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Новорічне поздоровлення !

ШАНА
ЗА ПРАЦЮ
Перед самим Носим роком 

із обласному комітеті Ком
партії Унраіни за ізисокі по
казники, досягнуті у Всесо
юзному соціалістичному зма- 
гаиі-І. трудову доблесть, ви
явлену при виконанні пла
нів і зобов’язань по збіль
шенню виробництва м’яса, 
молока й інших продуктів 
тваринництва в зимовий пе
ріод 1983 — 84 року групі 
працівників нашої області 
були вручені високі урядові 
нагороди.

Привітав присутніх від 
імені бюро обкому партії і 
виконкому обласної Ради 
народних депутатів перший 
секретар обкому Компартії 
України М. Г. Самілик,

(Закінчення на 2-й стор.).

На знімну: краща дояр
ка колгоспу імені Куйбишс- 
еа повомиргородсьйого ра
йону Олена БОСЬКО.

Фото В. ГРИБА.

радянському
Дорогі товариші, друзі!
Аїи вступаємо у Новий, 1985 рік. В ці 

урочисті хвилини кожний з нас оглядає 
в думці рік минулий. Він був насичений 
багатьма важливими подіями. Радянські 
люди плодотворно працювали над здійс
ненням соціально-економічної програми, 
розробленої XXVI з’їздом КПРС, на
ступними Пленумами Центрального Ко
мітету партії. Наша Батьківщина стала 
сильнішою і кращою, а життя радянських 
людей — більш забезпеченим і змістов
ним. .

Благотворні зміни відбулися в усіх 
сферах суспільного життя. Зріс промис
ловий потенціал країни. Підвищилась 
ефективність народного господарства, 
поліпшились ного якісні показники. Слав
ного подією стало дострокове відкриття 
робочого руху поїздів на всій довжині 
Байкало-Амурської магістралі. Трудівни
ки агропромислового комплексу напо
легливо працювали над реалізацією Про
довольчої проірами. Значних успіхів до
билась вітчизняна наука. Наші космо
навти здійснили найдовший в історії 
237-добовий орбітальний поліг. Новими 
творами, які утверджують високі ідеали 
соціалізму, збагатилась багатонаціональ
на радянська культура.

Центральний Комітет КПРС, Президія 
Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів 
СРСР висловлюють сердечну вдячність 
трудовим колективам, робітникам, кол
госпникам, інтелігенції — усім. ХТО “ЄС- 
иою, самовідданою працею забезпечує 
дальше зміцнення економічної і оборон
ної могутності нашої великої соціаліс
тичної Батьківщини!

Радянські люди з оптимізмом ДИВЛЯ
ТЬСЯ в день завтрашній. Вони добре зна
ють. шо політика Комуністичної партії, 
її багатогранна діяльність повніє ■№ від
повідають корінним і•:тем «ей 
праці.

Згуртовані навколо ленінського Цент
рального Комітету КПРС, його Полі і бю
ро па чолі з товаришем Костянтином 
Устиновнчем Черненком, паріія і радян
ський народ розв’язують масті абні. 
складні завдання вдосконалення розви
нутого соціалізму. В Новому році ми 
маємо зосередити зусилля на дальшій ін
тенсифікації виробництва, прискоренні 
науково-технічного прогресу, економно
му і раціональному витрачанні наших 
ресурсів. Послідовно здійснюватиметься 
намічена партією соціальна проірама.

Виконання цих завдань залежить від 
кожного трудового колективу, від кож
ної радянської людини, її ініціативи 1 
відповідальності, активної участі в уп
равлінні суспільством. Справа честі і пат
ріотичного обов’язку всіх радянських 
людей — працювати так, щоб кожен тру
довий день наступного року став інем 
ударної прані у всенародному соціаліс
тичному змаганні за успішне завершення 
одинадцятої п’ятирічки, за гідну тустріч 
XXVII з’їзду КПРС.

