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ПЕРШОТРАВЕНЬ:
ВЕСНА ПРИСКОРЕННЯ
ДЕМОНСТРАЦІЯ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ В МОСКВІ
На шляху, на крутому голова Центральної Реві свята залишається незмін
піднесенні застав нас ни зійної Комісії КПРС Ка- но мажорною, першотрав?
нішній
Першотравень'. пітонов І. В. Тут же — ви невою, стверджувальною.
Сьогодні його барви
не значні радянські воєна Звучать' революційні ме
тільки по-весняному яск чальники.
лодії, марші першопрораві, вони відчутні, дина
На трибунах — ветера хідців, пісні наших пере
мічні. Він прийняв еста ни партії 1 праці, участі- мог.
фету XXVII з’їзду КПРС, ки Жовтневої революції,
На Красній площі три
з трибуни якого
партія Великої Вітчизняної вій ває святкова демонстра
проголосила реальну про ни. передовики і новатори ція. Вона чує сьогодні цю
граму планомірного і все виробництва,
робітничих
визначні тверду ходу
бічного вдосконалення со- вчені,
культури, колон, які несуть по всіх
діячі
.^діалізму на основі пауко- льотчики
космонавти континентах ідеї проле
- технічного прогресу,
СРСР, представники пар тарської солідарності, де
відкрито заявила про рі
рішимість не
тійних, радянських 1 гро- монструють
;
шимість якомога швидше
термоядерної
мадських організацій. Тут допустити
подолати негативні явища
«Дороги й
же —- численні зарубіжні катастрофи.
в соціально - єкопомічибдруже, давай жити в ми
гості.
Присутні
глави
ди

му розвитку суспільства,
представ рі» — було написано на
надати йому динамізму й пломатичних
ництв
зарубіжних
країн, білосніжних крилах па
прискорення.
перових голубів, яких мос
акредитовані
в
СРСР.
Сьогодні Першотравню
ковська школярка Катя
Час ніби завмер на ос Личова привезла з собою
рівно сто років. 1 Травня
1886 року робітники Аме танніх хвилинах очікуван в далеку Америку, при
рики вийшли з червоними ня свята. Та ось Кремлів бувши туди на запрошен
прапорами на вулиці Чі- ські куранти б’ють 10 уда ня громадської організа
каго захищати свої права. рів. Звучать фанфари, лу ції СПІД «Діти як миро
Завойоване у боротьбі, нає урочиста заздоровни- творці». Символічно, що
сплачене пролитою кро- ця на честь Першотравня. першим містом па шляху
6’ю, сьогодні це свято на
На марші — трудівни Каті було Чікаго.
лежить' всім, хто відстоює ки автозаводу імені Ленін
Зараз .маленький посол
свободу, рівність, братер ського комсомолу. Два мі
миру, як називали Катю
ство. І тому погляди міль сяці тому, на суботнику,
йонів жителів Землі звер присвяченому XXVII з'їз шу в ті дні газети, стоїть
нуті в цей день до краї дові КПРС. було випуще з мамою 1 татом серед го
ни, на прапорі якої напи нь першу партію машин стей на Красній площі,
її усмішка — яскрава
сано: «Пролетарі всіх кра нової моделі — подарунок
крапелька в морі радості,
їн. єднайтеся!»
колективу АЗЛК з’їздові. яким сповнюють Сьогод
Весняна розмаїта по- З появою її па конвейєрі
Першотравня вже го було Ьідкрнто нову сторін нішнє свято Катині ровес
ники,
піонери
Країни
това ринути на Красну ку історії заводу. І нема
Рад,
які
проходять
у ко
площу. її перша хвиля — ло зробила
для цього лонах. Ножний з них Го
нумачова. Це колона пра бригада Олександра Мо товий прийняти з
рук
пороносців шикується на розова, якій сьогодні до
брущатці. Кращим з кра вірено право представля старших поколінь естафе
щих довірено цього дня ти тридцятптисячішй ко ту боротьби за безхмарне
винести прапори перемож лектив автомобілебудівни майбутнє планети.
— У таке чудове, за
ців соціалістичного зма ків.
хоплююче свято, як Пер
гання, пам’ятні стяги, пра
Ніхто з демонстрантів шотравень, — сказала
пори підприємств, Вузів,
не дивується, коли хтось’ Катя, — так хочеться ві
ПТУ, Шкіл.
про
З усіх кінців
площі з вас. увійшовши по пра рити, що війні не
видно
портрети вождів ву репортера в робітничу братися па наші’- землю.
пролетаріату К. Маркса, шеренгу, заводить розмо
Міць і краса мирного
ф. Енгельса, В. І. Леніна. ву не про весну і соняч трудового творення, мо
ну
погоду,
а
про
насущні
Вони в обрамленні голов
гутня сила прискорення,
них лозунгів дня. які під справи країни. Про благо яких набирає нинішньої
тверджують вірність ра творні сходи, що з'явили весни вся Радянська краї
дянського народу вченню ся в трудових колективах’ на, постали в святковому
комунізму, після квітневого Пленуму поході москвичів. 'Яскра
наукового
курсом ЦК КПРС, про свіжий ві вим завершальним акор
«Ленінським
_......... з’їзду КПРС — тер рішучих змін у всіх дом Першотравня став ви
XXVII
уперед, по шляху комуні- сферах нашого життя.
ступ спортсменів і учас
• ти-чного творення і ми
— Колектив московсь ників художньої самоді
ру’»/ «Науково - техніч кої фабрики «Большевнк» яльності.
ний
прогрес — веління — молодіжний, дружний,
Праця І творчість, як
часу!», «Соціальній сфе мобільний, — говорить’ свято 1 пісня, — непо
рі -Т- прискорений розви робітниця фабрики, деле дільні. Заряд вічної мо
ток», «За зміцнення миру гат XXVII з’їзду КПРС лодості принесли
сюди
та безпеки народів!», «Не Л. Королькова. — Ниніш юнаки і дівчата, подару
мілітаризації ня весна мене як настав вавши нам яскраву виста
допустимо
І багаторазо- ника молоді переконала й ву, що завершилася Мос
космосу!».
во, різними мовами повто одному — ніколи так гост ковським вальсом на старо і Відчутно пе усвідом■ родавній брущатці.
рено слово «мир».
У"
Оплесками вітають мо лювали себе молоді робіт
Ліричну мелодію змісквичі й гості столиці ке- ники господарями підпри■ шоє марш. Миттєве переємства.
Глибокий
інтерес
Комуністичиої
рівників
: шикування — 1 па площі,
партії 1 Радянської дер- почали Вони виявляти до1 ніби па гігантській _стоНа Центральну всього, що вирішує успіх: ріпці, живим кумачем на
жави.
трибуну Мавзолею підні- загальної справи, —і не креслено:
«КПСС»
І
маються товариші Гор тільки па своїй дільниці, «XXVII».
бачов М. С., Алівв Г. А., а в зміні, цеху, на всій
Лупає
тисячоголосе
Воротников В. І., Громн- фабриці.
«Ура». «Ленінській парУ білому буянні яблу тії
йо А. А., Зайков Л. М.,
славаї», «РадяпЛиванов Є. К.,
Риж- невих
садів розцвіла ськсму народові — сла
ков М.
1-,
Соломеи- Красна площа. Вперше ва І />.
._^ев М. С., Чебриков В. М., йде по ній колона ЛгроТільки в живому єд
*®^щеварднадзе Е. А., Де- прому СРСР. Гілочки кві нанні партії і народу, у
Мічев П. н., Долгих В. І., тучої яблуні — символ злитті сміливих планів і
Єльцин Б. М.,
Соко майбутнього врожаю — самовідданої праці — за
лов С. Л., Талнзш М. В., пе випадково обрані для порука наших успіхів на
Бирюкова О. П-, Добри- прикраси.
шляху миру 1 прогресу,
Вирує весняним багато на шляху, наміченому
нін А. Ф., Зимянш М. В.,
Медведев В. А., Нико голоссям Красна плош.а. Програмою ІІПРС.
нов В. П„ Разумовсь- Змінюються емблеми ра
(ТАРС).
ідай Г. П., Яковлев О. М., йонів 1 заводів, а музика

