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СУБОТНІЙ ПОСІЯТМ—В НЛЙКОРОТШІ СТРОКИ!
Засвідчимо
звитягу

Все менше днів лишає
ться до «червоно?» суботи. 
Тож кожний з них повен 
високопродуктивною пра
цею молодих виробнични
ків. До міського штабу по 
проведенню суботника 
продовжують надходити 
рапорти з трудових та уч
нівських колективів про 
підготовку до дня ударно? 
праці. Судячи з поперед
ніх підрахунків, 19 квітня 
на робочих місцях та на 
благоустрої своїх підпри
ємств і організацій пра
цюватиме понад 9 тисяч 
чоловік, у тому числі сім з 
половиною тисяч спілчан.
Комітет комсомолу Олек

сандрійського електроме
ханічного заводу рапор
тує: у суботнику візьме 
участь тисяча дев’ятсот 
комсомольців. Працюва
тимуть вони з найвищою 
продуктивністю праці і 
планують 4 тисячі карбо
ванців від освоєних 12 пе
рерахувати до фонду XII 
п’ятирічки. Крім того, час
тина комсомольців та мо
лоді працюватиме на бу
дівництві об'єктів Півден
ного мікрорайону. А 

«^бригада електромонтаж
ників радіоапаратури і 
приладів Олександра Со- 
рокуна з заводу «Авто- 
штамп» зобов’язалася у 
день суботника перевико
нати планові завдання на 
15—17 процентів. Загалом 
же у суботнику візьмуть 
участь 230 комсомольців 
підприємства.

М. ПРИСЯЖНИМ, 
заворг Олександрій
ського міськкому ком
сомолу.

Так
ВИ^бШИЛИ 
збори

Недавно в комсомоль
сько-молодіжному колек
тиві Поліни Кротової цеху 
нукурудзяних паличок за
воду продтоварів відбули
ся комсомольські збори. 
Мова йшла, зокрема, про 
участь КМК у Всесоюзно
му комуністичному субот
нику, присвяченому 116-й 
річниці від дня народжен
ня В- І. Леніна. Дівчата ви
рішили в день суботника 
виготовити і розфасувати 
550 кілограмів продукції 
при плані 480. Загалом 
внесок КМК становитиме 
539 карбованців.

Результати роботи ко
лективу, що працює за 
бригадним підрядом, за 
перший кеартал радують: 

•виробниче завдання вико
нано більш як на 120 про
центів. Недавно райком 
комсомолу вирішив вру
чити КМК вимпел «Колек
тив високо? ЯКОСТІ про
дукції». Саме ці успіхи 
дозволяють дівчатам ро
бити високі намітки на 
день суботника.

О. ПОЛІНСЬКИЙ.
Новомиргородський

Далеко за межами ра
йону знають про село Ад- 
жамку, про людей, що жи
вуть 1 працюють в місце
вому колгоспі імені Ватути
на. Щороку тут одержують 
стабільно високі врожаї 
зернових і технічних куль
тур. Успіх забезпечу? на
самперед колективний під
ряд, за яким ось ужё кіль
ка років працюють меха
нізатори.

Успішно розпочали тут 
весняно-польові роботи. 
Механізатори добре розу
міють, іцо кінцевий резуль
тат залежить не від коле
са, а від колоса. Тому 
основна увага — до якості 
робіт. Нині сіють ячмінь, 
горох, на окремих площах 
закривають вологу, готу
ють грунт під посіви цук
рового буряка. І молодь, 
що працює поруч з досвід
ченими, не підводить.

ВЕСНЯНИЙ ТЕЛЕТАЙП

Відплатить 
сторицею

Щедре весняне сонце за 
кілька днів підсушило по
ля, розташовані на пагор
бах. І вже в колгоспі 
«Дружба» розпочалися 
весняно-польові роботи.

З перших днів було взя- 
то високі темпи робіт. Так, 
одного дня було закрито 
вологу на 144 гектарах, а 
наступного — вже па 298. 
Подібна картина зростан
ня й на Інших видах робіт.

Укотре вивів свій агре
гат- в поле Анатолій Пет
рович Груша. Його добре 
знають не тільки тут, в 
колгоспі «Дружба», а й за 
межами господарства. По
над тридцять своїх трудо
вих літ працює він на кол
госпних полях. За сум
лінну прашо нагородже-

Н Л знімках: (справа) 
новачку Наталі ВЕЛИНО- 
ВІЙ довірили сівальний 
агрегат; (вгорі) кандидат 
у члени КПРС молодий ме
ханізатор Григорій СКО- 
ВЕЛЄВ працює на шліфу
ванні грунту під цукровий 
буряк; (в центрі) аджам-

Слави. У колективі пер
шої тракторної бр.тадії 
досвідчений механізатор 
служить прикладом для 
тих, хто починає свій тру
довий механізаторський 
шлях — для Леоніда /Ку- 
.пінського, Володимира Во
рони та інших.

У складі ланки, в якій 
трудиться нині А. Груша, 
також сівальниці О. Ф. 
Шевченко, Л. О. Бурав- 
чеико та тракторист А. О. 
Філопчпк, який трактором 
МТЗ-80 з культиватором 
готує площу для сівби. 
Посівний матеріал підво
зить В. П. Негара.

Прагнуть в колгоспі не 
гаяти жодної дорогоцінної 
весняної години, викори
стати кожну погожу дни
ну. Автомашини, в яких 
підвозять посівмагеріалв. 
наприклад, завантажую
ться не па початку, а в 
кіпці робочого дня. Цс лає 
можливість зранку без за
тримки доставити насіння 
в поле.

В. ТІЛЬНОВ. 

ський лелека уважно до
слухається до гуркоту мо
торів з поля; (внизу) ще 
мить — І агрегат рушить, 
наставник молоді Л. В. КО- 
ВАЛЄННО почне сівбу яч
меню.

Фото В. ГРИБА.
Кіровоградський район.

ДЕСЬ уже перед ранком 
приснився Юркові сон. 

Мовби-то йде він полем, 
а йому — ні кінця, ні краю. 
Сонце високо, навкруги— 
хліба колосяться і так на 
душі легко, що оце взяв 
би й обійняв усю землю. 
Він щосили розводить ру
ки, пригортає до грудей 
колосся... І прокидається.

— Чого тобі, синку? — 
це мати з сусідньої кімна
ти. — Наснилося що?

Юрко мовчки підходить 
до вікна, розкриває його 
навстіж, і в кімнату вриває
ться прохолода весняної 
ночі. Йому здається, що 
вона пахне дощем і розі- 
прілою землею, настоя
ною на степових вітрах. 
Весна... Двадцять друга у 
його житті.

Юрко лиш 
перші кроки 
навкруг уже 
про знатного
механізатора Артема Лав
риненко. Все своє життя 
віддав він полю, був щед
рий иа працю й на добро. 
І вдячні односельці зго-

робив свої 
по землі, а 
линула слава 
колгоспного

дом вирішили увічнити 
пам’ять хлібороба. Край 
лану звели гордий обе
ліск, а поле те стало зва
тися Лавриненковим. Се
ред тих, хто виступав тоді

ЗЕМЛЯ
в долонях

на урочистому мітингу, 
було й одинадцятилітнє 
хлоп’я — Юрко Павлище. 
Читав він нехитрого вір
ша, складеного гуртом 
вчителями й учнями. Ось 
кілька рядків з нього:

...1 буду я. як мій 
татусь,

Водити трактор 
«Беларусь».