Товариші! В наступному ропі минає

40 років з дня Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні. Його 
безприкладний подвиг у битві проти гіт
лерівського фашизму вічно житиме у 
вдячній пам’яті нащадків! Перемогу 
було здобуто в ім’я миру і життя на 
землі.

Історичний досвід вчить, що проти вій
ни треба боротися, поки вона не поча
лась. У нинішній міжнародній обстанов
ці, яка загострилася з вини агресивних 
імперіалістичних кіл. Радянський Союз 
разом з країнами соціалістичної спів
дружності, з усіма миролюбними силами 
робить і робитиме все від нього залежне, 
щоб оздоровити політичний клімат плане
ти. врятувати людство від ядерної загро
зи. КІ1РС і Радянська держава послідов
но проводять ленінський зовнішньополі
тичний курс, спрямований на гарантуван
ня загального миру, безпеки і співробіт
ництва народів. Важливе значення має 
нова ініціатива СРСР щодо переговорів 
з СІНА про запобігання мілітаризації 
космосу, про обмеження і скорочення 
я дерних озброєнь.

Вступаючи в Новий рік, шлемо сердечні 
но здоровлення і найкращі побажання 
трудящії.-.« країн соціалізму! В особі Ра
дянського Союзу вони завжди матимуть 
надійного друга і союзника.

Гаряче поздоровляємо народі*, дружніх 
держав! Бажаємо миру і щастя нашим 
зарубіжним товаришам і друзям, всім 
борцям проти імперіалізму і гноблення, 
реакції і війни!

Дороіі товариші!
Радянські люди зустрічають новорічне 

свято з великими світлими надіями. Хай 
же 1985 рік стане для всіх нас роком но
вих трудових перемог і творчих звер
шень, роком мінного миру! Хай вїн при
несе щастя і радість кожній радянській 
сім’ї!

Поздоровляємо з Новим роком героїч
ний робітничий клас, колгоспне селянство, 
народну інтелігенцію!

Сердечний новорічний привіт славним 
ветеранам партії, війни і праці! Найкра
щі побажання учасникам Великої Вітчиз
няної війни, трудівникам тилу, які вияви
ли в тяжкі роки випробувань беззавїтну 
відданість Комуністичній партії, соціаліс
тичній Вітчизні!

Від душі поздоровляємо чудових ра
дянських жінок — дбайливих матерів І 
дружин, беззавітііих трудівниць, полум’я
них патріоток! Гаряче поздоровляємо па
шу молодь, яка примножує революційні і 
трудові традиції старших поколінь!

Новорічний привіт доблесним радян
ським воїнам, які пильно стоять на варті 
мирної праці радянського народу!

Поздоровляємо ВСІХ, хто в цю святко
ву новорічну піч виконує свій трудовий і 
військовий обов’язок, хто перебуває да
леке від рідної землі!

З Новим роком, дорогі товариші, з но
вим щастям!

L
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в НОМЕРІ —

Високі урядові нагоро
ди — тваринникам (1 і 
2 стор.).

Кубинський народ 
СВЯТКУЄ 26-у річннию ре
волюції.

1985-й оголошено ро
ком молоді.

(2 стор.).

и раф для читачів 
його комунара» 
Е.іьдар Рязаиов.

(З crop.).

Біля коша мірошник 
Омелько.

(4 стор.).



і стор «Молодий комунар» 1 січня 1985 року

Довелося
Дідові 
вибачатися...

—Здрастуйте! З Новим, ро
ком вас. з новим щастям... 
Залі і а» оце до вас у ново
річну ніч і хочу враження
ми поділятися... — Гість 
старанно обтрушував кри
шталеві сніжинки з ко
жуха.

— І вас вітаю. Діду 
Морозе, з 1985-м. Усього, 
усього, усього вам... Сі
дайте, будь ласка, слухаю 
вас.

