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Виходить з 5 грудня 1939 р.

березня 1985 року

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

РОМАНТИКАМ
Поява нових абревіатур сьогодні ні для кого не диви
на. Але, мабуть, правильніше буде почати розмову саме
з розшифровки однієї з останніх — БЗРМ. Хто не знає
поки що її значення, навряд чи вловить за цією далеко
не милозвучною назвою романтику студентського літа,
натхнення колективної праці, гордість за те, що створе
но власними руками. Словом, щось обов’язково навіє
кожному значення скупих на емоції букв — БЗРМ — і
щедрих на романтику слів — будівельний загін робітни
чої молоді.

Чули про такий? Не розчаровуйтесь, якщо ні. Не
тільки слова, але й поняття теж нове. Ініціаторами ство
рення будівельного загону робітничої молоді виступили
комсомольці Куйбишевського району Москви. І якщо но
вонародженими сьогодні ми називаємо їхніх послідовни
ків — тих, що прийшли і прийдуть, то московський
БЗРМ-83 має цілком однозначну виробничу характерис
тику: енергійний, ініціативний, завзятий, трудолюбивий.
Зрештою, по-порядку.
Одинадцять робочих місяців піонери цієї справи тру
дилися, хто за верстатом, хто на машині. А дванадцятий—
вирішили відпрацювати у підшефному радгоспі. Де саме
прикласти свої руки? На будівництві. Адже будівництво
на селі сьогодні — завдання номер один. Отож і молоді
робітники одного з районів столиці вирішили подати
шефську допомогу сільським трудівникам. Господарствозамовник забезпечує БЗРМ будівельними мате-"’а лами,
спецодягом, інструментами, фронтом робіт, а той ’ свою
чергу виконує замовлення у найкоротші строки. Опла
та — акордна: що зробили, те й заробили.
Шефська допомога селу — це завжди відповідально. І
особливо, коли товариші по роботі посилають тебе на пе
редній край сучасного села як представника робітничого
класу. Окрім того, це високий комсомольський обов’язок
бути зразком у праці, у побуті, на дозвіллі. В основному
ж будівельні загони робітничої молоді створюються і
діють за принципом студентських будзагонїв. І якщо сту
денти працюють під час канікул, то робітники присвячу
ють цій справі свою планову відпустку. А значить — фак
тор морального задоволення від зробленого не менш важ
ливий, ніж матеріального.
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Для прикладу кілька цифр з досвіду москвичів:
БЗРМ-83 (який, до речі, складався з тринадцяти комсо
мольців) освоїв за місяць 110 тисяч карбованців. Два
об’єкти вели паралельно: силосні траншеї і пташник. А.
влітку 84-го освоїли будівельно-монтажних робіт на 100
тисяч карбованців.
Сьогодні такі загони створюються і на Кіровоградіцвні. Питання розглядалось у Кіровоградському міськкомі
комсомолу. Вирішено створити БЗРМ на виробничому
об'єднанні по сівалках «Червона зірка», виробничому
об’єднанні «Друкмаш», Кіровоградському заводі радіовиробів, на заводах «Гідросила» та чавуноливарному. Ни
ні на цих підприємствах триває запис добровольців (вар
то підкреслити, що справа ця цілком добровільна), фор
муються загони шефської допомоги селу.
Тож одночасно йде визначення фронту робіт для буді
вельних загонів робітничої молоді у підшефних колгос
пах і радгоспах. У цьому, до речі, велика надія покла
дається на сільські райкоми комсомолу. За ними — вели
ка організаторська робота на місцях.
А поки що, славне робітниче плем’я, у вас є час запи
сатися бійцем БЗРМ!

Сьогодні попереду
Підбито підсумки соціа
лістичного змагання моло
дих тваринників області,
присвяченого 40-річчю Ве
ликої Перемоги і XII Все
світньому фестивалю моло
ді і студентів. За підсумнами перших двох місяців
1985 року попереду йдуть
доярки:
Тетяна ЛАДАНІОК з
колгоспу «Мир» Гайворопського району, яка надоїла
981
кілограм
молока
від кожної корови;

Валентина ЛАЩ з кол
госпу «Росія» ГІетрівського
району — 902;
Лідія МОРОЗОВА з кол
госпу імені Енгельса Новоархангельського району —
804;
Зоя ІВАНОВА з кол
госпу «Прапор комунізму»
Олександрійського
райо
ну — 716;
Валентина ПОКЛАД з
колгоспу імені Леніна Долипського району — 701;
Катерина ГРАБЧАК з
колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району —
693;

ВАХТА ПАМ'ЯТІ
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Ще напередодні

мину

лої районної комсомольЬської конференції КМК
Бобринецького телерадіоательє зобов’язався вико-

Віра РУДИЧЕНКО з Несватківського
відділення
радгоспу 2-го імені Петровського цукрокомбінату
Олександрівського району
— 662;
Лідія ДЕМЧУК з кол
госпу «Дружба» Онуфріївського району — 646;
Любов НЕВІДОМСЬКА
з колгоспу «Росія» Добровелпчківського району —
639;
Надія ВОВКОБРУНЬ з
колгоспу «Первое мая»
А'іаловисківського району—
627.

УРОЖАЙ-85

ЗАПОРУКА
УСПІХУ ОРГАНІЗОВАНІСТЬ
Боротьбі за урожай-85
підпорядковані нині думки
і турботи трудівників по
дів. У всеозброєнні готую
ться зустріти весняні по
льові роботи трудівники
колгоспу «ГІобсда» Ма.іовнсківського району. Па
цей період тут заздалегідь
розробили план організа
ційно-партійної і масовополітичної роботи. Подба
ли про високу організацію
праці сівачів, про забез
печення
належних умов
для тих, хто трудитиметься
в полі. Партком і комітет
комсомолу розробили умо
ви соціалістичного змаган
ня сівачів, ознайомили лю
дей з моральними і мате
ріальними стимулами на
період важливої сільсько
господарської кампанії.
На базі колгоспу «Победа» відбувся обласний се
мінар з питань організа
ційно-політичного
забез
печення весняних польових
робіт. Тривала зацікавле
на, ділова розмова з пи
тань
роботи партійних,
профспілкових, комсомоль
ських організацій у важ
ливий період боротьби за
урожай-85. Учасники семі
нару ознайомились з дос
відом підготовки трудів
ників господарства до вес
няно-польових робіт.
Па семінарі виступив за
відуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому
Компартії України І. П.
Оліфіревко.

вя

нати план чотирьох з поло
виною років п'ятирічки до
9 Травня. Серйозність на
мірів колективу підтверд
жують його трудові успіхи.
1984 рік за трудовим ка
лендарем завершили рані
ше строку, план перших
двох місяців 85-го теж пе
ревиконали. І в результаті
з початку п'ятирічки телерадіомеханіки надали по
слуг
населенню
понад
завдання майже на 10 ти
сяч карбованців. Як завжди,
лідирують в перед’ювілейному соціаліс
тичному змаганні Анатолій

№ 36 (3543).

Михальчі,
групкомсорг
Олександр Крутій, Сергій
Гладков, Борис Гурин.
Але колектив і не ду
мав заспокоюватися на до
сягнутому. Надходила 41-а
річниця визволення рід
ного міста від німецькофашистських загарбників.
Тому за кілька днів до неї,
14 березня, на відкритих
комсомольських
зборах
було одностайно вирішено
зарахувати до свого ко
лективу полеглого земляка
Героя Радянського Союзу
І. С. Індика.
Н. СВЕРДЛЕНКО.

□

Ціна 2 коп.