1 заявляю на весь 
голос: 

В жнива водитиму я 
«Колос»,

Чи, може. «Пиву» 
чи СК^

Щоб не пропало
іі колоска...

І мало хто тоді міг по
думати, що ці слова бу
дуть пророчими, що ви
росте з тендітного хлопчи
ни справжній Хлібороб. А 
саме так воно і сталося...

НАШ СУЧАСНИК

МИНУЛОГО літа довело- 
ся мені побувати в 

Костомарівській восьми
річній школі. ПроходячиП 
коридором, звернув ува
гу на стенди-вистявни лі
топису трудової слави кол
госпу. Поряд з прізвища
ми прославлених на весь 
район трактористів, тва
ринників, водіїв побачив і 
Юркове Ім’я. І тут же — 
його особиста портретна

(Звнінчення на 1-й cwp.J.
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галерея. Ось він в четвер
тому класі, он — у вось
мому, а онде — вже за 
кермом трактора... На вид
ному місці — кілька вирі
зок з районної газети про 
виробничі успіхи молодо
го механізатора, поруч 
згаданий вище вірш... Го
лова колгоспу А. М. Тес
ленко сказав про хлопця 
гак: «Юрко — хлібороб, 
син хлібороба. І по крові, 
і по совісті».

Справді, Павлищі — 
прізвище в селі відоме. У 
Івана Івановича, Юрієвого 
батька, за плечима хлібо
робських років та років. 
Матір, Галину Антонівну, 
знають в Костомарівці як 
хорошу пташницю. І діти 
в батьків пішли: до роботи 
спорі, у житті , щирі.

Згадує директор Косто- 
марівської восьмирічки 
Г. П. Пінульченко: «У нас 
Юрко був майстром на всі 
руки. Треба вікно заскли
ти, стільчик полагодити — 
він тут як тут. Спершу на
віть дивувалися, що з чет
вертому—п’ятому класі 
хлоп’я може таким май
стровитим бути. В його то
неньких руках молоток 
ковальським молотом ви
давався. Аж ні, за якийсь 
час дивишся — 3 справа 
готова. А під час літніх ка
нікул працював в колгоспі 
водоносом, пастухом.
ТО ИНІ уже й не пригада- 
* * ти, коли він уперше за 
кермо трантора сів. Ще 
малюком, поки батько з 
поля не прийде, в ліжко 
не- вкладеш. А як трактор 
за вікном загуркоче, то 
вже з хаті не втримаєш. ! 
двигун його цікавить, і з 
кабіні посидіти хочеться. 
Батько в цьому ніколи хлоп
цеві не відмозляв: «Нічо
го, хай змалку вчиться. За 
плечима не носити». А Юр
ко все прагнув швидше 
підрости і щовечора зу
стрічав татуся запитанням: 
«Ну, коли вже ти мене а 
поле візьмеш?».

А через рік-другий 
стаз на 
диною.
ти, яку 
хлопця
Та найбільше любиз сиді
ти поряд з батьком в кабі
ні трактора і дивитись, як 
той працює, Іноді й сам 
пробував машину вести. 
І ось настав такий день, 
коли батько дозіриз йому 
самому борозну про
класти.

АНІКУЛИ проводив у 
полі, підміняв то од

ного, то іншого механіза
тора. Згодом любов до 
механізаторської справи 
закріпилася навчанням у 
міжшкільному навчально-

вій 
бригаді своєю лю- 
Кому ключа пода- 
гайку підкрутити— 
медом не частуй.

Іншими, люблю йти з ро
боти разом з батьком, від
чувати, що потрібен цій 
землі, що ти на ній чогось 
вартий. Оце, мабуть, і < 
моя романтика».

Розповідають про Юрія 
і таке. Якось вийшов з ла
ду його трактор. День 
клопотався біля нього, 
втомився. Думками вже 
був біля сільського клубу 
в.гурті ровесників. Але за 

перемагаючи в соціаліс- кілька хвилин до закінчен- 
тичному змаганні й наба
гато досвідченіших трак
тористів. Ось і недавно ви
боров право підписати 
трудовий рапорт XXVI! 
з’їзду партії від імені ком
сомольської організації 
району. Юрієвий портрет

виробничому комбінаті, де 
опановував трактор ще й 
за допомогою підручників 
та педагогів. Пригадує, як 
радів, коли разом з ате
статом про середню осві
ту одержав і посвідчення 
тракториста.

За цей час з працьови
того школяра виріс знаю
чий свою справу механі
затор. Не раз доводив він 
своє хліборобське вміння,

ЗЕМЛЯ
В ДОЛОНЯХ
— на районній Дошці по
шани.

Але, як і раніше, дуже 
любить працювати поряд 
з батьком. З них разом, до 
речі, І робота веселіше 
йде. Бачачи це, правління 
колгоспу вирішило довіри
ти Павлищам під особисту 
відповідальність вирощу
вання цукровик буряків. 
Плантації, на яких вони 
працюють — як у добро
го господаря. Вчасно об
роблені, доглянуті. І вро
жаї дають непогані. Ни
нішнього року батько з 
сином вирішили одержати 
з кожного гектара не мен
ше 300 центнерів коренів.

«Щось є в цьому хлоп
цеві од землі», — кажуть 
про Юрія односельці. 
Живе в ньому отой хлібо
робський неспокій, ЩО 
змушує віддавати полю всі 
свої сили, вміння... Запи
тав у нього про механіза
торську романтику. Він 
посміхнувся і за хвильку 
мовив: «А чого ж, е і це. 
Та тільки зрозуміти її го
ден лише той, хто про
йшов через труднощі на
шої справи. Бувало, так 
втомишся, що й рук не 
чуєш. А своє діло робиш. 
Бо земля є земля. Вона 
слабкості не простить. Я 
міг би, звичайно, розповіс
ти й про степові ранки, 
літні ночі... Все це пра
вильно. Та найбільше люб
лю я працювати поряд з 
такими людьми, як Сергій 
Григорович Черняев, Ми
кола Артемович Різноокий, 

ня робочого дня з май
стерню заглянув бригадир: 
«Хлопці в полі геть закру
тилися. Сівба передихнути 
не дає. Думаємо нічну 
зміну організувати. Ти і'...? 
Примушувати не буду ■— 
не маю права»...

йк?

обідом повернувся 
до майстерні і за

Юрій залишився. І тіль
ки коли сільські півні ОГО
ЛОСИЛИ про народження 
нового дня, сівачі годинку 
перепочили. Потім знову 
працювали, як кажуть, до 
сьомого поту. І лише дЄсь 
перед 
Юрій 
кінчив ремонт свого трак
тора. ‘
Т/* ОЛИ мова заходить про 

героя нашого часу, то 
нерідко уявляють його 
якимось всесильним, лег
ко долаючим життєві пе
решкоди. Напевне, все ж 
таки хороша людина по
винна бути насамперед 
доброю. Юрій — з таких. 
Якось, в розпал польових 
робіт дзі дикі кізки потра
пили під косарку. Одна 
загинула, що викликало в 
серці юнака чимало жа
лю, іншу забраз додому. 
Доглядаз, виходжував... 
Нині вона, може, гуляє 
навколишніми степами.