— З коротим настроєм 
почав, я свою звичну спра
ву: сьогодні побував у ба
гатьох містах і селах Кі
ровоградської області. 
Всюди доводилося поспі- 
ш п ;, адже побувати за 
один день у сотнях колек
ції гін — діло нелегке. Так- 
от, всюди мене приймали,

■ як належить: поздоровляли 
з Новим риком, бажали 
Щ'ІСТЯ, здоров’я. Коротше 
кажучи, псе було, як зав
жди Майже! Однак, в де
яких колективах настрій 
мені Все таки зіпсували...

—■ Не зрозумів...
— Усе по порядку, — 

підсуваючи ближче стіль
ця, продовж; в Дід Мо
роз. Приїжджаю в Світ-* 
. ГІ'І.ТСЬК у комсомольсько- 
мо.іодіжну бригаду пла- 
вильнпкіа імен; XIX з’їзду 
ВЛ КСМ. металургійної 
дільниці № 8 заводу чис
ти.-: металів. Взаємні по- 
з.иіровлення, роздача по
дарунків... Аж тут бзчу.иа 
робочому місці бригадира 
Миколи Петрова... що б ви 
думали? Неправильний ка
лендар!

- Так таки й неправиль
ний?!

На ньому зараз: «15 
«пінія 1986 року!» Уявляє
те?..
. і' • н і жарт розсердився 
я, і пішов Заглянув у цех 

X« 8 до бригади плавиль
ників Василя Гпененка. 
Хлопці радісно привітали 
мене, але я, навчений гір
ким досвідом, запитую: 
«Де ваш календар?».

Показали. Та ж історія: 
квітень 1986 року.

— Подібне трапилося зі 
мною і в Олександрії, — 
продовжував далі нічний 
гість. — Гам у трьох КМК 
на календарях — травень 
1985 року. Халепа з ка
лендарями були і в Кіро
вограді. Особливо непри
ємно вразив мене кален
дар бригади електрозвар
ників Олексія Поповз з 
«Червоної зірки» — па ньо
му був аж вересень 
1987-і о!

Я переписав прізвища 
бригадирів і в кого який 
місяць та рік на календа
рі. Прошу через газету 
покарати цих диваків, — 
благально подивився мені 
у вічі Дід Мороз.

Довго я пояснював гос
теві, що то за календарі у 
хлопців, і що не карати їх 
треба, а хвалити.

— Ог старий, зовсім з 
глупу з'їхав. 1 як я одра
зу не здогадався?.. Ось що 
я вас попрошу; від мого 
імені поздоровте всі ці 
бригади, від мого імені ви- 
бачіться за те, що втік од 
них... Ой, уже пів на два
надцяту! — захвилювався 
Дід Мороз. —■ Мені ж до 
головної ялинки міста ще 
треба... — Дід закинув за 
плече здоровенного міш
ка. — А завтра із задово
ленням почитаю «Молодий 
комунар», де будуть мої 
особисті поздоровлення 
звитяжцям п’ятирічки, —« 
і Дід, сопучи і човгаючи 
валянками, пішов.

У НОВОРІЧНУ НІЧ

Я взяв список, що дав 
мені Дід:

— КМК бригади елек
трозварників Олексія По
пова механоскладального 
цеху № 2 виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка» — вере
сень 1987 року;

— КМК бригади Олек
сандра Валентиновича 
Харченка з дільниці гаря
чого пресування цеху № 6 
Світ,'іоводської о комбіна
ту твердих сплавів і ту
гоплавких металів — ли
пень 1986 року;

— КМК фрезерувальни
ків Володимира Драбини 
модельного цеху Кірово- 
вотрадського чавуноли
варного заводу — січень 
1986 року;

— КМК бригади пла
вильників імені XIX з’їзду 
ВЛКСМ (керівник Мико
ла Петров) металургійної 
дільниці № 8 Сштловод- 
ського заводу чистих ме
талів — квітень 1985 року;

— КМК бригади пла
вильників Василя Гненен- 
ка з цеху № 8 Свіг.товод- 
ського заводу чистих ме
талів — квітень 1985 року;

— КМК по складанню 
магнітних пускачів Олени 
Хундузової зі складально
го цеху № 202 Олександ
рійсько: о електромеханіч
ного заводу — травень 
1985 року;

— комсомольсько-моло
діжний екіпаж екскавато
ра Е-2503 (керівник В. По
грібний) з вуглерозрізу 
«ьандурівськнй» № 12
м. Олександрії — травень 
1985 року;

— КМК- електромонтаж
ників Віктора Панкратьева 
з Олександрійського заво
ду «Автоштамп» — тра
вень 1985 року.