Палахкотіння весняних
квітів 1 червоні кумачеві
стяги — яскраві ознаки
Першотравня. Сто років
тому народилося це сЬято
єднання людей праці. У
повені прапорів, на яких
накреслено слова «Мир»,
«Праця», прпйшой нині
День міжнародної солі
дарності трудящих у міста
1 села Радянської України.
Трудящі республіки, як
1 всі радянські люди, зу
стрічають Першотравень
в обстановці високого по
літичного 1 трудового під
несення, викликаного рі
шеннями
XXVII з’їзду
КПРС. На підприємствах
і будовах, у колгоспах і
радгоспах, наукових уста
новах — всюди розгорну
лась боротьба за приско
рення соціально-економіч
ного розвитку країни, ви
конання планів дванадця
тої п’ятирічки.
Тисячі кили вийшли 1
Травня на головну магіст
раль міста-героя — Хре
щатик.
У святковому
вбранні площа Жовтневої
революції — традиційне

СВЯТО МИРУ
І ТВОРЕННЯ
ПЕРШОТРАВНЕВА
ДЕМОНСТРАЦІЯ В КИЄВІ
місце масових торжеств.
На трибунах — ветера
ни партії, учасники Вели
кої Вітчизняної війни, пе
редовики 1 новатори ви
робництва, діячі науки 1
культури. Тут же — чле
ни Президії Верховної Ра
ди УРСР і Ради Міністрів
республіки, керівники мі
ністерств 1 відомстіз. депу
тати Верховної
Ради
СРСР і Верховної Ради
УРСР, генерали, адміра
ли і офіцери Радянської
Армії і Військово-Морсь
кого Флоту, гості з інших
.міст країни. Присутні та
кож співробітники гене
ральних консульств соціа
лістичних країн у Києві.
Кияни і гості столиці
тепло вітають керівників

КРОКУЄ В ЗАВТРА
МІСТО МОЛОДЕ
ДЕМОНСТРАЦІЯ
ТРУДЯЩИХ У КІРОВОГРАДІ
Вирує травневий Кіро
воград. Усюди радісний,
піднесений настрій. Місто
зустрічає свято Першо
травня
по
весняному
юшім, ошатним. Вже май
же два місяці ми живемо
і трудимося під животвор
ним впливом рішень істо
ричного
XXVII
з’їзду
КПРС, який поклав поча
ток великому переломові,
намітив стратегію приско
реного руху радянського
народу до комунізму. Піл
знаком рішень з'їзду вий
шли па першотравпеву де
монстрацію трудящі облас
ного центру. Кіровоградці
рапортують про тс, що
вже зроблено з початку
пової п’ятирічки, як реалі
зовуються рішення з’їзду.
На святковій трибуні —
члени бюро обкому партії,
облвиконкому, Кіровоград
ського міськкому партії і
міськвиконкому, ветерани
партії і праці, Великої
Вітчизняної війни, передо-

вики і новатори виробни
цтва. Десята година ран
ку. До учасників святко
вої демонстрації звертає
ться перший секретар об
кому Компартії України
М. Г. Самілпк.
Початок
демонстрації
трудящих міста. На пло
щу імені Кірова вступають
колони школярів. -Сьогод
нішнім учням продовжу
вати славні традиції удар
ників перших п’ятирічок,
стахановців, підкорювачів
цілішії і космосу. Комуніс
тична партія, Радянський
уряд роблять усе, щоб
юнь жила під мирним не
бом, упевнено дивилася н
майбутнє.
Проходять святкові ко
лони студентів, учнів тех
нікумів, професійно-техніч
них училищ. Нове поколін
ня радянських людей, но
ва трудова зміна вислов
лює своє прагнення жити
па планеті без війни, за
свідчує свою вдячність Ко-

Компартії України і уряду,
республіки
товаришів
В. В. Щербпцького, 10. Н,Єльчепка, Є. В. Качалова
ського, Б. В. Качуру, О. П<
Ляшка, І. О, Мозгового,В. О. Сологуба, О, А. Тита?
ренка,
В. С. Шевченко;
В. А. Івашка, Ю. П. Коло»
мійця,
В. Д. Крючкова;
В. А. Масола, С. 1-І. Муху,
Я. П. Погребняка.
10 година ранку. Почи»
кається святкова демопст«
рація. За доброю тради
цією на головну площу
вступає колона ветеранів
партії, війни і праці, пере
довиків 1 новаторів вироб
ництва. діячів науки І
культури Києва і КнївсЬ[Закінчення на 2-й стср.{.

мувістнчпій партії, Радян
ському урядові за невтом
ну боротьбу за мир, за
щасливе майбутнє людей.
На площу вступає бага
тотисячна колона Кірово
градського
виробничого
об'єднання по сівалках
«Червона зірка» — флаг
мана сільськогосподарсько
го машинобудування.
Стратегія прискорення,
визначена XXVII з'їздом
КПРС, стала для червопозорівців дороговказом у
їхній повсякденній робочі.
Об’єднання з честю вико
нало чотиримісячну вироб
ничу програму з усіх тех
ніко - економічних показ
ників, достроково реалізу
вало почесне замовлення
хліборобів країни, поста
вивши їм 26390 сівалок і
комбінованих агрегатів, що
па 3350 більше бід торіш
нього.
«Червона зірка» впевне
но тримає курс па прис
корення соціальвоскоиомінного розвитку. В світлі
рішень XXVII з’їзду пар
тії змінено структуру пла
ну виробництва, збільшує
ться випуск посівних ма
шин до епергопаспчснлх
тракторів, а також випуск
кукурудзяних та овочевих
сівалок, товарів ппполпогл’
споживання
[Закінчення на 2—3-й стер.?.

А.-

стор ----------------

СВЯТО МИРУ
І ТВОРЕННЯ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.].

кої області. Колону зами
кають представники сту
дентських будівельних за
конів.
Над святковою колоною
-- портрет В. І. Леніна.
Ім’я Володимира Ілліча
стало переможним прапо
ром боротьби за щастя
всього людства. Сьогод
ні. як і завжди,
Ле
нін з нами.
Звучать
здравиці на честь слав
ної
ленінської партії.
Лунають слова нершотравнсвого заклику: «Комуніс
ти, всі трудящі Радянсько
го Союзу! Утверджуйте і
розві і ізайте новаторській"!
дух XXVII з'їзду КПРС!»
Кияни, як і весь радяїї
ський народ, докладають
зусиль до того, щоб втіли
ти в життя рішення з’їзду.
Вони гаряче схвалюють
внутрішню і зовнішню по
ліпшу Партії, прагнуть
внести гідний вклад у
прискорення
соціальноекономічного
розвитку
країни. За перший квар
тал нинішнього року зро
ставня
продуктивності
праці у промисловості міс
та становило 106,8 про
цента, в будівництві —
107 процентів. Понад план
реал ізовано промислової
продукції на 56,3 мільйо
па карбованців.
На святково прикраше
них машинах, які рухають
ся по Хрещатику, слова
«Травень», «Мир», «Пра
ця», «Курсом миру, кур
сом творення», «Планеті
— мир».
Право відкрити свят
кову демонстрацію трудя
щих надано переможцям
передтравневого соціаліс
тичного змагання — ко
лективам підприємств і
організацій Дарницького,
Ленінградського 1. Радян
ського районів.