А що ж до конфліктів, 
то були вони і в Юрієвому 
житті. Та завжди голов
ною хлопцевою силою 
ставало добро. Так сталося 
й того разу, коли мали 
розпочати бурякові жнива. 
Сусідня бригада, головний 
суперник по змаганню, 
вже працювала повним 
ходом. А Павлищі були 
зайняті на інших роботах. 
Кілька разів юнак підхо
див до керівників трак
торної: «Пустіть на буря
ки. Час втратимо — не до
женемо!». Його звспокою- 

вали. Пізніше, коли поста
ло питання — бути чи не 
бути бригаді першою в 
змаганні, — просили: «Мо
же, піднажмеш!». Тоді міг 
би запротестувати, навіть 
відмовитись, нагадавши, 
хто винуватець зволікання. 
Та Юрій не сказаз нічого. 
Мабуть, подумав про честь 
бригади, яка вже днів на 
п’ять зідставала від сусі
дів, про зиму, котра обі
цяла бути ранньою, про 
землю...

Потрудилися вони з бать, 
ком від душі. Щодня ви
копували буряки на 7—9 
гектарах. І таки наздогна- 
пи суперників, а потім ви
йшли вперед. Що не кажи, 
а Павлищі більш до діла 
здатні, ніж до слів.

Особливе місце а його 
житті займає техніка Про
фесія в цьому «винна», чи 
що інше — це вже хто як 
подивиться. Та тільки мо
тоцикла свого він пере
брав кілька разів до ос
таннього гвинтика. Навіть 
цілком справного. І таєм
ниці тут ніякої немає: ваб
лять хлопця механізми, 
все прагне зрозуміти, кож
ну детальку душею від
чути. А що вже трактора, 
того на власних мозолях 
вивчав. Зовсім недавно 
одержав нового ДТ-75. 
Красень.

[ПАНУЮТЬ хлопця в се- 
лі. І молодь, і люди 

старші. В комсомольський 
комітет обрали, довірили 
фізкультуру і спорт в кол
госпі пропагувати. Ущіль
нився день. Та нічого, 
справляється. Останнім ча
сом популярними з Косто
марівці стали футбол, во
лейбол, пробували і хо
кейні змагання на замерз
лому ставку організувати...

А ще Юрій — депутат 
сільської Ради. За добро
ту і щедрість душевну, за 
справедливість довірила 
громада йому цей почес
ний пост...

Йдемо сільською вули
цею. Юрка тут всі знають, 
вітаються. Молодші — із 
захопленням, старші — як 
з рівним. Що правда, то 
правда: шана не за літа, а 
за діла дається. І ще. ма
буть, за вірність отчому 
дому, землі,.яка зростила. 
Він немов угадує мої дум
ки, нагинається і набирає 
край чийогось квітника 
пригорщу чорнозему: «Ди
вись, — вдихнув на повні 
груди, — оживає потроху... 
Скоро в поле...».

Земля пахла весною і 
добрими людськими доло
нями.

О. ГАВРИЛЕНКО. 
Колгосп імені Шевченка, 
Бобринецький район.

«АВАНГАРД -
ЧОРНЕ
МОРЕ»

Змагання комсомоль
ських організацій за гідну 
зустріч XIII з'їзду Болгар
ської Компартії внесло 
живий струмінь у діяль
ність молодіжних трудо
вик колективів. Чимало з 
них, зокрема, на заводах 
високовольтної апаратури 
в м. Толбухінї, електроме
ханічному'— в м. ІПабла, 
у підрозділах Балчицько- 
го та Каваряенського АПК 
достроково викопали свої 
передз’їздівські соціаліс
тичні зобов’язання. До 
дня відкриття республі
канського форуму кому
ністів сто дівчат і юнаків 
за путівками окружкому 
ДКСМ почали працювати 
на тваринницьких комп
лексах у селах Добруджі.

Під комсомольський 
контроль узято в окрузі 
впровадження новатор
ських розробок інженерів 
і робітників — членів мо
лодіжних клубів науково- 
технічної творчості. Ок
ружком ДКСМ бере діяль
ну участь у роботі пово- 
створеної регіональної ор
ганізації «Авангард — 
Чорне море» округів Пів
нічно-східної Болгарії, в 
тому числі Толбухінсько- 
го. Завдання цієї органі
зації — прискорити впро
вадження винаходів і но
винок техніки.

КОНКУРС 
ЧИТАЦЬКОГО
ЛИСТА
Редколегія молодіжного 

видання «Пламек» толбу- 
хінської окружної газети 
«Добруджанска трибуна» 
оголосила конкурс на най
цікавіший лист читача в 
1986 році — без обмежен
ня тематики. В зверненні 
до читачів редколегія вка
зує: писати можна про 
все, що хвилює та цікавить 
молодь Добруджі. Найці
кавіші листи буде опублі
ковано, а їхніх авторів — 
премійовано наприкінці ро
ку.

Ось кілька рядків із 
листа десяти молодих лю-

Гряну
POBECHUR9
V J 7 .1 - І Ь ї \ Л

дей з села Люляково^рід 
імені яких його на/Жав 
Атанас Іванов):

«Професії у нас різні, а 
об'єднує нас одне бажан
ня — одружитися... Мож
ливо, варто було хоча б □ 
окружному центрі мати 
клуб знайомств молодих 
людей».

У редакційній примітці 
до цього листа відзначено 
актуальність питання, кот
ре порушили люляківці й 
висловлено сподівання на 
коментарі громадських ор
ганізацій, всіх читачів,

«ЛЮДИ, | 
новини, 
ФАКТИ»

Під цією рубрикою мо- 
лодІисне видання «Пламек* 
висвітлює події внутріш
нього та міжнародного 
життя, котрі являють не
абиякий інтерес для чис
ленних читачів. Багатьох з 
них зацікавили, зокрема, 
повідомлення про те, як 
комп’ютер «Правець» став 
надійним помічником мо
лодих тваринників молоч
нотоварної ферми АПК 
м. Брсгово Видіїнського 
округу НРБ. про новий лі
так з синтетичних мате
ріалів, споруджений кон
структорами японського 
інституту аеронавтики (ва
га літака 120 кілограмів) 
тощо.

Повчальні й розповіді 
про дослідження хвороби 
зубів ученими’ Латв'лЧрої 
академії наук та про ста
ровинні книгосховища. 
«Бібліотека» в буквально
му перекладі з грецької 
мови означає «Книжкова 
шафа». Перша така при
ватна «шафа» належала 
Арістотелю в древній Гре
ції. 117 тисяч томів мав 
правитель Персії Абдула 
Касем Ісмаїл (938 — 
995 рр.).

Добірну за матеріала
ми топбухінської ок
ружної газети «Доб
руджанска трибуна» 
підготував Н. ДОБРІМ.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

І

спеціалістами

Нотатки із зустрічі чле
нів комсомольсько-моло
діжного магазину № 32 Кі
ровоградського міського 
Об’єднання «Промтовари» 
з працівниками управлін
ня торгівлі облвиконкому, 
керівниками оптових під
приємств, 
підприємств легкої про
мисловості, працівниками 
Обкому комсомолу. 
ЗАПИТАННЯ, винесене 

в заголовок, безпереч
но надто категоричне. То
вари для молоді в магази
ні е 1 в найкращі місяці 
комсомольці торговельно
го підприємства перевико-■ 
кують план товарообі
гу. А план у магазину чи

маленький — близько двох
сот тисяч карбованців.

Та все ж цс категоричне 
Запитання тривожно про
звучало з уст багатьох 
учасників зустрічі.

