався і молодий ком
байнер колгоспу «Україна» комсомолець Олек
сандр Сергієнно. А хвилюватися було чого
Знав, що треба витримати змагання з більш
досвідченими товаришами. Сашко ретельно
підготував до жнив свій «Колос». Протягом
усього періоду збирання хліба молодим ком
байнер працював з досвіта до півночі. І таки
виборов першість у змаганні, дав знати, що
хоч і молодий, але готовий до виклику стар
шим колегам у праці, Впорав пшеницю на 196
гектарах і намолотив 9047 центнерів добірно
го зерна. Безперебійну роботу агрегату забез-

печував також молодий водій — комсомолець
Віктор Кондратюк.
На день підготовки цієї інформації до газе
ти збирання хліба в районі триває і зрозумі її
ло, що першість серед комсомольців району
Олександру Сергієнку буде втримати нелегко
Он у колгоспі імені Ульянова теж від душі тру
дяться комбайнери брати Володимир та Вік
тор Дишлові. Тож трохи зачекаємо з іменами
переможців.
П. ЦЬОМЕНКО,
перший секретар райкому ЛКСМУ ?МДС).

Кіровогоадський район

і

Юрій Бутенко — дирек
тор1 Такі тепер

часи,

що

молода людина може очо
лиги підприємство. ПідпрИ’
ємство, правда,

не зовсім

звичайне, але зід того

не

менш реальне. Воно живе,
і
і

І

п
і

дія, має прибутки, і не ска
тати б, що мізерні.

Мова

аро підприємство Знам ям

У НАС НЕ КАЗКА...

!

струкцією під будівлею має
бути сітка для вирівнюван
ня потенціалів.
потенціалів, Не вельми
чотири
мудрий
/ Г-ІГ~ ' ' " ' пристрій
•---------------•
покладені навхрест штаби.
Зробити це ще під час бу
дівництва було дуже прос
то. А ще простіше — не
робити. От і не зробили.
Хоча якась інструкція, ма
буть, була ж.
Та не штука покласти їх
і зараз. Але ж це - зірва
ти підлогу, виконати зем
ляні роботи, покласти, знов
засипати.

ського міськкому комсомо

лу «ПРОТОС».

и

нам не минути). Щоб було
кому виписати перепустку
на базі, щоб був на місці,
нарешті, сам комірник...
При цьому не забудьте,
що машина, яку теж, до ре
чі, так просто не дістати, з
разі якогось непорозуміння
стоїть і настоює гроші. Ось
від скількох людей зале
жить наша звичайна покуп
ка. А при нашій обов’язко
вості можна уявити, у що
вся ця «операція» перетво
рюється. А, головне те, що
варто одній ланці не спра-

наш час такого, щоб без
проблем. Ось і тут...
— Дизляться на нас, як
на хапуг, порушників фі
нансозої дисципліни, — гозорить директор. — А ми
ж не такі... Не виключаю,
що можуть у нас бути якісь
упущення, але не це від ди
летантства. Хоч я й стараю
ся зчитися...
А контролерів скільки? А
папери готувати? Днів п’ять
у квартал на це доводиться
витрачати. Ніби й небагато,
та, по-перше, їх оплачує

НЕЛЕГКА ШАПКА...
ДИРЕКТОРА

Пішли нелегким шляхом.
Не кинулись у торговельнозакупівельну діяльність, не
відкрили зідеосалон.... Узя
лися за прозу: електромон
тажні та електровимірю
вальні роботи. Розсудили,
«фірма», а, по-друге, хіба я
що всюди, де є електро
нічого кориснішого за цей
прилади, де бодай горить
час не міг би зробити?
одна лампочка, це потріб
Та й подумати: сім'ї ж
но. Для підприємств зони
ніхто не «доводить», скіль
є основною діяльністю. Ну,
ки витратити на їжу, скіль
а якщо з основному вироб
ки на одяг. Нам чомусь
ництві
проблем
більше,
розповідають, як розпоряд
ніж досить, то чи до вимі
жатися коштами. Та це ж
рювання тут...
наші гроші, невже самі не
Тому зрозуміли, що . на
розберемося? Ось нам по
цій ниві без роботи не си
району їздити доводиться,
дітимуть. Дістали прилади
то якби трапився який ав
га й заходилися працювати.
томобіль, ми згодні й від
Хоча ні. Це ж тільки в каз
зарплати відмовитись, аби
ках так швидко все буває.
його купити.
А у нас — не казка, тому
тільки рахунок у банку від
філологічний
кривали два з половиною
екскурс
місяця. Та й не за допомо
гою чарівної палички есе
Немало а «Протоса» й ін
було нарешті вирішене, а з
ших проблем. Ось хоча б із
допомогою ЦК ЛКСМУ.
постачанням. Такі слова, як
Та як би там не було —
«купити», не кажучи вже
асе це вже позаду і під
«одержати», в умовах май
приємство таки діє. Офі
же
тотального дефіциту
ційно скоро рік, серйозно—
дозго не живуть. На «виби
здзічі менше. За цей час
ти» те^ надія мала, тим
заробили 20 тисяч, 4 з них
більше, що хто еони такі, ті
пішли на потреби комсо
хлопці з «Протоса», щоб
молу міста і району.
ще щось вимагати? Зали
За півроку 20 тисяч, по
шається хіба що «випроси
дивується читач. Так мало?
ти» (а благодійників зараз
Дійсно, не мільйони. Ал$ ж
малувато, та й стан матері
і підприємство складається
ального забезпечення
не
з шести чолозік, включаю
дуже
сприяє
реалізації
чи директора. А раніше бу
альтруїстичних потягів). Або
ло три. І машини персо
«дістати».
нальної з Бутеяка немає, і
Юрій говорив назіть про
власного кабінету, та й вза
необхідність
мати такий со
галі е підприємства ніякого
бі представницький фонд:
• приміщення... Додати до
щоб людина тобі посприя
цього, що працюють хлоп
ла у діставанні, треба її
ці за державними розцін
якось ззцікавити. Ну, а в на
ками. Та здивувало мене не
роді називають це просто
це, а те, що, за словами
«хабарем». Поки що, на
Ю. Бутенна, так навіть ви
щастя, так «представляти
гідніше!
ся» не доводилось. Але хто
Якось виконали вони ро
скаже, як складуться обста
боти, взяли договірну ціну,
вини з майбутньому?
а бухгалтер тієї установи і
каже: «Складіть кошторис,
бо мені звітувати треба».
СКЛАДНА «ОПЕРАЦІЯ»
.Кинулися складати — як на
Але ж так чи інакше,
крути, а за державними чи
чимось працювати треба,
не вдвічі більша сума. До
велося обсяг робіт ’ змеи- * о - треба мати матеріали.
шувати.
’ •
— Не такі ж у нас обся
ги,'щоб не могли ми купу
Ось так і працюють на
вати ;в магазині, — гово
основі Закону про держав
рить Юрій. — Адже, щоб
не підприємство, за дер
узяти щось-на базі... Посу
жавними розцінками, до то
діть самі. Мусимо перш за
го ж 20% від доходу від
раховують комсомолу. Доб
все' оформити документи.
ру справу роблять? Та зви
Після цього вже починаєть
чайно ж, добру. Проте...
ся найцікавіше. Треба, щоб
був на місці зав. торгвіддіПро
проблеми писати
лом ^відділу
робітничого
вже набридло, тим більше,
. достачання, щоб було кому
що їх і від того не меншає.
виписати рахунок .у магаАле ж промовчати — не по
зині. (все одно магазину
вірять люди. Не буззє .з

ЧЕТВЕРТА СТОРІНКА
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цюзати, варто не знайти
когось із цих відповідаль
них осіб — і будь ласка,
починай спочатку.
ДЕЩО ПРО КОРИСТЬ
ІНСТРУКЦІЙ, АБО
ЧИ ЛЕГКО ЧЕСНО
ЗАРОБЛЯТИ

Про інструкції вже пи
сано й говорено немало.
Можна б і промовчати, та з
пісні слова не викинеш,
дошкуляють вони й тут. Ба
гато з них необхідних, вва
жає директор, але досить
і таких, необхідність яких
викликає великий
сумнів.
Та краще розповімо

,

*.

