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& ВИ ЗАДОВОЛЕНІ КІ
НОПРОКАТОМ?
ЧОМУ?
МОЖЛИВО,
ПУБЛІЦИС
ТИЧНІ
РОЗДУМИ
ПІД
НАЗВОЮ
«НЕКАСОВЕ»

КІНО» ЗМУСЯТЬ КОГОСЬ
ПЕРЕГЛЯНУТИ
£501
ПРИНЦИПИ? — 2 СТОР.
© РЕПОРТАЖ ІЗ ПЕР
ШОГО ОБЛАСНОГО ФЕС
ТИВАЛЮ
АВТОРСЬКОЇ
ПІСНІ «ФАНСЬКІ ГОРИ»
— З СТОР.
ф ВАС
ЦІКАВИТЬ
ТВОРЧІСТЬ ГРУПИ «ФО
РУМ»?
МАТЕРІАЛ
ПРО
ЗМІНИ В її СКЛАДІ —
4 СТОР.

«ВСЕ-ТАКИ
БЕНЗИН БУВ...»

Віктор ШВЕЦЬ (на знімку) уже сьомий рік працює водієм. Нині він привозить на роботу і відвозить на
зад у Світловодськ робітників, які будують канал «Дніпро — Інгулець». Нещодавно хлопець брав участь
у конкурсі професійної майстерності. Хоча призових місць і не посів, але радості не приховував: саме
його, в
числі кращих
водіїв автобусів п'ятої транспортної колони тресту «Ніровоградводбуд», було
запрошено взяти участь у конкурсі.
Фото В. ГРИБА.

Фундамент
наших квартир
Бажання кіровоградської
молоді створити свій мо
лодіжний житловий комп
лекс зародилося декілька
років тому. Втім, якби не
наполегливість юні, все б
залишилося тільки бажан
ням. Та після довгих міся
ців наполегливої роботи,
старань, паростком визрі
ла справа. Тепер можна
сказати: результати є. Є й
інше — віра в завтрашній
день, у той день, коли ви
ростуть високі багатоповер
хові будинки не тільки в
Кіровограді, а й у багатьох
містах і селах нашої об
ласті.
Семінар, присвячений ді
яльності МЖК в області,
був плановим. Значить, всі
роботи, пов’язані з будів
ництвом житла для молоді,
велися не стихійно, не від
випадку до випадку, а саме
так, як планувалося.
Спочатку торкнулися за
гальної теми будівництва
житла.
Заступник голови
облвиконкому М. О. Сухомлин, розповідаючи
про
спорудження житлових бу
динків, зупинився на кон
кретних прикладах. Зокре
ма, він наголосив, що чле
нам МЖК бажано викорис
товувати капіталовкладення
великих промислових під
приємств.
Молодь загомоніла. Ще б
пак! В Олександрії і Саітловодську, навіть у Кірово
граді є такі заводи та ви
робничі об’єднання, де не
використовуються повністю
капіталовкладення. Для чле
нів МЖК тут відкриваються
великі перспективи.
Як краще
використати
кошти підприємств, розпо
вів Олександр Коломацький, заступник
директора
Кіровоградського міського
молодіжного центру. Олек
сандр відає питаннями бу
дівництва, і у даній справі
він людина компетентна:
— Маючи гроші, потріб
но набрати відповідну кіль
кість людей. Відбір прова

диться за підсумками со
ціалістичного змагання. Як
що перший будинок, який
споруджують кіровоградці,
заселять представники ба
гатьох підприємств
міста,
які виділили кошти на його
спорудження, то пізніше
можна буде запровадити
інший метод. Я б сказав, —•
розповідав О. Коломацький, — він навіть вигідний
підприємству, адже кемжеківці» будуть формуватися
з одного виробничого ко
лективу. Так думають зро
бити трудівники чавуноли
варного заводу, інших під
приємств. '
На семінар приїхав з
Києва і завідуючий секто
ром МЖК ЦК ЛКСМ Украї
ни Віктор Похльобін. У
своєму виступі він наголо
сив, що члени молодіжножитлових комплексів по
винні споруджувати й до
даткові об’єкти. Це — до
помога державі у вирішен
ні житлової проблеми.
Віктору Похльобіну до
велося чи не найбільше
відповідати на запитання
учасників зустрічі.
...Гіо дорозі до майбут
нього будинку всі жваво
перемовлялися. Петро Салтис із Знам’янки
щиро
заздрив:
— От молодці! Наступно
го року в цей час будуть
мешкати у квартирах. Та ще
й яких! Збудованих власни
ми руками.
— Як у вас, у Знам’янці,
справи? — хтось
запитує
Петра.
— Через рік-два і до нас,
може, отак приїдете всі на
подібний семінар.
Багато
труднощів ще треба здола
ти.
Два десятки учасників се
мінару забралися аж на
плити, які ховали під собою
підвал майбутнього 108квартирного будинку. Дів
чата, які працюють тут шту
катурами, жартували:
— Ой, дивіться, не по
падайте. У нас з технікою
безпеки суворо...
А з зарплатою?
Всі притйхли. Як же опла

чується праця оцих тендіт
них дівчат? Мабуть, дехто
думав, прийшла з вироб
ництва, взяла кельму в ру
ки, куди там до кваліфіко
ваних робітників! Та Олена
Ковтун, яка вийшла пере
можцем у соціалістичному
змаганні на «Гідросилі», де
працювала техніком-нормувальником, розповіла:
— У себе на заводі отри
мувала сто карбованців. Тут
я і мої подруги щомісяця
заробляємо в середньому
по 240. Але додамо: не всі

— Хай би кожне підпри відмовить керівництво?
Відповідає
Віктор По
ємство виділило пеону су
му коштів на це, — відпо хльобін:
— Все у ваших руках.
вів Олександр.
— Де там! Он говорив Створіть ініціативну групу,
заступник
голови облви яку б затвердив райком
конкому про невикористані комсомолу. Заручіться під
капіталовкладення, думаю, тримкою трудового колек
можна б і з них виділити. тиву. Впевнений — ви в си
От чи прислухаються
до лі зробити те, що вже ма
ють ваші товариші з Кіро
нас? Важкий початок...
Так відпочивали учасники вограда.
Олександра Коломацько
семінару. Всі — в розмовах,
чи
розпитують, радяться, об го цікавило питання:
мінюються адресами. З по можуть з перспективою на
вагою дивляться на кірово- майбутнє члени молодіж
них житлових комплексів
отримувати квартири біль
шого метражу?
— Можуть, але згідно
встановленого
законодав
ства, — пояснив інструктор
облпрофради Георгій Се
менович Репенков.
Раїсу Федорівну Юсіну,
заступника
голови
обл
•••
плану, запитував Дмитро
градців — домоглися ж сво Готовський, голова Знам’янського оргкомітету
МЖК
го!
про фінансування проект
«Круглий стіл»
них робіт, строки розробок
В обкомі комсомолу зі проектів. Звичайно, Дмитро
бралися всі, хто вже ство отримав на питання ви
рив або почав тільки орга черпну відповідь.
Не вгавав у сусідньому
нізовувати МЖК в області.
Запросили
представників кабінеті телефон, де ін
облпрофради,
управління структор обкому комсомо
комунального
господар лу Олег Штадченко ледве
ства, облплану, облрембуд- встигав записувати від жи
тресту. Усі сподівалися на телів області все нові й но
конструктивну, ділову роз ві запитання. Відповідь на
них
давали
компетентні
мову. І не помилилися.
учасники «круглого столу».
Тон задавав Ігор Рубан,
Володимир Потапов, пра
голова оргкомітету
МЖК цівник «Гідросили», ціка
обласного центру.
вився, чи може він стати
— Мене цікавить питан членом МЖК, якщо його
ня заробітку членів МЖК, дружина стоїть на квар
які зараз споруджують бу тирній черзі на ДБК? Від
динок, — цікавиться Євген повідь була така: дружина
Денисов, член ініціативної В. Пстапова може включи
групи МЖК з Світловодська. тися в соціалістичне зма
— Ми заключили з домо гання і, ставши перемож
будівним комбінатом
до цем, вступити в МЖК, а Во
говір. Наші хлопці й дівча лодимиру, який не стоїть
та
отримують
заробітну на квартирній черзі, це
плату відповідно до виро зробити важче.
бітку, як і працівники ДБК,—
Ігор Лебідь телефону
відповів О. Коломацький.
вав з Олександрії. Він дя
Микола Олійник, секретар кував, що завчасно в «Мо
комітету комсомолу
ВО лодому комунарі» повідо
«Дніпроенергобудпрому».
мили про «круглий стіл» і
— У нас є багато бажаю вказали телефону, по яких
чих будувати собі житло, можна було задавати пи
але хвилює питання: чи не тання. Ігоря - цікавило ось