Спеціалізовані молодіж
ні магазппн сьогодні не 
новина. Вони вже є у май-

мося цього слова) одяг, 
взуття, галантерею. На
віть більше того — ви
ховувати високі естетичні 
смаки. Бо одягатися теж 
треба вміти. А. П. Чехов • 
це випадково у відомій - 
фразі про красу людську 
ставить людині в обов’я
зок і красиво одягатись. 
Молодій людині тим біль
ше.

«Товари для молоді» бу
ли відкриті торік у верес
ні. Наша газета повідом* 
ляла про це, схвально оці
нила його появу в облас
ному центрі і завідуюча 
магазином II. П. Лозова 
тоді оптимістично диви
лась у майбутнє.

Та минуло лише півроку, 
а в магазині уже мовиться 
про розтоварювання. Тоб-- 
то, про завантаження під
собних приміщень товара- 

: ми, які не користуються
, , . . попитом 7 населення, на-
. же всіх обласних центрах. самперед — у молоді.

Чому так? Ось як на це • 
Запитання намагались зна
йти відповідь учасники зу-

Назвп їхні різні, але при
значення одне — запропо- 
йуватп гопакам і дівчатам

Чи є в магазині «Товари для молоді*
О. В. СТУДЕНЕЦЬ, ди

ректор Кіровоградського 
міського об’єднання «Пром
товари»:

— Щоб задовольнити 
зрослі вимоги молодих■ 
покупців, щоб викопувати 
клани товарообігу, тре
ба творчо працювати І 
нам, і працівникам легкої 
промисловості та торго
вельних баз.

Візьмемо такий простий 
приклад. Магазинові за
плановано протягом року 
продати взуття на 800 ти
сяч карбованців. Це — ба: 
гато. Для порівняння: це 
більше третини всього пла- 

■ нового товарообігу. Чп 
по силі це магазинові? 
Так, але при умові, 

; РОЗШИРИТЬСЯ 
взуття, підніметься 
якість. Майже у всіх мага
зинах республіки, куди міг 
їздили за досвідом, асор
тимент значно ширший. У 
нас, для прикладу; на дру, 
ге півріччя зимового взу’т-

• тя лише одна позиція.'Те 
< Ж саме і з жіночим взут- ■■ 

що 
асортимент 

його •

магазинові сучасне модне 
взуття, то його дуже ма
ло. Не так давно, напри
клад, БО пар жіночих туф- 
лів вистачило нам лише’ на 
три години торгівлі.

Високим попитом у рес
публіці користуються жі- 

. ночі пальта Кіровоград
ського швейного виробни
чого об’єднання, але в ма
газин «Товари для молоді» 
.цих пальт потрапляє мало, 
і нічого не обіцяють на 
перспективу.

Н- П. ЛОЗОВА, завідую
ча магазином «Товари для 
молоді»:

— До нас ще й досі іпо- 
ді заходять робити покуп
ки молодожони. Пояснює
мо, що не в той магазин 
вони потрапили. А самі со-.- 
бі відзначаємо: магазин 
ще не завоював авторите
ту. І хіба найголовніша 
причина, що мало часу 
минуло від вересня?

Треба говорити сьогодні- 
про те, що ще не всі това
ри з індексом «Мол» (мо- : 
лодіщна мода) потрапля- 

наша вина, що не завжди 
вчасно забираємо такі то
вари, і працівників торго
вельних баз, бо нерідко то
вари йдуть в інші магази
ни. Та ще більше хочеться 
сказати про те, що поло
вина товарів із згаданим 
індексом не відповідають 
вимогам часу.

Скажемо прямо: хлопців 
і дівчат ціна товарів не 
цікавить. Головне—-якість. 
Коли покупець не знахо
дить потрібної покупки в 
пас, то в кращому випад
ку він іде в ательє інди
відуального пошиття, в 
гіршому — купує з рук у 
кілька разів дорожчі ре
чі закордонні, сприяючи 
спекулянтам і фарцовщи
кам...

Треба, щоб наші вітчиз
няні товари легкої про
мисловості нічим не посту
пались перед закордонни
ми. Поки що маємо про
тилежне: недавно мага
зин отримав 50 пар взут
тя Хустської взуттєвої 
фабрики — 39 із них бра-

С. С. БУЗЬКО, директор 
оптово-роздрібного об’єд
нання фірми «Одяг»:

— Справді, нам треба 
повернутися лицем -до 
молоді. Та дозволю собі 
не зовсім погодитись із 
завідуючою магазином в 
тому, що «хлопців і дів
чат ціна товарів не ціка
вить». Може, це й так, але 
так не повинно бути, то
му наша промисловість 
має випускати речі якісні, 
красиві і в той же час не
дорогі. Підлітків не ціка
вить ціна, але ми, батьки, 
знаємо ціну імпортних то 
варів добре...

Легка промисловці 
республіки перебудує 
ться. Якість зараз — ге 
ловке. 1 наша місцева те 
кож не повинна відстав« 
ти. Кіровоградське швей 
не внробапче об'єднання 
наприклад, сьогодні ви 
Пускає п'ять моделей одя 
гу з індексом «Мол», і 
швейне виробниче об’е.з 
нация «Україна», де щигот 
жіночі цлатгя. — жодної
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Кіноекран квітня
4 квітня 1986 року у кі

нотеатрах «Комсомолець» 
і «Ятрань» (Кіровоград), 
«Жовтень» (Олександрія), 
імені Шевченка (Світло- 
водськ), імені Довженка 
(Новоукраїнка), імені Га- 
гаріна (Гайворон) відбу
лася Республіканська пре
м’єра нового художнього 
політичного фільму «Ми 
звинувачуємо», яку поста
вив один з найстарших 
українських кінорежисе
рів, народний артист СРСР 
Тимофій Васильович Лев- 
чук.

Нова політична Картина 
Т. В. Левчука «Ми звину
вачуємо» розповідає про 
подію, що схвилювала 
мільйони людей на всіх 
континентах. Першого 
травня 1960 року, напере- 

» Модні зустрічі глав урядів 
великих держав, яка мала 
відіграти значну роль у 
Пом’якшенні міжнародної 
обстановки, США здійсни
ли провокаційну політичну 
акцію: американський лі- 
так-шпигун «Локхід У-2» 
порушив кордон Радян- 
ського Союзу. Так було 
здійснено політичний зло
чин проти людства і миру. 
Суд над пілотом Пауер- 
сом мав великий 
родини політичний резо
нанс.

Фільм поставлено за 
сценарієм Бориса Аптоно- 
ва та Івана Менджериць- 
кого. Глибокий, 
гранніїй образ 
ного 
Р.
рив

міжна-

прокурора
А. Руденка 

заслужений артист 
РРФСР Сергій Яковлєв. У 
фільмі також 
Р. Сабуліс

багато-
генералі»-

СРСР вішали на .долю
ста о-

знімалнся
(Пауерс),

Е. Радзіня (мати Пауср- 
са), М. Лебедев (Ензеїі- 
хауер), М. Засухін (Алей 
Даллес) та інші.