СУБОТНІ
Понад план
Активно працює у ці дні
штаб по підготовці до ле
нінського комуністичного
суботннка на ІІобузькому
нікелевому заводі. У день
«червоної суботи» на під
приємстві понад плав пра
гнуть виробити продукції
на суму 5000 карбованців,
у фонд п’ятирічки перера
хувати понад 2000 карбо
ванців, зібрати 10 тони ме
талолому.
У цей день плавильний
цех заводу всю першу змі
ну працюватиме на зеко
номленій
електроенергії,
обпалювально - відновлювальнпй цех — на зеконом
леному мазуті. 700 робіт
ників підприємства працю
ватимуть па своїх робочих
місцях, 1200 робітників і
спеціалістів — на благоус
трої території. У комуніс
тичному суботнику візь
муть участь 400 членів
ВЛКСМ.
м. шмиголь,
секретар комітету
комсомолу заведу.
Голованівський район.

Ініціативу

підтримано

Комсомолець Володимир НАБОЙЩИКОВ, слюсар ме
ханоскладальних робіт, на Олександрійському ремонт
но-механічному заводі комбінату «Кіровоградважбуд»
працює сім років. Сім років він виготовляє металокон
струкції для новобудов міста. Змінні завдання виконує
на 115 — 117 процентів. А ввечері поспішає на навчан
ня до Олександрійського індустріального технікуму.
Нещодавно комсомольці обрали Володимира заступ
ником сенретаря комсомольської організації заводу.
Фото М. ПАЛЬЧИКА.

м. Олександрія.

Виховувати
підростаюче покоління
Відбувся пленум Кіровоградського міськкому ЛКСМ
України, який розглянув питання «Про роботу комі
тетів комсомолу міста по виконанню постанови VIII
Пленуму ЦК ВЛКСМ в світлі реформи загальноосвіт
ньої і професійної ніколи».
І доповідач — перший секретар міськкому комсо
молу В. Кулик, і виступаючі відзначали, іцо комсо
мольські організації міста проводять певну роботу по
вихованню підростаючого покоління, впровадженню
в життя реформи ніколи. Особлива увага приділяється
трудовому вихованню. Нині в місті діють 16 трудових
об’єднань школярів. Успішно вони працюють на ви
робничих об’єднаннях «Червона зірка». «Друкмаш»,
чавуноливарному заводі та ін.~
Разом з тим на пленумі було підкреслено, іцо комі
тетам комсомолу промислових підприємств треба біль
ше уваги приділяти зміцненню матеріально-технічної
бази трудових об’єднань, а також міського навчальновиробничого комбінату. Потрібно постійно зміцнювати
зв’язок між школами і професійно-технічними учи
лищами
Комітетам комсомолу шкіл необхідно підвищити
відповідальність в справі організації і роботи трудо
вих об’єднань школярів, дальшого розвитку патріо
тичного руху «Мій труд вливається в труд моєї рес
публіки» Зараз кожному комітету комсомолу школи
важливо визначити своє місце в підготовці до трудо
вого літа.
На пленумі міськкому йшла зацікавлена розмова
про шляхи поліпшення роботи комсомольських орга
нізацій по вихованню політичної культури школярів,
військово-патріотичному вихованню, по дальшому
розвитку науково-технічної творчості учнів тощо.
По розглянутому питанню пленум прийняв поста
нову.

Першими па почин моск
вичів — провести 20 квіт
ня комуністичний суботннк
відгукнулись у районі ком
сомольці станції Долннська. Усі сім КМК будуть
працювати у цей день на
зекономлених матеріалах,
їхню ініціативу підтрима
ли комсомольсько-молодіж
ні колективи рансільгосп- *
техніки, ранхарчокомбінату, автогаражів колгоспів
імені Леніна, «Дружба»,
імені Щорса, імені Горько
го. По-ударному в день
«червоної суботи» працю
ватиме і КМК імені XIX
з’їзду ВЛКСМ молочно
товарної ферми № 3 кол
госпу імені Леніна (керів
ник О. Радченко, групкомсорг В. Поклад).
У день свята праці шко
лярі планують зібрати 24
тонни металолому, висади
ти 250 дерев і кущів, бла
гоустроїти 9 спортивних
майданчиків.
С. СЕМЕНЕЦЬ.

Долинський район.

На
120 процентів
3000 карбованців пере
рахують у Фонд п’ятиріч
ки
трудівники радгоспу
Петрів«П'ятнхатськнй»
Г
райопу. Активно
ського
працює у ці дві штаб по
підготовці до ленінського
комуністичного суботннка,
створений у господарстві.
Як
повідомна штаб, 20
квітня механізатори рад
госпу зобов’язалися вико
пати денне завдання на
120—130 процентів. Серед
ініціаторів почину ланка
по вирощуванню просап
них культур, яку очолює
лауреат Державної премії
УРСР М. Г. Грищенко.
І. МАКСИМЕНКО.

«Молодий комунар»
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« в ІЛЬНИЙ СВІТ» КРУПНИМ ПЛА н о м

Листи з-за кордону

АНОНС
Ти живеш у складний і величний час. Складний то
му, що в ньому посилюється протиборство двох су
спільних систем, загострюється ідеологічна боротьба—»
боротьба за уми й серця людей, особливо молодих,
величний тому, що знаменується новими значнимй
успіхами сил соціалізму і прогресу.
Нині особливого значення набуває той факт, на
скільки глибоко ти, юний наш друже, усвідомиш свою
роль, своє покликання громадянина Країни Рад, яку
життєву позицію обереш для себе. Два світи — два
способи життя — таке тематичне спрямування сьо
годнішнього випуску «Світогляду».

Фінанси

XII Всесвітнього
Молодь усього світу ви
являє велику увагу до XII
Всесвітнього
фестивалю,
який буде відкрито у липні
1985 року в Москві, Бага
тьох молодих людей ціка
вить — на які
засоби
проводиться фестиваль,хто
його фінансує, скільки кош
туватиме делегатам поїздка
до Москви тощо.
На ці запитання ми по
просили відповісти Ервіна
ФаРКаША, скарбника Між
народного фонду солідар
ності.
— Як учасник багатьох
попередніх фестивалів, мо
жу сказати, що значну час
тину витрат для )х прове
дення бере на себе моло
діжна організація, що за
просила фестиваль до сво
єї країни. Так було у Вар
шаві і Хельсінкі. Берліні,
Софії. Гавані... Для того,
щоб покрити інші витрати,
пов’язані з роботою Між
народного підготовчого ко
мітету та Постійної комісії,
пропагандою
фестивалю,
проїздом деяких делегацій,
оислуговуванням і т. д.,
створюється Міжнародний
фонд солідарності (МФС).
З чого ж складається
Міжнародний фонд солі
дарності?
ііо-перше. із реєстрацій
ного внеску. Його залежно
від кількості делегатів пла
тить кожна молодіжна ор
ганізація, що бажає взяти
участь у фестивалі. Проте
сума переважно вноситься
заздалегідь, щоб ефективно
здійснювати підготовку до
молодіжного
форуму та
його пропаганді в міжна
родному масштабі.
Інші надходження—внес
ки за участь, які делегати
вносять напередодні фес
тивалю.
Крім того, вкладниками
МФС є великі міжнародні
та національні організації,
приватні особи. Сюди ж
надходять засоби від «фес
тивальних ярмарок», лоте
рей та інших міжнародних
молодіжних заходів.
— У якому стані нині
бюджет XII Всесвітнього?
— його формування не
давно почалось. За тради
цією в одному з банків
Відня
відкрито рахунок
МФС. Питаннями фінансу
вання — серед інших —
тепер займається Постійна
комісія, яку обрали на III
засіданні
Міжнародного
підготовчого
комітету у
листопаді 1984 року п Мо
скві.
Особисто я протягом чис
ленних зустрічей і засідань
МПК
пересвідчився, що
увага до XII Всесвітнього—
особливо в країнах
Азії.
Африки та Латинській Аме
рики — уже на підготов
чому етапі вища, ніж до
минулих форумів. Ось чо
му Радянський підготов
чий
комітет розраховує
приблизно на 20 тисяч де
легатів з-за кордону. Це
велика цифра, проте в Мо
скві, як ми бачимо, ство
рюється
все
необхідне,
щоб прийняти і успішно
провести фестиваль

Інтерв’ю взяв
А. КИСЕЛЬОВ,
співробітник
прес*
центру XII Всесвітньо
го фестивалю молоді
І студентів у Москві.