В оформленні нершотраіяіевнх колон відобра
жено сьогоднішні справи
трудових колективів, їх
творчі плани,
намічені
рубежі. Колектив Київсь
кого верстатобудівного ви
робничого об'єднання —
ініціатор розгорнутого в
місті змагання під девізом
«Машинам нових поко
лінь -—-кращий світовий
рівень» має намір у два
надцятій п'ятирічці без
Збільшення
чисельності
працюючих па '49 процен
тів розширити обсяг ви
робництва, на 52 процен
ти піднести
продуктив
ність праці. Багато па
м'ятних подій у трудовій
біографії колективу авіа
ційного заводу імені 50річчя Великої Жовтневої
соціалістичної революції.
Недавно на підприємстві
освоєно серійний випуск
двох нових
літаків" —
ЛІ І-32 і найпотужнішого
в світі ЛН-124 «Руслан».

На Хрещатику — вчені,
співробітники
науководослідних,
проектних і
консгрукт Орських
уста
нов, вузів міста. Підви
щуючп ефективність нау
ково • дослідних
робіт,
вони наближають їх до
потреб виробництва.
У
святкових колонах прохо
дять колективи інститутів
елект розварювання імені
Є. О. Патока,
проблем
матеріалознавства, кібер
нетики імені В. М. Глушкова, надтвердих матеріа
лів та інших відомих
у
країні і за рубежем нау
кових установ. За роки'
минулої п'ятирічки вчені
Академії наук республіки
розробили і впровадили в
народне господарство кра
їни більш як 400 прогре
сивних технологій і понад
350
нових матеріалів.
Прискореній
реаліза
ції новаторських ідей у
різних галузях народного
господарства сприяють по
шук
ефективних форм
співдружності науки і ви
робництва, створення між
галузевих науково-техніч
них комплексів і інженер
них центрів.
Разом з робітниками,
вченими ідуть діячі літе
ратури і .мистецтва. їх
прагнення — створювати
твори, гідні соціалістичної
епохи, відображати в них
сьогоднішній будівничий
день Вітчизни.
У святкових
колонах
особливо багато молоді. На
транспарантах панно —
високі зобов'язання комсомольсько-молодіжних ко
лективів, рапорти про тру
дові справи. Юнаки і дів
чата йдуть працювати ту
ди, де потрібні їх молодші
запал, творча ініцатива.
Десятки молодіжних ко
лективів міста підтримали
ініціативу своїх ровесни
ків — робітників ВАЗу
відпрацювати цього року
на спорудженні житла,
шкіл, будинків культури,
інших об'єктів соцкульт
побуту не менш як чотири
вільних дні. Багато молоді
— у формі студзагонів.
Понад 22 тисячі юнаків і
дівчат після завершення
навчального року поїдуть
на будови п'ятирічки.
Трибуни аплодують най
молодшим учасникам Першотравпевої демонстрації.
На Хрещатику — школя
рі. Молода зміна клянеть
ся
гідно продовжувати
справу батьків 1 дідів, рос
ти полум'яними патріота
ми, активними будівника
ми комунізму. На транс
парантах — слова вдяч
ності ленінській партії,
Країні Рад за щасливе,
безхмарне дитинство.

Під барвистими спортив
ними прапорами йдуть
п ре детав і ш к 11 спо ртн виих
товариств, де вихована ко
горта чемпіонів 1 рекорд
сменів світу і олімпійсь
Привабливі,
яскраві
ких ігор, які гідно пред
зразки виробів, макети по
ставляють
нашу країну на
вої продукції видно в ко відповідальних"
змаганнях.
лонах підприємств,
що
У торжествах на Хре
випускають товари на
родного споживання. Ба щатику взяли участь по
гато які з них виготовля над 120 тисяч киян і гос
ють високоякісну продук тей столиці. Святкова де
цію. Приклад у цьому по монстрація стала перекон
казують об'єднання «Кн
ївськин радіозавод», «Кп ливим свідченням вірності
янка», імені Розі? Люк трудящих місга-героя ле
сембург. «Каштан», «Ки нінським заповітам, спра
їв». Резерви
дальшого ві комунізму. їх прагнення
підвищення якості виро втілити в життя рішення
бів тут вбачають у при XXVII з’їзду КПРС. внес
скоренні науково - техніч ти свій вклад у прискорен
ного прогресу, освоєнні ня соціально-економічного
нових технологій і мате розвитку країни.
ріалів. прогресивних мсїодів організації праці.
(РАТАУ).

«^Молодий комунар?»
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Високі зобов'язання чер
воиозорівців н.і п’ятирічку.
Вони взялися забезиечииі
прирізі обсягу виробницт
ва у півтора рази, понад
план виготовити продукції
на два мільйони карбован
ців.
Над стрункими колона
ми демонстрант іп—-яскра
ві плакати, транспаранти,
над по, діаграми, емблеми,,
розмай квіти:. Кіроиоградці крокують під звуки ба
дьорих маршів — грають
духові оркестри. Над пло
щею звучать заклики до
миру, творчої праці, до со
лідарності з усіма народа
ми Землі, які боряться за
свободу і рівність, співро
бітництво, за єдність тру
дящих у боротьбі проти
сил імперіалізму і реакції.
Над колонами звучить сло
во «мир» — як символ
цього яскравого, барвисто
го свяга, як символ надії
на щасливе завтра- для
■ всіх.
На площ} вступає ко
лона дослідно - експери
ментального заводу «Цукрогідромаш». Па трудо
вій передперіпотраииевій
вахті колектив підприєм
ства успішно
виконав
план чотирьох місяців по
реалізації
продукції
з
урахуванням поставок і
нині працює під девізом
«Трудовій дисципліні —
гарантія і якість». Повз
трибуни крокую і ь пра
цівники
виробничого
швейного об'єднання «Ук
раїна». Серед них — пе
редовики соціалістичного
змагання М. її. Бендерська, В. С.
Дехтярьова,
II. Є. Ткачснко. Трудівни
ки підприємства працю
ють за бригадним підря
дом, якість їхньої продук
ції — відмінна.
Ідуть представники за
воду «Більшовик». За ни
ми крокують енергетики.
Свято Першотравня вони
зустрічають успішним ви
конанням планів вироб
ництва електричної і теп
лової енергії, заходів по
надійному і безперебійно
му енергопостачанню.
В святкових колонах —
будівельники тресту «К,іровоградсільбуд», БУ «Гідроспецбуд-2», РБУ Облрембудтресту, трудівники
заводу «Червоний дзер
кальник»,
«ГІобутрадіотехиікн». обласного
ви
робничо - технічного уп
равління зв'язку, вироб
ничого об'єднання «Буд
матеріали», обласного ви
робничого об'єднання ав
тостанцій № 10199, авто
транспортного підприємємства облпобутулравління, обласного і міського
управлінь
архітектури,
обласного управління бу
дівництва доріг, ДБУ № 4,
будівельно - монтажного
тресту
«Кіровоградводбуд». Порівняно з відпо' відним періодом минулого
року будівельники доби
лися підвищення продук
тивності праці, вчровадг
ли нові методи і форми
організації праці.
Крокують зв'язківці. В
області у галузі зв'язку
трудніься 3496 ударників
комуністичної праці, до
свята 28 колективів і 300
окремих трудівників ус
пішно справилися зі сво
їми соціалістичними зобо
в'язаннями.
Хорошими
трудовими
здобутками зустріли свя
то Першотравня трудівни
ки виробничого швейного
об'єднання. 104 трудівни
ки підприємства взяли на
себе підвищені соціаліс
тичні
зобов'язання ви
конати п'ятирічний план
за чотири роки, 23 робіт
ники — за 3,5 В маєві
зцамен наближається до
площі Кірова колона Кі
ровоградської'
взуті свої
фабрики. 55 трудівників
підприємства за
високі
досягнення у підвищеній
ефективності виробництва
і якості роботи нагород
жені знаком
«Ударник
й одинадцятої п’ятирічки».
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Крокує в завтра
За ними крокують робіт
ники панчішної фабрики.
Нині 11 видів виробів во
ни випускають з иочес-.
ним п'ятикутником.
На площу Кірова всту
пають все НОВІ Й НОВІ КО
ЛОШІ трудящих:
конди
терської
фабрики,
ре
монтно - будівельного уп
равління, управління зе
леного будівництва, ком
бінату «Промінь», фабри
ки кручених виробів, ідуть
колективи міського роз
дрібного
об'єднання
«Продтовари», УТО «Ю-