На кіностудії «Мос- 
фільм» режисер Ірина По- 
плавська за сценарієм, 
який вона написала разом 
з Василем Соловйовим, по
ставила фільм «Матвієва 
радість». Це їхня друга 
спільна робота (перший 
фільм називався «Василь і 
Василина»). Вона присвя
чена російським корабе
лам і мореплавцям. За 
жанром це народна притча 
про «житіє» російського 
майстра Матвія, що хотів 
стати хазяїном, незалеж
ним і самостійним, само- 
зреченою працею зароб
ляючи гроші на придбання 
власної шхуни. Та, мабуть 
будував би він її до кінця 
днів своїх, якби не пере
мога Великої Жовтневої 
соціалістичної революції...

Фільм поставлено за мо
тивами оповідання Бориса 
Шергіна. його твори прой
няті святою любов’ю до 
Росії, її Півночі, сповнені 
справжньою людяністю.

знімалися 
Б-. Галкін, 
М. Булга - 

У стрічці 
Р. Адомайтіс, 
М. Трофимов, 
кова.

Кінофільм «Зустрінемо
ся в метро» поставив па 
кіностудії «Леііфільм» ре- 

■ жисер Віктор Соколов за 
сценарієм, який він напи
сав спільно з Альбіною 
Шульгіною. Йдеться про 
суворі випробування, що 

москов
ських метробудіве.тьиикГв, 
котрі напередодні віийіі 
приїхали в Ленінград. Але 
замість метро довело-.я їм 
прокладати легендарну До-

рогу Життя, яка з’єднала 
блокадне місто із Великою 
землею.

У фільмі знялися по? 
пулярні актори Петро 
Всльямїнрв, Ліліта Озолі- 
ня, Віктор Шульгін та ін
ші.

Нашим кіноглядачам 
добре відомі кінофільми, 
поставлені кінорежисером 
Олексієм Германом. Стріч
ки «Двадцять днів без 
війни», «Мій друг Іван 
Лапшин», одразу після ви
ходу, па екрани приверну
ли до себе увагу глядачів 
особливим, властивим тіль
ки цьому режисерові ав
торським баченням. Його 
нова картина «Перевірка 
на дорогах» підтверджує 
цю думку й дозволяє го
ворити про кінематограф 
Олексія Германа.

«За мотивами воєнної 
прози Юрія Германа» — 
читаємо міі в титрах кар
тини. Основний твір, на 
який опирався при поста
новці фільму Олексій Гер
ман, син письменника, — 
це повість «Операція «З 
Новим роком». І хоча П 
сіожеТ — драматичний епі
зод із життя партизан
ського загону — зазнав на 
екрані значних змін, ре
жисер зумів ’зберегти най
головніше — поетику по
вісті.'

Образ командира пар- 
яванського загону ство
рив у фільмі народний ар
тист СРСР Ролан БикоЗ, 
Інші ролі виконували 
А. Єблрніции, В. Зама її- 
ськии, Ф. Одинокое. •

І. ПІДОПРИГОРА.
На знімну: цадр а 

фільму «Ми звинувачуємо-?.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ЗДОРОВ^7 КВІТНЯ

Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

. ДЮСШ облепортномітату. Тут, у плавальному басейні, часто тренуються школя- 
Р'3 « льсьних шкіл. Приїздять сюди і учні молодших класів Маловисківсьної 
С.Ш № 4. Вчителі фізвиховання В. В, АВРУНОВ, В. В. ТОПЧІЙ, отримавши консуль
тації в методичному центрі ДЮСШ. порадившись з досвідченими тренерами з пла
вання, починають урок.

М. Кіровоград.

■ ■
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ПОСТ БАДЬОРОСТІ «МК»

ЯК ПІДРОСТИ
ЗВИЧАЙНО, ріст не ви

значає краси тіла лю- 
Ідини. Важливо, передусім, 

те, щоб зоно було пропор
ційним, аби ви не були ду
же повні чи надто худими. 
Тут варто навіть підкрес
лити те, що повновиді 
здаються нижчими.

Правильна осанка ви
робляється завдяки фізич
ним вправам. Красиво то
ді, коли тіло випрямлене, 
плечі відведені назад, го
лова піднята/ 
тягнутий. Гарна 
бить людину

’ стрункішою.
Про есе це

живіт під- 
осанка ро-

■ вищою,

довідався 
кіроаоградець Леонід Сп
лін, завітавши до кон
сультаційного пункту об-
ласної ради ДСТ «Колос» 
(вулиця Яновського, 65/52).

...Простора світла кім
ната. На столах книги, 
журнали, на стінах плака
ти, діаграми, інші матеріа
ли, з допомогою яких аи 
можете підготуватися до 
лекції з питань медичного 
контролю, вибрати спеці
альний комплекс вправ з 
виробничої гімнастики для 
водія автомашини чи дояр
ки, зварювальника чи бу
дівельника, прочитати ці-

Ще більше хлопчиків та
1 дівчаток з’явилося на іг- 
’ рових майданчиках дитячо- 
і підліткозого спортивно- 

технічного клубу «Зіроч
ка» (виробниче об'єднай-

; ня по сівалках «Червона 
зірка»). — почалися ма- 

Махно. — 
постійно 

методич- 
допомога

каву розповідь фахівця 
про те, як самостійно за
гартувати себе фізично.

— Створюючи консульт- 
пункт, ми передбачили 
цим самим багато чого,— 
говорить голова облради 
«Колоса» Ю. І. 
Передусім тут 
подаватиметься 
на і практична 
колективам фізкультури з 
таких' розділів масової 
фізкультурно - оздоровчої 
роботи, як виробнича гім- ' 
настика, підготовка до 
складання нормативів 
комплексу ГПО, організа
ції груп здоров'я, оздо
ровчого бігу, секцій туриз
му, пропаганди фізкульту
ри і спорту. Не треба бу
де влаштовувати часто се
мінари інструкторів по 
спорту. Той, хто не має ще 
досвіду в своїй справі, мо
же прийти чи приїхати до 
нас з села, вибрати для 
себе необхідну методичну 
літературу, а наші фахівці 
порадять йому, як скласти 
план роботи колективу 
фізкультури, секції, як 
провести змагання, як об
ладнати спортмайданчик, 
гімнастичне містечко чи 
«стежку здоров'я». Є у 

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

По-сові весняні старти, 
повнилися футбольна і те
нісна секції групи ГПО.

Відбулася зустріч з хо
кеїстами «Зірочки», які 
повернулися з республі
канського турніру.на приз 
клубу ЦК ВЛКСМ «Золота

. • досвід 
колективів фіз- 

спортклубівд 
!з по

нас сценарії проведення 
вечорів спортивної слази4 
спортивних свят, змагань' 
на призи героїв-зомляків4 
інших турнірів. Є друкова
ні матеріали про 
кращих 
культури, 
тренерів, інструкторів 
спорту.

Консультпункт почав 
працювати на початку мі
сяця. Прийшли сюди пер
ші відвідувачі. Завідуюча 
організаційним відділом 
облради «Колоса» іК. В. 
Колісник зробила -^ерші 
записи в щоденнику: 2 
квітня тут побувала ін
структор по спорту .- кол
госпу імені Фрунзе'Кіро
воградського району
М. Шевченко. І .хоч Ивона 
досвідчений . фізкультур
ний активіст, мас івищу 
освіту (закінчила факуль
тет фізвиховання педінсти
туту), проте за.-годину пе
ребування на консулы* 
пункті взяла для себе чи< 
мало — довідалась про 
нові види організації до
звілля молоді з культурно- 
спортивних центрах,' піді
брала матеріали для. кім
нати спортивної слави, 
ознайомилась з положен
ням про огляд-конкурс не 
краще спортивне село.