Радісна звістка прилетіла
цього року у колгосп імені
Налініна
Новоархангельського району — комсо
мольсько-молодіжній лан
ці по вирощуванню куку
рудзи (керівник В. І. Пожван, групкомсорг Ю. Піддубний) присуджено пре
мію Ленінського комсомо
лу. Одинадцять членів лан
ки домоглися в минулому
році високих врожаїв ка
чанистої — 94,6 центнера з
гектара при плані 52.
На
знімку.
комсо
мольсько-молодіжна ланка
по вирощуванню кукурудзи
(справа групкомсорг Юрій
ПІДДУБНИК - розповідь
про нього читайте а одно
му з наступних номерів
«Молодого комунара»).
Фото В. ГРИБА.

КАЖУ одразу: я у свої
23 маю багато
С
спеціальну освіту, улюблену
роботу, повноцінне, спов
нене громадянського зміс
ту життя. І, думаю, не один
я маю все, без чого не
уявляю свого життя — та
ку можливість має кожна
радянська людина.
Я багато читаю. Цікав
люсь і життям зарубіжних

ського будівельного тех
нікуму протягом усього
навчання сповна викорис
товував і чудову матері
альну базу, і професійні
консультації
викладачів
(чи не про таке мрієш ти,
Максе із Франкфурту-наМайні, Чи ти, Піте з Босто
на, коли зі смутком ди
вишся на вікна аудиторій,
де вчаться діти батьків, які

Г осподар
країн, своїх ровесників за
кордоном, зокрема. Маю
уявлення про можливості,
права та їх реалізацію у
світі капіталу. Яке то щас
тя — жити саме при со-)
ціалізмі.

Новоандріївську восьми
річку закінчив у 1977 році
з відзнакою. Вибір стояв
уже тоді: здобувати се
редню освіту в школі чи
одразу зорієнтуватися на
середню спеціальну, /Ліг
вільно вступати до будьякого середнього техніч
ного закладу. Чи такі ж
ясні перспективи відкри
ваються і перед тобою,
мій ровеснику у ФРН чи
США?
Я став будівельником.
Люблю цю професію. Це
у мене від діда, Леонтія
Хомича. Чого він тільки не
умів робити своїми рука
ми! Ми мешкали разом.
Небайдуже спостерігав, як
він працює. І хай не вида
дуться вам гучними такі
слова: набуваючи ще в
дитинстві
завдяки йому
вправності рук, я тим са
мим ішов до свого вибору
життєвого шляху.
Щоправда, було 8 мене
спочатку, може, продикто
ване й модою, бажання
вивчитись на «електронщика» — давав-бо лад і маг
нітофонові, і телевізорові.
Але потім зрозумів, що
головне не в цьому.
Звичайно, на відділенні
«Промислово-цивільне бу
дівництво»
Кіровоград-

комсомольську роботу йо
го місце зайняв я.
У ПМК працює багато
молоді. Із ровесниками ж
контакт налагодити і прос
тіше, і швидше. Це факт.
Особливо плідне співро
бітництво у нас з комп
лексною комсомольськомолодіжною бригадою мо
лодого комуніста Анатолія
Ізюмова.
Колектив має

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

своєї долі
мають можливість платити
за професійну освіту?).
Як і більшість учнів тех
нікуму, я одержував сти
пендію. Словом, роки на
вчання у мене пройшли за
досить напруженим гра
фіком, як і в кожного, хто
добре усвідомив собі од
не: якщо
хочеш бути
справжнім спеціалістом —
не лінуйся вчитися.
Перебуваючи незабаром
після закінчення технікуму
на військовій службі, я мав
можливість вперше сер
йозно перевірити себе у
ділі — працював бригади
ром, а потім майстром
монтажників ВПБ (великих
панельних блоків).
Повернувшись із Харко
ва, де служив, додому,
одразу ж пішов у міжгос
подарську пересувну ме
ханізовану колону. Зако
номірним було тут уваж-не і заразом вимогливе
ставлення до мене як мо
лодого спеціаліста. Уже
ставши
майстром буді
вельної дільниці, потова
ришував із тодішнім ви*
конробом
Володимиром
Ткачем. Йому вдячний за
своєчасну підтримку, зміц
нення віри у власні мож
ливості. Закономірним є й
те, що після переходу на
ставника (він буквально на
кілька років старший) на

добрі трудові традиції, тож
працює творчо, справді покомсомольськи.
Будівництво> — галузь
неспокійна, Та коли за
справу береться справжній, згуртований спільною
метою колектив, — це зав
жди вже половина успіху.
Високоякісна і своєчасна
здача об’єктів гарантова
на.
Чітке усвідомлення
кожним своїх прав і обо
в’язків,
колективістський
дух визначають успіх. Та
кий приклад. Суворою ни
ні була зима. Були труд
нощі й у нас. Проте,''щоб
із настанням погожої теп
лої днини надолужити про
гаяне,
влаштовували
з
хлопцями суботники —кожен-бо знав, що заатрашньому новоселові байду
же, чи замерзав цемент у
будівельників, чи вистача
ло конструкцій для вико
нання графіка, — йому хочеться вчасно вселитися до
добротної квартири...
Робота здружила. Не
випадково з часом з’яви
лися в ПМК команди з во
лейболу, футболу, тенісу...
Активне дозвілля? Усім
складом комсомольців та
молоді ПМК! Збірна з те
нісу вже має на своєму
рахунку
кубок району.
Право на організоване до
звілля реалізовуємо не ли-

ше в спорті. Ось і я, при
міром, є учасником агіт
бригади
районного бу
динку культури.
До речі, мене обрали і
секретарем
комсомоль
ської організації колони.
Звичайно, це додає нових
турбот, але й допомагає
створити
в
колективі
справді творчий мікроклі
мат. 15 березня, як і вся
молодь району, провели
День ударної праці. За
роблені кошти перераху
вали до фонду фестива
лю, а до Фонду миру на
діслали кошти із суботника, що відбувся напере
додні.
Як я оцінюю своє жит
тя, з яким настроєм див
люся у завтра? По-моєму,
про це можна судити зі
сказаного вище. Додам
таке: головне, що попере
ду я бачу, де і як можу
докласти своїх рук, знань.
У мене є сім'я. Наступ
ного року маємо одержа
ти благоустроєну кварти
ру — 16-квартирний жит
ловий будинок нині якраз
будуємо.
Сьогодні вже
чітко знаю: буду працюва
ти як слід — краще жити
муть і ті, хто поруч. І на
впаки. Так що я — госпо
дар своєї долі. А тому
твердо впевнений у СВОЄму завтрашньому дні, інайбільше впевненості ме
ні дає якраз усвідомлення
того, що я громадянин
Країни Рад.
Таку впезненість вселяє
у мене й промова Г енерального
секретаря ЦК
КПРС М. С. Горбачова на
березневому (1985 р.) по
зачерговому Пленумі ЦК
КПРС, зокрема, такі слова
з неї: «Партія неухильно
проводитиме розроблену
нею соціальну політику.
Все в ім’я людини, на бла
го людини — це програм,
не положення повинно на
повнюватись дедалі глиб
шим і конкретнішим зміс.
том».
Л. КРЮЧКОВ,
виконроб
Новгород*
мінської міжгосподар
ської пересувної ме
ханізованої колони.