пригоду з ОДНІЄЮ з них. Я
б не здивував/я, якби за
раз, коли повага до ін
струкцій дещо підупала,
коли тільки й чуєш, що
давно пора їх . мало не всі
позідміняти, «Про.тос» спро
бував якусь із них обминути. Але ж у даному випадку
вийшло зовсім навпаки!
Ось як не вдалося об
ладнати захист від блискав
ки на одній із ферм кол
госпу «Заповіт Леніна». Ро
боти там, по правді сказа
*
ти, було й небагато. Але от
заказика: аз тією таки ін-
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«Добрим день, редак
*
мувати багато
листів, Б Хмельницького, 223.
16-річній Тетяні Жук,
ція «Молодого комуна- люблять веселих людей.
ра». Пишуть тобі дво
*
І взагалі гучні компанії. яка . проживає у місті
юрідні сестри
Алїна, Сладкоїжки. Пишіть дів Сяітяоводсьцу по вулиці
Альона і Анжеліка. Про чаткам на адресу: 317710, Першотравнезій, 53. (Ін
симо опублікувати
на м. Долинська, вул. Карла декс 317000).
шого листа, щоб ми зна Маркса, 148. Коваленко
15-річній Наталці Мель
йшли собі друзів».
Альоні, АлінІ, Анжелі.
ниченко: 317444, М. ВисРедакція виконує про
Хочуть листуватися з кізський район, с. Хме
хання сестер, яким по новими друзями дівчат льове, вул. Шевченка, 59.
15 з ПОЛОВИНОЮ років. ка,
які захоплюються
Світлана Мхоян
має
Захоплюються сучасною спортом. Так, що майте 13 років. Живе з селі
музикою,
добре тан це на увазі, адресати, і Швмраївка, Ульяновсько
цюють,
люблять, ко пишіть: 13-річній Олені го району на вулиці Ми
пи дарують квіти, а Хмельницькій. її адреса: ру, 33. (Поштовий
ін
також люблять
отри- 316020. Кіровоград, вул. декс: 317620),

— Гаразд, беремо й це
на себе, — говорять хлоп
ці з «Протосу». — Викопає
мо, закопаємо, зробимо, як
було.
Підрахували — дорого ви
ходить для колгоспу, не мо
жуть заплатити. Ну, а без
платно хто ж працюватиме?
Хоч бери та роби без тієї
решітки. Дійсно, не було ж
не лише її, а й взагалі ні
якого захисту, і нічого, сто
яла ферма. Може, і ще ро
ків сто простоїть, і блискав
ка туди не втрапить.
— Ми не можемо ризи
кувати, — говорить Ю. Бу
тенко. — До нас не повин
но бути ніяких претензій.

Такм не пішли на компро
міс. А що, як дійсно грім
гримне?
- Свої Гроші МИ хочемо
заробляти чесно, — гово**
рить Юрій.
— А взагалі, це можли
во? — питаю його.
— Можна. — чую у від
повідь. А потім, із зітхан
ням: — Але дуже важко.
I зараз, за його словами,
колектив знаходиться у ре
жимі чекання. Роботи ба
чать навкруги багато, сили
прикласти знайдеться де,
але... Занадто вже непевне

•’

економічне
становище з
країні, непевний і юридичний статус таких ентузіастів
(згадаймо перші кроки ко
операції, та й зараз хіба
все
влаштувалося
оста
точно?). І, стосовно майбут
нього, яким воно буде для
них, хто може напевне ска
зати? Тому поки що —• з
режимі чекання.

~

НЕ ВІД ХОРОШОГО
ЖИТТЯ...

І залишилося з’ясувати
одне. Юрій Бутенко до цьо
го був другим секретарем
міськкому комсомолу. Не
знаю, чи варто тут говори
ти про кзр'єру. Скажемо
так: іти цим шляхом він міг
і далі, а, враховуючи вік
(27 років), зайти міг дале
ко. Чи високо (це вже як
кому до вподоби)? Що ж
змусило його залишити второзану, певну стежину і з
якогось дива звернути на
манівець, де бути впевне
ним у своєму майбутньо
му — по меншій мірі за
надто необачно?
Сам Юрій чітко усвідом
лює, що а разі надання
підприємствам
права на
ініціативу і права на одер
жання з цієї ініціативи при
бутків, «Протосу» доведе
ться скрутно, може й не ви
тримати конкуренції. Не
рівнятися ж з підприємства
ми, з які вкладені вже міль
йони, які роками розвивали
базу, у яких досвід і, на
решті, певний доступ до
джерел
матеріально-тех
нічного забезпечення. Не
вельми багаті ті джерела,
не абияка й база, та... з
«Протоса» немає й того.
Існують поки що за раху
нок того, що в підприємств
зв'язані руки. Але ж іде
до того, що розв’яжуть...
— Будемо дивитися у
майбутнє, шукатимемо шля
хи, — говорить Ю. Бутенко.
Ну, .а все ж таки, чому
саме він організував це
підприємство?
— Раніше, як другому сек
ретареві міськкому комсо
молу, мені весь час дово
дилося стикатися з цією
проблемою: гроші. їх тре
ба
вкладати в будь-яку
справу, якщо чекаєш від
неї результату. А чим від
різняється
ідеологія?
Ту
наочну агітацію, яку мало
хто читає, якщо взагалі, ви
готовити — і то треба за
платити.' Тільки й пумаєш,
бувало: де взяти гроші на
вечір, на покладення кві
тів, на призи?.. І не якісь
там суми — по кілька де
сятків карбованців шукали.
Левова частка робочого ча
су витрачалася на пере
кроювання того злощасно
го каптанця, який від того
не стає більшим. От і ви
рішили стати
економічно
незалежними.
Може, не визначні поки
Що успіхи, немає «вагомих
здобутків»... Але ж люди
роблять свою, хоч і ма
леньку, а корисну справу.
До речі, підприємство но
сить таку наззу від грець
кого
«прото» — перший.
Може, будуть і послідов
ники? Може, ще хтось схо
че стати директором?
О. УСТИНОВСЬКИИ.

м. Знам’янка.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Юрій Травні« закінчив

мо: 317336, НовЬукраїн-

11 клас СШ № 4 у Но- ський район, радгосп
роукраїнці. Теж. займає, . «Більшовик»
(відділенться спортом і любить ня імєнЗ Кірова).
сучену музику. Ось його
^5-річна Віка Іаченко
адреса: 317320. м. Нозо
українка, вул. Толстого, турбується, що закінчившколу,
13 а.
ШКОЛУ< старі друзі
«порозлітаються хто ку
Люда Осипенко закін
чила 8 класів. Вона хоче ди» і. дуже хоче знайти
знайти хорошу подругу соб: однодумців. Віка
і просить дівчаток від запрошує писати їй без
гукнутися, Оскільки Лю посередньо тих, хто на
да пише втретє, то ми родився 11 травня 1975
зобов язані надрукува
Року. За гороскопом у
ти її адресу. Що і роби
*
таких
лЮдЄЙ
багато

спільного.

Тї

адреса:

316011. Кіровоград, вул.
Красносільська, 15.

А цей лист надійшов
із міста Калінінграда від
17-річної Галини Семе
новой. Дівчина з
захоплюється кіно, лю
бить читати, ходити на
концерти, збирає авто
*
графи: 236000^ Калинин-

град, ул. К. Маркса,
кв. 12.

Бажаємо вам надійно
подружитися,
дороп
друзі. Пишіть нам.

■

*
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ЦОГО тільки немає в кіномиг*
Ц’в-професіоналіз! І апара
тура, і матеріали, й технічні
можливості, і, нарешті, кзаліфь
нація... Куди до них любителям,
озброєним пошарпаним «Красногорском» та хіба ще влас
ним ентузіазмом. Проте є а
них і одна перевага. Тоді як
професіонали, що не кажи,
люди ДО певної міри підневіль
ні (якщо хтось за музику пла
тить, то він її й замовляє), лю
бителі мають повну свободу
творчості, і їх можливості об
межуються ТІЛЬКИ можливос
тями їх апаратури.
З чого починається фільм?
Як правило, з вибору теми.
Це — перший крок як до ус
піху, так і до провалу. Ну що,
наприклад, можна зняти про
роботу телефоністок? Чи про
роботу телефоністок? Мене
особисто така тема ніяк не на
дихає. Може, зона надихнула
авторів роботи, заперечить чи
тач. іа з такому разі треба,
щоб це відчув і глядач. Інак
ше — фальш.
— Оператор повинен під
силювати думки режисера, —
сказав один з викладачів се
мінаре, оператор-постановник
Київської студії науково-попу
лярних фільмів Д. Санников.
Ну, а тут, які думки можуть
з’явитись? Безумовно, важко
знайти для них бодай якийсь
грунт... Ну, справді, навіщо за
ганяти себе в такий кут і по
тім робити героїчні, але ж від
того не менш марні спроби з
І
нього вибитись? Ніхто ж не
1
примушує: не лежить душа —
не знімай, візьми тему, ближ
чу до серця. В ім’я чого му
читись, до того ж без особл
лизого успіху?

Але ось тему обрано» І не
сказати б нецікаву, суху тощо.
Стрічки «Відпочивайте, бабусі»
та «Етюд» розповідають про
стосунки поколінь. У першо
му фільмі глядач бачить, як
чергуються кадри Із зобра
женням бабусь з авоськами тз
кадри, на яких відпочиває мо
лодь. Мораль: привід для роз
мови був, але сама розмова
не здалась. Занадто вже по*
верхово. А ось «Етюд»..,

об єднання «Радій» «Вечори на
хуторі Котовка». Якщо коротко, то моє враження таке: ці*
кавий, красиво знятий (це теж
треба вміти) матеріал, який,
на превеликий жаль, не зумі*
ли подати.