Консультпункт діє. Кон- 
сультпункт радить, як по- 
дарувати вам здоров’я, 
бадьорість.

Наш кор.

шайба»? Там, у Донецьку,, 
знову відзначились два на'і 
ші лідери Сергій Демчен- 
ко та Сергій Бабін. «Зі
рочка» виграла в сєвєрО4 
донецьких і' львівський 
спортсменів. З 20 команД 
— вона шоста.’ і

А. ДОЛГУШЕЗА, 
методист-клубу юник 
техніків виробничого 
об’єднання по сівал
ках «Червона зірка».

* для молоді товари?
для такого спеціалізова
ного магазину на торго
вельних базах треба від
бирати представникам ма
газину «Товари для моло
ді», бо ви найкраще знає
те смаки й запити моло
дих. І в той же час пере
кривати дорогу товарам, 
які не користуються по
витом.

К. П. ГНАТІОК, голов
ний товарознавець оптово- 
роздрібного об’єднання 
фірми «Взуття»:

— Так, від ініціативи 
працівників магазину за
лежить багато. Адже й я 
не раз турбувала: приїдь
те, дівчата, виберіть собі 
товари — ніхто не обі
звався.

Дійсно, якість взуття 
фабрик вітчизняного ви
робництва ще низька. Вар
то лише навести цифру, 
що за перші два місяці 
цього року ми повернули 
фабрикам неякісного взут
тя на 300 тисяч карбован
ців.

У червні в Києві відбу- 

півлі товарів на наступний 
рік. Хочеться, аби ' туди 
потрапив представник ма
газину «Товари для моло
ді», бо про проблеми мо
лодіжного взуття слід го
ворити на республікан
ському рівні.

Наталя КУЗНЕЦОВА, 
інструктор обкому комсо
молу:

— Взимку в УТО, у взут
тєвих магазинах торгува
ли симпатичними модними 
жіночими чобітками львів
ської фабрики «Прогрес». 
Майже у всіх магазинах 
торгували, тільки не в «То
варах для молоді». Таких 
прикладів можна було б 
навести чимало...

К. П. ГНАТЮК:
— Бо у «Будинок взут

тя» ніхто не звертався. 
Взагалі нам треба налаго
дити взаємний контакт.

Г. М. ВАН І НА. інженер- 
конструктор Кіровоград
ського швейного виробни
чого об’єднання:

— Ми постійно вивчає
мо зайптп молоді,: бо цс 

перебільшую: наші моделі 
жіночих пальт ціняться в 
республіці. Але ось такий 
парадокс: щороку респуб
ліканська художня рада 
аплодує нашим моделям, а 
в магазині «Товари для 
молоді» вони ' залежую

ться. Ми чекаємо в гості 
представника магазину з 
добрим молодіжним сма
ком.

Л. М. ЛИТОВЧЕНКО, 
виконуюча обов’язки ди
ректора швейного вироб
ничого об’єднання «Украї
на»:

— Часто ми працюємо 
наосліп — шиємо товари, 
не знаючи, потрібні вони 
людям чи ні. Тому про
понуємо ось що: отримав-, 
шп затверджену модель,• 
ми можемо виготовити, 
один екземпляр і вистави
ти його в магазині для > 
огляду, під склом — якщо 
вона знайде свого покуп
ця, то лиш тоді починати 
серійне'виробництво. Тану 
практику я: спостерігала в-;

ЗА ПІВРОКУ представ
ника молодіжного ма- 

сазпну їздили за. досвідом 
до колег у Херсон, Мико
лаїв,- Чернігів, Черкаси. 
Висновок- після поїздок 
зробили один: для того, 
щоб покупець не розчару
вався в магазині, треба 
працювати творчо.

Пропозицій щодо поліп
шення роботи магазину 
«Товари для молоді» учас
ники зустрічі- висловили • 
багато. І можливості для 
цього — необмежені. Ма
газин готовий сьогодні - 
працювати за тематикою: 
наприклад. пропонувати 
товари молоді перед ви
пускними вечорами. Бо за 
нинішньої практики не ди
во, іцо вже весна в розпа
лі, а магазин продовжує 
торгувати зимовим ОДЯ
ГОМ; Але без тісного кон
такту з постачальниками 
цієї проблеми не розв’я
зати.

Є в магазині демонстра-; 
цінний подіум, проте чи не 
вперше за півроку дсмои- 
йЙЙШШМВНІІЙаШйІЙ 

одягу під час цієї зустрі
чі. А треба було’ б такі 
демонстрації влаштовува
ти регулярно, запрошуючи, 
модельєрів, інших спеціа.т. 
лісл.ів. Аудиторія завжди 
збереться на такі заходи, 
під. час яких молодь мог-. 
ла б познайомитись і з но
винками,' отримати кон
сультацію, запропонувати, 
подискутувати.

. Уклав /магазин до/ 
говір із. середньою школою. 
№ 32 на професійну орієн
тацію. І тут саме раз 
влаштувати демонструван
ня моделей старшокласни
кам. Це й переконлива агі
тація за професію продав
ця, і виховання .естетичних 
смаків у молоді. Подібні 
заходи можна бу.ло б про
водити спільно з культос
вітніми закладами — під 
час цікавих зустрічей, ди
скотек.

Висловлювались також 
•пропозиції, щоб у магази
ні чергували у визначені 
дні спеціалісти різних під
приємств легкої промисло
вості, давали консульта
ції, як це практикується у- 
Черкасах. ’

Бажає кращого й оформ
ления магазині', обладнан- 

,нестандартне,, адже й са^ 
магазин ’ 'нестандартний, 
Винахідникам, дизайнерам 
тут широке . прле ДІЯЛЬї 
посту. ...

Секретар обкому, комсо» 
молу Павло МАЛИЙ н» 
зустрічі висловив спільну 
думку:

— Продавцям, треба вич 
вчати запити молоді, про« 
водити анкетування, ПрОї 
катувати добр.і смаки 8 
таврувати бракоробів. Мц 
всі повинні розглядати мат 
газип «Товари для молоді* 
як центр естетичного ВИХО». 
вапни юнаків і дівчат. Са< 
мс він має зробити багаті 
в тому плані, щоб зниклі 
такс явище (про нього нам 
доводиться нерідко гово« 
рити), як схиляння перед 
імпортними речами.

В. БОНДАР, І 
спецкор «Молодогб ’ 
комунара».

ВІД РЕДАКЦІЇ. Розмові» 
вийшла конкретна, серйоз« 
на, ділова. Зі сподівання* 
ми, що за словом будут# 
такі ж конкретні справи. 
Час покаже. Через півроку 
представник редакції заві* 
тає в магазин «Товари дли 
молоді» із запитанням, ви* 
несеним у заголовок ціе?



«Молодий комунар»

Щасливих
подорожей!
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Подорожі, походи, екс
курсії стали улюбленим 
видом відпочинку молоді, 
прикметою радянського 
способу життя. Цс яскра
во підтвердив організова
ний працівниками облас
ної ради по туризму та 
екскурсіях ярмарок про
дажу путівок. Сотні кіро- 
воградців, гостей міста 
прийшли того дня до Па
лацу культури імені Жовт
ня, щоб взяти участь у 
ярмарку.