Не часто, але досить регулярно, приносить
І листоноша до .хати жительки села Хмельового
Наталії Леонідівни Кривенко конверти з искра
1 вими Іноземними марками. То подає звістки про
і себе Євдокія Яківна-Кривенко, сестра нині вже
покійного чоловіка Наталії Леонідівни. В роки
другої світової війни Євдокія Яківна були на
сильно вивезена до фашистської Німеччини. А
звідти потрапила вона до Бельгії,
живе й
1 нині в одному з містечок не,подалі?...„‘^вернена
Чимало місця в листах Євдокії даШіц зай
мають спогади. З тугою згадує вона своє дп.
тинство, матір, батька, родичів і близьких, рід.
не село. На схилі років щемить душа у неї за
тим, що втрачено назавжди. Лягають рядками
на папері спомини про шлях до Німеччини
як везли їх, молодих хлопців і дівчат, паче
худобу, до третього рейху,- а потім, під дулами
автоматів примушували важко працювати.
Не може простити собі Євдокія того, як одразу ж після закінчення війни, потрапивши у та
бір переміщених осіб в американській 30иі
окупації Німеччини, не змогла знайти у собі ду.
шовних сил, щоб протистояти ворожій пропа
ганді, яка залякувала таких, як Євдокія: коли,
мовляв, повернетеся додому, то окрім засніже
ної) Сибіру, місця па рідній землі вам не буде.
Повірила...
Згодом трапилося так, що вийшла Євдокія
заміж за колишнього в’язня фашистського «тру.
дового» табору бельгійця Віктора.
по
трапила до Бельгії. В листах своїх ро?иовідає
Євдокія, як далі склалося на чужіші її життя.
Разом із Віктором виростила і виховала вона
десятьох дітей. Правда, щоб виростити і вихо
вати їх, треба було працювати ^працювати.
Спочатку — на килимовій фабр££) а потім
впродовж майже тридцяти років^репдувала
Євдокія в одного господаря пивну. Тут же, в
приміщенні пивної (в двох кімнатах на горищі
і в третій біля пивного залу) жила її сім’я. У
праці проходили день за днем.
Про будь-які відпустки по вагітності не було
й мови: треба було вчасно плати ги за аренду,
заробляти собі гроші на життя. Згодом, підрос
ли діти, і їм довелося ставати помічниками ма
тері. Певний час, писала Євдокія в одному з
листів, жила її сім'я більш-менш спокійно. Та
коли чоловікові пішов п’ятий десяток і він втра
тив постійну роботу, все змінилося. Ходив-ходив
Віктор на біржу праці, та так і поповнив чисденну армію безробітних. Як з'ясувалося зго
дом — назавжди.
’-■***'
Важким випробуванням вважає Євдокія той
період життя своєї сім'ї, коли довелося •ї»>
втративши силу.і здоров я від нелегкої праці
(тепер їй уже понад шістдесят) припинити до
говір на оренду пивної. Автоматично сім’я втра.
чала житло у торговельному закладі. Ного не• обхідно було звільнити для тих, хто займе міс
це Євдокії. Цього, звичайно, чекали. Потроху
відкладали гроші, часто заради цих заощад
жень обмежували себе у всьому Євдокія, Вік
тор, діти. Нарешті вдалося купити будиночок у
своєму містечку. Тільки будиночок і невелику
клумбу біля нього.'
Ох, ця вже клумба! Не раз і не два у своїх
листах порівнює її Євдокія з садом біля будніїку Наталії Леонідівни Кривенко. Так, була вона
з Віктором у гостях у Наталії кілька років то
му. Бачила сучасне Хмельове, говорила з людь
ми. Тут, у місцевій лікарні, вплікуні^ш.їіі.і Вік
торові хворі зуби. Вилікували безії.йГіїїо, що
дуже їх здивувало.
У Хмельовому вивітрювалися з сві ю.мості
бельгійських гостей втлумачені буржуазною
пропагандою уявлення про нашу радянську
дійсність. Адже всерйоз вважали вони, що її до
сі у нас основний одяг — куфайка, взуття —чуні, харч — картопля...
Наталія Леонідівна свою часу теж гостюва
ла у Бельгії в сім’ї Євдокії. Тож вона добре
розуміє турботи і скарги своєї родички, її біди,
все, що пише Євдокія у своїх нерадісних лис
тах.
Оцінюючи сьогодення своєї родини, Євдокія
пише, іцо «дякуючи богу всі діти мають робо
ту». Радіє вона за одного з синів, який «засну
вав» власну майстерню для фарбування авто
мобілів. Він міцно став па йоги — так вважає
вона. Інший син працює в одного^місцевих
господарів біля худоби. Цс не
власна
майстерня, але теж робота. Серед інших дітей
Євдокії є будівельник, касир, продавець, перу
кар, водій. І всі поки що працюють. Цс ,іав"
більше радує Євдокію, Бо на Заході так: якщо
маєш роботу —- значить, живеш.
Старість, хвороби змушують Євдокію Р(И.'І1ГІ(
деякі підсумки прожитому і пережитомудуже щиро пінне, як хочеться повернутися їй НЗ
рідну землю, як важко переживати їй пд чужи
ні розлуку з рідним краєм...
❖

*

*

Не часто приходять листи з Бельгії до Па га
лії Леонідівни Кривенко. Але ЧИ не кожен ЧИгає жінка своїм сусідам, знайомим. А нещо
давно розповіла про них, про свої вражен
ня від своєї поїздки до Бельгії хмелівчапам
у сільському клубі. Слухаючи цю піпруї Р03^.п
»ЇДІ., усі присутні відчули, ЩО значить для людшіп Батьківщина, що значить втр«*гптіі п,
•
г,,_па чужині, де люди за щастя Мають х°ч
малепького
роооіу, маленьку клухїбочку біля мзлвпь
булпиочка.
А. МИХАЙЛОВ.

Маловисківський район.

23 березня 1985 року
ІНТЕРВ'Ю

tri

«ЦЕ ТЕМА ВСЬОГО МОГО
J

vt*

домий спортсмен сказав,
що
найголовніше — це
вміння ставити мету й до
сягати її.

O'-Л-

КОР.: Певно ви не випад
ково згадали спортсмена,
чи не так? Адже в документалістиці ви починали
з фільмів про спорт.

‘‘ГтГ кіностудії «Укркінохроніка» Фернандеса зна
йшла відразу. Мій «візит»
не був для нього цілкови
тою несподіванкою, — а
ці дні у Фернандеса жур
налісти були частими гос
тями — його фільм «Три.
вожне небо Іспанії» було
висунуто на здобуття Шев
ченківської премії.
...Кастілія, земля його
предків, розкинулася на
Півночі Іспанії. Десятиріч
ним хлопчиком Арнальдо
Фернандес, син іспанських
республіканців,
знайшов
притулок у нашій країні,
коли в Іспанії запанував
фашизм. Радянський Союз
стаз його другою батьків
щиною.
Його
повнометражний
фільм «Іду до тебе, Іспа
ніє». створений на початку
7;
'років, — це фільм-под<—4 за іспанських дітей,
за дітей 1936 року, яких
прийняла, приголубила на
ша країна, перша в світі

ФЕнНАНДЕС: Ви пам'я
таєте мої спортивні філь
ми?

країна Свободи, Братер
ства, Рівності і Щастя.

КОР.: Звичайно адже про
них так багато говорили.
«Люди над хмарами»
—
фільм про спортсменівпарашутистів, «Найвищої ці
ни...» — про гімнастику. І я
давно переконана, що ва
ші спортивні фільми ма
ють ще и велике виховне
значення.

ФЕРНАНДЕС: Тан. я іспа
нець І ніколи цього Не за
буду. Але я громадянин
Країни Рад.