Редакція приєднується 
до новорічних побажань 
Діда Мороза. З Новим ро
ком Вас, друзі!

До новорічної історії 
з Дідом Морозом був 
причетний А. БЕЗ- 

ТАКА.
м. Кіровоград.

СТРІЧАЮЧИ
РІК МОяОДІ

1985 рік оголошено 
00Н роком молоді. Він 
увійде в історію як рік 
XIі Всесвітнього фесги- 
валю молоді і студентів 
у Москві — свята миру 
і дружби.
Напередодні Нового ро

ку учні Онуфріївської се
редньої школи на загаль- 
дошкільних зборах вирі
шили перерахувати у фонд 
XII фестивалю 300 карбо
ванців. Ці гроші школярі 
заробили влітку, догля
даючи колгоспні сади.

Ударною працею зустрі
ли Новин рік члени ком
сомольсько - молодіжного 
колективу імені XXIV1' 
з'їзду ЛКСМУ авгогара- 
жа колгоспу імені XXV’ 
з’їзду КПРС. Водії Віктор 
Тищенко, Олексій Жура
вель, Павло Сокур, Іван 
Вергун виконали п'ятиріч
ку. Не сьогодні-завтра ви
копають п'ятирічний план 
і комсомольці Валерій 
Трусовий, Анатолій Кабак.

Молода доярка цього ж 
господарства Любов Крас- 
носільська наближається 
до п'ятитисячного рубежу 
річного надою молока на 
корову. Но 4 тисячі кіло
грамів уже надоїли Вален
тина Шашло, Тетяна Тара
сова.

Напередодні Нового ро
ку комсомольська органі
зація колгоспу імені XXV 
з’їзду КПРС перерахува
ла у фонд фестивалю 200 
карбованців.

Л. БАЦАК. 
Онуфріїаський район. /

Шана за працю
(Закінчення.

Поч. на 1-й сїор.).
Орден Леніна Микола Гна- 

тович Самілнк вручив опе

ратору по відгодівлі свиней 

колгоспу імені Леніна Зна- 

м’янського району Н. А. Про

рок, орден Жовтневої Рево

люції — доярці колгоспу 

імені Шевченка Гайоорон- 

ського району Г. М, Загарій. 

Багатьох трудівників наго

роджено орденами Трудово

го Червоного Прапора, Друж

би народів, «Знак Пошани», 

Трудової Слави II і III ступе

нів, медалями «За трудову 

доблесть», «За трудову від- 

знану».

Приємно, що серед пере
довиків чимало молоді. На
городи за працю одержали 
доярки Олена Ьосько з кол
госпу імені Куйбишева Но- 
вомиргородського, Тетяна 
Ладанюк з колгоспу «Мир» 
Гайворонського, Лариса 
Цихненко з колгоспу «Друж
ба» і Валентина Поклад з 
колгоспу імені Леніна До- 
линського, Тетяна Вовнен
ко — завідуюча фермою 
колгоспу «Правда» Добро- 
ввличківського районів.

Наш кореспондент зу
стрівся з О. Ьосько. Ось що 
вона про себе розповіла:

— Про те, що мене наго
роджено орденом Трудової 
Слави III ступеня, я дізна
лася за день до його вру
чення від голови колгоспу 
Анатолія Кузьмовича Чор- 
ноіваненка. Звичайно, ра
дість моя була безмежною. 
Значить, мою працю помі
тили, значить, вона потрібна 
і важлива.