А ПОЧИНАЛОСЯ
З БАЖАННЯ
члени МЖК отримують та
ку зарплату.
Надя Сівач, донедавна
технік-технолог заводу радіовиробів,
підтвердила
слова Олени. Ще Надя роз
повіла,
що вся робота
МЖК висвітлюється у стін
ній газеті, що нарікань з
боку досвідчених кадрових
спеціалістів немає.
Посипалися жарти... Хлоп
ці, які приїхали подивитися
на будинок, сміялися: от
дівчата, молодці! Таких й у
жінки можна брати: крім
того, що квартиру збудує,
ще й там все вмітиме роби
ти. Дівчата не пасували: ми б
і вас навчили...
Увечері «емжеківці» зібра
лися в кафе «Молода сім’я».
Приємне освітлення, музи
ка, танці. Та вийшло так, що
й тут, в тихому місці для
відпочинку,
розгорілася
дискусія. Олексій Понома
ренко, який приїхав з Світловодська, «атакував» Олек
сандра Коломацького:
— Є в нас чудове місце,
де можна спорудити не то
що вулицю, а цілий мікро
район. Це — територія в
районі Ревовка. Та ніхто не
хоче першим забудовувати:
відсутні комунікацій

Під таким заголовком
у «Молодому комунарі»
17 жовтня 1987 року було
опубліковано
критичний
матеріал. У ньому йшлося
про факти порушень пра
вил видачі нафтопродук
тів для державних і при
ватних автомобілів.
Як повідомив редакцію
директор Кіровоградсько
го підприємства по забез
печенню нафтопродукта
ми В. В. Яушев, критика
визнана правильною. За
порушення правил видачі
нафтопродуктів оператору
АЗС № З 3. М. Павлюхіній
оголошено догану. Вона
позбавлена
преміальної
оплати за жовтень. За не-

своєчасне отримання рсзч
мінних талонів для АЗ&
які на підприємстві є &
достатній кількості, стар
шому оператору АЗС № З
В. Д. Дрибній оголошена
догану.
У зв’язку з погіршенням
забезпечення підприємств
ва бензином АИ-93 прий*:
няте рішення про створені
ня резерву цього пально®
го в кількості 500 літрів
на АЗС № 3 для обслуго*
еування автомобілів інвалідів Великої Вітчизняної
війни і
інвалідів праці
згідно листа Держкомнаф».
топродукті-в
УРСР
від
03.10.86 р. (№ 18/16-315).

що: чи входить у міський
план будівництва житло
МЖК? Віктор Похльобін ще
раз підкреслив: це — до®
даткове, позапланове
бу<*
дівництво.
Андрій Штадний хотів ді
знатися, коли буде другий
набір у МЖК. Володимир
Іванов, секретар обкому
комсомолу, повідомив, що
вже з 1 січня розпочнете
ся підготовка
робітників
будівельних спеціальностей
другого набору, а свою ро
боту його члени розпочнуть
з ЗО березня наступногб
року.
Олександр Сайко з УВС
запитував, чи можна в УВС
організувати МЖК? Відпо
відь була ствердною.
Ми не в змозі перераху
вати і назвати эс? запитан
ня, відповіді на них. Ті, хто
телефонував,
незабаром
отримають на свої адреси
відповіді у письмовій фор
мі. їх надішле обком ком
сомолу. Ще додамо, що ко
жен бажаючий може дізна
тися про умови прийому В
МЖК, звернувшись у свій
міськком чи райком ком
сомолу.
..Коли
завершувалася
розмова за «круглим сто
лом», учасники семінару
вирішили, що аналогічні за
сідання на місцях просто
необхідні. Тут вирішувати
муться нагальні
питання,
вноситимуться пропозиції 8
рекомендації,
зрештою,
проходитиме обмін досві
дом. А він у членів моло
діжного житлового комп
лексу Кіровограда вже є*
Практичний.
Ю. ЯРОВИЙ.

' спецкор
«МрЛОДОГД
комунара».
- ■
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«Молодий комунар»
О КОСЬ влітку доктор
в» дичних наук,
завідую
чий кафедрою Воронезько
го медичного інституту іме
ні М. Н. Бурденка профе
сор О. О. Ступницький по
їхав на Україну. Довго зби
рався і ось — нарешті. Із
хвилюванням
ступив
на
землю Кіровоградщини, яка
виколисала його.
Відвідав
рідну Соснівку
Олександ
рійського району. Село, де
народився і виріс також Ге
рой
Радянського
Союзу
Ф.
К.
ГІазловський
—
безстрашний комсорг стрі
лецького батальйону,
пологлий на білоруській зем
лі. Із Соснізки, якій майже
300 років,
на боротьбу з
ненависним ворогом пішло
222 сільчан, із них 143 гідзначені бойовими
нагоро
дами, 122 не повернулися
до рідних домівок.
Відві
дав Олександр Оникійозич
І співуче село Бірки, де жи
вуть рідні. Вечорами не міг
наслухатися близьких сер-

СТАВИМО ПРОБЛЕМУ

НА КОНКУРС
кінчив Куйбишеоський ме
дичний інститут. Молодому
лікареві доручили очолити
організацію обласного
ди
тячого кістково-туберкульоз
ного санаторію □ Куйбишеві.
Далі були роки навчання
□ аспірантурі на кафедрі
терапії Куйбишевського ме
дичного інституту, під ке
рівництвом професора М. Є.
Кавецького. 1956 року О.О.
Ступницький став кандида
том, а в 40 років — доктором. медичних наук,
завідуючим
кафедрою
Курінстиського
медичного
туту.

Прикладом високого
служіння...
цю українських
народних
йісень...
Сім’я Ступницьких у 30-х
роках виїхала за межі рес
публіки. Спершу жили в
Саратовській,
потім — у
Куйбишезській
областях,
і 939 року Олександр Ступ
ницький закінчив із відзна
кою семирічку і вступив до
Куйбишевської
фельдшерСько-акушерської
школи.
Медицина захопила хлопця
Всерйоз.
Лихо трапилося несподі
вано;
дорожня
пригода,
ротрализ
до лікарні,
де
Ампутували ліву стопу. Біль,
безсонні
ночі і тривожні
роздуми... Йому було всьо
го 15 років. Невже всі жит
тєві плани перекреслено?
Тоді на допомогу йому і
прийшов
Павка.
Сашко
Ступницький брав до
рук
Подаровану друзями книгу
М. Островського «Як
гар
тувалася сталь»
і, відкри
ваючи,
навмання
читав.
Двічі перечитував цю чу
дову книгу, та все ж знову
й знову перелистузав сто
рінки мужності. Відкривав,
Де прийдеться, і читав, чи
гав...
«...Я ще вірю, що повер
нуся в стрій... Моє життя те
пер — це навчання. Книжки,
книжки, ще раз книжки...
...Чгрнокозив — член бю
ро крайкому партії і член
УРЯДУ- Тяжка недуга спалю
вала його сили — гангрена
ноги. Чернокозов ненавидів
хвору ногу, що примусила
ноги вже
майже
півроку
провести в ліжку...',.
Час в:д часу зупиняв по
гляд на передмові до рома
ну, яму написав Г. і. Петрозськяй:
«...Велика сила — моло
дість! З ній життя б'є клю
чам... Ні смертельні рани а
Кривавому бою, ні
важна
Хвороба, що загрожує його
(життю, не зламали КорЧагіНа,..».
Через
півроку О. Сгуприцький знову позернуася
ДО навчання. А тут і війна.
У військкоматі й слухати не
хотіли — який там фронт
йа протезі! Олександр ви
рішив іти на фронт само
стійно. Збирався недовго,
навіть батьків не попере
див. Поїзди йшли в
бік
фронту. Із великими труд
нощами 17-річний хлопець
дістався Білої Церкви, на
іс
1
Підступах
підступах до якої точилися
бої.
і Снаряди рвалися
зовсім
близько,
здавалося,
що
якийсь із них от-от упаде
ррму просто під ноги, рапЇрм рвонуло поряд, вибухоою хвилею хлопця аідннйуло обік...
і Стомлений хірург Присів
НА стілець біля ліжка.
Тобі ще пощастило,
хлопче, — сказав, ■
Дозелося
ампутувати
ногу,
ту ж саму, ліву, але вже ви
їде попередньої ампутації.
Не журися, у тебе все по
переду — вчися, живи...
Живи довго!
Восени 1941 року О. СтупКнцькин повернувся до Куйрищеоа на милицях. Та нафчаиня не кинув. Фельдшерфьио-акушерсьну школу заКІНЧИВ ІЗ Відзнакою, працю
вав у віддаленому
селі.
Вчився далі, В 1943 році за

З 1973 року професор
Ступницький
завідує
ка
федрою Воронезького мед
інституту. За цей час підго
тував 20 кандидатів,
двох
докторів
медичних
наук>
Опублікував більше 130 на
укових робіт. В основному
вони були присвячені
за
хворюванням
серця,
бо
Олександр Оникійозич ба
гато років займається проб
лемами кардіології. Кліні
ка, якою він нині керує, за
служено вважається
кра
щою в місті.