В 1952 році Арнальдо
Фернандес
вступив до
ВДіКу, по закінченні яко
го прийшов у докумен
тальне кіно і, як згодом
виявилося, назавжди.
КОР.: Арнальдо, а вам не
хотілось би попрацювати в
ігровому кіно? Здається,
кожен режисер-документаліст до цього прагне. На
полегливі добиваються. На
приклад, Ельдар Рязанов
теж починав з документа
листики.

ФЕРНАНДЕС: Ніколи не
збирався поміняти жанр.
І не збираюсь. Мені про
понували знімати художній
фільм. Але то не моє. Лю
дина повинна чітко уяснити свої завдання. І вико
нувати їх чесно.
КОР.: Я розумію, ви говорите про обов’язок. А що
ви вважаєте вирішальним
у становленні особистості —
в житті й МНСТЄЦТВІ7

ФЕРНАНДЕС: Один

ФсКНАНДЕС: Звичайно.
Треба виховувати сильних,
мужніх, красизих — і мо
рально, і фізично, — лю
дей. Треба загартовувати
молоде покоління. Спорт
— це краса, здоров я, си
ла.
Для свого віку Арнальдо
виглядає людиною досить
молодою. Невисокого зрос
ту, худорлявий, підтягну
тий, він справляє вражен
ня приємної людини з до
питливим, уважним, трохи
іронічним поглядом. Рідка
. сивина, що
посріблила
.'скроні, тільки й.нагадує,
скільки літ, скільки зим
пережито.

ві-

КОР.: Арнальдо, ви ство
рили більше 100 коротко
метражних і повнометраж

ДЕМОКРАТІЯ УЯВНА І СПРАВЖНЯ

КОМЕНТАР?

Ні, не так, як це роблять в
фашистській Німеччині—на
площах, «з дозволу вла
ди», — не так, як це опи
сане в романі Р. Бредбері.
Книги палять екстремісти,
неофашисти. За останні
шість років спалено 35
книжкових магазинів. В то
му числі магазини радян
ської, арабської, палестин
ської книги...

За даними анкетування,
-^проведено групою неза
лежних соціологів, 94 про
центи американців нічого
не чули про першу світову
війну, 68 процентів — про
>■:
другу, а з тих, хто хоч щонебудь про неї чув, бага
Нещодавно в нью-йоркто вважає, що вона була ській «Дейлі уолрд»
був
)
розв'язана СРСР, а пере опублікованийі
цікавий
могли в ній США... Навіть фейлетон
Майка Куїна
свою
недавню
історію «Золоті труби Йап-Йапа».
американці знають погано: На острові Йап-Йап го
44 проценти опитуваних не туються до вільних, демо
знають про вбивство Кен- кратичних виборів.
Лю
неді, 32 проценти — про ди свою згоду чи незгоду
висадку американців на виражають тим, що дують
Місяць.
в золоті труби... Настав
момент виборів, Вийшли
«Книги, ось хто ворог. десять чоловік, подули в
Вони перекручують факти, золоті труби. Ці «за», А
прикрашають
дійсність, хто проти? Ніхто не визмушують
роздумувати, йшов і не подув у золоті
спотворюють
свідомість, труби. Вибори закінчено.
словом, заважають людям Що ж, ніхто не був проти
бути щасливими. Ось чому кандидатів?—запитує жур
в одній невідомій країні, наліст. Може й були, від
не в таку вже й віддалену повідають йому, та тільки
епоху... в містах палили в них не було золотих
книги». Так починає фран труб, щоб протрубити, у
кінорежисер
відповідності з демокра
цузький
і
Франсуа Трюффо сцена тією, свою незгоду. Музи
рій фільму «451 градус по ку замовляє той, у кого
Фаренгейту», поставлено «золоті труби»...
го ним за мотивами ро
(За матеріалами пе
ману Рея Бредбері.
ріодичних видань).
У Франції палять книги.

ЗУСТРІЧ
з молодими
ДЕПУТАТАМИ
В обласному коміте
ті
комсомолу
відбула
ся зустріч з молодими де
путатами. котрі прибули
на першу сесію обласної
Ради народних депутатів.
Зустріч відкрив другий
секретар обласного коміте
ту ЛКСМУ В. Іванов.
У своїх виступах депута
ти 1. Машнягуца, фрезеру
вальник Кіровоградського
заводу «Гідроснла», Г. Пав
ленко, вихователька дит
садка колгоспу «Победа»
Маловисківського району,
В. Назаренко, водій кол
госпу «Україна» Добровелпчкі’вського району, В Ла.
ріопова, телеграфістка Го
лованівського
районного
вузла зв’язку говорили про
можливість якнайповнішо
го використання тих ши
роких повноважень, які по
кладені на них виборцями.
Депутат Верховної Ради
СРСР І. Машнягуца заува
жив, що кожний народний
обранець — робітник, кол
госпник, студент — зай
мається державними спра
вами саме завдяки прояву
істинної
радянської де
мократії.

них документальних філь
мів. Головною в них стала
все-таки антифашистська
тема.

ФЕРНАНДЕС: Сьогодні
збереження миру стало
найактуальнішою пробле
мою. Люди з тривогою
дивлягься у небо. А що,
як раптом зловісна хмара
закриє сонце? Як грома
дянина, як людину, яи
батька, дідуся, мене не
може не хвилювати ге, що
непокоїть усіх чесних лю
дей планети: під небом
моєї країни, в Мадріді.
Парижі, в Америці, в Чілі...
КОР.: Вам
доводилося
бувати на чілійсьніи землі?

ФЕРНАНДЕС: Ні. Але з
мене є фільм «Венсеремос
— ми переможемо».
Звичайно, його, як і кож
ну чесну людину, до болю
в серці вразила вереснева
трагедія Чілі 1973 року. З
глибокою вірою в перемо
гу справедливості, в тор
жество добра, гуманності
фільм
—
створювався
схвильований, як і пісня,
рядок з якої дав йому наз
ву. Венсеремос!
Чисте мирне небо над
планетою — ось про що
думав режисер, знімаючи і
фільм «Тривожне небо Іс
панії».
. .* .
ФЕРНАНДЕС: Ця робота
була спочатку задумана як
розповідь про долю однієї

конкретної людини — іс
панця Герасимова. Не ди
вуйтесь, прізвище в нього
інше, іспанське — Терасимовим він став, взявши со
бі прізвище свого рятів
ника — російського льот
чика. Ось про нього ми й
хотіли знімати фільм, А
потім, в результаті вивчен.
ня матеріалу, нам відкри
лися такі несподівано ці
каві сторінки, що довело
ся змінити увесь сценарій.
Дісго Томас і Павло Ричагов, Франціско Медоньйо і
Сергій Тархов, Хосе Браво
і Кузьма Деменчук, Еліас
Ернандес — іспанці, укра
їнці й росіяни... Вони плічо-пліч стали на захист лю
дяності, вийшли на смерт
ний бій з фашизмом. Коли
я знімав фільм, то знаєте,
подумав: як ми ще мало
знаємо про війну... І про
інтернаціоналізм
та єд
ність народів у ній. Ось
про
спільну
боротьбу
французьких і радянських
льотчиків відомо більше.
Це тому, що існувала ок
рема ескадрилья «Норман
дія — Неман». А от про
іспанських льотчиків, які
воювали разом з радян
ськими, відомо менше...
В «Тривожному небі Іс
панії» йдеться саме про те,
як вони воювали разом.