Як же розвивається ту
ристський рух на Кірово- 
градщині? Які нові марш
рути запропонують орга
нізатори нинішнього сезо
ну? На це питання ми по
просили відповісти стар
шого інструктора обласної 
ради по туризму та екскур
сіях В. Г. Терсхову:

— Щороку тільки на 
арендованих базах Криму, 
Чорноморського узбереж
жя Кавказу, в Одесі, 
Єсентуках, у Карпатах 
відпочиває понад шість 
тисяч кіровоградців, ще 
шість тисяч здійснюють 
подорожі на туристських 
поїздах. Це переважно 
молодь, комсомольці. Тож 
туризм, екскурсії ми роз
глядаємо як впливовий за
сіб виховної, культурно- 
масової роботи. Удоскона
люємо екскурсійне обслу
говування. Вже освоїли 
майже 50 всесоюзних та 
місцевих маршрутів. Але 
вважаємо, що цього педо-. 
сить. Тож потурбувалися 
й про нові: «Від Москви— 
—до Новгорода», «Гуцуль
ські, полонини», «По Біло
русії й Україні», «Чорне 
морс — Прикарпаття». Від
відувачі охоче купують 
путівки за цими маршру
тами.

Рекламування всіх марш
рутів велось на високому 
рівні. Періодично по.радіо 
повторювалася інформа
ція, відвідувачі могли ді
знатися про особливості 
кожного з численних листі
вок, буклетів, стендів...

Комсомолець Ігор Ти
щенко, робітник заводу 
радіовиробів, скажімо, 
прийшов допомогти при
дбати путівку своїй мате
рі Лідії Григорівні. Чітка 
інформація про маршрути 
дозволила швидко знайти 
потрібну адресу — Адлер. 
Але юнак підшукав і для 
себе путівку, про яку 
мріяв. Здійснить подорож 
па теплоході «Адмірал На- 
хімов».

Старший науковий спів
робітник КІСМу В. Цьома 
хотів придбати сімейну 
путівку для відпочинку на 
морі. Володимир задово
лений: була навіть мож
ливість вибирати — відпо
чивати в Криму чи па Кав
казькому узбережжі.

Того дня обласна рада 
по туризму та екскурсіях, 
Кіровогоадське бюпо по
дорожей та екскурсій укла
ли десятки договорів \ з 
профспілковими коміте
тами підприємств, установ 
міста. Для відвідувачів 
ярмарку було організова
но виставку-продаж ту
ристської літератури, рек
ламних плакатів. Бажаючі 
здійснили екскурсію «Єли- 
саветград •— у минулому, 
Кіровоград — сьогодні».

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

СТОРІНКА ВИХІДНОГО ДНЯ

ОЛИ вперше почула 
** про Є. Леонова? Ба
гато років тому. Пам’я
таю фотографію симпа
тичного товстунчика з 
добрими і веселими очи
ма. Молодий актор'Євген 
Леонов у ролі «кузена з 
Житомира» Ларіосика з 
вистави «Дні Турбіннх» 
за п’єсою М. Булгакова. 
Відверто кажучи, уявити 
собі Леонова — Ларіоси
ка я змогла лише після 
того, як у відомому те
лефільмі цю роль зіграв 
Сергій Іванов. А й справ
ді, наївний і недалекий 
житомирський родич бла
городного сімейства Тур
біннх ніби створений для 
Є. Леонова, яким ми пі
знали його трохи згодом, 
у комедійних фільмах чи 
в комедійних ролях сер
йозних фільмів. До речі, 
його довго бачили лише 
комедійним актором і ба
гато з тих «серйозних» 
фільмів у своїй «не лсо- 
иовській» основі були 
просто нудними. Не буду 
пригадувати ці фільми, 
все одно в пам'яті
плутається до тих пір, 
коли Леонов зіграв тра
гічну роль Федора Ши- 
балка у фільмі «Донська 
повість» за М. Шолохо- 
внм. Артист зіграв тра
гедію маленької людини, 
якій довелось вершити 
великі діла. За приват
ною історією червоноар- 
мійця Шпбалка вгадува
лась історія людини но
вої доби, якій доводилось 
робити вибір. Федір Ши- 
балок, як і Марютка з 
оповідання Б. Лаврепьо- 
ва «Сорок перший», на
ступав па горло власній 
пісні. Леонов зовсім не 
грав просвітлення героя 
у фіналі, коли він, при
тискуючи до грудей дитя

і гвинтівку, дивився па 
нас сумно і втомлено. 
Але спостерігаючи за 
ним, кожен розумів, ЩО 
це був той вирішальний 
момент у житті людини, 
коли й виявляється її 
справжня сутність і міць.

Роль Шпбалка давала 
змогу чекати, іцо в біо
графії Леонова почнеть-

гаузена лікаря Бенжаме
на. У фільмі «Міміко» 
Леонов знову зіграв не
величку, але значну для 
сюжетного ходу роль 
людини, що виручає з бі
ди Валіко Мізандарі. А 
у фільмі Данелії «Афо
ня» герои Леонова знову 
ж таив, як і в «Міміно», 
допомагає п’яничці Афа-

все

Євген ЛЕОНОВ:
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МОЛОДІЙ 
ГОСПОДИНІ

Смак меду
До чаю’ Мбікна подати 

печиво чи тістечка, купле
ні в «Кулінарії». Але ж 
іноді хочеться господині 
чимось «своїм» почастува
ти домашніх. Давайте по
дамо до столу «печиво в 
гарячому вигляді». Спосіб 
приготування його прос-

тий. потрібно взяти: 250 
грамів меду, 50 грамів цук
ру, 150 грамів мигдалю 
(можна горіхів). 250 грамів 
борошна, корицю.

Мед трохи підігріти, до
дати цукор, дрібний миг
даль (горіхи), борошно І 
півчайної ложки кориці. 
Зробити густе тісто, потім 

' розкатати його ) 
Із товстого шару 
ними формочками виріза
ти кружечки, покласти на 
лист і випікати 15—20 хви
лин. На стіл подавати в 
гарячому вигляді.

свого майже постійного 
(но фільмах Г. Данелії) 
партнера Євгена Леоно
ва.

Серед персонажів Ле
онова є драматичні (на
приклад, у фільмі «Біло
руський вокзал»), є ко
медійні (телефільми 
«Звичайне чудо», «Джент
льмени удачі»), але біль-

РОЗПОВІДЬ
НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

«ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ І СЦЕНУ»
ся зовсім інша смуга. 
Шпбалок етапе відліком 
його великих драматич
них ролей. Але артист ні
коли не замикався на 
якомусь певному амплуа. 
Хоч, за визнанням само
го Є. Леонова, його при
ваблюють трагікомічні 
персонажі, хоч і комедії 
у чистому вигляді він 
приділяє велику увагу. 
Пригадайте бідолаху 
Травкіна, навколо 33-гЬ 
зуба якого почалася 
справжня «свистопляс
ка» у комедії Г. Данелії 
«Тридцять три». Взагалі 
з Данелією у Леонова 
стосунки особливі. Лео
нов — актор саме Дапс- 
лії. Мається на увазі на
віть не те, що Євген Пав
лович постійний учасник 
фільмів знаменитого ре
жисера. їх ідейні, есте
тичні позиції співпада
ють. У них, як любить го
ворити Е. Рязанов, «одна 
група крові». Для Леоно
ва була придумана роль 
солдата у фільмі «Не су
муй» про дивовижні при
годи грузинського Мюнх-