Недавно О. О. Ступницькому виповнилося
60 ро
ків. Та цій сильній, напо
легливій людині літа но ва
дять. Попереду у відмінни
ка охорони здоров'я СРСР
— нові творчі плани, на
пружена робота, якій від
дається цілком. Попереду—
нелегка боротьба за здо- .
ров я людей. їм він служить
чесно.
•Й ОДНОМУ із своїх листів Олександр Оникійович Просив мене надіслати
йому
щось із української
лірики, бо саме вона, на
його думку, найкраще зні
має втому після напруже
ного робочого дня. Водно
час українські
вірші
для
чоловіка — це ще й заочне
побачення з милим солов їним краєм, куди мріє при
їжджати ще й ще.
Радо виконували ми поохання Олександра Онинійовича. Син приніс кілька но
винок із книгарні. Вибрали
одну — збірку віршів Васи
ля Діденка «Дзвінка фоне
тика». Полонила пейзажна
лірика: романтична, проник
нути теплом і світлом люд
ської душі, оптимістична за
настроєм.
Уявив собі, як після нелег
кого трудового дня, вислу
хавши десятки
людських
сердець, професор
Ступницький стомлено опустить
ся в крісло і відкриє пер
шу сторінку цієї книги.
Тут нас, романтичних,
немало зросло.
Тут марево степу
здіймає крило
Й вінками барвистими
встлала земля
Долину, де річна
прозоро петля.
ІДУ я із сином у щебеті
зграй.
І річка, і поле, Г небо,
і гай —
Мол це вітчизна, мій
батьківський край...
...Йдуть листи з Вороне
жа, до маю чимало знайо
мих, друзів. Однак, не □
образу іншим, листи
від
О. О. Ступницького чїітаю
найперше,
бо знаю,
що
завжди знайду у них опти
мізм, впевненість,
безліч
цікавих новин. Ось хоч би й
такий короткий уризок із
листа Олександра Оникійовича:
Освоюю нозу базу
(нове приміщення клініки)
і від цього начебто молодшаю. Медаль «Ветеран труда» сховав подалі. Доки е
сили, треба сповна віддава
ти їх Іншим...». В цих сло
вах >— увесь О. О. Ступ
ницький, наш земляк.

О- РЯБОШАПКА,
Слідки журналіс
те СРСР.
м, ЗнаД'я’нка.

Я КОТРЕ я не зміг подивив тися вчасно у Кірово
граді фільм, якого чекав. І
окотре одразу після того, як
несподівано познімали всі
сеанси в нінотеатрі, мені
заболіла душа І хотілось
чимшвидше довідатись: чо
му в нас таке діється?
Я давно чекав
фільму
«! в звуках пам’ять відгук
неться». Навіть не звідтоді,
як вперше почув про ньо
го о пресі: на екрани рес
публіки
виходить новий
художній
фільм Тимофія
Левчуна... і може навіть не
звідтоді, як років п’ять
тому
журнал
«Дніпро»
опублікував
нінопоему
І. Драча й 1. Миколайчука
«Київська фантазія на те
му дикої троянди-шипшини». Фільму я чекав, ма
буть, ще з того часу, як
років десять тому на одно
му поетичному вечорі в
столичному
університеті,
розповідаючи
про
свої
творчі плани, Іван
Драч
сназао: «Завжди, коли про
ходжу мимо оперного те
атру, відчуваю на собі до
кірливий погляд
нашого
геніального
композитора
Миколи Віталійовича... Дав
но вже збираємось ми з
Іваном Миколайчукомі написати сценарій ф"
фільму
про Лисенка, уже й про
думаний до кінця, а все
невідкладні суєтні справи
ніяк не зведуть нас доку
пи здійснити задум...».
Доля Драчсзого
кіне
матографу непроста. Кіль
ка фільмів, створених за
його сценаріями, у період
застою і стагнації,
так і
не прийшли до глядача.
Окремі з них демонстру
вались дуже скупо й дене-де. Думається, що кінокритикам і глядачам ще
належить по-спразжньому
оцінити творчість Драчасценариста. Але вже сьо
годні той, хто бачив кіно
фільми «Іду до тебе»,
«Криниця для спраглих»,
«Камінний хрест»,
«Про
пала грамота», «вечори на
хуторі біля Диканки», зро
зуміє: це — помітне яви
ще в українській кінема
тографії.
__ •
Головку роль у фільмі
«І в звуках пам’ять
від
гукнеться», роль славного
сина українського народу
ЛА. В. Лисенка мав зігра
ти Іван Миколайчук. Але
не вистачило сили
від
творній образ улюблено
го композитора на екра
ні: І. Миколайчук перед
часно пішов з життя...
І ось нарешті кінотеатр
«Мир» вивішує рекламний
стенд:
скоро дивіться...
Друкує
рекламу цього
фільму
обласна
преса
Крутяться перед сеансами
в кінотеатрі рекламні ро
лики. Однак, зважаючи на
всю
цю
пропаганду, я
боюсь гірогазити дні по
казу фільму, бо навчений
гірким досвідом.
Так було вже років два
тому, ноли □ тому ж кіно
театрі .Мир» несподівано
перестали
понадувати
фільм Сергія Герасимова
«Лее Толстой». Фільм —
лебедина пісня видатного
радянського
кінорежисе
ра. С. А. Герасимов вклав
в образ веянного росій
ського письменника весь
свій талант, я побачив цей

фільм згодом і вільна днів
потім був під враженням
від нього. Але то згодом,
ноли в
«Кіровоградській
правді » доцент педінститу
ту С. Г. Барабаш розпові
ла про невігластво з де
монструванням цієї стріч
ки, і її знову повернули на
екран кінотеатру. Але й
надалі фільм продовжував
демонструватись
при на
півпорожніх залах.
Так було... Перелік фак
тів можна продовжувати й
продовжувати. Саме тому,
навчений гірким досвідом,
я, йдучи щоранку на ро
боту повз кінотеатр «Мир»,
стеріг, аби не прогавити,

або розважальні. Чи с по
треба за них агітувати? І
рекламувати
їх? , Немає.
В наші часи
з явились
такі терміни:
видовищні
фільми, розважальні, при
годницькі, бойовики... На
решті — касові. Нині во
ни заполонили екран. І як
дуже справедливо зазна
чалось на недавньому кі
нофестивалі
«Одеська
альтернатива», поки
що
вони,
ці фільми,
дуже
низькопробні. Але ж на
них ідуть! Чому?
Занепокоєння естетични
ми смаками сьогоднішньої