На ферму я прийшла біль
ше десяти років том/, від
разу як закінчила і Іакчів* 
ську десятирічку. А якщо 
порахувати ще точніше, то 
до того десятка додам іща 
стільки ж. Адже як це в се
лі трапляється, де батьки 
працюють, там часто бува
ють і діти. Спочатку поди
витися, потім допомогти 
приходять, а підростуть — 
остаточно вибирають бать- 
ківську професію. Отак і в 
мс.іе вийшло. Люди, серед 
яких живу, з якими ЩОДНЯ 
спілкуюся, працюю, хороші, 
щирі, доброзичливі. Багато 
в колгоспі молоді, та и на 
фермі не одиниці. От, при
міром, на нашій МТФ № 1 
трудяться Валентина Сібін- 
кова, Неля Бурко, Катерина 
Бантиш, Тетяна Молодець... 
Умови праці непогані ■— 
всі основні трудомісткі про
цеси механізовано, серед
ньомісячна заробітна пла
та — за 300 карбованців.

Великим стимулом у на
шій роботі стало змагання 
між доярками молочното
варних ферм. Наші трудові ' , 
показники вивчаються, ана
лізуються, порівнюються. 
Першість нині тримає Кате
рина Шапозал з МТФ № 2, 
яка надоїла за II місяців Д 
щойно минулого року 4300 Я 
кілограмів молока. У мене 
другий показник по кол
госпу — 3880 кілограмів.

Останнім часом значно 
поліпшується і побут жите
лів села. Тому охочіше за
лишається молодь в Панче- 
вому. Користуючись наго
дою, вітаю всіх з Новим ро
ком і запрошую дівчат і 
хлопців йти працювати на 
тваринницькі ферми.

Думаю, 1985-й несе нам • 
багато нових можливостей.

Т. СТОРОЖУЙ.

КОЛИ ЗУСТРІЧАТИ
КА-НІ-КУ-ЛИ!

І яких тільки приємних 
с-орпризіз. радісних і хви- 
л ' і' -.їх моментів не дару
ють школярам зимові кані- 
ь/кн’ Новорічні ранки, бал- 
млекаради, зустрічі з наз- 
їй .’.и.-,:»ґ героями біля свят
кової красуяі-ялинки. подо
рожі і походи, заняття в різ
них гуртках і спортивних 
секціях... А от, приміром, 
старшокласники середньої 
ш чоли З обласного центру
нестимуть почесну вахту на 
комсомольсько - піонерсько
му і'ос-у М» 1 м. Кіровогра
ді 70 учнів перших —шостих 
нл'.сіа цієї ж школи щодня 
приходитхмуть у так званий 
піонерським зимовій табір, 
ялин організовано при бу

динку культури парку імені 
Крючкова. Сергій БИК з 
5 чД-, В5тя НАЗАРІЙ і Сергій 
САВ'ЮК із б «А- класу (їх 
ви бачите на знімку) про- 
совжать заняття у шкільно
му гуртку кіносправи. який 
вед-з зчи гелька фізики С. С. 
Кльрц.

Фото 3. САВЧЕНКА.

НОВИЙ РІК?
МОСКВА. Вже 60 років 

вироби Другого годиннико
вого заводу допомагають 
відповісти па запитання: ко
ли зустрічати Повнії рік? 
Наступаючий 1985 рік буде 
знаменною подією в історії 
цього підприємства. Тут роз
почали створення автомати
зованого виробництва. У це
хи приходять роботи-мані- 
пулятори, які тепер вести
муть складання приладів 
точного часу.

Дев’ять мільйонів годин
ників за рік випускають те
пер на Другому годиннико
вому. Кожен прилад покли

каний бути еталоном точно
го часу, Для цього він про
ходять на заводі суворий 
екзамен. Майбутнє, вважа
ють на підприємстві, за го
динником кварцевйм. Проте 
в 1985 році механічних бу
дильників намічено вппусі 11- 
ти на 300 тисяч більше, ніж 
у році 1984-му. Це'— від
повідь приладобудівників на 
запити ринку.