Не реалізували можливості
зробити цікавий фільм і чле
ни студії «Інгул». Тема над
звичайно важлива: ставлення
до нашої Історії, нашого ми*

кий, треба «тщательнее».,. Вза
галі ж ця робота, як на мене,
є однією з кращих.
А фільм «Побачення» цьо
го ж колективу був знятий,
як я зрозумів, заради одного
кадру. Але кадр настільки ці
кавий і несподіваний, що по*
ред тим, хто його придумаї,
просто хочеться зняти капе
люха.
Така ж дотепна знахідка і в
«секспериментальному» філь

ВІДЬМИ Й ЗЕМЛЕТРУС У ТЕМНІМ ЗАЛІ
— Його мало хто розуміє,—»
сказав нам керівник студії
«Кристал»
зі Світловодська
В. Рощій, —- при чому навіть
з освічених людей.
Як би там не було, здається,
що трапляється в аматорів та
ка прикрість: народжується хо
роший задум, реалізувати ж
його не вистачає чи то сил, чи
то досвіду.
Буквально кількома словами
хотілося б сказати про те, що
навіть вдалі стрічки не варю
виривати з контексту. «Чи вар
то було зривати стоп-кран?».
Таким був девіз минулорічної
кіногуморини і фільм «За без
пеку руху» Олександрійської
студії «Горизонт». Впевнений,
він виглядав там цілком при
стойно. Показаний же зараз,
аикликаз лише нерозуміння.
Прикро, коли знайдено не
погану тему, намічено шляхи
її розкриття, а далі справа не
йде. Фільмом невикористаних
можливостей назвали роботу
стуДії «Пламя»
виробничого

ЖИВУТЬ ЖЕ ЛЮДИ!
Як з'ідомо, у ті дні, коли відбувався XXVI з’їзд
ЛКСМ України, з Києві проходили дні; Великобрита
нії, і а честь цього навіть завітала до нас сама Маргарет Тетчер.
Нам не довелося порозмовляти із «залізною леді»,
та випала нагода ознайомитися з життям її країни.
Разом з сотнями відвідувачів я з фотЬкореспонден-

нулого. І розвинути її можна
було теж цікаво. На екрані ж
ми бачимо лише, як зруйнова
но старі будинки. І це все? А
з одному ж з них жив видат
ний композитор К. Шимановський! І автори самі про це
говорять! А що ж далі? Чи хоч
кілька слів про цю людину, чи
хоч трохи його музики... Не
має.
Як можна було пройти повз
такий факт? Цього не могли
зрозуміти й викладачі. Адже
він би наблизив фільм до гля
дача, оживив би його... 8тім,
автори «Кіровоградських зем
летрусів?) побачили свій сю
жет саме таким, їх справа.
А ось у фільмі «Лебедина
пісня» студії «Данко» багато
цікавого, про що розповів
один з авторів, залишилося
взагалі, за кадром. Мушу зга
дати й ще одне: одна-єдина
помилка чи недоречність, хай
навіть і в , фотографії, викли
кає недовіру до всього твору.
Тому, як говорить Жванець-

мі студії «Ятрань». Виходить,
дещо все-таки вміємо?!
Не тягне на «Єралаш» стріч
ка «Фокусники» кінолюбителіз
з Ульяновки, але дещо в ній є.
Проте ж є й чимало зайвого!
Шкода віднзятого матеріалу,
легше пальця собі відтяти, а
треба таки любительські стріч
ки різати, і різати безжально.
Про «Незакінчену історію»
Знам’янської студії «Надія»
сказали так: «Хвацько знято і
хвацько змонтовано». Та разом
з тим і докір закинули: не
можна знімати «просто так»,
Фільм змонтували з матеріаліз, аж ніяк для цього не призначених, знімали для себе.
для архіву. А коли грім гурк
нув, коли треба було предста
вити стрічку, то з усього того
і зробили фільм. У нього не
має сюжету як такого, зате
вдосталь ефектів, трюкових
зйомок, асоціацій, навіть екра
нізували анекдот. Не покривив
ши душею, скажу, що дивився

я цю роботу (чи й не єдину) з
цікавістю.
Взагалі ж таких фільмів, щоб
доводилося схоплюватися чи
скрикувати від захвату, не бу
ло.
«Подорож у країну Чаяно
ва» — фільм для досить ерудованої людини, для Інтелі
гента. Але ж я впевнений, що,
хто б не подивився його — для
кожного стане ближчим і зро*
зумілішим Чаянов — вчений,
письменник,-людина. У чому ж
секрет?
— Я пройшов його шляха
ми, — говорить автор цієї ро
боти М. Ткачук, режисер-постанозник Київської студії на
уково-популярних фільмів.
А от інший фільм — «Ви
гнання бісів», так про нього
взагалі важко розповісти. Ад
же назву слід розуміти бук
вально, і процес цей (не вельми привабливий) зафіксовано
на плівку! А ще — білі й чорні відьми, розмова з помер
ло ю, лікування з допомогою
молитви і чимало інших ціка
вих речей побачить глядач,
коли фільм з’явиться на екра
нах. Як би ви не стааились до
подібних справ, гарантую од
не: нудьгувати не доведеться.
От, якби й любителі знімали
настільки ж цікаво! Може,
варто ризикнути і спробувати?
Поставити пе^ед собою хай
і недосяжну (а, може, то тіль
ки так здається) мету і поста
ратись її досягти? Напевне ж
така спроба, хоч і невдала, бу
де чогось варта. Як сказав
д. Санников, «це ж так цікзво — знімати кіно.,.».

•

Наш кор.

том Василем Грибом охаа і ахав, бачачи, як «вони» І
як «ми»...
Власне, нема ніякого порівняння, бо нема що по
рівнювати. Медицину — яну, як і всі галузі вироб
ництва, заполонили комп’ютери, чи
сільськогоспо
дарські продунти, про які ми лише мріємо І, ДИВЛЯ- ■
чись на те, що Їдять англійці, маємо сумнів, чи їсти
муть щось подібне хоча б наші внуки.

8ажка промисловість,.. Важко говорити. Зрештою,
про все важко. Навіть про те, як ми, українці і неукраїнці, одним словом, всі радянські, вихвачували з
рук представників різних фірм буклети, брошури, як
вдивлялися і похмурніли на «їхні» товари.
Живуть же людиі
А щоб нраще дізнатися, як, ми знайомимося з пред
ставником фірми «Рейкал» Тімом Гест.
Що лише ця фірма не виготовляє! І все — електро
ніка, електроніна, електроніна. Як згадаєш Еіиставму
і комп’ютери, мерехтіння різних цифр, діаграм, малюнків-на еипанах, то в очах щось блимає: чи було
тане, а чи ні?
Фірма «Рейкал» — це безпена (замки, сейфи, иезгораючі шафи); це
передача даних, радіозв’язон,
морська, авіаційна і енергетична електроніна, телезв’язок, спеціальні галузі. Ми дізналися, що консор
ціум електронних фірм «Рейнал» є однією з найбільш
успішних фірм у галузі елентроніни у Великобрита
нії. Тім Гест показував сейфи, цікаво розповідав, хо
ча знав, що ми... нічого не купуватимемо, ніяких до
говорів не укладатимемо, що в нас нема валюти.

Зрештою, про це знали всі фірми Великобританії,
адже навіть та показуха, яку ми показали англійцям .
(своє виробництво), і то набагато -відстала від роз
витку Великобританії, а після оглядин експозицій,>
кожен відвідувач хотів би хоч на день поїхати й
«погнити»,., у тій Великобританії!
Юрій ЯРОЗИИ,
Фото Василя ГРИ5А.

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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е ДЕВ'ЯТА СТОРІНКА
»

Сьогодні ми пРог!°"*‘”«урсву "длГспочат-

?у’"Гза№«Ди"вфй Рвения минулого туру.

ЗАЗДАННЯ і

1. Ке5 ~ 2. Kd3X.
...Т(І5 2. Td7X.
...Kd 5 2. Cd4X.
...<В 2. Тс4Х.
ЗАЗДАННЯ 2
С112І ~ 2. Те5Х.

1. ,.СІ4 (16) 2. Фй8Х.
1. ...СеЗ 2. Фа2Х.

ЗАЗДАННЯ З
ф£3! Загрожує 2. Tg4X. .

!

...ФІ4 2. Ф(ІЗХ.
...КрГ5 2. ТсбХ.
ЗАВДАННЯ а

1. Ф^5! Загрожує 2. Ф:(6Х.
І. ...Кс4 2. КЬ5Х.
1. ...Кр4 2. К:е2Х.
А тепер завдання нового туру.
ЗАЗДАННЯ 1

Білі: Кр(1, ФЇ8, Те4, СгІ7, Кеб, л.п. Ь5, (12,
б3, Ь2 (9).
Чорні: Кр(І5, ТІ»3, СІі8, Ка8, 'Кс1, л.п. Ь7,
Ь4, е5, ЇЗ, Ь7 (10).
Мат а 3 хода. (З очка).
ЗАВДАННЯ 2

Білі; КрЬЗ, С(І7, КІ)4, л.п. с4, сб, (16 (6).

Чорні: Кра5, Kd5 (2).
Мат в 3 хода. (З очка).
ЗАВДАННЯ З

Білі: Kpf1, Фа?, ТІ2, п.п. аб, с5, (13, d6, е5
g2 (9).
Чорні: Kpd5, п.п. сб, (17, (16, еб, g3 (6).
Мат в 3 хода. (З очка).
ЗАВДАННЯ 4

Білі: КрЬ4, Ф1і4, С(15, п.п. а5, Ьб, с7 (6).
Чорні: Краб, ТІ18, Th7, Сс8, Cg1, Kg3
п.п. (І4, g7, Ііб (9).
Мат в 3 хода. (З очка).
Нагадуємо, що останній термін відповід»
на завдання конкурсу — 10 діб з дня пуб
лікації.

РОЗВЕДЕННЯ
НУТРІЙ

ОСІНЬ-90
Щедра вона на плоди садів, ланів, городів, підсу
мовує вирощене, закладає в комори засолене, за
консервоване. І у кожного господаря, мабуть, утво
рилися лишки сільськогосподарської продукції, пти
ці, кролів, м’яса, сала й багато дечого іншого.