тор кінотеатру Т. О. Ниж
ник. — Ви розумієте, що
витрата
електроенергії
для показу цього фільму
в даному випадку переви
щує ціну закуплених на
сеанс квитків... Нам для
менш як десять глядачів
взагалі
заборонено
Демонструвати фільм.
— І есе ж того разу ми
фільм показали, — додзє
директор,
Сергій
Кар
лаш. — Одна дівчина як
почала мене просити: «Ли
сенко — мій
улюблений
композитор, може вже не
доведеться коли потрапи
ти на сеанс...». І я пішов
на
порушення...
заТамара Олексіївна
пропонувала вихід із ста
новища: такі фільми,
ЯК
«І в звуках пам’ять відмолоді (а саме вона дає гукнеться» розподіляти не
...................
план кінофікації)
. , все час на такі великі нінотеатри,
тіше й частіше звучить зі як «Комсомолець» і «Мир»,
шпальт газет, з екрана те а малогабаритні — «Орбі
левізора, з уст педагогів. та», «Вогник», «Промінь»...
Так, десь щось ми чинили Знову розмова
повертає
не тан. десь щось прога ться до одного й того ж:
вили у вихованні підрос виручки
за сеанс.
Вона
таючого покоління,
коли сьогодні дуже висока для
фільм «Покаяння» режисе кожного кінотеатру.
ра Тенгіза Абуладзе, яноЩе працівники кінотеат
му безперечно
судилось рів обурювались, що вже
довге екранне життя, де довгий час міські будинки
монструвався в Кіровогра культури (клуб імені Каліді при
напівпорожньому ніна, імені Крючкова, Бу
залі. І навіть у напівпо динок офіцерів та інші)
рожньому залі під час де виконують швидше функ
монстрування такі реготи ції кінотеатрів, («Звичайно,
не легше ж фільм покрутити,
супроводжували мало
що ніж яний
кожен метр стрічки,
цінавий
вечір
плакати з розпачу
хоті- провести»).
лось. Про цо не раз в
Звичайно, я далекий від
пресі думки, щоб демонструвати
усних виступах, у
відповідальний Фільми в порожніх залах.
говорив
письменницької Фільми, на
секретар
виробництво
організації нашої області яких
затрачені
чималі
Володимир Панченно, і но кошти.
Але слід задума
жен, хто бачив цей фільм, тись. як сказав
недавно
не може з ним не погоди у відповіді на анкету «Ли
тись.
тературной газеты» україн
Нашого молодого
гля ський письменник Воло
дача требз вихозувати, а димир Дрозд, «чи не піде
назад до масової нультури
ми тим часом продовжує на догоду частини
неви
мо виконувати план. Бо — могливої, духовно незрілої
наша
література,
«ми змушені це робити». маси
наш театр, наше Ніно 8
Директором
кінотеатру умовах самоокупності?».
«Мир» Сергій Карлаш пра
Начальника
управління
цює недавно, трохи біль кінофікації облвиконкому
ше місяця. Його думка з Г. ПсьоРа^лоаського
приводу
цієї
важливої годні
турбус
найбільше
проблеми?
планів,
виконання
— Дуже складно
сьо також
послуг
надання
платних
годні працювати в кіно населенню
кінотеатрами
театрах. Коли йшоз сюди, області. Не менше й те, що
то думалось — ось де уже сьогодні
доводяться
можна буде
прилучитись
на на
по-спраажньому до вихо значно вищі плани
Доводиться
ступний
рік.
вання естетичних
смаків відстоювати
цьогорічні
молоді. А чим доводиться
показники перед
плани
і
займатись? Із самого ран
облвнку
обдзвонюєш
школи, плановою комісією
конкому. А мені він снапідприємства, училища — зав:
«Той фільм, про яний
накликаєш глядачів. 1 чо ви запитуєте,
ще побачи
го тільки не наслухаєшся те. Ми його перевели в ма
під час цих розмов: чому логабаритні театри...».
ви нас примушуєте диви
Врешті, мова не про те,
тись цей фільм. Яке
ви
маєте право
нав’язувг>ти побачу я фільм чи ні. Мо
квитки?..
Це
секретарі
ва про те, щоб його, як і
комсомольських організа
цій так відповідають. Фак «Покаяння» і «Апеляцію»
тично вся енергія праців (всього
три дні йшов у
ників нінотеатру йде
на жовтні
цей
сміливий,
те, щоб будь-яною ціною
гострий,
сучасний
фільму
намагатись виконати план.
«Комсомо
І асе ж плану кінотеатр кінотеатрі
не виконує. Саме з цих лець»), і «Лев Толстой» по
якомога
більше
міркувань і знято було з бачили
який
прокату фільм «І в звуках глядачів. Кіноклуб,
пам’ять відгукнеться» — діє при обласній науковій
фільм некасовий. Мзз він бібліотеці
імені Н.
К.
кількаріч
демонструватись
п’ять Крупської при
дніз,
а йшов
фактично ній сподвижницькій
ро
один повний
день і два боті Є. М.
Янчукозої, —
дні по одному сеансу.
не вихід із становища- Так
— На один сеанс було зване елітарне кіно повин
широкі
закуплено
аж...
дев'ять но виходити на
квитків! — з розпачем го маси.
ворить
педагог-організаS, БОНДАР,.

«ЙЕКАСОВЕ» КІНО
ко. и величезний реклам
ний щит із фільмом «І в
звуках пам'ять відгукне
ться» переставлять
з-під
вивіски «скоро» до вивіс
ки «сьогодні».
і другого листопада
з
мене
радісно
тьохнуло
серце: шість сеансів на
день. Другого
листопада
робочі й позаробочі нлопоти не дали змогу відвіда
ти кінотеатр. «Завтра
на
20.50 обов’язково піду —
ще н друзям треба
буде
повідомити». Але коли на
ступного
дня
близько
восьмої години вечора з
товаришами підійшли
до
кінотеатру,
всі
сеанси,
окрім о 19.00, були заклеє
ні, а замість цього філь
му демонструвався якийсь
інший...
Того ж еечора контроле
ри кінотеатру цей факт
пояснили так: фільм не
дає плану... Він — некасо
вий. Що ж, подумалось, ео
ни постійно мають спразу
з грошима — нічого диоуі»ати. А куди ж дивиться
дирекція?
Дирекції на місці не ви
пеклось (зустріч ця відбу
деться пізніше), тому я по
дайся ь кінотеатр поряд,
«Комсомолець». Як із пла
ном у сусідів?
— Ми його виконуєм, —
впевнено мовила заступ. ник директора С. Д. Уша
кова. — Хоча зусиль до
водишся докладати чима
леньких.
— Яким чином?
— Рекламуємо
наші
фільми на підприємствах,
у
навчальних
закладах.
Кожна п'ятниця — виїзний
день наших восьми конт
ролерів.
Переглядаємо
відомість
за жовтень.
ь. Які фільми д.
да
ли план ніінотеатрояі?
— оФа.
порити місяця»
на шести сеансах побувало 4796
глядачів. Якщо
зважити,
що кінотеатр
«Номсомолець» має 800 місць. то
теоретично й практично
зал щоразу буз лерепознений. Фільм «На
вістрі
меча» демонструвався ЗО
сеансів, записано в жовт
ні, «Акція» — 35 сеансів.
20 сеансів демонструвався
протягом
чотирьох
днів
фільм «Анселератна». Ще
п'ять днів він ішов у лис
топаді. Ось
які
фільми
дають план найголовнішо
му нінотеатрові міста. Що
це за фільми — здогада
тись не важко; одні назви
уже говорять самі про се
бе. Це або пригодницькі
стрічки, або фантастичні.

Ладиться робота у Валентини АРТЕМЕНКО, яка після закінчення шитл
го деревообробного технікуму прийшла працювати на Кіпппп?«^ Житомнрсько«омбінат. Колеги по роботі говорять, що Валя -прекпасннй ЖЬКИИ. меблевий
дий спеціаліст у складіІ колективу повного технва ^цТХ’ ?Ині л’ол°нраого набору
«Кіровоградський»,
яний,смаку,
за словами
Розробкою
&ю°°
КУПЦ меблів
СВ0Є*° Нрасото
'°’ витонченістю
|, щМо нЖлов^ш^^То
’к^ю
Фото в. ГРИБА.

Професійне
свято —•
День автомобіліста — мо*
лоций водій
ремонтно*
піднрнємтранспортного
сіна Вільшанського РАНО
Ігор Човгун відзначив осо
бистим рекордом. Він не»
ревіз із поля на цукроза
вод близько трьох ТИСЯЧ
тони цукрових буряків.
Як
виявилося, цс до
сягнення
стало
най
вищим не лише в ко. КТИ’
ві, де працює кандидат у
члени КПРС І. Човгун, а
н в усьому районі. На збо
рах КОМСОМОЛЬЦІВ РТП, Д'2
ігор за успіхи в роботі
одержував заслужену на
городу, було названо й
процент
виконання ним
сезонного завдання -— Іб3<
Майже дві норми. Цікаво.
Що молодий водій В. За
болотній, котрий зайняв
друге місце, із завданням
справився на 130 процен
тів.
Наш кор.

Вільшанський район.

■

19 листопада 1987 року
перший. У залі
ДЕНЬ
будинку культури за
воду радіовиробів зай
няті дві третини крісел,
на сцені в паузах між
виступами порожньо —
конферанс О. Середи
звучить в основному з-за
куг.іс, за ними — ніякого
руху:
гітаристи підні
маються до невідрегульозаних
мікрофонів
прямо із залу.