М АШОМУ
бюро вже
•• чверть століття. На са
мостійний баланс його пе
реведено порівняно недав
но — з 1978 року. До ми
нулорічного свого успіху
колектив ішов поступово,
дедалі ширше розгортаю
чи пропаганду туризму.
У 1979 році бюро органі
зовувало численні виступи
перед молоддю делегатів
XI Всесвітнього фестивалю

рення прийому дітей із ра
йонів Крайньої Півночі
рлітку. Всі ці заходи мали
не лише пізнавальне, а й
виховне значення. В цьо
му плані досить назвати та
кі тематичні заходи: «їх
імена — навіки в пам'яті
народній»
до 40-річчя
визволення
Кіровоградщини
від німецько-фашистських
загарбників,
«Славний шлях кіровоград-

я А ний
«ЩАСЛИВИЙ,
ііі

«СВІТОГЛЯДУ»

життя»

Про взаємну підтримку,
про спільну долю. Спов
нені великої
тривоги і
правди картини минулого,
бої, кров, смерті переплі
таються з сучасністю. Бій
цям Великої Вітчизняної
присвячений цей фільм.
Але він присвячений і су
часності. Вам, кому нале
жить відстоювати Аир на
планеті. Відстоювати в ду
же напруженій боротьбі.
КОР.: Арнальдо, ви зу
стрічалися з різними людь
ми в Мадріді, Барселоні.
Не все побачене й почуте
увійшло до фільму.
Ска
жіть, всі іспанці, — ті. хто
воював проти Франко, —
пам’ятають минуле, друж
бу, спільну долю, — як ви
сказали одного разу. Як
вони ставляться до г’адян
ського Союзу?

ФЕРНАНДЕС: Але ж ео
ни воювали разом. Іспан
ці й радянські люди —
брати по зброї, цього
братства ніхто з них не за
буває.
Коли стаття була вже
готова до друку, надійшла
звістка про те, що актори
фільму «Тривожне небо Іс
панії» і серед них режисер
Арнальдо Фернандес удо
стоєні Державної премії
Української РСР імені і. і .
Шевченка.
8. ЛЕВОЧКО,
спецкор «Молодого
комунара».
Київ — Кіровоград.

ції «Спартак» села Красногірка Голованівського ра
йону.
Серед нових форм мо
лодіжного туризму — так
звані суміщені маршрути.
З введенням лише одного
такого маршруту — Кіро
воград — Київ — кількість
юних туристів з інших областей зросла в кілька разів.

Моя розповідь про

ла б неповною, якби я хоч
би кілька слів не сказав
про його працівників. їх
всього 10 чоловік. Серед
молоді і сту- _
працівників бю
дентів у Гава
ро є вже й «ве
ні. Виступали
Так,
Ці слова — з туристської пісні про дороги, про терани».
делегати й на нові, ще не побачені горизонти, незабутні зустрічі, відповідальн и й
обласному ра маленькі відкриття. Звичайно, туризм — це зав
виконавець Ва
діо,
телеба жди несподівано, завжди романтично... Але ту лентина Поноченні, у пресі. ризм — це ще й чітка організація. Уявляєте, у що марчук уже ві
Вже годі у б він перетворився при нинішніх своїх масштабах, сім років у бю
практику ро аби не люди, які все передбачать, про все потур ро, старший ре
боти
бюро буються, які допоможуть туристам узнати в турне ферент Тимур
увійшли тема якомога більше, які складуть для них цікаву, зміс Барсоцький —
тичні вечори, товну й раціональну програму подорожі?
п’ять, друкарка
читацькі кон
Одним із головних завдань БММТ «Супутник» О. І. Назарова
ференції, за е залучення молоді, дітей та підлітків через ту і водій Стані
сідання клу ризм до всебічного вивчення рідної країни, її істо слав Лісовський
бів інтернаціо рії, революційних, бонових і трудових традицій ра — близько де
нальної друж- дянського народу. Про те, як нині проводить цю сяти років.
би. Практич роботу БММТ «Супутник» Кіровоградського обко
Нині ми, як і
но гри з кож му ЛКСМУ, свідчить той факт, що за підсумками вся комсомоль
них
десяти роботи у минулому році його колектив зайняв тре ська організа
чоловік,
які те місце у своїй категорії серед бюро Радянського ція області, го
побували
за Союзу.
туємося до XII
путівками «Су
Всесвіти ь о г о
путник»
за
фестивалю мокордоном, виступають пе
ред жителями області. До
пропаганди
туристських
поїздок ми почали залуча
ти й колективи художньої
самодіяльності. Звичними
стали виступи перед мо ської піонерії» — присвя лоді і студентів у Москві.
лодіжною аудиторією учас чено 60-річчю присвоєння Комплектуємо дві
групи
ників міжнародного клубу Всесоюзній
піонерській туристів. Маємо підібрати
молодих механізаторів «Кі організації імені Леніна, також до поїздки на фес
ровоград — Толбухін». Ці «Ім'я Леніна — в серці
та інші заходи попередніх кожному» — до 60-річчя тиваль три художні колек
тиви. З шостої ранку до
років і дозволили нам то присвоєння
комсомолові
пізнього вечора займаю
рік достроково, до 67-і імені Леніна, га інші.
річниці Великого Жовтня
Значно розширились ос ться працівники бюро уз
виконати виробничу про таннім часом асортимент годженням десятків фі
граму. В
області було послуг туристам га геогра нансових,
організаційних
прийняю
20 600 радян фія поїздок по області. питань, і дрібних, і важли
ських, 200 зарубіжних ту Одночасно посилилась іде віших. Кожен знає, чим
ристів, направлено а турне ологічна
спрямованість
займатися, кожетза рубіж 500, в молодіжні молодіжного туризму Уже йому
табори і центри — 200 чо два роки діє обласний ге- має чіткий план своєї ро
ловік. Цьому особливо по роїко-патріотичний
клуб боти. Ми любимо свою
сприяла організація тема «Спартак».
Більше 2000 роботу. І розуміємо, на
тичних заїздів шкіл і проф школярів га учнів лроф- скільки вона потрібна усім
техучилищ укладені« до техучилищ
побували на
М. ЖУК,
говорів бюро з зацікавле мого засіданнях, по^найоними організаціями е рам. милися з життям і діяльголова БММТ «Супут
чах експедиції «Mo« Ба’ь. нігтю
героїв ПІД-іільної
ник» Кіровоградського
ківщина*1— СРСР»; о«»*їши •ТО’мСП '■<->»Ської орган! ?аобкому ЛКСМУ.

КОМУ ЗНАЙОМЕ...»

Ні знімку* долю цього вуличного музиканта, який заробляє собі на хліб
одночасною ГРОЮ наі гітарі, барабані й губній гармошці, розділяє багато молонм* аплмиіа які так і не знайшли собі місця з суспільстві «рівних можливос
тей».
4
Фотохроніка ТДРС.

А<-

МАРШРУТАМИ яльність нашого бюро бу

4 стор.