ровогрзд»; радгоспу «Зо
ря», бюро товарних екс
пертів. мехмайстерень
і
обласного управління хлі
бопродуктів, виробничого
об'єднання хлібопекарсь
кої промисловості, заводу
продтоварів виробничого
об’єднання пнвобезалкогольної
промисловості
облспоживспілки та інших
установ, організацій, під
приємств. Завдання, по
ставлене перед працівни
ками торгівлі і громадсь
кого харчування XXVII
з'їздом партії, вагомі
і
відповідальні. Вони розу
міють це і прагнуть тру

дитися відповідно ДО ВИ
МОГ часу.
«Ні! — війні» — ці сло
ва визначають зміст живої
скульптурної групи, що
підноситься над однією з
колон. В неприглядному
світлі виставлено у цій
групі тих, хто виношує
плани зоряних воєн, хто в
ім'я
прибутків воєнних
магнатів іде на конфрон
тацію із світом соціалізму...
До трибуни наближаєте
ся колона працівників охо
рони здоров'я, медичних
установ і організацій Ле
нінського
району.
Па
XXVII з'їзді КПРС недар
ма відзначалося, що в

жиги суспільства і кожної з якими колектив успішно
людини, а значить, і в со справився. Понад план ре
ціальній полі піці партії алізовано продукції на 2,4
дедалі більшого значення мільйона карбованців про
набувають такі сфери, як ти 1,3 мільйона згідно зо
охорона здоров'я і народ бов'язання.
на освіта.
Сьогодні тут
Трудівники ремонтно-ме
постають нові завдання. ханічного заводу імені ТаОдне з них — розширення ратути, які виходять на
і вдосконалення мережі святкову площу, теж ус
закладів медобслуговуван пішно справилися з соціа- .
ня населення. В Кірово лістичними зоббв'язаіпія-^^ж:
граді ця програма набуває ми по достроковому вико
все чіткіших реальних об нанню плану і випуску
рисів: відкриваються нові надпланової продукції до
лікарні, поліклініки, амбу
дня відкриття XXVII з'їз
латорії, аптеки.
ду КІІРС.
«Прискорення» — це по
няття, поряд із такими, як
«мир», «труд», «братер
ство», органічно вплітає
ться у зміст нершотравне
вої демонстрації, нашого
сьогоднішнього
поступу
вперед. Кіровоградці спов
на підтримують політику
соціально • економічного
прискорення, вироблену на
.XXVII з'їзді партії. Адже
кожен розуміє, що ця по
літика в інтересах всіх ра
дянських людей.
На
першотравневому
марші — працівники ви
робничого
об'єднання
«Друкмаш». На цьому під
приємстві трудиться 120
чоловік, нагороджених ор
денами і медалями СРСР. _
ГІонад 2500 робітників —
ударники
комуністичної
праці. Вони забезпечують
успіх усього колективу. У
першому кварталі 1986 ро
ку друкмашівці план реа
лізації продукції переви
конали на 412 тисяч кар
бованців. Рішенням бюро
обкому Компартії України,
виконкому обласної Ради
народних депутатів, пре
зидії облпрофради і бюро
обкому ЛКСМУ колективу
об'єднання
присвоєно
звання «Підприємство ви
працівнпки обласного
сокої якості продукції та
єднання < Агроиром».
дом за ними у колонах де бездефектної роботи».
Майорять червоні пра
монстрантів крокують ті,
на чиїх грудях, поряд з пори над колонами, в яких
нагородами за труд, ви йдуть трудівники заводів
блискують ратні відзнаки. «Хімпобут» і «Металіст»,
Це ветерани Великої Віт БО «Вторчормет», буді
чизняної війни.
вельники та працівники
На площу вступають ко будівельної індустрії. Се
лоші Кіровського району, ред них — немало наго
підприємства якого план роджених орденами і
реалізації продукції у пер далями, ударників кому-1^
шому кварталі року вико містичної праці — кращих
пали на 103 проценти, план
представників робітничого
випуску товарної продук класу міста. В Колонах де
ції — теж па 103 процен монстрантів — ветерани
ти. план виробництва товійни і праці, пфедетавяи-

парів народного спожи
вання — на 107,6 процен
та.
Вагомий вклад у досяг
нення цих успіхів внесли
трудові колективи заводів
«Гідросила», чавуноливар
ного, радіовяробів, друкар
ських машин. Вони кроку
ють святковою площею з
почуттям гордості за свій
вклад у зміцнення еконо
міки країни. Як конкретну
програмі дій сприйняли
трудівники «Гідросилн» рі
шення XXVI! з'їзду КПРС
і XXVII з'їзду Компартії
України. Па честь з’їздів
були прийняті підвищені
соціалістичні зобов'язання,

ки старшою покоління ра
дянських людей, МОЛОДЬ.
Серед трудівників буді
вельного управління № -2
трест-у
«Кіровоградмашважбуд» — кавалер орде
на Трудового Червоного
Прапора і ордена «Знак
Пошани» О. С. Медвідь,
кавалер
ордена
СЛаізн
ПІ ступеня А. 1. Бабич,
який очолює бригаду імєНіі
XXVII з'їзду КПРС.муля^
В. М. Зінзура, чиє ім’я за
несено на республіканську
«Алею трудової слави», та
інші славні передовики.
Достроково виконали пла
ни і соціалістичні зобов'я
зання першого кварталу І
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«Молодий комунар»

місто молоде І
чимало молодих робітниКІв-будівельників.
На святковій площі по
являється
нова колона.
Цдуть працівники легкої й
харчової
промисловості,
побутового й комунально
го обслуговування. Вирує
святковий Кіровоград —
місто мирного труда, місто
щасливого дитинства, місЖ? яке впевнено йде у
своє завтра. Запорукою
тому — заходи партії по
зміцненню миру й співро
бітництва, що знайшли своє
продовження у рішеннях

тотранспортного
підпри
ємства № 10001. В соціа
лістичному змаганні на
честь XXVII з’їзду КПРС
і 100-річчя від дня народ
ження С. М. Кірова колек
тив таксомоторного парку
визнано переможцем. З
виробничою програмою чо
тирьох місяців нинішнього
року він справився до 27
квітня.
Ідуть святкові колони
залізничників станції Кі
ровоград. За перший квар
тал нинішнього року зі
станції відправлено 219

З стор,

5 травня —День преси

Паша газета — трибуна
комсомольців і молоді об
ласті, наших читачів. Сьо
годнішній номер «Молодо
го комунара» відмітиш від
інших тим, що слово на
дається не тільки читачам
і громадським кореспон
дентам, а й мовиться про
вас. наших помічників. Ад
же завтра — День преси.
Немає в газеті жодної
рубрики, публікації
до
якої готували б лише ре
дакційні працівники. Біль
ше того: багато в газеті
рубрик і тематичних сторі
нок, які готують виключно
читачі, громадські корес
понденти. Це насамперед
«Читач — газета», літера
турна полоса «Гроно», му
зична «Диск-зил», гуморис
тична,
«Клуб
молодої
сім’ї».... Часто в газеті
з’являється рубрика «Чи
тач продовжує розмову»—
свідчення актуальності га- зетних матеріалів, важли1 вості проблем, які пропо
нуються для розмови.