Годинник — дудниш/'по
дарунок до Нового 'рЬІгу. 
Підприємство исдавш» ос
воїло випуск серії недорогих 
і надійних годинників ИІя 
дітей. /

(іА?ф- 
/ III

ЄНА КУБІ місто Ольгін.
Велике промислове 

місто на сході країни з за
водом імені 60-річчя Вели
кого. Жовтня, що випускає 
сільськогосподарські ма
шини, як наша «Червона 
зірка». В Кіровоградському 
інституті сільськогосподар
ського машинобудування 
н-тзчаються майбутні спе
ціалісти для цього заводу. 
Один із них, Густаво Ароче- 
на, четвертокурсник факуль
тет/ сільськогосподарського 
машинобудування. Ми по
знайомилися з ним на ве
чорі з інституті, присвяче
ному 26-й річниці Кубинської 
резолюї’,!., де Гусгазо був 
ведучим...

Куба. Мужній Острів Сво
боди, перша країна на ла
тиноамериканському кон
тиненті, яка стала на шлях 
вільного розвитку. Незва
жаючи на перешкоди, в 
оточенні зорожих сил, більш 
як чверть в>ку йде вона цим 

шляхом. «Куба для Радян
ського Союзу, як зірка, як 
п- <лад революційної стій
кості і вірності ідеалам 
марксизму - ленінізму», — 
сказав у своєму привітанні 
присутнім ректор інституту 
В. Р. Кучеренко. З доповід
дю про історичну роль ку
бинської революції висту
пив голова ради кубинських 
студентів КІСМу Морехон 
Хуан Альберто. З привітан
нями, побажаннями успіхів 
у оволодінні знаннями звер
нулися до присутніх секре
тар партійної організації 
КІСМу П. А. Козаленко, де
кан по роботі з іноземними 
курсантами КВЛУ Ю. А. 
Кравченко, декан по ро
боті з іноземними сту
дентами КІСМу В. М. Хро- 
ліков. З великим націо
нальним святом привітали 
кубинців їх друзі студенти 
з НДР, Монголії, Афганіста

ну, Бангладеш, Лаосу, які 
навчаються в КІСМі. «Куба 
— це зірка надії для інших 
народів», — сказав студент 
Із Монголії Маналжавим 
Байра. Потім ведучий на-
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дав слово кубинському сту
денту Кесара Маріона Ле
ону, який від імені тих, хто 
навчається в Кіровограді, 
зачитав листа на ім'я рек
тора інституту сільськогос
подарського машинобуду
вання В. Р. Кучеренка і на
чальника вищого льотного 
училища цивільної авіації 
М. П. Нікуліна, в якому 
висловили сердечну вдяч
ність за тепло і гостинність 

кіровоградської землі, за 
безцінну допомогу з на
вчанні. Кубинські студенти 
і курсанти завірили, що зі 
своїми^ обов’язками вони 
справляться і надії, які по- 

кладас на них як на майбут
ніх спеціалістів кубинський 
народ, виправдають. Лист 
закінчувався традиційними 
гаслами: «Хай живе Кому
ністична партія Радянського 
Союзу і Комуністична пар
тія Куби! Хай живе радян
сько-кубинська дружбаї 
Патріа о муерте! Венсере- 
мосі». «Венсеремос» — це 
значить народ переможе! 
Урочисто лунають гімни

Куби і Радянського Союзу. 
Потім відбувся концерт ху
дожньої самодіяльності, під
готовлений студентами
КІСМу.

А на закінчення кілька 
слів кубинським студентам.

Густаво Арочена: — В 
школі ми виїчали твори 
Пушкіна, Толстсго, «Долю 
людини» М. Шалохова. Але 
справжнє знайомство з Ро
сією відбулося, уоли до нас 
прибули радянеккі моряки. 
Ми почули живу російську 
мову, що стала мовою ре
волюційного спілкування, 
дізналися, як живуть ра
дянські люди.

Ідальго Батіста Еліо: — 
Три роки я живу в Радян
ському Союзі, в Кіровогра
ді. Чи буває мені сумно? 
Звичайно, іноді пригадуєш 
свою країну, і так потягне 
до рідної домівки. Адже ж 
ваш класик сказав: «И дьім 
отечества нам сгадок...». 