Кожен із учасників кон
церту (вони з'їхалися з
14
міст)
представляв
кілька пісень. Авторських
(коли співали на свої вір
ші й музику) та вико
навських (коли показу
вали чужі пісні) було
приблизно порівну. Ось
деякі записи із журна
лістського блокнота по
ходу програми:

В.
и

«Д. Персін із Кривого
Рога. «Вальс для старого
друга»
напакований
штампами
«горестные
разлуки», «грусть
про
льётся дождём», «вер
ный друг», але емоційно
не прісний. Хороша фра
за «для разлуки
нету
словарей».
В. Вербицький
зі
Світловодська.
Приємний голос.
Виді
ляються рядки «как на
мокшая сорочка,
тьма
прилипла
к
январю».
«Черниговский водевиль»
звучить гірше, ніж пер
ша пісня. Публіці, однак,
сподобалося. С. Кори
чев, Кіровоград. Є в од
ній Із пісень «неловкий
пируэт пера». Це про чиї
завгодно вірші, але не
про Сергієві — там пе
ро вправне. Р. Озимкопський
з
Олександр»,
задушевно співає
про
службу
в
Афганіста
ні. О. Іванов з Вільшан
ки — о, це вже н! в які
рамки. «Кировоград — ,
комсомол» — для хоро
вого співу! Знайоме об
личчя — одесит С. Цим
балюк був у Кіровограді
взимку на аналогічному
міському фестивалі. Хо
роші вірші.
Українські
народні пісні Л. Апостолової і А. Качан з Новоархангельська та негри
тянський
спірічуелс і
«Алёнушка»
новоукраїнського квартету у бардівському концерті? Чо
му?».

То зліва, то справа з
рядів раз у раз долинав
шепіт: «Це вже є у
Дольського», «Під
Ро
зенбаума працює...». Пи
тання руба до самих се
бе: чи завжди схожість
згубна? Пригадаймо дві
пісні про скелелазів.

.а
о

«В суете городов и в
потоке машин
возвра
щаемся мы, просто не
куда деться, мы спуска
емся вниз с покорённых
вершин, оставляя в го
рах навсегда своё серд
це» (В. Висоцький). «Я
сердце оставил в Фанских горах, теперь бес
сердечный брожу
по
равнинам, и в тихих бе
седах, и в шумных пирах
я снова вздыхаю о синих
вершинах» (Ю. Візбор).
Одна тема, один настрій,
однакові образи, одна
кові слова. А пісні? Са
мобутні. Секрет?
Різко
індивідуалізовані
голо
си, інтонації,
виконав
ські манери, мелодія?
Правильно. На що й го
лодував даний концерт.
Справді мелодійну ме
лодію (вибачте за «мас
ло масляне»)
показав
лише М. Мохнач зі Жме
ринки. Більш-менш яс
краво виражений
ви
конавський почерк (лі
ричний) — кірозоградець В. Босий. З ним і
перше фестивальне зна
йомство в антракті:

«Молодий комунар»

Чити, де виступ-зз не раз,

а тут лише починаю. Піс

ні пишу філософські, та
кі, що одразу, може, й

слуха

не схоплюються
чем.

Звертаю

більше уваги

пісні

в

на вірші.

Майже не пишу про лю
бов.

Чому — сам

не

знаю. На подібних фес
тивалях особливо ціную

авторські пісні.

Валерій, до речі, єди
ний з усіх предстазив
авторську пісню україн
ською мовою.
Друга бесіда — з В. Лігачовою з Дніпропетров
ська, однією з .нечислен
них дам-учасниць.
— Працюю вчитель
кою початкових

класів.

На гітарі вчилася грати
сама. Вірші пишу, бо ду

ша просить. Зроблю піс
ню — легше стає. Дехто

каже,

що

вірші

мої

складні і сумні. Про се
бе пишу. Деякі

тексти

народжуються за півго

дини. Може, від пісень
моїх комусь легше стане.

торини «Що? Де? Коли?».
Каже, що
перегравав
команду Латипова. Що
до перегравання не зна
ємо, а от перебалакати
цілий зал йому як двічі
по два. Це показала
творча майстерня,
де
виступали «відсіяні» пе
ред концертом і ті, хто
запізнився. Жюрі і гля
дачі тут могли «проїхатися» по кожній пісні.
Бурда не просто їздив—
асфальтовим
котком
розрівнював. «Боїшся гі
тари, перебріхуєш Веро
ніку
Доліну, ковтаєш
кінці фраз, не закочуй
очі, краще заплющуй,
бери хороші поезії, а не
вірші своїх друзів, арти
кулюй на сцені так, як у
розмові здається кумед
ним», — ось що вислу
хали 1. Кацман з Дніпро
петровська, В. Поляничко з Кіровограда, О. Чернишов із Юргала Кеме
ровської області, І. Очеретний зі Знам янки і
всі, хто хотів слухати й
заперечувати. Жюрі й
учасники так зав язли в
дискусіях, що довелося
продовжувати засідання
майстерні вже на коле
сах.

Автобуси
доставили
учасників, організаторів
(працівників
обкому
комсомолу та членів кі
ровоградського КСП) і
гостей
фестивалю на
турбазу «Лісоза пісня» в
Маловисківському
ра
йоні. Тут свято продов
жилося у формі, що а
колах прихильників са
модіяльної пісні зветься
«Чайхана».

А судді хто ж? А суд
ді що ж?
С. Шишкін, голова клу
Після вечері всі
зі
бу самодіяльної пісні із
Севастополя, член жюрі: йшлися до, так би мови
— Фестиваль за орга ти, актового залу, де
відбулося
знайомство
нізацією — саме на рівні гостей... з нашим облас- і
ним центром. Вглиб і
першого. Старалися. Ви- вшир панораму його іс
торії розгорнули «міснанайський І авторський
цевознавці» П. Пламм,
рівень середні. Запам'я О. Сусленський, І. Га
лушко з медучилища.
талися Коричев, Лігачо- Про особливості навчан
ня в КВЛУ цивільної
ва, Цимбалюк, Смирнов авіації розповіли М. Ка(юний учасник з Кірово тиба та І. Конюхов. І все
це — мовою струн,
града — А37.) — пер шаржів, пародій. Прози
майже не було. У паузах
спективний як вокаліст.
— сміх та оплески.
Цю манеру, цей стиль
підхопили автори і вико
навці з Дніпропетров
ська.
Кривого
Рога,
Жмеринки,
Світловод
не треба співати, пока ська, Одеси, Полтави,
Севастополя. Гітара пі
зав Олександр
Іванов. шла по колу. На чайхані
повніше
розкривалась
Нещира поезія із симво
незвичайно цікава атмо
лами епохи застою, ма сфера клубів самодіяль
ної пісні, настояна на
нера, орієнтована на де братерстві, увазі, повазі,
творчому ставленні до
шевий естрадний успіх. життя, про яке говори
лося в анкеті фестивалю.
Та й взагалі вірші в ба
у коридорах на схо
гатьох розхлябані, рими дах і площадках всіх чо
тирьох поверхів майже
на рівні «тобой-собой».
всю ніч можна було ба
Є своя позиція у Цимба чити жвавих співрозмов
ників із фестивальними
Туристське
люка, хороша іронія у значками.
життя не підкоряється
Коричева.
Але пісню міському
квартирному
режиму.
Переписували

Окуджава його квартет
ся в зошити і на магніто
«Мінус один»
успішно фони пісні, ЩО сподоба
лися, сипалися дотепи.
завалив.
Мало
кому Були і серйозні розмо
ви про моральність, по
вдаються пісні про Аф літику,
рідну історію,
ганістан. Мохначу вдала проблеми молоді як про
теми для пісень. По трися. Тут не просто тема, чотири рази заварюва
лися чаї на кип'ятильни
тут відчувається зв’язок ках, та все ж під ранок
поколінь,
трагічність. сон узяв своє, і на но
гах
залишилося лише
Акуратний, скромний Бо жюрі та кілька боліль
ників...
сий. І ще відзначу кон
Другий фестивальний

Б. Бурда (Одеса), член
всесоюзної ради
КСП,
голова жюрі;
— Приклад того, що

(Геннадій, між іншим
керує студентським те
атром
естрадних
мі
ніатюр) в кулуарних кон
цертах прохали викона
ти найчастіше. Але ми
помітили його
воечері
на майстерні за іншу
пісню — сатиричну про
горезвісний політ М. Рус
та. За подвійний сюжет
і хорошу кінцівку її по
хвалив сам Бурда. За що
і одержав від Геннадія;
— Голова жюрі не даваз нікому слова сказа
ти, нав язував свою дум
ку, а треба зобов’язати
кожного з членів жюрі
ставити свою оцінку ок
ремо, а потім виводити
щось середнє. Хлопці ж
із жюрі більше мовчали.