Не випадково за ос гай
ні роки так відчутно зрос
ла редакційна пошта. І за
то взаємність ми насампе
ред дякуємо читачам, ад
же, як правило, наГіцікаві-

і

ЗІ СВЯТОМ ВАС,
ДРУЗІ ГАЗЕТИ!
ші теми для публікацій
пропонують вони.
Сьогодні з нашим тради
ційним святом ми вітаємо
найактивніших наших ав
торів Антовіну Корінь, Ро
мана Дайдакулова, Сергія
Колесникова, Сергія Бон
дарева, Романа Любарського, Анатолія Курганського, Миколу Литвино
ва,
Михайла Ножнова,
Віктора Власюка, Ірину
Пїдопригору, Любов Щер
бину, Катерину Колісник,
Володимира Чередниченка,
Людмилу Крамаренко, Ва
лентину
Подобинську,
Олександра Поповкіна, Во
лодимира Поліщука,. Во
лодимира
Берегуленка,
Олександра Перлюка, Керіма Керімлі,
Анатолія
Саржсвського,
Катерину
Терентьеву, Наума Добрі
ла. Миколу Цуканова, Вік-

тора Куща. Дмитра ’Ган
ського, Григорія Харитоно
ва, Валентину Литвинен
ко, Геннадія Когана — з
Кіровограда,
Мечислава
Венцковського,
Бориса
Слюсаря, Олександра Покровського, Вячеслава Сокуренка, Ізяслава Каранта,
Анатолія Шулимовд — із
Світловодська, Миколу Ча
бана, Вячеслава Колесни
кова, Володимира Дерусова, Віктора Чорногора — з
Олександрійського району,
Олександра
Рябошапку,
Варвару Островерхову, Во
лодимира
Нечипоренка,
Голобородька,
Олексія
Олександра Устнновського
— із Знам'янки, Леоніда
Дмитришина — з Ульянов
ського району, Костянтина
Лесьєва, Любов Панченко
— з Гайворопського, Ми
колу Стояна, Володимира

НЕ ТІЛЬКИ МИСЛИВЕЦЬ
ЗА ЦИФРАМИ

НАШ ГРОМАДСЬКИЙ
КОРЕСПОНДЕНТ

XXVII з'їзду партії. Вико
нуючи рішення XXVII з'їз
ду КПРС про дальше під
вищення життєвого рівня
народу, трудівники Кіро
воградського
меблевого
Комбінату постійно наро
щують виробництво про
дукції, турбуються, щоб
вона сповна задовольняла
смаки покупців. План пер*.ЖЯ'° кварталу з основних
’^Ьніко-економічних показ
ників успішно виконано.
Розгорнувши
трудове
суперництво на честь Пер
шотравня. виробили до
даткової продукції на 517
їнсяч карбованців і пра
цівники
м’ясокомбінату,
Які вступають на площу
Кірова. Немало передови
ків, орденоносців — у ко
лонах олієекстракцінного
Заводу.
птахокомбінату,
маслоснрбази, комбінатів
хлібопродуктів № 1 і № 2,
гідролізно. - дріжджового
заводу.
В святкових колонах —
працівники служби побуту
І
комунального
госпо
дарства. Крокує колектив
заводу
«Ремпобуттехніка». Прагнення кращих
Дрго трудівників — скороЖгг-атк строки ремонту по
бутової технік!!, добивати
ся підвищення мого якос
ті.
Площею проходять ко
лони працівників торгівлі.
Колективи міського плодо
овочевого комбінату, об
ласних < Н1ТОВО- р 03др і бннх
об’єднань «Одяг», «Взут
тя». «Спорттовари >. облас
ної оптово-роздрібної кон
тори фірми «Меблі», баз
«Укроитгоспторгу», «Укроитбакалії», «Укркультторгу» та інших зробили ва
гомі внески в трудові здо
бутки працівників галузі.
Нові й нові колон:: де
монстрантів
вступають
на уквітчану до свята пло
щу. йдуть у святкових шепенгах працівники аптоЖ^анспоргу. На їхніх свят
кових стендах, панно і
транспарантах відбито ус
піхи колективів галузі на
старті першого року два
надцятої п’ятирічки. Пер
шими серед транспортни
ків міста автомобілісти аз-

великовагових і 314 довгосоставних
поїздів. В
авангарді
змагання —
комплексні зміни маневро
вих диспетчерів В. В. Вітковського, М. В. Потапова, Н. І. Чорноморця та
інших.
Крокують стрункі коло
ни працівників Кіровоград-,
ського авіапідпрнємства.
Цей колектив успішно
справився з плановими
завданнями і соціалістич
ними зобов’язаннями пер
шого кварталу нинішнього
року по основних показ
никах.
Майже ІЗ тисяч чоловік
складає загін медичних
працівників області. В ря
дах демонстрантів — пра
цівники обласної лікарні,
де більше 20 лікувальних
відділень, 16 допоміжних
відділень і служб. Очолю
ють колони переможці
соцзмагапня, ударники ко
муністичної праці. Ними у
передтравневому
супер
ництві стали працівники
урологічного, стоматоло
гічного, операційно-пере
в'язочного відділень.
На площу вступає коло
на представників спортив
них товариств. За мину
лий рік у місті підготов
лено 14 майстрів спорту
СРСР, 152 кандидати у
майстри спорту, 711 спорт
сменів першого спортивно
го розряду. Більше 42 ти
сяч чоловік стали значків
цями ГПО. За кращу по
становку роботи по впро
вадженню комплексу ГПО
міська фізкультурна орга
нізація за минулий рік
нагороджена
перехідним
Червоним прапором ви
конкому
обласної Ради
народних депутатів. Кро
кують представники спор
тивних товариств «Сгіартак», «Авангард», «Кстос»,
«Трудові резерви». «Буре
вісник»...
Святкова демонстрація
в Кіровограді ще рал за
свідчила: разом з усім ра
дянським народом кіровоградці готові віддати всі
свої сили для втілення в
>■ гтя накреслень партії.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
І. ДЕМЧУК (фото].