«Молодий
ГРАНІ МОРАлІЇ

Чому Ліза
не хоче додому?
Bin ішов неквапливо ву- лицею зі жвавим, років чотпрьох, смуглявим хлопчи
ком. Той без упину щось
розказував, жестикулюючи
руками, посмикуючи діду
ся за полу пальта. Дідусь
лише ствердно кивав го
ловою, аби не виказати
внукові свою неувагу, а
сам був десь далеко в
думках. Ішов серйозний,
замислений.
На вид йому можна бу
ло дати років 50—55. Не
високий на зріст, худорля
вий, в окулярах, просто і
акуратно вдягнений.
Ми зустрілись погляда
ми. Він не впізнав мене,
хоча декілька тижнів то
му мп були з ним учасни
ками однієї пригоди, яка й
досі не йде в мене з го
лови.
«Мабуть, дуже глибоко
він сховався в себе, — по
думав я». Та справа, влас
не, не в цьому. Мені та
пригода стоїть перед очи
ма, наче це було вчора.
...Того вечора я патру
лював біля
вокзалу і,
змерзнувши, зайшов у лі
нійне відділення міліції
зігрітися.
На лаві в кутку сиділо
двоє брудних невнзначепого віку людей. Міліціонери
чекали викликаної маши
ни, щоб відправити «гос
тей» у витверезник. На них
я не звернув уваги. Постійпі вечірні завсідники чер
гових частин міліції не ви
кликали в мене цікавості:
п’яні всі майже схожі і
можуть викликати хіба
що відразу.
Та цього разу мої очі
все ж зупинились на rocтях. Одна з ирх була дівчина.
Дорого і модно
одягнена, струнка, з при
вабливими рисами обличчя.
— Не хочу, щоб мати
звала, що я потрапила в
міліцію. Не хочу, щоб
батько бачив мене тут. На
віщо ви мене затримали,
навіщо подзвонили додо
му? /Хочете познущатися,
принизити! — вона стисла
свої тендітні кулачки, її
обличчя зробилося лютим.
— Ви знаєте, яка в мене
мати хороша! А батько
злий. Вій знущається з
пас. А ви викликали його
сюди, щоб він мене за
брав? Не піду я з ним, не
навиджу його, — иевгавала дівчина.
Я підійшов до знайомо
го працівника транспорт
ної міліції, поцікавився —
хто вона, звідки?
— Проводжала якогось
хлопця. Він теж був весевмвзвшввшвяв

ленькпіі. Поїхав слектрнчкою.
Біля неї почали кру-1
і
тятись якісь тили. Думаю: “
обберуть же її. Тому за
брали сюди.
— Додому телефонува
ли,
— додав товариш, —
.
чекаємо батька. Хай заби
рає та виховує...
Двері відчинилися, і до
кімнати увійшов батько.
— Мене викликали. Це
моя дочка, — зовні спо
кійно і трохи розтягуючи
слова, неголосно промовив
ВІН.
І
— Навіщо
прийшов? І
Пдп! З тобою не піду! —І
знову вибухнула дівчина. ■
Зрозумівши, що за руку
з ним дочка не піде («Ліза
у нас з норовом») він ді
ловито зауважив, що тут
потрібна машина, попро
сив
міліціонерів допо
могти.
Я вийшов з ним пошука
ти таксі. Обережно запи
тав про дочку. Особливого
ентузіазму, звичайно, моє
запитання у нього не ви
кликало, проте, щоб якось
загладити ніяковість си
туації, яка щойно відбула
ся, дещо розказав.
Згідно з розподілом обо
в’язків, яким склався у їх
ній сім’ї, вихованням Лізи
повністю займалася мати.
Ного справою була робо
та, матеріальне забезпе
чення сім’ї. І, здавалось,
що все на своїх місцях. •
Але коли побачив, що
слід втрутитись у вихован
ня дочки — було вже піз
но. Пого докори, вимоги
лише дратували. Дружи
на, засліплена любов’ю до
Лізи, виправдовувала будьякий її вчинок.
Зараз у них росте онук,
який майже не бачить свою
матір, не має батька. Хлоп
чик на їхніх плечах, а вони
вже старі, хворіють.
Як живе Ліза — можна
здогадатись. Чому не хоче
додому?
Чергова п’яна
примха.
і
Таксі ми «піймали» май
же одночасно з приїздом
машини витверезника.
— Додому не поїду, —
знову вперто заявила во
на. — Краще з ними...
Нетвердо, але рішуче
ступаючи, вона попряму
вала до міліцейського фур
гона.
— Ну, шо я можу з нею
зробити? — винувато, ніби
виправдовуючись,
мовив
батько...
В. ПОСТОЛАТІЙ,
старший лейтенант мі
ліції.

м. Кіровоград.

23 березня 1985 року

комунар»

Воссин минулого року
діяла ви
ставка творів мистецтва,
приурочена 25-річчю Кіро
воградської дитячої ху
дожньої школи. Разом з
роботами викладачів та
нинішніх учнів па ній екс
понувалися Й твори, К0Л1ІШв Кіровограді

10. С. Іващевка, М. В. Надєждіна.
Молодий митець разом
із колегою С. М. Мінєєвце.
вим розробив архітектурне
рішення шахово-шашково
го клубу в обласному центрі. Ного схожість із казко
вою вежею покликана ство

ТВОРЧІСТЬ
хи має стати для відвіду
вача і перебування в музеї
композитора Кароля Шпмановського при музучплінці. Камін, старі меблі,
рояль, підсвічники, брон
зова
люстра, живопис,
фотографії, бібліотека ма
ють наблизити нас до ча
сів, у які жив композитор,

«Чумацький шлях»,
казкові вежі

ніх. Розглядаючи живопис
ні полотна, ліногравюри,
проекти, я нараз у підписі
під одним із них зауважив
дуже близьке кожному
кіровоградцю слово «Ятрань». Річці з такою наз
вою, що протікає в наших
краях, пощастило на гучну
славу. Є пісня «Там, де
Ятрань круто в’ється», є
друкарська машина «Ят
рань», що випускається в
обласному центрі. Є у Кі
ровограді відомий у бага
тьох країнах світу танцю
вальний
ансамбль «Ят
рань». І сторінка природи
в «Молодому комунарі»
так зветься. І новий кіро
воградський
кінотеатр.
Проект його інтер’єру як
раз і прикував мою увагу
,на виставці. Це була дип
ломна робота випускника
Львівського інституту при
кладного і декоративного
мистецтва В. Мунтянова,
котрий у свій час закінчив
Кіровоградську дитячу ху
дожню школу. Він учень
педагогів Л. І. Бондаря,

рити у відвідувача підне
сеність, настроїти його на
атмосферу цікавої і розум
ної гри.
У селищі Новому пла
нується спорудити кафе
«Чумацький шлях». Уже
від однієї цієї назви віє
чимось фольклорним, і ав
тор архітектурно-худож
нього
вирішення
кафе
В. Мунтянов в інтер’єрі
намагається
відтворити
елементи далекої минув
шини. Меблі тут будуть у
народному стилі; компози
ції рельєфних керамічних
тарілок відтворюватимуть
теми українських народ
них пісень. Художник роз
робив
оригінальну кон
струкцію світильників із
металу, дерева і скла. Для
них характерне повторення форми колеса чумаць
кого воза. Освітлення у ка
фе буде локальним.
Екскурсом у минулі епо-

до його творчості. Таку
мету переслідував В. П.
Мунтянов,
продумуючи
елементи обстановки му
зею.
А взагалі, знайомлячнея
із творчими задумами Во
лодимира Мунтянова, я
думав, що при вмінні від
чути дух минулого і сього
дення, при вмінні полину
ти у майбутнє на крилах
фантазії, пам’ятаючи, од
нак, про реальність, можна
сучасні загалом бідні на
прикраси і творчу вигадку
(а тому часто нудні і без
барвні) архітектурні фор
ми зробити такими, що ви
кликають інтерес і бажан
ня прийти і помилуватися
ними ще раз.
Л. КОЦАР.
інженер - конструктор
відділу головного ме
ханіка Кіровоградсько
го чавуноливарного за
воду-

Передусім
у
пам’яті
спортсменів
залишиться
парад відкриття цього тур
ніру. В манежі Д1ОСШ
облепорткомітету звучали
урочисті мелодії — фраг
менти з творів радянських
композиторів, що славили
Радянську Армію, воїнапереможця, нашу Батьків
щину. Герой Радянського
Союзу М. 10. Єрешснко
та’ветеран Великої Віт
чизняної війни Т. Ф. Хомінська, вітаючи спортсме
нів і даючи їм напуття, го
ворили про велику значи
мість фізичного загарту
вання майбутніх воїнів,
які прийняли
естафету
слави від колишніх фрон
товиків. Чемпіони і призе
ри республіканських тур
нірів піднімають прапор
VIII республіканських сіль
ських спортивних ігор.
Перший вид програми
ігор — боротьба самбо. У
збірні обласних рад «Ко
лоса»,
звичайно,
були
включені
найбільш пер
спективні спортсмени, які
вже не раз демонстрували
свою майстерність па зма
ганнях
високого рангу.
Серед кіровоградців — ви
знаний лідер — майстер
спорту Володимир Долгих — чемпіон
України,