Нутрії —• невеликі й досить невибагливі
звірята. Але користь від них в особистому
господарстві — велика.
Утримувати нутрій не важко, тому, що
вони не потребують капітальних споруд, а
раціон їх складається в основному із ко
ренеплодів і трав’яних рослин. Детальну
консультацію, як утримувати нутрій, дають
заготівельні пункти споживчої кооперації.
Згодом, виростивши нутрій, ви зможете
здати на ці ж заготівельні пункти шкурки
та самих тваринок.
Шкурки та живі нутрії приймаються без
обмежень, ціни на них — згідно з прейску
рантом.
Облспоживспілка,
Київський
експериментальний
комбінат масової реклами.

Заготівельні пункти споживчої кооперації закупо
вують живу худобу, м’ясо цілими тушами або части
нами, птицю, кролів, овочі, квасолю, фрукти, сухо
фрукти.
Облспожиеслілка,
Уноопторгреклама.

ПРИХОДЬТЕ
ВЧИТИСЯ
Олександрійське середнє професійно-технічне
училище № 13 оголошує набір юнаків, котрі по
вернулися зі служби в армії, на такі спеціаль
ності:
1. Гірників очисного забою — строк навчання
5 місяців, стипендія — 129 крб.
X Машиніст підземного установлення — стром
навчання 5 місяців, стипендія — 129 крб.

3. Електрослюсар підземний — строк навчання
7 місяців, стипендія — 129 крб.
Для вступу в училище необхідно подати такі
документи:
1. Заяву на ім’я директора.

2. Атестат за 10(11) класів.

3. Свідоцтво про народження.

4. 4 фотографії розміром 3X4.
Адреса училища: Кіровоградська область,
ж Олександрія, пл. Кірова, 18. Теп.: 2-14-32.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
Вишлю накладною оп
латою (ЗО крб.) техніч
ний опис, креслення і
фотографії, турбонадува
для автомобілів «Моск
вич», «Жигулі»,
Потужність
двигунів
збільшується на 20—30

процентів, витрати пали
ва — зменшуються.
Звертатися за адре
сою: 333000, м. Сімфе
рополь, головна пошта,
А/Я — № 1378.
Колючкін Пилип Мики
тович.

АПЕНДИКС ДО РОЗДІЛУ 1-Б
Римський поет Катулл висловив таму ж думну, що й
поет індійський:
«Вона, як квітка, що росте в саду за живоплотом, яку^
оберігають перед стадом й лемешем плуга, пестить її
вітер, зміцнює сонце й живить дощ, У той час чимало
дівчат і хлопців прагнуть мати її. А лиш торкнеться її
ніготь, як вона всихає, і тоді не потрібна вона иі хлоп
цеві, ні дівчині.

Тан само дівчина — поки незаймана, доти мила всім,
а лиш втратить цвіт невинності — стає немила для
хлопців і дівчат».

У такому разі обоє палають жагою з’єднання й отри
мання повної розкоші.

Гонікапутра вважає, що є обставини й особливі моти
ви, які намовляють до зв’язків з іншими жінками. Для
прикладу у залежності від ситуації можна керуватися
такими міркуваннями:

Зв’язок з вимушеного кохання. — Мужчина іде на
зближення, вживаючи додаткових збуджуючих чинників,
що їх реномендує КАМАСУТРА, — поцілунки й обійми,
або вони з’єднуються без любові, бо серце кожного з
них деінде. У цьому разі слід вживати збуджуючі засо
би, рекомендовані КАМАСУТРОЮ.
Зв’язок із перенесеної любові. — Один або ж обоє
партнерів під час зближення уявляють, що вони в обій
мах особи, котру кохають напевно.

Зв’язок, який зовуть євнушим. — Жінна тут — для
того, щоб принести води або домогосподарка з нижчої
від мужчини касти. Контакт триває необхідний час, щоб
мужчина досяг розкоші. У цьому випадну брак вступ
них і допоміжних починань.
Зв’язок з позірного кохання. — Між куртизанкою і
селянином, між освіченим чоловіком і селянкою, все об
межується грубим сексом, хіба що жінна дуже гарна.
АПЕНДИКС ДО РОЗДІЛУ 2

«Дівчина, мов та троянда, що виросла на стрункій
стеблині в гарному саду. Коли росте в самотності І спо
кої. може не боятися ні стада, ні пастуха.

ВИМУШЕНИЙ ЗВ’ЯЗОК. Поети такий зв’язон засуджу
вали. Бхартріхарі говорить:

А як тільки її відірвуть від материнського стебла на
зеленому кущі, — втрачає вона прихильність людей і
дари неба, привабливість і красу.
Тан і дівчина: якщо дозволить собі сплюндрувати квіт
ну, яку мала б стерегти, яи зіницю ока і життя, втрачає
повагу в очах решти коханців.

РОЗДІЛ 2. РІЗНОВИДИ ТІЛЕСНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Налічують сім видів зв’язків:

Зв'язок спонтанний. — Дві особи кохають одна одну,
зближаються через симпатію та взаємні уподобання. Та
кий зв’язок утворюється між двох коханців одного на
родження.

Любовна гра з добре народженою жінкою. — говорить
Бхартріхарі, — сповнена привабливості. На початку за
кохана говорить: ні, ні! І вдає байдужу до пестощів; зго
дом народжується жага, хоча сором’язливість не зни
кає; з часом опір слабне н рішучість спадає; зрештою
П прорізує наскрізь таємнича розкіш
любовної при
страсті; лежачи випростованою обіч, відчуває несказан
не щастя, що винлимає трем всіх її членів.

Зв’язок через жагучу любов. — Мужчина й жінка ко
палися протягом якогось часу, але обставини перешкод

З питань вступу звертатися за адресою: м. Кі
ровоград, вул. Декабристів, 26, приймальна ко
місія. Телефон 4-05-01.

приєднує до цих трьох категорій ще й удів, дочок кур
тизанок, незайманих служниць, а танож будь-яких жі
нок із касти, що досягли статевої зрілості.

Аріосто у снарзі Санріпанта на Анжеліку («Шалений
Орланд») зійшов майже до тлумачення з Катулла:

Лагідний вітер, зоря, що несе росу. і земля дарять їй
любов. Зітхаючі
молодики і закохані
парочки охоче
прикрашають свої скроні І груди її бутонами.

Кіровоградське СПТУ № 6 оголошує прийом
учнів на 1990—1991 навчальний рік на такі спе
ціальності:
з освітою за 9 класів —
верстатник широкого профілю,
слюсар механоскладальних робіт,
верстатник по дереву,
слюсар-ремонтнии,
слюсар-інструментальник;
з освітою 11 класів —
електромонтер по обслуговуванню промисло
вого устаткування,
верстатник широкого профілю,
слюсар-складальник радіоапаратури,
контролер слюсарно-верстатних робіт,
оператор верстатів з числовим програмним
управлінням,
контролер-касир ощадного банку,
слюсар по ремонту й обслуговуванню систем
вентиляції і кондиціювання,
слюсар контрольно-вимірювальних
приладів,
кресляр,
кресляр-конструктор,
художник-оформлювач.
Строк навчання на всіх спеціальностях 10 мі
сяців, а на спеціальностях слюсар-інструментальник і верстатник широкого профілю з освітою
9 класів — 18 місяців, без одержання атестата
про середню освіту.
На всі спеціальності приймаються особи віком
до ЗО років, які мають освіту 8—11 класів.
На спеціальності електромонтер по обслугову
ванню промислового устаткування, контролер-ка
сир ощадного банку приймають осіб віком від
17,5 року.
Встигаючі учні з освітою 11 класів одержують
стипендію, з освітою 9 класів -— частково на
державному утриманні.
Під час виробничої практики учням виплачує
ться стипендія, вони одержують 50 процентів еід
заробленої суми.
До заяви додають:
документ про освіту (оригіналі, свідоцтво про
народження, медичну довідку (ферма № 086-у),
військовий квиток, шість фотокарток 3x4 см.

жали їм з’єднатися; або хтось із них повертається з по
дорожі, або після сварки доходить до поєднання двох
коханців.

Зв’язок для майбутнього кохання, — Між двома, лю
бов яких ще в зародку.

(Закінчення. Початок у Н9Н9 29—34).

БУДЕШ
ХУД0ЖНИК0М0Ф0РМЛЮВАЧЕМ

СТАНС 29. — На цьому світі метою кохання є поєд
нання двох сердець однією думкою.

Коли почуття ноханців не згодні, їхній зв’язок стає
ніби союзом двох трупів.
Шлюб без нохання схожий на тіло без душі, — гово
рить у свою чергу Тіруваллувар.

Отець Гуру, «Моральна теологія»:
Розділ 908. — Користання шлюбом забороняється, як
що це відбувається в формі мужолозтва так, що, набли
жаючись до жінки, уявляємо собі Іншу.

— Та жінна прагне мені сіддатися, а раніше належала
іншим; оскільки вона з вищої касти, переходила з руну
руни ян нуртизанна, тому можу з нею з’єднатися, не
впадаючи у гріх.

— Та жінка має відчутний вплив на свого чоловіка,
котрий є великою людиною і приятелем мого друга. За
лишаючись її коханцем, позбавлю мого ворога підтрим
ки з боку її чоловіна.
— У мене є ворог, котрий може мені сильно нашкоди
ти; якщо його дружина стане моєю коханкою, зникне
його до мене неприязнь.
— З’єднуючись із цією жінкою, зможу убити її чоло
віка і прибрати до рук його маєток.

Я — без засобів до існування з відсутньою перспек
тивою; зв’язок із цією жінкою запевнить мені багат
ство без небезпеки.