Хто з гравців кіровоград
ської «Зірки» забив у во
рота
суперників 1000-й
гол? Якій команді і в яко
му році? Чи вдавалось ко
му з кіровоградців за
бити в одному матчі чоти
ри і більше голів? Який
найбільший рахунок було
зафіксовано в матчі за
участю
кіровоградської
«Зірки»?..
Не кожен навіть найстаранніший і найпам'ятливіший болільник може відпо
вісти одразу на ці запитан
ня. Але, що відповіді на них
зацікавлять кожного, на
віть неодержимого уболі
вальника, — я не сумніваюсь.
Ось уже другий сезон
готує статистично-аналітич
ні футбольні публікації до
друку наш громадський
кореспондент Сергій Бон
дарєв.
Одержимий
футболом
він з дитинства.
— Раніше ми жили в
районі вулиць Чапаева
Пушкіна, — розповідає
Сергій. — Там у кожному
дворі була своя команда.
А на устах — Квасов, Сту
пак... Всі хотіли бути на
них схожими.
Згодом поряд із захоп
ленням самою грою при
йшло бажання аналізувати
футбол у цифрах та фак
тах. Сергій не пропускав
жодної спортивної газети,
футбольних публікацій у
пресі, дивився матчі по те
левізору.
А ще трохи пізніше, - як
вступив до КІСМу, вибрав
для своїх досліджень і
узагальнень футбол кіро
воградський.
— А коли виникла по
треба поділитись своїми
спостереженнями з чита
чами газети?

цифри «Зірки». А вже че
рез два місяці редакція
доручила Сергієві розпо
вісти про підсумки пер
шого
кола
чемпіонату
країни серед команд дру
гої ліги української зони.
З початку минулого сезо
ну Сергій Бондарєв — наш
постійний футбольний ог
лядач.
В редакцію він навідує
ться після кожного черго
вого матчу «Зірки». Але
його репортерська творчість не обмежується одними короткими післяматчевими звітами. Футбольні
болільники добре пам'ята
ють у «Молодому комунарі» запрошення взяти
участь у визначенні симзолічного складу «Зірки»
із гравців усіх часів. Ре
дакцію засипали листамипропозиціями.
В
день
50-річчя «Зірки» на сто
рінках газети було вміще
но портрети символічного
складу команди, коротко
розказано про внесок кож
ного футболіста в історію
кіровоградського футболу.

цем «Зірки» Михайлом
Михайловим? А з яким не
терпінням чекають сьо
годні болільники чергово
го туру «Футбольного ма
рафону», який стартував у
газеті напочатку року й
щодалі збирає все більше
листів і читацьких симпатій?...
— Особисто я прагну
одного — допомогти сло
вом
своїй
улюбленій
команді: підняти мораль
ний дух після поразки, не
зазнатись в успіхах, на
лаштуватись на відпові
дальний матч... Радію, як
що це мені вдається, —
говорить С. Бондарєв.
Його статистичні публі
кації додають снаги фут
болістам, морально підно
сять їх над суперником.
Ось факт, про який /иені
недавно розповів знайо
мий... Свій 1000-й матч
«Зірка» в травні 1983 року
проводила вдома з дніпродзержинським «Металур
гом» і програла 0:2. Мож
на сказати, що свята, юві
лею не відбулося, бо про

Ініціатором і виконавцем
— Але ж перша публі цієї редакційної акції був
кація в нашій газеті за Сергій Бондарєв.
підписом «С. Бондарєв»—
А хіба забудуться роз
то були, справді, самі циф повіді про головного ни
ри?
нішнього бомбардира «Зір
Та статистична заміточка ки» Михайла Калиту? Чи
І У червні два роки тому інтерв’ю з воротарем збір
так і називалась «Круглі ної СРСР, колишнім грав-

нього ніхто... не згадав
Серйозно статистикою кі
футболу
ровоградського
займався,
тоді ніхто не
Принаймні на сторінках
обласної преси. На 1100-й
матч торік у липні «Зірка»
виїжджала у Дніпродзер-

— Потреба поділитись
була давно — з друзями,
просто уболівальниками.
Про газету тоді ще не ду
мав: здавалось, що навряд
чи зацікавлять кого мої
цифри...

І

Піскового, Віктора Шуль
гу, Миколу Сухова — з
І Іовомиргородського, Во
лодимира Щербака, Васи
ля Кудрю, Анатолія Ми
хайлова, Володимира Ті.'іьнова, Георгія Поздняка —
з Малої Виски, Галину Шаланко, Валерія Горенка — .
з Вільшанського району,
Наталю Гарас, Ольгу Сігаєву, Петра Матюшина,
Ларису Кондратьеву — з
Новоукраїнки, Аллу Ящиіиину — з Устниівки, Олек
сандра Гавриленка — з
Бобрпнця, Віру ВІевську,
Петра Олійника — з Добровелнчківкн, Аллу Рибак
— з Новгородки, Валенти
ну Стах, Миколу Чуба —
з Голованівського району,
Василя Білошапку — з
Олександрівни.
Сподіваємось, що наша
взаємна праця, наше по
кликання і обов'язок —
словом і ділом виховувати
комсомольців і молодь Кіровоградщпнн — будуть
ще міцнішими, ще більш
творчими її дієвими.
Зі святом, дорогі друзі
газети!
Редакційна колегія
«МК».
жинськ. Про цей ювілей
ний матч повідомили на
перед газети, футбольна
програмка. «Зірка» відзна
чила ювілей у гостях пе
реконливою перемогою —
4:2. Навряд чи це випад
ковість.
У Сергія Бондарева часу,
крім найголовнішого за
хоплення, потребує робота
за фахом (він працює на
обласній базі агропромис
лового постачання) турбо
ти вдома (підростає деся
тимісячний Максимко), на
стадіоні (Сергій випускає
до кожного матчу за учас-’
тю «Зірки» ціказі буклетипрограмки — до речі, за
підсумками конкурсу-огляду пропагандистських ма
теріалів по футболу кіро
воградський стадіон серед
160 у країні щотижневи
ком «Футбол—хокей» 20
квітня названий у числі де
сятки найкращих)... Але він
завжди знаходить час за
вітати до «Молодого ко
мунара», порадитись, за
пропонувати...
— І останнє. Загадай
мрію. Сергію!

— Наступний сезон у
«Зірки» — 30-й. Хочу доб
ре попрацювати до закін
чення його і подарувати
болільникам... Ну, якщо не
книжку, то солідну брошу
ру під орієнтовною наз
вою «30 сезонів «Зірки»,