Зате в них прорізався
голос, коли взяли в руки
гітари. С. Шишкін співав
наполовину своє й сер
йозне, В. Бурда — в ос
новному своє і смішне, а
Ю. Чудновський та Е. Масаковський із Дніпропет
ровська — усе чуже і
головним чином Ю. Візбора. Хочеться поверну
тися до цитованої вже
тут пісні цього автора,
говорячи про враження
від фестивалю. Практич
но кожен із учасників на
запитання «Яке місце у
вашому
житті займає
бардівська
пісня?» —
відповідав: «Я без цього
не можу. Тягне до ін
струмента
повсякчас,
мозолі на пальцях не
сходять». До цих пісень
людей вадить, як альпі
ністів на вершини. Вони
рвуться до них попри
невдачі і падіння. «Но к
сердцу покинутому мо
єму мне в Фанские го
ры придется вернуть
ся...». І слухач у цих пі
сень не випадковий — у
залі сиділи досвідчені й
початкуючі туристи, гіта
ристи, гумористи й по
ети, що пишуть «для се
бе»; із залу підказували
слова пісень та імена ав
торів; у залі а діалогах
називалися місця прове
дення подібних фестива
лів та прізвища їхніх
лауреатів.
Може, згодом десь на
наступному бардізському форумі публіка за
аплодує, почувши знайо
мі імена нинішніх пере
можців. Ось вони.

Дипломанти і обласно
го фестивалю бардівської пісні □ Кірозограді: Валерія ЛІГАЧОВА
(Дніпропетровськ], Олег
ЗАКІРОВ (Полтава), Ген
надій
ПОЩИКАЙЛО
(Кривий Ріг],
Микола
МОХНАЧ
(Жмеринка
Вінницької області).

Приз «Братам по ро
зуму»
(за
суміжний
жанр] одержав той са
мий «чужий» у гітарно
му передзвоні зі своїми
акапельними номерами
квартет із Новоукраїнки
(Олена ГУЛАВСЬКА, Лю
бов ОНУФР1ЙЧУК, Тетя
на ПРУЖИНА і Павло
ІГНАТЬЄВ).
Як кращі автори призи
одержали Сергій ЦИМ
БАЛЮК (Одеса], Валерій
БОСИЙ та Сергій КОРИ
ЧЕВ (Кіровоград].
Призи за виконавську
майстерність
повезли
додому
Валерій
ВЕРБИЦЬКИЙ (Ссігловодськ)
та Владислав В’ЯЗОВИЙ
(Дніпропетровськ).

Наймолодший учасник
Юрій СМИРНОВ (Кіро
воград] одержав
приз
надій.

І, нарешті, приз гляенер день почався концертом
лауреатів.
Виходь на дацьких симпатій був
— Народився в Ком- гійний, дуже меткий і— сцену, бери нагороду і відданий квартету «Мі
видавай хоч учорашнє, нус один» (Михайло КАхоч сьогоднішнє.
ланіївці, закінчив Кіро неестетичний...
ТИБА, Ігор КОНЮХОВ,
Сергій
КОРИЧЕВ, Кірово
Ось
на
сцені
Г.
ПощиБорис
Бурда,
крім
воградське вище льотне
усього, керівник одесь кайло з Кривого Рога- град].
Репортаж вели
училище цивільної авіа кого клубу «Ерудит» — Його «Ежик», виконаний
Н. ДАНИЛЕНКО
гібриду клубу веселих і із рідкісним для даного
ції. Повернувся сюди з винахідливих та телевік- фестивалю артистизмом
Р. ЛИМАРСЬКИЙ.
феранс — дуже

------------- З стор.---------

Володимир КОБЗАР

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)

Пам'яті батька
(Продовження. Поч. у №Н2 за 14 та 17 листопада ц. р.|.
Того ж дня їм пощастило побачити ховрашків, зай
ця і диких качок. Наш шлях упритул наблизився до
Інгулу, місцевість була пустельна, і напевно саме то.
му, подалі від заздрісних людських очей і загребу,
щих рук, його вподобало качине сімейство. Каченята
ще не вміли літати і, помітивши наш підвищений ін
терес, вправно заворушили лапками, віддаляючись
слідом за мамою до протилежного, безпечнішого
берега, подалі від нас, підозрілих двоногих істот...
Завдяки свіжим силам першого дня ми відмахали
понад двадцять п'ять кілометрів. І тому, повернувшись із подорожі і випадково прочитавши в журналі
«Здоровье», що дітям такого віку, як мої, рекомен
дується проходити за день не більше десяти кіло*
метрів, я тільки хмикнув. Адже відомо, ЩО ПрО’ЯЮМ
дня кожна дитина здійснює стільки рухів, що ік
зможе повторити не кожен дорослий. Щоправда,
ідеться не про цілеспрямовану діяльність, не про
свідомий направлений рух, властивий дорослим, а
про буденний ритм життя, яким живе дитина, підко.
ряючись власним бажанням ходити, бігати, стрибати,
А коли набридне — зайнятися чимось іншим, переключитися і таким робом зняти втому. А мої ж були,
можна сказати, достатньо досвідченими мандрівни
ками, під час подорожі їм було на що звертати ува
гу, було на що переключатися.
Перш за все, величезний інтерес для них станови
ла сама дорога, — асфальт, брук чи грунтівка. Вони
помічали на дорозі будь-яку дрібницю. Гайки, бол
ти, деталі від різних машин тощо — цим добром
були всіяні шляхи, якими йшли, і така кількість дріб
ного металолому мимоволі викликала занепокоєння;
чи ж вистачить у країні сировини, щоб постійно за
довольняти зростаючий попит на метал, — при тако
му недбалому ставленні до готових виробів з нього?
Та й чи ж тільки до металу ставимося ми так?..
Справді-бо, жадоба споживання охопила нас, —•
нестримна, несамовита і якась зловісна у багатьох
своїх проявах, якась моторошна. Міняємо меблі,
квартири, міняємо роботу, жінок (чоловіків), мі
няємо переконання, уподобання, мову («Убрання ц
мову, як в одежу. Тут не ганьба, не жах, а норма!!!»).
У дітей же на першому плані — жадоба пізнання,
не скаламучена егоїзмом. Долото лежить? Хто за
губив? Коли? Як?.. Торкнутися! Помацати! Подумати!..
А он яблучка на деревах край шляху! Так кортить
їх покуштувати, вони вже майже доспілі, дарма, що
припали пилом.
Цікава обставина виявилася першого ж дня: біль
шість із тих випадкових перехожих, у яких ми пита
ли дорогу до наступного села (часом до нього було
кілька кілометрів), відповідали плутано або й зовсім
розводили руками: «Не знаю». Особливо помітна ця
необізнаність з місцевою географією на кордонах
районів і областей, не сполучених хорошими до
рогами.
У великих старих селах допомагали орієнтуватися
колодязі. Не зразу, — в другому-третьому селі, впа
ла в око ця точна прикмета колишнього чумацького
шляху; стало ясно, що колодязі копалися саме зара
ди чумаків: переважно на вигоні, по/елі від садиб,
часто з журавлями, — щоб подорожній міг поблизу
й отаборитися, і напоїти волів.
Найбільшим клопотом щодалі на південь, де села
рідшали або ховалися десь осторонь від нашого
шляху, була вода. Для подорожі ми обрали межень,
середину літа, яке виявилося дуже сухим, весь час
кортіло пити, потрібен був запас на дорогу і для
приготування їжі. І якщо я сяк-так терпів, то змушу
вати терпіти спрагу дітей я не міг і намагався про
кладати маршпут так, щоб не менше двох разів на
день нам траплялися села.
Надвечір ми дійшли до Тарасівни — великого села
на лівому березі Інгулу. Можна було ставати на ніч
ліг, але посеред села це робити було не з руки, і в
першої стрічної молодиці почав розпитувати дорогу
на околицю. У свою чергу молодиця зацікавилася
нами; і тут, чи не єдиний раз за всю подорож, я по
чув не схвалення свого чумацького проекту, а осуд,
хоч і не прямий.
Перше, чим дорікнула молодиця, що я йду взутий,
а «бідні діти» — босі.
— Не треба мучити дітей, — сказала вона і згодом
ще раз повторила цей докір, немов переконувала у
своїй правоті ще когось, невідомого.
Збентежений, я почав поясжозати, що ходити бо
соніж улітку, — то ніяка не мука, а навпаки — задо
волення, ба навіть розкіш, дуже корисна для здо
ров’я, і що я сам би залюбки роззувся, та носу ве
ликий рюкзак і лід його вагою навіть у кросовках від
чуваю щонайменший камінець на дорозі.
Наче й погоджуючись із моїми міркуваннями про
виховання дітей природою, молодиця водночас твер
дила:
— Дітей треба жаліти.
Щось особисте, приховане було за тою впертістю
і невдоволеністю «деякими батьками», які на жалі
ють дітей. Але — ЩО?.. Вона йшла на ферму нам
було по дорозі, і в розмов! все з’ясувалося. Вияви
лося, її. покинув чоловік. Покинув з трьома малими
дітьми.
: •
ЦДапі будеЦ.

a crop.