— Ця жінна гаряче мене кохає, знає всі мої сенретні
слабинки, тому може мені дуже зашкодити, янщо не
стану її коханцем.
— Цей чоловік звабив мою дружину, я маю йому від
дячити (право реваншу).
— Ставши коханцем цієї жінки, уб’ю ворога нороля,
нотрого король вигнав, I ного вона підібрала.

Кохаю жінку, якою опікується інша; за посередницт
вом тієї вдасться мені здобути ту, котру люблю.
—■ Виключно заедяни цій жінці можу взяти заміж ба
гату і гарну дівчину, котру шукаю. Якщо стану її ко
ханцем, вона допоможе мені досягти мсти.

Жорж Санд у повісті «Мадмуазель де ля Квінтін» та
кож описує зв’язок такого виду.

Для таких і подібних цим мотивів можна мати стосун
ки із заміжніми жінками, але, ясна річ, лише тоді, ноли
мова йде про певну мету, а не во ім’я голої розкоші. У
цьому випадну це було б гріхом і помилкою.

РОЗДІЛ 3. ВИПАДКИ, КОЛИ КАМА ДОЗВОЛЕНА
ЧИ ЗАБОРОНЕНА

Шнола Бабхравії твердить, що можна мати жінку, у
котрої до цього було 5 коханців. Однак Гонікапутра вва-

Використовувана у шлюбі згідно правил книги прав
Ману Кама між особами однієї касти запевняє легальне
потомство і загальну посагу.

„нав‘ть У таиомУ разі за виняток служать дру
жини родича, вченого браміна І короля. Ватсьяяна гово
рить, що небагато жінок противитиметься чоловікові,
якому добре йде.

Заборонено використовувати її з жінками вищої насти
або навіть тієї ж, однак, якщо вони належали іншим.

Кама не рекомендована, але й не заборонена з жін
ками нижчої касти, або ж видаленими з насти, з курти
занками, із розлученими жінками. З усіма цими жінка
ми Кама має на меті єдине — досягнення розкоші.

А„?«Л°ЛОНЯ€ТЬСЯ зо’пзуватися з переліченими жінками:
блаженними, видаленими з касти, тими, хто не дотримуєтьсл секретів, котрі публічно не приховують своєї
Тілесної жаги, з ознаками альбінізму, чия шкіра надто
темна и неприємно пахне.

Можна з’єднатися без гріху із жінками, нотрі зовуть
ся Наїна; до них належать дівчата, котрі ні від ного не
залежать, куртизанки І вдруге заміжні жінки. Ватсьяяна

Жінками, котрі є приятельками, порідненими жінками, І
жінками-аскетками, тілесний зв’язок з якими забороно- |
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ти цнрну Срнолаєли». ф»льм-нонцерт. 8.50 — Російський
танець.
Концерт самодіяльних
ансамблів
танцю. 9.40 — Фільм — дітям. «Не
звичні пригоди Нарина і Валі». 1 і
2 серії. 16.00 — Сцени
з опери
П.
Масканьї
«Сільська
честь».
16.35 — Телестудії міст РРФСР.
(Пенза). 17.15 — Грає лауреат між
народних конкурсів О. Ковтун (ба
ян). 17.30 — Час (з сурдоперекла
дом).
18.00 — Колаж.
18.05
—
Держтелерадіо
Латвії.
Літо
в
Юрмалі. 18.35 — Вертнналь. Пре
м’єра донументальних
телефіль
мів «Художник з Кунгура», «Наслинський». 19.00 — Вечірня казна.
19,15 — Дійові особи. Говорять де
легати XXVIII з’їзду КПРС. 20.00 —
Телестудії міст РРФСР.
(Красно
дар). 20,40 — «Пікоеа дама». Ху
дожній фільм-опера.

;

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120
хвилин.
7.35
—
«Безіменний замок;. Художній те
лефільм. 1 і 2 серії. 9.45 — Фут
больний огляд.
10.15 — «Радян
ський патріот». Кіножурнал. 10.25
— Під знаком Пі. По сторінках про
грами. 11.30 — Час.
Телевізійна
служба новин. 15.00 — ТСН. Теле
візійна служба новин.
15.15
—
Концерт хору студентів
Москов
ської
державної
консерваторії.
15.40 — Дитяча година (з уроком
німецької мови). 16.40 — Малень
кий концерт. 16.55 — Ми і еконо
міка.
17.30 — Час.
Телевізійна
служба новин. 18.00 — «Пригоди
рослин». Телевізійний науково-по
пулярний фільм.
1 серія.
«Найслабкіший з двох».
18.25 — Недипломатичні бесіди.
У
ередачі
беруть участь посол ЧСФР у Ра
дянському Союзі Рудольф
Слансьмий і політичний оглядач В. С.
Зорін. 18.50 — «Безіменний
за
мок». Художній телефільм. 2 серія.
20.00 — Час. Телевізійна служба
новин. 20.40 — Йолам. 20.45
—
Баскетбол. Чемпіонат світу. Чоло
віки.
Фінал.
22.25 — Прем'єра
фі л ьму-концерту «Мій
оркестр».
«Санс-Хорус». 22.50 — ТСН. Теле
візійна служба новин. 23.15 —«Вхід
до лабіринту». Телефільм. 1 серія.
0.25 — «Чан я і ніана». Фільм-балет.
1.35 — «І доки на землі існує лю
бов». Фільм-концерт за участю за
служеного артиста БРСР Я. Єедокимова.

А УІ
16.00 — Новини. 10.10 — Доку
ментальний телефільм.
17.00
—
Музичний фільм «Левони». 17.30 —
«Ринкові відносини: — шляхи ви
рішення». 18.00 — «На київській
хвилі».
Інформаційний
випуск.
18.30 — «Агропром: проблеми, по
шуки». Снладності овочевого кон
вейєра. (Кіровоград). 19.00 — «Час
рішень — час дій». 19.30 — Акту
альна камера. 20.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 20.20 — Те
лефільм. (Кіровоград).
20.30
—
«Точна зору».
В передачі
бере
vчacть заступник голови
облви
конкому Л. Я. Філоненно. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — Телепресклуб «Зворотний
зв'язок». (Кіровоград). 22.20 — Ве
чірній вісник. 22.50 — Музичний
монітор.

21 СЕРПНЯ

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 — «Ох
і балда». Фільм-спентанль Ленін
градського державного ляльково
го театру «Казки». 8.05 — «Артмс-

▲ ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Без
іменний замок». Художній
теле
фільм. З серія. 8.40 — Баскетбол.
Чемпіонат світу. Чоловіки. Фінал.
10.20 — Дитяча година (з уроном
німецької мови). 11.20 — Колаж.
11.30 — Час. Телевізійна
служба
новин. 12.00 — Це було... було...
15.00 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 15.15 — Зустріч з компози
тором О. Івановим у Будинку куль
тури
радгоспу
«Московський».
15.55 — «Дівчинна і клоун». Мульт
фільм. 16.05 — Здрастуй, музико!
16.50 — Об’єктив. 17.30 — Час. Те
левізійна служба
новин. 18.00 —
«Пригоди рослин».
Телевізійний
науково-популярний фільм. 2 се
рія. «Допоможи сам собі і земля
тобі допоможе». 18.25 — Актуаль
не
інтерв’ю.
18.35 — И. Гайдн.
Тріо. Виконує тріо «Бозар». (США).
18.50 — «Безіменний замок». Ху
дожній телефільм. З серія. 20.00 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
20.40 — Слово. Літературно-худож
ня програма. 22.40 — Співає О. Се
ров.
23.10 — ТСН.
Телевізійна
служба новин. 23.35 — «Вхід до
лабіринту». Телефільм. 2 серія,
0.45 — Спортивна програма. 1.15 —
По сторінках оперет
!мре Каль
мана.

луно».

18.15

—

Колаж.

18.30

—

Відродження.
Про
ПрНШВІНСЬМІ
місця Підмосков'я. 19.00 — Вечір
ня казка. 19.20 —• «Друзів
моїх
чудові риси.,.». Зустріч 1. «Любов,
фантазія і успіх у руках».
Про
майстра народної іграшки з м. Кі
рова В. Жигальцова. 20.і о — За
карпатські
візерунни.
20.40
—•
«Миттєвості...».
Художній
теле
фільм. 2 серія. Прем’єра.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)

5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Без
іменний замок». Художній
теле
фільм. 4 серія. 8.40 — Слово. Лі
тературно-художня програма. Ю.40
— Здрастуй, музико! 11.30 —Час.
Телевізійна служба новин. 15.00 —
ТСН. Телевізійна
служба
новин.
15.15 — Цей фантастичний
світ.
«Про блукання вічні і про
зем
лю». Телеспектакль за оповідан
ням Р. Бредбері. 15.45 — Музична
скарбниця.
Фортепіанні
твори
Л. Бетховена і Р. Шумана. 16.30 —
Дитяча година (з уроком англій
ської
мови). 17.30 — Телевізійна
служба новин.
18,00 — Хвилини
поезії. 18.05 —• Два
погляди
на
Конституцію. Беруть участь
ко
лишній голова Верховного
суду
США Уоррен Бергер та віце-пре
зидент АН СРСР академік В. Куд
рявцев. 18.50 — «Безіменний за
мок». Художній телефільм. 4 се
рія.
20.00 — Час.
Телевізійна
служба
новин.
20.40 — Колаж.
20.45 — Муз-Еко-90. фестиваль па
м’яті Джона Леннона у Донецьку.
22.45 — ТСН. Телевізійна служба
новин. 23.05 — «Вхід до лабірин
ту». Художній фільм. З серія. 0.09
— Василь Шукшин. Письменник,
актор, режисер.
0.34 — «Поезія
танцю». Фільм-концерт за участю
М. Плісецької.