иасію знайти своє облич
чя. Він, правда, не до 
кінця виконує свою роль 
«миротворця», але саме 
від Колі — Леонова от
римує Афоня уроки тер
пимості і доброти. У 
фільмі «Зовсім пропа
щий» Данелія вже зов
сім розгулявся! Наділив 
героя Євгена Леонова 
рангом короля без коро
лівства, дає йому в свиту 
такого ж авантюриста 
Герцога і пустив плавати 
по Міссісіпі. Леонов у 
фільмі грає саме трагіко- 
медійну роль. Страшно 
те, що відбувається з 
людьми в шаленому сві
ті! Пригадайте, як після 
лінчування король кри
чить на негра, що сидить 
у присутності «Пого Ве
личності», а потім звер
шує типово «королів
ський» вчинок — продає 
Джіма. Про зйомки 
фільму «Зовсім пропа
щий», про роботу Є. Ле
онова, зокрема, багато 
розповідав мені Вахтанг 
Кікабідзе, який серед 
своїх улюблених акторів 
одним із перших називає

шість ролей саме трагі- 
комедійного плану. Зво
рушливо і цікаво зіграв 
Євген Павлович у «Стар
шому сині» роль Сарафа
нова. Невдаха і сіренька, 
на перший погляд, люди
на, Сарафанов Леонова 
згодом стає зрозумілим 
як людина щедрої душі 
і великого серця. Микола 
Караченцов, що грав у 
фільмі Володю Буспгіна, 
говорив, що під час зйо
мок йому було особливо

КОНКУРС «ЕРУДИТ»

І

І 
началкою, а 
спецІаль-’Ч • 
—- ( f

Ірадісно відчувати, що по
ряд такий прекрасний 
актор. «Він мене зігрівав, 
Євген Павлович, як і Са
рафанов мого Володю».

Неможливо розповісти 
• про кожну роль Євгена 

Павловича Леонова, їх у 
нього вже надто багато.

Який же він, Євген 
Леонов, на скрапі? Ве
селий, сумний, безтурбот
ний, загадковий, благо
родний, але й дрібний, 
недалекий, егоїст, одним 
словом, такий, як вима
гають «запропоновані об
ставини». А в театрі, де 
Леонов грає не так бага
то, але цікаві, несподіва
ні ролі — в «Іванові» 
А. П. Чехова, «Оптиміс
тичній трагедії» В. Вищ- 
нсвського, новій прем’єр! 
Лейкому — «Диктатур! 
совісті» М. Шатрова...

При зустрічі з Є. Ц, 
Леоновим я його запита
ла:

— Євгене Павловичу, 
що ви любите в житті і 
на сцені?

— Людей люблю і СЦЄг 
ну. В житті і на сцені,

— А що ви хочете єна» 
зати про нові роботй, 
про плани?

— Хочу сказати, ще 
люблю жити мистецтвом.

— Ви говорили, що 
знімаєтесь у Данелії у 
фільмі «Кін-дза-дза». Як 
ідуть справи?

— Повним ходом!
— Євгене Павловичу, 

зараз у театрі ви пра
цюєте над виставою 
«Гамлет». Можна запиті 
ти, тільки не ображай
тесь, коли б ролі розпо
діляли не Гліб Паифілов 
і Марк Захаров, а ви, 
кого б ви хотіли зіграти? 
— Це жарт? Тоді Гам
лета... р

В. ЛЕВОЧКО.

Після ШОСТОГО туру у 
групі лідерів стало досить 
тісно. Попереду поки що 
В. Манойленко (Кірово
град) — 232 очка, але кі- 
ровоградець Ю. Іванов та 
В. Нечипоренко зі Зна
м’янки ось-ось можуть 
його наздогнати — мають 
по 231 очку. Однакову 
кількість очок — 228 на
брали й кіровоградець 
І. Чорноіван та москвич 
В. Гродзіцький.’Далі йдуть 
П. Онищенко (Кіровоград) 15. Музичний струнний ін- 
— 226, Е. Володимирська 
(Кіровоград)—222, Ю. Чуб 
(Петрівський район)—207, 
О. Середа (Кіровоград) — 
202, Н. Філоненко (Світло- 
водськ) — 176, О. Овдієн- 
ко (Кіровоград) — 175, 
5. Ільченко (Вільшанський 
район) — 138, Г. Вінтоняк 
(Бобринецький район) — 
109.

У кросворді Г. Вінтоняк 
найміцнішим горішком ви
явилося 16-те питання по 
вертикалі. У четвертому 
питанні по вертикалі як

вищої ліги. 38. Льотчик- 
космонавт СРСР.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Вог. 
неяальна зброя. 2. Убран

ство, одяг. 3. Митець. 4. Ор-
правильний зарахований гапічна сполука. 5. Місто в 
варіант «мішанка». Чернігівській області.

7. Столиця південноамери
канської країни. 8. Місце 
для зберігання речей, одя-Кросворд

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 
6. Звуконепроникне примі
щення для тренування кос
монавтів. 9. Навчальний 
заклад. 10. Болотний птах. 
12. Іспанський полково

дець середньовіччя. 14. Уро
чистий бальний танок.

гу. 11. Прилад для автома
тичної подачі кормів у го
дівницю. 13. Спортсмен- 
підводник. 16. Старогрець- 
кий скульптор. 17. Графин. 
19. Заголовок. 21. Освіт
лювальний прилад. 24. Іта
лійський скульптор і архі
тектор XII—XIII ст. 26. Бі
лоруський пост.

стільна річ. ЗО. Шведський 
філософ. 31. Озеро в Угор
щині. 34. Страва з овочів. 
35. Будівельна спеціаль
ність.

Склав О. СЕРЕДА.
м. Кіровоград.

Не украинском языке.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

НАША АДРЕСА:

Обсяг 0.6 друк. арн.

316050. МПС,

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36,

струмепт. 18. Столиця азі
атської держави. 20. Фор
ма сімейних відносин, пе
режиток групового шлю
бу. 21. Удар. 22. Схиль
ність до вживання пев
ного снотворного засобу. 
23. Двокорпусне судно. __
25. Сорт пшениці. 27. Оз- |52_ 

доба одягу. 28. Фірма грам
запису в НДР. 32. Вчений.
33. Амплуа письменника.
34. Біблійське місто.
36. Представниця однієї з 
національностей СРСР.
37. Футбольна команда

3
•з

1

"В"ї"

м 1
17. -я ■гТии

15? ■п■п

Відповіде
на кросворд
г. вінтоняк, 
ВМІЩЕНИЙ У «МК» 
ЗА 13 БЕРЕЗНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. .... 
ман. 7. Козачок. 9. Кенгуру. 
10. Омана. 11. Акин. 
12. Уряд. 13. Прут. 14. Ду- 
к*}4- 15. Арик. 18. Галера. 
19. Енстаз. 20. Цунамі. 
22. Онруга. 27. Бора. 28. Гі
єна. ЗО. Скат. З?. Плин.

32. їжак. 33. Аргон. 34. Фан
таст. 35. Архаїзм. 36. Над-

І

І

Ли-

тает. 35. Архаїзм.
ри.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 
щура. 2. Апарат. 4.

Погода.
Кондор.
Єлань. 
Магнат. __

.Комбайн. 25. Белград. 
_ Магазин. 29. Апатія.

5.
8.
16.
21.
24.
26..

6.
0.

17.
23.

1. Бро- 
Мозаїка. 
Боровик. 
Каучук.
Струм. 

Країна..

ЗО. Сквайр.
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