Г| ЕНІНГРАДСЬКА група
* в «Форум» (воніа гастролювала в І\іровогг:аді) дала
свій перший кониерт у верссні 1984 року і вже з початку 1985-го ста за однією
з наипопулярніш их серед
молоді груп. Це
вдалося
завдяки сучасном у мпеленню художнього керівника
колективу лауреа та премії
Ленінського комсі)молу композитора Олексан дра Мор оанзова. У своїх пі снях
самоль відооразнв романи:-
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«Молодий комунар»

РОЗПОВІДЬ НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

У «ФОРУМІ»-ПЕРШИЙ ВИПУСК
ку НОВОГО покоління — тих,
кому 13—20 років.
Однак
пісні «Форуму» приваблю
ють не тільки молодь, а й
глядачів середнього та стар
шого поколінь.
Цього року у «Форумі»
відбувся «перший випуск»
— два артисти, котрі, пра
цювали в групі з першого
дня і багато в чому визна
чали її творче обличчя, —

соліст Віктор Салтиков та
бас - гітарист і аранжиров
щик
Олександр Назаров
відчули в собі сили для са
мостійної роботи і
пере
йшли працювати на москов
ську естраду.
Можливо,
воші скоро про себе заяв
лять у нових колективах.
А шлях «Форуму» —шлях пошуку та відкриттів
— продовжується. Останні

початку літа він став соліс
четвертий та п’ятий ленін том групи.
Обов'язни музичного ке
градські роки-фестивалі ви рівника
замість Назарова
взяв
на себе клавішник Во
сунули на звання кращого
лодимир
Сайко,
що прийшов
вокаліста дуже молодого,
у
«Форум»
два
тому з
яскравого виконавця “Сергія Ленінградського роки
рок-клубу.
Ветерани
колективу
Микола
Рогожина, відомого по ви
ступах з ансамблями «Аук Иаблуков (гітара) та Костян
тин Ардашин (комп'ютери)
ціон» та «Бажання роман також сповнені енергії і но
тичних ігор». Рік форумівці вих планів. Автором нових
робіт ансамблю «Ніхто _ не
спостерігали за творчим винен», «Серенада», «Поїзд»,
зростанням артиста, і на як і раніше, є Оленсандр

Морозов. Група готується
до запису на
диски.
до
зйомок на телебаченні;
у
концертах «Форуму» звучать
нові пісні і старі, прихильно
зустрінуті публікою — «Яке
безглуздя», «Люди кажуть»),

Д. ТНАЧЕНКО,
керівник молодіжного
об'єднання «Союз» КН
ровоградського вищогО
льотного училища ци~
вільної авіації.

(

;
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ОСІДЛАТИ Б...
«ЕКСПОНАТИ»?
Напевно, в багатьох хлоп
чаків, які так часто зби
раються
у
павільйоні
ВДНГ СРСР
«Коневод
ство», виникало подумки
бажання: промчатися вер
хи на коні.
їх, коней, тут багато.
Різних. В оновленій до
70-річчя Великого Жовтня
експозиції
представлені
кращі вітчизняні коні різ
них порід.
Не можна не зупинити
ся біля вольєра, в якому
красується
чистокровна

темно-гніда кобила «Ряби*
на». її кращий результат
на дистанції 1400 метрів—!»
1 хвилина ЗО секунд. Абр
сусідка по павільйону —«
кобила «Хроніка». Вире«
щені ці коні на Онуфріїв*.,
ському кінзаводі.
без
...Ні, не можуть
на
мрійливості дивитися
гнідих хлопчаки, (м так і
кортить
сіСти
верхи 1!
промчатися степом.

Н. ХАРИТОНЕНКО^
журналіст.

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ

Овочеве рагу
Фото В. ГРИБА.

«Тече річечка, невеличечка...».

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
20 ЛИСТОПАДА
А ЦТ (Д програма)
7.00 — <90 хвилин». 3.35 —
Мультфільм. 8.55 — Жива
природа.
9.55 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Фільм «Чоловіче виховання».
17.25 — Новини 17.30 — Ро
сійський музей. Радянська
скульптура. 18.00 — «Нова
тори і консерватори». Про
нову технологію вирощуван
ня рослин. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — «Твої пошу
ки, театр > М Ульянов читає
листи В. Немировича-Дайченка. 19.35 — Запрошуємо
до концертної студії «Остапкіно». Пісні Р. Гамзатова.
21.00 — «Чао. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
Знайомтесь — молоді кіне
матографісти.
Короткомет
ражні художні фільмя-дебюти «Нескладуха > Фільм-балет «Незгода». 23.15 — Ве
чірня
інформаційно-музич
на програма. 00 45 — Чем
піонат світу з шахів.

А УТ

— Фільм-концерт «Тут все
Литва».
18.55 — Реклама.
19.00 — Для всіх і для кож
ного 19.30 - Ритмічна гім
настика.
23.00 — Вечірня
казка.
20.15 — Боротьба
дзюдо.
Чемпіонат
світу
21.00 — «Час». 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 —
Документальний тел еф і л ьм
22 40 — Новини.

А ЦТ (II програма)

21 ЛИСТОПАДА

А ЦТ (І програма)

7.00 — «90 хвилин». 8.30 —
«Осінь-золотопряха». Музич
на передача. 9.00 — РУХ без
небезпеки. 9 30 — «Джере
ла». 10.05 — Документаль
ний фільм «Він брав Зимо
вий».
10.15 — Прелюдії
С.
Рахманинова
виконує
К. Щербаков (фортепіано).
10.40 — «Про далеке й близь
ке...». У передачі бере участь
розточувальник Львівсько
го виробничого об’єднання
імені
50-річчя
Жовтня
В. Ляховчук. 11.45 — Для
всіх і для кожного. 12.15 —
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної
твор
чості «Веселка». «Портрети
з Йорданії». 12.55 — «Спів
дружність».
Тележурнал
13.25 —хУрочиста церемонія
відкритая фестивалю СРСР
в Індії. Трансляція з Делі.
14.30 — Новини. 14.40 — Во
кальний цикл С. Ткачова на
вірші Ф.-Г. Лорки виконує
тріо «Меридіан». 14 55 —
Боротьба дзюдо. 15.25 —
Фестиваль СРСР в Індії. Га
ла-вистава радянських май
стрів мистецтв на стадіоні
їм. Дж. Неру. 17.30 — Нови
ни. 17.35 — Мультфільми
18.45 — Світ рослин. 19.45 —
Чемпіонат світу з шахів
19.50 — Фільм «Спасіть на
ші душі». 21.00 — «Час»
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — В суботу вве
чері. «КВН». Зустріч команд
Московського і ДШпропет
ровського
університетів
00.20 — Новині).

10.00 — Новини. 10.15 —
Виробнича гімнастика. 10.25
— Художній фільм «Чехар
да». 11.55 — Новини. 12.10 —
У
майстерні
худож'ника.
12.35 — Фільм-концерт. 13.05
— Молодіжна студія «Гарт».
16.30 — Новини. 16.40 —
Соібний дзвіночок. 17.05 —
«Перебудова і кадри». 17 35
— Документальний
фільм
«Північний талісман». (Кіро
воград). 17.45 - «День за
пнем». (Кіровоград). 18 00 —
Фільм концерт. 18.30 — Ак
туальна камера. 19.Г0 — Ку
бок СРСР з футболу. 1/8 фі
налу. «Динамо» (Київ)
—
«Ротор» (Волгоград). Під час
перерви — «Телепрестайм».
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час»
21.40 —
П роЖектор
перебудови
21.50 — О. Пушкін. «Ма А УТ
ленькі
трагедії».
Виста
10.00 — Новини. 10.10 —
ва Під час перерви — 22.40 Ритмічна
гімнастика. 10.40 —
— Актуальна камера.
Ве Концертний зал «Дружба».
чірній випуск
11.35 — Літературна карта
А ЦТ (II програма)
України.
12.20 — Новини.
8.00 —Гімнастика. 8.15 — 12.30 — Концерт, 13.20 —
Документальний телефільм. На дорогах республіки. По
8 35. 9.35 — Історія. 4 кл. года. 13.25 — Циркова про
9 05. 13.45 — Англійська мо грама. 14.05 — Доброго вам
ва. 10.05 — Учням СИТУ. здоров'я. 14.35 — Концерт.
Література. 10.35. 11.35 — 15.00 — «Живе слово». Від
Географія. 5 кл 11.05 — Ро повіді па листи глядачів.
сійські народні пісні (ка 15.45 — «Виставки, верніса
лендарні).
12.05 — Фільм жі.. Погода наступних днів.
«Приватне життя». 14.15 — 15.50 — Для дітей художній
Новини. 14.20 — Сторінки фільм «Семеро солдатиків».
історії. «Операція «Термі 17.00 — Суботні
зустрічі.
нал». 18.00 — Новини 18.15 18.30 — Чарівні звуки скрип

м. Кіровоград,

областного комитета

вул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БК 03456.