5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Без
іменний замок». Художній
теле .
фільм. 5 серія. 8.35 — Збережи і
передай. Виступ фольклорних ко
лективів. 9.20 — «Навноло світу».
Альманах. 10.20 — Дитяча година
(з уроком англійської мови). 11.20
— Колаж. 11.30 — Час. Телевізій
на служба новин.
15.00 — ТСН.
Телевізійна служба новин. 15.15 —
«Зелена лампа». Салон
Смирнової-Россет. 15,45 — Кінофестиваль
«Приз глядацьиих симпатій». Пре
м’єра документального телефільму
«Спадкоємець». 16.15 — Концерт
Державного квартету ім. Бородіна.
16.55 — «ТелеЕко». Журнал. 17.30
— Час. Телевізійна служба новин.
18.00 — ...До шістнадцяти і стар
ші. 18,55 — «Безіменний замок».
Художній телефільм. 5 серія. 20.00
— Час. Телевізійна
служба
но
вин. 20,40 — За зведеннями МВС.
20.50 — «Один вечір з Пласідо Домінго». Музичний фільм. 21.45 —
Сходинки. 23.00 — ТСН. Телевізій
на служба новин. 23.25 — «Вхід
до лабіринту*. Телефільм. 4 серія.
0.30 — Народний
артист
СРСР
Л. Утьосов.
1.47 — «Всі зірки».
Фільм-концерт.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Художній
телефільм для дітей.
«Таємниця
золотого брегета». 2 серія. 10.25 —
«Земле моя». 16.00 — Новини. 16.15
— Для дітей. «Веселка». 16.40 —
Товари для народу. 17.10 — Кар
навал дружби. 18.00 — Докумен
тальний фільм «Чесне ім’я твоє».
18.30 — Концерт. 19.30 — Акту
альна камера.
20.00 — Концерт.
20.30 — «Тернопільщина
пропо
нує». Реклама. 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Молодіжна сту
дія «Г арт».

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Повер
нись
живим».
Документальний
фільм. 9.40 — Художній телефільм
для дітей. «Таємниця золотого бе
рега». 1 серія. 10.45 — «Село і лю
ди». 16.00 — Новини. 16.15 — «На
родні таланти». 16.40 — Говоримо
українською. 17.00 — Господарем
на землі. 17.30 — Музичний фільм
«Кукуригу». 18.00 — «На ниївсьній
хвилі». Інформаційний випуск. 18.3о
— Літературна
карта
України.
19.05 — «День за днем». (Кірово
град). 19.30 — Актуальна камера,
20.00 — «Природа і ми». Бути чи
ие бути
КГЗКОРу.
(Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти! 21.05—
М. Гоголь. «Страшна помста». Пре
м’єра телевистави. У перерві —
21.55 — Вечірній вісник.

± УТ
9.00 — Новини. 9.20 — «Все про
міно». 10.40 — «Доброго вам здо
ров’я». 16.00 — Новини. 16.10. —
Для дітей. «Веселка». 16.40 — Науково-популрний фільм.
«Друге
дихання». 17.00 — «.Шляхом онов
лення». 17.30 — Зустріч з компо
зитором А. Караманоеим. 18.30 —
Актуальна камера. 19.30 — Чем
піонат СРСР з футболу. «Динамо»
(Київ) —- «Ротор». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — Вперше
на
екрані УТ. Художній фільм «Ане
мія». 23.00 — Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (П програма)
7.00 — Гімнастика. 7,20 — Єд
ність в багатоманітності. Танці Ін
донезії. 7.50 — Чого і чому? «На
ша знайома корова...». 8.20 — Пре
м’єра
документального
фільму
«Мне суд, и аз воздам». Про тиж
день пам’яті жертв сталінських
репресій і конференцію товариства
«Меморіал». 8.40 — Фільм — ді
тям. «Три веселі зміни». 1 серія.
«Селюжонок».
9.45 — Ритмічна
гімнастика. 10.15 — Сеанс повтор
ного телефільму. «Сімнадцять миттєвостей весни». 9 серія. 16.00 —
Прем’єра документального
телефільму «Тетяна Назаренко. Порт
рет». 16.30 — Ритмічна гімнастика.

17.00 — Коли танцюють ескімоси.
17.30 — Час (з сурдолерс-нладом).
18.00 — Світ, в якому ми живемо.
Фільми режисера І. Бєляєпа. «Се
лянські повісті.
Операція
«Пів
день». 18.55 — Колаж. 19.00 — Ве
чірня казка. 19.15 — Представляє
Спілка вчителів СРСР.
19.45
—
Бал Олександра Малиніна. 20.40 —
«Миттєвості...».
Художній
теле
фільм. 1 серія. Прем’єра.

22 СЕРПНЯ

понеділок вівторок
20 СЕРПНЯ
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♦
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7.00 — Гімнастика. 7.20 — А. Алек
сій. «Підемо у кіно?». Вистава Мос
ковського театру юного
глядача,
8.45 — Фільм — дітям. «Три весе
лі зміни». 2 серія. «Помилна Микоші». 9.50 — «Танго, танго, тан
го», Фільм-концерт. 10.20 — Сеанс
повторного телефільму.
«Сімнад
цять миттєвостей весни». 10 серія.
16.00 — Прем’єра документально
го фільму «Ми говоримо — доля».
Про причини аварій на шляхах
країни. 16.15 — Житло-2000: міф
чи реальність? З досвіду рішення
соціальних програм. Передача 1.
16.45 — Музика
міста.
Кисло
водськ, 17.30 — Час (з сурдоперекладом). 18.00 — Прем’єра доку
ментального
телефільму
«АП».
Про юних вихованців цирку «Яб-

і
.
І
«

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 — Об
раз. Літературна
передача
для
старшокласників. 8.05 — Телестудії
міст РРФСР. (Іжевськ). 8.35 — «Да
лекий Схід». Кіножурнал. 8.45 —
Фільм — дітям. «Три веселі змі
ни». З серія. «Таємниця Фен і мо
ра». 9.50 — Ритмічна гімнастика.
10.20 — Сеанс повторного теле
фільму. «Сімнадцять миттєвостей
весни». 11 серія. 16.00 — «Фона —
на всі руни дона». Мультфільм.
16.20 — «Ассоль». Художній теле
фільм. 17.30 — Час (з сурдоперекладом).
18.00 — Ритмічна
гім
настика. 18.30 *— Шляхами мину
лих воєн — до миру. 19.00 — Ве
чірня казна. 19.15 — Колаж. 19.20
— Я родом з 37-го... Про трагічну
долю колишнього секретаря
мі
ськкому партії Комсомольсьна-наАмурі І. П. Ноговицииа. 19.55 —
«Хореографічні новели».
Фільмконцерт за участю народного ар
тиста СРСР М. Лавровсьного. 20.40
— «Ілюзіон».
«Баби
рязанські».
Художній фільм.

і

радянщик НІкулін», «Без вини ви
нуваті». 20.00 — Телевізійним му
зичний абонемент «Ісгуді Меиухін
у Москві і Ленінграді. Рони 1987,
1989...». Передача 2. 20.40 — «То
чоловік, то жінка». Художній те
лефільм. 1 і 2 серії. Прем’єра.

неділі
26 СЕРПНЯ

24 СЕРПНЯ

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — «Без
іменний замок». Художній
теле
фільм. 6 се^рія. 8.55 — ...До шіст
надцяти і старші. 9.40 — Сходин
ки. 10.55 — НЛО; бельгійський три
кутник. 11.30 — Час. Телевізійна
служба новин. 15.00 — ТСН. Те
левізійна служба новий» 15.15 —
Фільм — дітям. «Червоні черевич
ки». 16.35 — Хвилини поезії. 16.40
— Філософські бесіди. «Людина в
техногенній цивілізації». 17.30 —
Час. Телевізійна
служба
новин.
18.00 — «Пригоди рослин». Науко
во-популярний телефільм. З серія.
«Неможлива місія». 18.25 — Акту
альне інтерв’ю. 18.35 — «Безімен
ний замок». Художній телефільм.
6 серія. 20,00 — Час. Телевізійна
служба
новин.
20.40 — Колаж.
20.45 — В уряді СРСР. 20.55
—
«Все, что на сердце у меня...». Па
м’яті
поета
М.
Матусовського.
21.40
—Спецвипуск програми
«Погляд». Іспансіьний
щоденник.
Частина 1. 22.20 — ТСН. Телевізій
на служба новин. 22.35 — Іспан
ський щоденник. Частина 2. 23.15
— «Вхід до лабіринту». Телефільм.
5 серія. 0.21 — Найулюбленіші ряд
ки
віршів.
Народна
артистка
СРСР Т. Дороніна
читає
вірші
Єсеніна. Фільм-концерт.
0.56
—
«Дует клоунів».
Ю.
«інулін
і
М. Шуйдін. 2.06 — «Подорож уго
ри». Документальний телефільм.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Спадко
ємці Покришкіна. Частина перша.
«Рубежі пам’яті». 10.20 — Для ді
тей. «Канал «Д». 16.00 — Новини,
16.10 — «Вітер у гриві». 16.30 —
Музичний фільм «Якщо зірки за
палюють». 17.25 — Поговоримо від.
верто. Знову про старість. 18.00 —
«На київській хвилі». Інформацій
ний випуск.
18.30
—
«День за
днем». (Кіровоград). 18.45 — «Хто
ми?». Світло в кінці тунеля. 19.30
— Актуальна камера. 20.00 — Ви
ступає ансамбль
«Криниченька».
20.30 — Реклама. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 —- Актуальне ін
терв’ю. Бесіда з головою Держав
ного комітету УРСР по вугільній
промисловості С. Сургаєм. 21.25 —
Прем’єра відеофільму-вистави «За
писки божевільного». 23.35 — Ве
чірній вісник.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 — «Капітошка».
Мультфільм.
7.30
—
Г. Соловський. «Бестія, або Денамерон». Фільм-вистава Рязансько
го обласного театру драми.
Пре
м’єра.
9.35 — «Далі...
Вище...
Швидше...». Радянські
ВійськовоПовітряні Сили.
Документальний
фільм. 10.05 — По сторінках дитя
чих передач. «Колись у «Будиль
нику». 10.35 — Сеанс повторного
телефільму. «Сімнадцять
миттєвостай весни». 12 серія. 16.00 —
«Весела хроніка небезпечної
по
дорожі».
Музичний
фільм-ревю.
17.20 — «Васа Буслин і його дру^
зі». Мультфільм. 17.30 — Час (з
сурдоперекладом).
18.00 — Теле
студії міст РРФСР. (Красноярськ).
18.45 — Спорт для всіх. 19.00 —
Вечірня
казна.
19.15 — Колаж.
19.20 — Кінофестиваль «Приз глядацьких симпатій». Прем’єра
до
кументальних телефільмів. «Анти-