А на дальшу перспективу?
Радий буду, якщо син за
хопиться футболом. Із за
доволенням стежитиму за
його успіхами. 1 пером
футбольного оглядача та
кож.
В. ТЕЛ1ЖАН.
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Кіноекран травня
Щороку в травні радян
ськії)! народ, псе прогре
сивне людство світу від
значає свято Перемоги над’
німецько - фашистськими
загарбниками. До цієї зна
менної дати в кіномережі
області проводиться показ
фільмів, що відтворюють
героїчний подвиг радян
ського народу.
Нова картина азербайд
жанських кінематографіс
тів «Я любив вас більше
від життя» розповідає про
життя і бойовий шлях Ге
роя Радянського Союзу,
генерала танкових військ
Азі Асланова, який у 35
років героїчно загинув у
битві під Єлгавою. Було
це за три місяці до пере
можного травня 1945 року.
За своїм жанром — це
героїчна балада, яка опи
рається на конкретні фак
ти із життя героя. Кіно
фільм «Я любив вас біль
ше від життя» поставив
Расим Ісмайлов за сцена
рієм Раміза Фаталієва.
У фільмі знімалися Раміз
ІІоврузов, Віктор Тарасов,
Олександр Денисов, Віктор Іллічов.
На
кіностудії «Мос
фильм» за сценарієм, який
кінорежисер Аркадий Корскриплять го
лоблі. Вищирене сухе
вилицювате
обличчя —
маска. На хисткому возі —
гвинтівки, гранати, красно/ловно виразна літера «Н»
на лискучому боці бомби
(«Еоднева»). За цим усім
ідуть люди. Жінка-мати,
дитя — лиця настраханоетомлєні. Моторошна про
цесія без кінця — тонова
ні постаті першого плану
далі вглиб розчиняються
у просторі, ледве пізнаю
ться.
Зводжу очі на Анатолія.
Він не перевіряє вражень
після огляду цього ескі
зу — в очах зосередже
ність. Ще трохи, і на аркуш
звично ляже графіт олів
ця, додасться
наступний
штрих до композиції.
— Про що буде карти
на?
— Заклик до миру, про
ти війни.
Він невеличкий, цей ар
куш нового задуму. Поки
що геть сіро плямує ото
чення — розмаїття барв та
монохромність різьблень,
нотрі е якомусь таємничо
му порядку розмістилися
вздовж усіх чотирьох стін.
Мабуть, щоб не псувать
перших вражень, господар
хутко засовує лист ватма
ну десь за стос платі
вок. — Не люблю, лн див
ляться на незавершеність.
Хай вще буде готопе — то
ді прошу.
Слабуватиме ця розпо
відь у головному. Самі сло
ва мало й не тан переда
дуть то нашестя вражень,
яне нахлинуло и стінах
цієї затишної кімнати. Це
один з тих випадків, коли
варто і краще раз побачи
ти, аніж сім разів почути.
А ще ліпше — побачити не
раз і не два. Та спробую
хоч уривками передать цей
красивий і дивний світ, де
привітним
господарем і
Владним хазяїном Анато
лій. Знайомтесь тоді: Ана
толій Тарапана, електро
монтер районної електро
мережі. І, як неважко здо
гадатись — самодіяльний
художник.
— Тетку, іди, мама гу
кає!
До оселі прудко вбігає
довгоноге дівча й хвацько
вмощується на батькових
колінах. А погляд — швид
кий та хи-и-трий!
— У тата така метка?
Анатолій зовні суворо
зирка на доньку і легень
ко зіштовхує додолу:
атужно

Н

написав разом з Оле
гом
Стукаловим-1 Іогоді ним, Аркадієм Філатовим
та Олександром Брховськпм, поставлено кіно
фільм «Сполох на світан
ку». В основі кінорозповіді — довге і нелегке жит
тя Сергія
Васильовича
Костроміна,
прообразом
якого послужив видатний
російський радянський вче
ний В. І. Всрнадськнй. Ав
тори фільму не ставили
перед собою завдання ро
зібратись в різнобічній на
уковій спадщині вченого і
не відтворюють па екрані
його біографію. Вовн звер
нулися до особи Верпадського, щоб розповісти
про найважливіші пробле
ми сьогоднішнього, а мож
ливо, й завтрашнього дня.
Не випадковий у фільмі
епізод зустрічі Костроміна
з англійським фізиком Ре
зерфордом, який розгадав
будову атома. Ще задов
го до створення атомної
бомби російського вченого
насторожило легковажне
ставлення знаменитого ан
глійця до того, що може
принести це відкриття
людству — добро чи зло.
Великою удачею філь
му стала гра Георгія Тараторкіна в ролі Костроміна.
доіі

— Іди до мами. Ач, ви
стрибує, наче маленька.
Іринка, не знітившись ні
на мить, скаче до кухонь
ки — звідти мама Наташа
жестами наказує не зава
жати дорослій розмові та
та з дядею.
— Музику ввімкнути? Не
проти «Апельсина»?
З колонок чути харак
терні синкопи естонської
групи. Анатолій аж в виду
міниться — того й дивись,
почне відбивати у такт
ногою й сплескувати до

за сценарієм Будвмлра Ме
тальникова
кінорежисер
Валерій Донської! поста
вив кінофільм «Польова
гвардія Мозжухіна». Авто
ри піднімають одну з най
важливіших проблем сьо
годення — прискорення
розвитку
сільськогоспо
дарського виробництва за
рахунок
впровадження
бригадного підряду. Лан
ка Мозжухіна стає повно
правним господарем зем
лі...

релей, олійних полотен
та
різьблень. — Надбав
мало, але кожною випису
вав якийсь проміжок сво
го життя. Зберіг усі, та й
вивісив усі — навіть, но
мій погляд, не зовсім
Едалі.
Не по/літивши на рамах
надписів, переводжу пи
тальний погляд на евтора.
— Що важко для ме
не, то це висловити за
дум і його вирішення у
ТИХ

ДЕОХ-ТрЬОХ

СЛССЙХ

назЕи. Ладен краще підка
зати, якщо щось видасться
незрозумілим, але болію
обійтися словесним підсумуванням образу.
Можливо, в цьому щось
е. Очевидно, оте справжнє
вистраждане і так мусить
дійти до свідомості спогля
дача, шепнуть серцю ноту
щастя чи відчаю, нотрою
пройнявся автор у процесі
творення, повести вірним
шляхом пізнання.
Любив, кажуть, школярик-Только
позадивлятися на світлі й веселі ре
продукції в журналах. Те
відомо, як воно часто —
у дітях одночасно так ба
гато цілком протилежних
захоплень,
що батькам
важко взнати, у чому ж їх
радість найздібніша. Те
споглядання в отроцтві й
опісля переросло у щось
серйозніше, чому, мабуть,
і сам «винуватець» не міг
дать пояснення. Оказій по
дивитись на всі ті шедев
ри своїми очима у музеях
в оригіналі не трапляло
ся — тож ризикнув якось
уже й звільнений у запас
з лав Радянської Армії
юнак узяти до рук рі
зець.
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...Радянські кораблі прий
няли сигнал «СОС». Вод
ночас служба нагляду за
фіксувала запуск ракети
із безлюдного району оке
ану. Для надання допомо
ги потерпілим і з’ясування
причин катастрофи направ
ляється радянський вій
ськовий ; корабель, який
знаходився неподалік в
одиночному плаванні...
М. Тумаиішвілі не впер
ше створює фільми такої
тематики. За розробку і
послідовне втілення на ек
рані військово-патріотич
ної теми (згадаймо його
фільми «Випадок в квадра
ті 36—80»,
«Зворотний
хід») він був нагородже
нії)! срібного медаллю іме
ні О. Довженка.
У травні проходить тра
диційний Всесоюзний тиж
день фільмів для дітей,
присвячений Дню народ
ження Всесоюзної піонер
ської
організації імені
В. І. Леніна. Діти матимуть
Змогу переглянути цілий
ряд цікавих дитячих стрі
чок, зокрема;-«Після до
щику в четвер...», «Кожен
мисливець бажає знати»,
нові мультфільми «Гриб
ний дощ», «Ми з Шерлоком
Холмеом», «Пудель», «Про
Сидорова Вову» та інші.
І. ПІДОПРИГОРА.