ВІД МАСОВОСТІ — ДО МАЙСТЕРНОСТІ

Змагалися самбісти
бронзовий призер першос
ті центральної ради това
риства «Урожай». Він —
надія і опора всього ко
лективу, який очолює тре
нер Л. М. ДІедведєв.
Впевнено провів попе
редні поєдинки майстер
спорту Олександр Шиолянський. Пому вручена
срібна медаль. У ваговій
категорії до 57 кілограмів
кіровоградці Р. Матвеев
та А. Косіванов розділили
третє місце. А «золото» і
«срібло» дісталося І. Гпатюку (Івапо-Фрап':вськ)
та О. Камаргіну ( мельницький). Другий наш дует
(І. Чумаков та В. Бара
нов) мав надію взяти верх
над лідером у групі спорт
сменів вагової категорії до
68 кілограмів харків’яни
ном С. Маляровим. Та той
таки зумів обійти Чумако
ва.
Баранову дісталась
«бронза».
І лише Володимир Паргамон відкрив
рахунок
«золотим» медалям. У фі
налі він зустрівся з ліде

ром харківської команди
Іваном Давидснко.м. Вмі
ло вибрана тактика, висо
ка фізична підготовка да
ли можливість кіровоградцю впевнено завершити
поєдинок. А потім уболі
вальники вітали з перемо
гою наших земляків Ігоря
Гордєєва та Володимира
Долгих.
Командний- результат ви
рішили поєдинки борцїв
вагових категорій до 52 і
більше 100 кілограмів. Тут
перемогли
харків’яни
О. Кармазинський та І. Па
насенко. Збірна харків
ської обласної ради «Ко
лоса» з 271 очком ви
йшла
переможцем VIII
сільських спортивних ігор.
Наші спортсмени зайняли
друге місце. Третій призер — команда
ІваноФранківської області.
М. ВІНЦЕВИЙ.

На знімку: чемпіони
VIII республіканських сіль
ських ігор І. ГОРДЄЄВ.
В. ДОЛГИХ, В. ПАРГАМОН.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

І

Цілеспрямований репертуар
репертуаром. «Яка ти гар
на», «Чао», «Тільки ти» —
один із критиків з приво«
ду цих пісень вигукнув;
«Навіщо я їх слухав? Чо
го не ліг пораніше спати?».

Нічого собі «обізнаність»
уважує: «Справа в тому,
що ім’я Моцарта не промайнуло в жодному з останніх хіт-парадів».

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02183.

8.00 — «Час». 8.35 —«сТпя
тегія Перемоги». Докумеїг
тальниЦ телефільм. Фільм З
«Грізне літо». 9.50 — Більше
хороших товарів. 10 20
Концерт
камерного’ хопч
«Віват» Московського облас
ного хорового * товапистм'-ї
10.40 - До 40-річчя Великі
Перемоги. Клуб фронти*
друзів. «Переможці».
Документальний телЖКьЗ
«Дояр і доярка». 12 4и
«Дай твою руку». Концерт
політичної пісні. 13 30 —
Сім’я і школа. Тележурнал.
14.00 — VI Міжнародний
фестиваль телепрограм про
народну творчість «Веселка»“
«Іскри вогнища». (НРБ) 14 Ял
— Новини. 14.45 — «В? І ДЙ
пін. Сторінки життя». Теле
фільм «Симбірська трилогія
1870 — 1887 рр.». Фільм з’
«Важкі часи». 15.45 — «Спів
дружність».
Тележурнал
16.15 — «Каштанка». Мульт
фільм. 16.45—Очевидне—ней.
мовірне. 17.45 —Новини 17 50
— «У світі Иоганна Штрауса»'
Концерт. 18.25 — Бесіда по
літичного оглядача Г. ПряхІна. 18.55 — Концерт Дер
жавного Кубанського козачо
го хору. 19.30 — Телефільм
«Полуденний злодій». (Спра
ва № 18) із циклу «Слідство
ведуть ЗНАТОКИ». Частина І
21.00 — «Час». 21.35
типа художнього телефілдаму «Полуденний
злодій».
2Й.50 — Знайомі мелодії.
23.30 — Повіти.

Обсяг 0.5 друк. арн.

8.00 — «Час». 8.35 — Все
союзний огляд самодіяльної
художньої творчості. 8.55 —
Документальний фільм «Си
бір». .9.20 /— 12-й тираж
«Спортлото». 9'.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу. 11.00 — «Здо
ров’я».- 11.45 — Ранкова
пошта. 12.15 — Зустрічі на
радянській землі. 12.30 -—
Сільська година. 13.30 -*■:
Музичний кіоск. 14.00 —
40-річчя Великої ПеремоЯїГ
Фільм-внстава Омського дер
жавного театру «Навала».
П'єса Леоніда Леонова. 15.45
— Концерт. 16.45 — Теле
фільм для дітей. «Рудий, чес
ний, закоханий». 1 серія.
13.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 — 2 серія телефіль
му «Рудий, чесний, закоха
ний». 20.00 — Клуб мандрів
ників. 21.00 — «Час». 21.35-*
«II то же в вас очаро
ванье...». Фільм-концерт про
творчість народного артиста
СРСР І. Коз.човського. 23.00
— Футбольний огляд. 23.30
— Новини.

Д ЦТ (II програма)
8.00 —- ІІа зарядку, ставайї
8.15 — В кожному малюнку
— сонце. 8.30 — Ритмічна
гімнастика. 9.00 — «В театрі
— прем’єра». 9.30 — Росі^ЧЬ.
ська мова. 10.00 — Концерт
Великого симфонічного ор
кестру ЦТ і ВР. 10.50 —
«Транспорт. Риси майбут
нього». 11.00 — В гостях указки. «Принцеса на горо
шині». 12.55 — До 40-річчя
Великої Перемоги. Кіноепопея «Велика Вітчизняна»,
фільм 11 — «Війна у повіт
рі». 13.45 — «Легенда про
старий маяк». Мультфільм.
14.05 — Грає концертно-ест
радний оркестр Мінського
державного цирку. 14.35 —
Розповідають паші корес- ■
понденти. 15.05 — VI Між
народний фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». «Іскри вог
нища». (НРБ). 15.35 — У сві
ті тварин. 16.35 — Міжна
родні змагання з фехтуван
ня «Київська рапіра». 1/ 00
— Чемпіонат СРСР з футбо^
лу: «Металіст» — «Торпе.^^'
(Москва).
17.45 — Видатні
радянські композитори —•
лауреати Ленінської премії.
Д. ІІІостакович. Одинадцята
симфонія. «1905 рік». 18.40—Світ і молодь. 19.15 — Кубок
СРСР з хокею з м’ячем. Фі
нал. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Чемпіонат СРСР 3
волейболу. Чоловіки. *'\ВТОмобіліст» —«Динамо» (Мос
ковська область). 20.4.»
Народні' мелодії. 21.00
«Час». 21.35 — Короткомет
ражні художні телефільми-
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За матеріалами пе
ріодичної преси.

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.
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МУЗИЧНІ КУРИОЗИ

Американський журнал
«Тайм» побоюється, що
вдалий фільм про В.-А. Моцарта не буде популярним
серед широкої американської публіки. Журнал за-
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А ЦТ (І програма)

*яаввмі

Свого часу .італійський
співак Енцо ГіЯацці зізнав
ся журналістам, що лю
бить рано лягати спати.
Естрадні критики зауважи
ли, іцо любов до сну вико
навець проповідує своїм
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