7.00 — Спорт для всіх, 7.15

25 СЕРПНЯ
А ЦТ (І програма)
5.30 — 120 хвилин. 7.35 — Наш
сад. 8.05 — «Горіховий
прутик».
Мультфільм. 8.25 — Концерт Ка
захського фольнлорно-етнографічного орнестру «Отрар-Сази». 9.10
— інститут людини. Мистецтво жи
ти вдвох. 10.10 — «Партнер». Ко
мерційний вісник. 10.40 — Мисте
цтво режисера. Леонід
Хейфець.
12.05 — Африка: ЗО років по тому.
12.35 — Фільм — дітям. «Літо на
пам’ять». 1 і 2 серії. 14.45 — У сві
ті тварин. 15.45 — Політичні діало
ги. Ситуація. Про проблеми шах
тарів Донецького вугільного
ба
сейну. 16.15 — «Пригоди рослин».
Науково-популярний
телефільм.
4 серія. «Надзвичайно складні умо
ви». 16.40 — Міжнародна панора
ма. 17.25 — На прохання гляда
чів. Художній телефільм <МЗригоди
Шерлока
Холмса і
доктора
Ватсона. Двадцяте століття почи
нається. 1 і 2 серії. 20.00 — Час.
Телевізійна служба новин. 20.40 —
Щасливий випадок. Сімейна вікто
рина.
22.00 — ТСН. Телевізійна
служба новин. 22.15 — До і після
опівночі. 0.00 — «Зустрічна сму
га». Телевізійний
фільм-вистава.
I. 40 — Романси П. І. Чайковського виконує Д. Хворостовсьний. 2.Ю
— Концерт камерної музики.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — Ритміч
на гімнастика.
9.50 — Концерт.
10.50—Науково-популярний фільм.
II. 10 — У ритмах фламенко. 11.30
— В. Розов. «Кабанчик». Вистава.
У перерві — 12.30 — Новини. 13.55
— «Доброго вам здоров’я». 14.25
— Концерт симфонічної
музики.
15.20 — «Спадщина». 16.20 —«Чис
та криниця». 17.00 — Суботні зу
стрічі. 18.30 — Актуальна камера.
19.00 — Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Київ) — «Торпедо».
У перерві — 19.45 — «МВС пові
домляє». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — Вцерше на енрані УТ.
Художній фільм «Опік». 22.45 —
Вечірній вісник.

А ЦТ (II програма)
7.00 — Гімнастика. 7.20 — «Лі
сова хроніка». Мультфільм. 7.30 —
М. Джавахішвілі. «Безвинний Аб
дулла». Телевізійний
спектакль.
Прем’єра. 8.35 — Якщо вам за...
9.05 — ТБ про ТУ. 10.00 — Відео
канал «Співдружність». 13.30
—
Відеоканал
«Радянська
Росія».
16.00 — Кіносерпантин. Дублі 1 і 2.
Повтор від 1 травня. 18.35 — Пре
м’єра
документального фільму
«Перешкодив... характер». З цик
лу «Земля тривоги нашої». 19.00 —
Футбол. Чемпіонат СРСР. «Динамо»
(Київ) — «Торпедо». 1 тайм. 19.45
— Вечірня казна. 20.00 — Час (з
сурдоперекладом).
20.40 —
Ко
лаж. 20.45 — Футбол. Чемпіонат
СРСР з футболу. «Динамо» (Київ)
— «Торпедо». 2 тайм. 21.35 — Кі
носерпантин. Дубль 3. 23.25 — Во
лейбол. Міжнародний турнір пам’я
ті В. І. Саввіна. Чоловіки. Матч
за 1 місце.

—

Ритмічна гімнастика. 7.45 — Ти
раж «Спортлото». 8.00 — 3 ранку
раненько. 9.00 — На службі Віт
чизні. 10.00 — Ранкова розважаль
на програма. 10.30 — Клуб манд
рівників. 11.30 — Здоров’я. 12.10
— Музичний кіоск. 12.45 — Наспі
ви вітру.
Виступ
фольклорного
ансамблю
«Ель
Вієнто
Канта».
(Перу). 13.25 — Хвилини
поезії.
13.30 — Прем’єра філ ьму-нонцерту «Геннадій Гладков».
14.20
—
Сільська година. Панорама. 15.35
— «Пригоди рослин». Науково-по
пулярний телефільм. 5 серія. «Цар
лісу». 6 серія. «На дерево
заліз
ши». 16.25 — Марафон-15. 17.55 —
Недільний кінозал. «Зіпсована по
года». Мультфільм. 18.25 — «Діти
Таймс-Скверу». Художній
фільм.
Вперше. 20.00 — Час. Телевізійна |
служба новин. 20.40 — Футболь
ний огляд.
21.10 — Бельгійське
телебачення на радянському екра- І
ні. 22.45 — «Принцеса цирку». Те- І
лефільм. 1 і 2 серії. 1.08 — У тан- І
цювальних ритмах. Естрадна про- І
грама. 1.47 — «Я внемлю стражду- І
щей душой». Музична програма.

А УТ
9.00 — Новини. 9.20 — У неділю
вранці. Інформаційно-музична програма. 10.20 — Ритмічна гімнастина. 10.50 — «Біля родинного вотнища». Музична передача. 11.20—
Прем’єра документальних фільмів.
12.10 — Для дітей.
«Канал «Д».
13.40 — Новини. 13.55 — Вперше
на екрані УТ. Науково-популярний
фільм «Доброта». 14.15 — В країні
мультляндії. 15.15 — Ви нам писали. 16.00 — Спадкоємці Понришкіна. Частина 2. «Гори, гори моя
зоре». 17.00 — «Село і люди». 17.30
— Прем’єра документального фільму. «Сталінський синдром». 18.30
— Твори Ф. Шопена. 18.45 — «Жнве слово». 19.30 — Актуальна камера. 20.00
—
Телеспортарена.
20.45 — На добраніч, діти! 21.00—
Візит до лікаря. Школа радіаційної гігієни. Передача 2-а. 22.15 —
Прем’єра художнього фільму «Камінна душа». 2 серія.

І
І
І
І
І
І
І
І

І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І

І
І
І
І

А ЦТ (II програма)
7.00 — На зарядку ставай! 7.15
— «Пригоди Мюнхгаузена». Мультфільм. Фільми 1—4. 7.55 — До Дня
шахтаря. Документальні
фільми
«Увага, КАТЕК», «Шукаю
секунданта». 8.35 — «Весілля
в лісі».
Художній телефільм. 9.40 — Кінопубліцистика союзних республік.
Прем’єра документальних
фільмів «Дружба, випробувана віками»,
«Небеса похмурі...». 10.30 — Клуб
мандрівників (з сурдоперекладом).
11.30 — Повтор на ваше прохання.
«КВН-90». Зустріч команд Донецького політехнічного інституту і
Горьновського автозаводу. 13.05—
На екрані служба 01. Фільми про
пожежну безпеку. 13.30 — Відеоканал «Радянсьна Росія». 16.00 —
Планета. Міжнародна
панорама.
17.00 — Сім’я. 18.00 — Чемпіонат
США з баскетболу серед
професіоналіе НБА. Фінал. «Портленд»—
«Детройт». 19.00 — Вечірня казна.
19.15 — Колаж. 19.20 — «Східний
Сибір». Кіножурнал № 14. 19.30—
Співає І. Демарін. Передача з Кисва. 20.00 — Час (з сурдоперекладом). 20.40 — 3 фондів ЦТ. «Помилка Тоні Вендіса». Телевізійний
художній фільм. 1 і 2 серії.
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Раніше риба шукала, де глибше, тепер —- де вода чистіше.
Ми так довго підкоряли природу, що
настав час їй підкоритись.
Раби речей цікавляться природою ли
ше як матеріалом для меблів.
Найміцніші зв язки — у гірнолижників.
Природа не давала гірнолижникам
спуску.
Оптимістів знаходять у свіжій капус
ті. песимістів — у кислій.
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Юрій РИБНИКОВ.