А УТ

I

10.00 — Новини. 10.10 —
Ритмічна гімнастика. 10.40—
Народні таланти. 11.15 —
Компас туриста. 12.00 —
1. Ахмедов. «Люба невістка».
Вистава. ПІД час перерви —
12.50 — Новини. 13.45 —
Мультфільм на замовлення.
14.55 — Кіноекран ДА1. По
года. 15.00 — «Село і люди».
15.30 — «Імпровізація». Ест
радна програма. 16.00 —
Слава солдатська. 17.00 —
Танцюють і співають діти.
17.45 — «В концертних за
лах». Телеафіша. 17.50 —
• Грані пізнання». 18.25 —
Концерт. 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — «Незабут
ні». Народний артист СРСР
10. Б. ІИумськнй. До 100-річчя з дня народження. 20.15 ♦
— Фільм-копцерт
«Лише
шість струп». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21 40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Прем’єра ху
дожнього телефільму «За і
хисту не потребує». 2 серія.
23.00 — Актуальна камера.
Вечірній випуск. 23.30 —
«Листки з альбому». Музич
на програма.

О
!

316050. МПС,

орган Кировоградского

СРСР в Індії. Концерт май
стрів мистецтв. По закінчен
ні — боротьба дзюдо. Чем
піонат світу. Новини.

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
♦ Будівництво і архітектура».
Кіножурнал. 8.30 — Ритміч
на гімнастика. 9.00 — Ран
кова пошта. 9.30—«Дозволь
те увійти». Теленарис. 10.05
— Світова художня культу
ра. «В. Кустодієв. За листа
ми і спогадами». 10.35
Фільм «На Гранатових остро
вах». 12.05 — Документаль
ний телефільм. 12.40 — Тео
Адам запрошує. 13.05 —
Документальний фільм «Лобановський,
Блохін та ін
ші». 14.05 -- С. Єсенін. «Піс
ня про великим похід». 14.30
— Мультфільми
14.55 —
Фільм «Екзамен, що затяг
нувся». 16.15 — До підсум
ків міжнародного турніру з
■ігурного катання на приз
газети «Московские новос
ти». 17.45 — Музична проі рама для юнацтва. 20.00 —
Вечірня
казка. 20.15 —
Здоров'я
21.00 — «Час». А ЦТ (II програма)
21.40 — Прожектор перебу
8.00 — На зарядку ставай!
дови. 21.50 — Фільм «Спо 8.15
— Концерт художніх
відь його дружини». 23.15 —
колективів м. Тули. 8.30 —
Новини
Документальний телефільм.
9.00 — Мистецтво класичної
гітаои. 9.30 — Російська мо
ва. 10.00 — Програма Сара
товської студії телебачення.
10.30 — Фестиваль націо
нальних
театрів
країни.
22 ЛИСТОПАДА
♦ Кантелетар». Вистава Дер
жавного ордена Дружби на
А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.30 — родів Фінського драматич
13.00 — Доку
Ритмічна гімнастика. 9.15 — ного театру.телефільм.
13.45
Тираж «Спортлото». 9.30 — ментальний
—
Мультфільми.
14.25 —Між
Будильник. 10.00 — Служу народний фестиваль
теле
Радянському Союзу! 11.00 — програм народної творчості
Ранкова пошта. 11.30 — Пе «Веселка». «Портрети з Йор
ребудова і культура. «Архі
15.05 — Радянській
тектора і суспільство». 12.30 данії».
міліції — 70 років. У пере ♦
— Музичний кіоск. 13.00 — дачі
бере
. участь міністр
Сільська година. 14.00 —Здоров'я. 14.45 — Дитячий внутрішніх'справ СРСР тов.
гумористичний кіножурнал Власов. 16.35 — Жива при
«Єралаш». 14.55 — Боротьба рода. 17.35 — «Сторінки ра
дзюдо. Чемпіонат світу. 15.30 дянського мистецтва. Літера
— Міжнародний фестиваль тура і театр». Документаль
телепрограм народної твор ний телефільм. Фільм 10.
голос».
чості
«Веселка».
«Тер- 18.45 — «Тільки
ховські оркестри». (Чехосло- Фільм-концерт. 19.15 — Кін
ний
спорт.
Підсумки
сезону.
ваччина).
16.05 — Мульт
фільм.
16.25 — Новини. 20.00 — Вечірня казка. 20.15
16.30 - «Об'єктив». 17.15 — — Із скарбниці світової му
«Роки, покоління, пісні». Му зичної культури. Г. Свири
зична передача. 18.00 — дов. «Патетична ораторія»
Міжнародна панорама. 18.45 для солістів, хору і симфо
На чемпіонаті світу з шахів. нічного оркестру на слова
19.05 — Мультфільми. 19.30 В. Маяковського. 21.00 —
— Фільм «Вийти заміж за «Час». 21.40 -- Прожектор
капітана».
21.00 — «Час». перебудови. 21.50 — Фільм
21.40 — Прожектор перебу «Білий сніг Росії». 23.20 —
дови. 21.50 — Фестиваль Новини.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунара —

На украинском языке.

ки. 13.45 — Скарби музеїв
України. 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — «Зірки ра
дянського балету». 20.35 —
Кіноанонс. Телеафіша. Пого
да. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час-». 21.50 —
Прем'єра художнього теле
фільму «Захисту не потре
бує». 1 серія, 22.55 — Акту
альнії камера. Вечірній ви
пуск.

Індекс 61103.

Наріжте кубиками кар
топлю, моркву,
капусту,
цибулю, ріпу. Моркву та
ріпу протушіть, картоплю
й цибулю підсмажте, капусту відваріть.
У відвар з овочів додайте підсмажене борош-

Тістечко «Картопля»
Вершкове масло розі Збийте їх до піни, влийт®
тріть із цукром, поки во в масло з цукром, пере
но не стане пухким. По мішайте, додавши трохи
ступово додавайте сюди ванілі, какао, розкрише
ного печива. З одержана«
яєчні жовтки, а білки хай го тіста зробіть кульки,
поки що стоять у холо обкачайте в крихтах бісн,«
дильнику — тоді вони віту чи вафель і потри«
краще
збиватимуться. майте годину в холоді.

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

При Кіровоградському авто
транспортному підприємстві
13527 (автобусний парк)

ПРАЦЮЮТЬ КУРСИ
по підготовці водіїв категорій «В» і «С» з
відривом від виробництва.
На курси приймають осіб віком від 20 років з
освітою за 8 класів, які за станом здоров’я при
датні для роботи па автомашинах.
Під час навчання виплачується стипендія. Оди
нокі забезпечуються впорядкованим гуртожитком.
Початок занять — у міру комплектування групи.
За довідками звертатися на адресу: м. Кірово
град. вул. Аерофлотська, 15. відділ кадрів. Теле
фон — 6-40-77.
їхати автобусом № 124 до зупинки «Хлібозаво д»

Зазначення індексу прискорює
строк надходження письмової
кореспонденції

І

У зв’язку із введенням па Кіровоградському пош- »
тамті та ряді вузлових підприємств країни листо-а
сортувальних машин, необхідно при відправленні й
листів, поштових листівок та інших поштових від- ??
правлень обов’язково зазначати поштовий індекс.
Його пишуть стилізованим порядком на сітці, на- а
несеній у лівому нижньому куті конверта, пошто- а
воі листівки. Зразок написания цифр стилізованим «
порядком є на клапані конверта.
«
Тільки правильно написаний індекс зчитує маши- «
на.
»
Адміністрація Кіровоградського поштамту.
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4-28-96; коректорської — 3-61-83.

Обсяг. 0,5 друк. арк.

но, томат-пасту і прокк«
п'ятіть. Цим соусом
зс«
лийте овочі, додайте сіль*
перець, лавровий
лист*
гвоздику, зелений
горо
шок,
залийте
м’ясним
бульйоном і тушіть ХВИ«
лин двадцять у духовці.
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