— Якщо точніше, то,
мабуть, насмілився зроби
ти щось своє вже після
одруження.
— Коли це трапилося,
пригадаєш? — Наталя лу
каво перехоплює моє за
питання й підступає до чо
ловіка. — Чи забув?
Анатолій вдоволено усміхається.
— Таке скажеш... У
сімдесят восьмому, ко
ли ж ще. Знаєте, спо
чатку та й тепер поде
куди робив сторожкі спро

Б’Є ДЖЕРЕЛО
НАРОДНОГО ТАЛАНТУ
лонями.
— Це Я ЕСЄ про те ж.
Музика й моє захоплен
ня неможливі одне без
іншого. Не сприйміть як
схиляння перед модою
мати у себе вдома апара
туру, особливо імпортну.
Своя-рідненьТта мені до
душі. Одне, що й решті
сім'ї забава — дівчата мої
дуже «музичні». А інше, і
це для мене найважливі
ше — працюю я якраз пе
реважно під музику. Ви
самі перевірте — увімкніть
бодай простенького про
гравана і спробуйте листа
до одного й того ж чоло
віка написать спочатку під
«Надежду» у виконанні
незабутньої Анни Герман,
а згодом — під «Орфея й
Еврідіку». Побачите,
як
різнитиметься тон листів.
А тон в зображенні ма
лює постать самого ху
дожника.
Він не соромиться опе
рувати такими солідними
категоріями. Як до всього
справжнього, до мого ново
го приятеля фальш не при
стає. І до витворів його
чулих добрих рун теж.
їх не так уже й багато—
середньоформатних аква

У кінострічці знімалися
В. Бочкарьов, А. Ташков,
Т. Аксюта Б. Щербаков та
інші.
Темі боротьби за мир
присвячено нову стрічку
кіностудії
«Мосфільм»
«Одиночне плавання». Ав
тор сценарію Євген Меся
цев та режисер Михайло
Тумаиішвілі з перших кад
рів змушують глядача до
роздумів про найважливі
шу проблему сучасності—
боротьбу за мир.

На знімну: надр з
фільму «Одиночне плаван
ня».

ТВОРЧІСТЬ

«Молодой коммунар» —

областного комитета

Разом зі своїм героєм ак
тор «проживає» на екрані
більше 60 років. Чудово
зіграла роль дружини Костроміва актриса Ірина
Печеринкова, яка дебюту
вала в кінематографії у
фільмі «Доживемо до по
неділка».
На кіностудії «Мосфільм»

4 травня 1986 року

Обсяг 0,5 друк, а

би у вирізанні. Брав бере
зові й липові дошки, ви
стругував акуратні поля,
підчищав площі і починав
робити борозенки. Ні, не з
голови. Попервах так про
сто й готувався: накидаю
ескіз, перечекаю, чи вдо
вольняє, а потім берусь за
дерево. Придбав різців, та
скоро повиготовляв влас
ні, як кажуть, з підручних
матеріалів. Що що, а на
інструмент не ремствую—
ріже тонко й спокійно. Чи
то вже навчився так?
— А потім спробував сил
у живопису.
Підходимо до початку
експозиції. Мотиви росій
ського епосу, щось пере
мальоване з інших й пере
несене на дерево, а біль
шість — уже своє, намис
лене.
Те, що, трохи ніяковію
чи, показує Анатолій, —
не мазанина. І нефахівцю
зрозуміло: якщо витвір
чиїхось рук здатен викли
кати хвилювання, радість
чи задуму попри всі свої
хиби й недосконалості —
то славно й свідчить про
хист автора.

із шафи дістають папки,
гортають великі аркуші,
розфарбовані
найчудернацькішим чином (Ірина
знову пс-хазяйськи пома
гає татносі). Від окремих
справді несила подовгу ві
дірвати погляд — вража
ють одні задумом, інші спо
собом чи стилем виконан
ня.
— Жаль, що руни ді
йшли не до всього, так в
ескізах і позалишалося.
Часу справді немає на «ста.
рі мрії» — тиснуть нові
задуми.
Скромно розповідає про
районну виставку народної
творчості, про численні
схвальні відгуки, зокрема,
на представлені ним окре
мі роботи. Про труднощі
буднів, які іноді «заїда
ють» (робота не з легких,
сім’я). І одночасно — як
хороше працюсться, коли
жертвує пасивним відпо
чинком на дивані і стругає
дошку під різець чи грун
тує полотно для пензля.
То хвилі, коли в хаті панує
такий спокій попри музи
ку, що, цитуючи класиків,
хочеться плакать і вірить,
що живе в природі чудо,
■у ТАРАПАКИ у роботах
* багато символів. Доб
ро, зло, невідомість, на
дія. Любов. Щастя. Ма
буть, його найбільше. Во
но виповнює кожен його
образ, усе довкола, ним
заражаєшся, ніби вірусом
веселощів, який здатен
здружити сміхом аудито
рію одинаків.
Попрощавшись, я дивив
ся на їх оселю збоку, з
узвишшя.
До місця роботи Анато
лія — фактичних два кро
ки. А це — лінії електро
передач, що йдуть у степ.
Надвечір Анатолію по
вертатись. Можливо, йому
не часто вдасться так, як
оце мені, глянути на свій
дім стороннім оком. А то
б такий образ міг потрапи
ти на полотно. Уявіть: прешироке поле — степ про
стору, чіткі цятки опор бі
жать звідкись і кудись. А
осторонь, в якомусь місці
цього простору — острі
вець житла. Він жаданий.
І в ньому ждуть його сім я
і улюблена справа.
І. КУЦЕНКО.
м. Мала Виска.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ
4 ТРАВНЯ

Ж ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40
Рит-:
мінна гімнастика. 9.10 -£■
Наука і техніка. 9.20 — 18-й
тираж «Спортлото». 9 ЗО —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! і 1.00—
Ранкова пошта. 11.30—Клуб
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — Сіліу
ська година. 14.00 — Фільм
«Дочки-матері». 15.35 — Кр;
.то читання. 16.10 — Новині
16.15 — Грає піаніст В, Г<5ровець (США). 18.00 — Міяйнародна панорама. 18.4.5
Мультфільм. 19.05 — Нови
ни. 19.10 — Фільм-вистайа
Державного Малого театру.
<?Лій улюблений
клоун».
21.00 — «Час». 21.45—Фільмревю «Весела хроніка небеЗпечної подорожі». 23.00
Футбольний огляд.
Новині;
2, УТ
10.50 — «Комп'ютер». На
уково-популярна
програма
для школярів. 11.35—В Ялту
до Чехова 12.50 — Новини.
13.05 — Доброго вам здо
ров’я. 13.35 — Художній
Фільм із субтитрами. «Порт
рет дружини художника»'.
15.00 — Слава солдатську.
16.00 — Кубок європейських
чемпіонів з гандболу. Жін
ки. Фінал. «Спартак» (Київ)
— «Штіїица». (Бакеу. Руму
нія). 17.15 — Натрусив кіно
зал. 18.15 — Концерт вокал№
но-інстру ментального
ан
самблю «Сябри». 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — До;
кументальннй фільм «Голо/
сіївська
осінь
Максима
Рильського». 20.60 — Укра
їнські посиденьки. 20.40 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.45 — Художній
Фільм <Ми з пяіазу» 23.15—
Новини.

д. ЦТ (II програма)
11.00—Екранізація літера
турних
творів.
ТрнлгіЛї
М. Горького «Мої УніверЗ?
тети». 12.40 — Що? Де? Ко
ли? Телевікторина. 14.15 —•
Із скарбниці світової музич
ної культури. И. Гайдн. 15.10
— Мультфільми. 16.10 —
Світ і молодь. 16.45 — У
світі тварпн. 17.45 — «Авто
граф)». Літературна телевик
торина. 18.45 — Гості Моск
ви. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Документальний те
лефільм. 20.25 — Кубок єв
ропейських чемпіонів з ганд
болу Жінки. Фінал. < Спар
так»
(Київ) — «Штіїица»
(Румунія).
21.00 — «Час».
21.45 — А. Вансберг. «Ново
сілля». Телевистава з циклу
«Спеціальний кореспондент».
Частини 11 2
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