* *
ф Не наважувався викинути есе дур
не з голови — що ж там залишиться?
Краплина хвалилася: «Це я пере
повнила чашу терпіння!».
ф Хабарів не давав — підкупляв щи
рістю.
ф € молодь обдарована від природи,
ас — від батьків.
фі Гру спортсмени брали на себе, а
програш звалювали на тренера.
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Е. КУЛІН.

н

ПІЗНАЄТЕ
На ць£му знімку наш зем
ляк — Леонід Тарасович КУ
ЦЕНКО. Проживає він у Кіро-

НЕДІЛЯ, 19 СЕРПНЯ
1G.00 «Про

турботливих

ведмедів».

Мультфільм.
11.30 «Хто поставив Чарлі Спонсера».

Детектив.
13.30, 17.30 «Смертоносні бійці Шаоліня». Бойовик.
15.30 «Воїни Бронкса 1919 р.н.
19.30 «Орел». Бойовик.
21.30 «Хитрун», фільм для дорослих,
ПОНЕДІЛОК, 20 СЕРПНЯ
10.00 «Том і

Джері».

У. Діснея.
11.30 «Мисливець

за

Мультфільми
злочинцями».

США. Пригоди.

еогрвді. Відомий тим, що... Та
навіщо розповідати, коли все
можна
зрозуміти, подивив
шись на знімок цього «магніт
ного» чоловіка, якому 82 роки.

15.30 «Космічний корабель «Галакти
ка». Фантастичний серіал. 1 серія.
19.30 «Законна здобич». США. Бойо
вик.
21.30 «Директор». США.
СЕРЕДА, 22 СЕРПНЯ

10.00 «Сила лінз». США. Мультфільми.
11.30 «Смертоносний промінь». Фан
тастичний бойовик.
13.30, 17.30 «Людина, котра вбила Сегана». Японія,
15.30 «Сайком атакує», фантастичний
серіал. 2 серія.
19.30 «Чарлі Веррік». США. Детектив.
21.30 «Геркулес у Нью-Йорку». Коме
дія з участю А. Шварценеггера.
ЧЕТВЕР, 23 СЕРПНЯ

фільм з участю М. Джексона.
19.30 «Місто жахів». США. Дедектив.
21.30 «До самого кінця». США. Ко
медія.
ВІВТОРОК, 21 СЕРПНЯ

10.00 «Кістяна нога». Мультфільми кінокампаній «Варнер Бразерс».
11.30 «Ліквідатори». СІНА. Фантас
тичний бойовик.
13.30, 17.30 «Остання сутичка Б. Лі».

10.00 «Слоненя Дамбо».
Повномет
ражний мультфільм У. Діснея.
11.30 «У пошуках втраченого ковчега».
США. Пригоди.
13.30, 17.30 «Покровитель». Поліцей
ський бойовик з участю Д. Чена.
15.30 «Завоювання Землі». Фантас
тичний серіал. З серія.
19.30 «Акт помсти». США. Бойовик з
участю Ч. Бронсона.
21.30 «Давай, хапай». США. Комедія.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМУ |МДС),
Vi"

•»'типів,

Друнарня Імені Г. М. Димитрова видавництва

ІІІТХтАЙ.®ЙІЕ8!StЯЙІ

В середу після обіду подзвонив Тараня.
— Слухай, Пунько, — сказав він, — хоча ми
5 тобокі не такі вже добрі приятелі, проте на ■
весілля приходь. Запрошення отримаєш по
пошті. В ньому все сказане»: де і коли.
І поклав трубку.
Запрошення надійшло наступного дня. У
ньому сповіщалося, що Віра й Кирило запро
шують Дмитра Пунька (тобто мене) відсвятку- .
вати в ресторані «Плакуча береза», в неділю
о 18 годині, важливу подію — їхнє одружен
ня.
На весілля я прибув трохи з запізненням.
Щоб не подумали, що я занадто поспішаю
добратися до столу. Довірені особи молодо
жонів приймали весільні подарунки. В кон
вертованих карбованцях. Ніякої валюти в кон
верті я не вручив, і вони з презирством огля
нули з ніг до
голови, пробурчавши щось на
.......
зразок: «Ходять тут усякі». Не звернув на це
уваги і гордо попрямував до
столу.
На чільному місці сиділи моло
дожони. За зсунутими в один ряд
столами — гості. Кілька стільців
були вільні і на один з них я вмо
стився. Весілля тривало. Нічого
особливого не було. Весілля, як
весілля. Не з тих, що місяць го
туються, а тиждень гуляють, а
сучасне, від якого казенщиною
віє. Орендують на кілька годин
< столики і Частину ресторанного
х залу. Задовольняються тим, що
ш тут готують. Дорого і скупо. Огсь душливо ревів оркестр. Під час
о
X затишшя виголошувалися тости,
промови, побажання щасливого
подружнього
життя
Кричали
«гіркої». І КОЛИ ПІСЛЯ кожного
такого викрику Кирило з Вірою
цілувалися, я почував себе не в
своїй тарілці. Відвертався.
Нарешті надумав виголосити
свій тост. Піднявши келих, ска
зав:
— Дорогі Віро і Кирило! Вітаю
вас із значною подією. Ви вступаєте на тернистий шлях, на якому не стільки
жоржин і троянд, скільки будяків і колючок.
Це для вас тільки зараз усі кози в золоті, а
мине трохи часу, розберетесь і взнаєте де
зимують раки. Вас чекають не стільки пироги
й млинці, як гулі та синці. Лиха вам не ба
жаю. На доказ свого дружнього ставлення,
як весільний подарунок, підношу свою дво
кімнатну квартиру в обмін на твою, Кириле,
однокімнатну. Живіть собі і зазнайте у ній та
кого щастя, якого зазнав я. Одне слово —
хай буде гірко!
Гості, що несхвально слухали початок мого
тосту, задоволено захитали головами. Багато
хто почав плескати в долоні, схвалюючи мій
щедрий жест.
Мало кому з них було відомо, що Кирило
Тараня взяв шлюб з колишньою моею дружи
ною, і що половина тієї квартири, що запро
понував я, на законній підставі належала Вірі.

Фото В. ГРИБА.

13.30, 17.30 «Кулак Б. Лі».
15.30 «Місячна хода». Фантастичний
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НАША АДРЕСА!
316050, МПС,
м. Кіровоград,
вуп. Луначарського, 36.

Якось свого чоловіка
Дружина вмовляє:
— Написав би листа дітям...
Нехай завітають.
Напиши, що я хворію
І ти нездоровий...
Хай приїдуть. Допоможуть
Порізати дрова.
Чоловік всміхнувсь лукаво.
Примруживши очі:
— Хто з тобою немічною
Возитись захоче!..
Бони тобі відшукають
Не одну причину:
То машина поломана,
То нема бензину.
То до моря поїхали
В сонячну Одесу...
Танг що ти їх чекатимеш
Ще років із десять.
Я он напишу: «Любі діти
Приїздіть додому
Тв порадьте, що робити
Старій і старому...
Закололи двох кабанів.
Кожен по пів тонни,
Начинили мішок ковбас
І три салтисони.
Натопили діжку смальцю,
Насолили сала...
З двох вуликів два бідони
Меду накачали...
Одна біда: на подвір’ї
Ніде стать ногою:
Кури, гуси та індики
Бродять чередою.
У курнику, ПОЕІрИТе,
Вже гнізд не хватає.
Щоб знестися то вже курка.
На курку сідає.
А у садку висять груші,
Мов ті гарбузяки,
Всі дерева обліпили,
Аж тріщать гілляки...
Всякого добра надбали.
Що й діезти ніде.
Самі їмо скільки схочем,
Ще й даєм сусідам...
Повір, жінко, прочитавши
Отакого звіта,
Через два дні в нашу хату
З’ідуться всі діти.

В. ЧОРНОГСР.

Нева Прага.

Феодосія ЛУЗАН.

П’ЯТНИЦЯ, 24 СЕРПНЯ

10.00 «Срібні яструби», США. Фантас
тичний мультисеріал.
11.30 «Індіана Джонс і храм прирече
них». США. Пригоди.
13.30, 17.30 «Дочка майстра кунгфу».
Китай.
15.30 «Зоряні війни». 1 серія.
19.30 «Дівчинка — пілот, розвідник іі
шахрай». Гонконг.
21.30 «Лікарня, молодість, кохання».

США. Комедія.
СУБОТА, 25 ЛИПНЯ

10.00 «Людина — павук». Фантастич
ний мультисеріал. США.
11.30 «Ризикована справа». США. При
годи.
13.30, 17.30 «Молодий майстер кунг
фу». 1 серія. Китай.
15.30 «Зоряні війни». 2 серія.
19.30 «Голка». Англійський пригод

ницький фільм.
21.30 «Вони звали його
США. Комедія.

«Комарем»,

НЕДІЛЯ, 26 СЕРПНЯ
І0.00 «Гулівер». США. Мультфільм.
11.30 «Ренегат». США.
13.30, 17.30 «Молодий майстер кунг
фу». 2 серія. Китай.
15.30 «Зоря війки». З серія.

м. Кіровоград, вуп. Полтавська, 71L

19.30 «ТІ, хто пропали в Бермудах»,
США. Фільм-катестрофа.
21.30 «Продажні». Французька коме
дія про життя поліцейських.
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