Але Радянський Союз нам 
як друга Батьківщина. !

Кармона Ахіель Лоолел:— 
Скоро я закінчую КВЛУЦА, 
повернуся до свого пре
красного містечка Вія Кла
ра, але роки, проведені с 
Кіровограді, ніколи не за
будуться. Це кращі роки 
мого життя. Спасибі... З Но
вим рокомі Здоров’я вам і 
миру нашій планеті.

Колись відомий поет на
писав:

Что так сближает прямо, 
а не косвенно 

и делает все ближе
# и родней

мою страну и Остро« 
і пальм кокосовых, 

мою Россию с Кубою 
моей.

Зближує наші народи 
дружба, зближує спільна 
турбота — мир на голубій 
планеті. »

Наш кор.



Віктор НЕНЬКО

ЗИМА
Біля двору
Сиву гору.

1 січня 1985 року

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!
За підсумками респуб-загонами під час трстьо

ліканського соціалістич
ного змагання між об
ласними студентськими

то трудового семестру 
1984 року Кіровоград
ський обласний студзагін

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

«Молодий комунар»

виборов трете місце у 
своїй < руні і нагородже
ний перехідним вимпелом 
Ради Міністрів УРСР, 
Укрпрофрадн і ЦК ЛКСМ 
України.

До висоти-не поодинці
Чим знаменний для те

бе минулий рік, на яке 
сходження надієшся в Но
вому! На ці запитання наш 
кореспондент попросив 
відповісти студентку пед
інституту імені О. С. Пуш
кіна, майстра спорту зі 
стендової стрільби Марга
риту ЗАЯЦ.

— Звичайно, я перед
усім старалась, щоб було 
все гаразд в інституті, де 
навчаюся на факультеті 
фізвиховання. Стати педа
гогом, тренером юних 
стендовиків — моя запо
вітна мрія. Дуже вдячна 
своему першому настав
нику І. К. Вільному, який

допоміг мені здолати ви- 
со і в спорті: я стала чем
піонкою України, включена 
до складу збірної респуб
ліки. Такому успіху, зви
чайно, рада. А ось Іван 
Карпович вважає, що я 
могла б досягти більшого, 
бо в спорті немає меж 
для зростання. По-добро
му заздрю нашій земляч
ці В. М. Веригіній, яка 
стала майстром спорту 
міжнародного класу, була 
призеркою європейської 
першості стендовиків. Ви
йти б на такий рубіж!...

Що мене хвилює? Мої 
особисті результати — то 
лише маленька частка в

копилці досягнень спорт
сменів Кіровоградщини. 
До висоти треба йти не 
поодинці, а колективно. 
Були б у нас такі перспек
тивні стендовики, як Ко
стянтин Мандрик (він ви
грав всесоюзну юнацьку 
першість), І МИ могли б 
розраховувати на більш 
високі командні показни
ки. Та, на жаль, стендовий 
спорт знайшов прописку 
лише в Кіровограді. Якби 
на місцях були типові 
стенди, де б з молоддю 
працювали досвідчені тре
нери, наша збірна попов
нювалася б новими чем
піонами і рекордсменами.

— З стор.

Новорічний «вогник» подивилися мільйони телеглядачів. Знімалася ця переда
ча на студії телебачення в Останкіно і в Центр! міжнародної торгівлі у Москві.

На знімках: угорі — телеглядачам дарують своє мистецтво народна ар
тистка РРФСР Галина КАЛІИІНЛ і артист Олександр ФЕДІИ; унизу (зліва на
право) — учасники передачі народний артист РРФСР М. ЗИМІН, заслужені ар
тист РРФСР 10. БОГАТИРЬОВ, Є. К1НДІН0В і артист В. СИМОНОВ.

Фото В. МАСТЮНОВА. Фотохроніка ТАРС.

Начебто назло.
Всім незгодам 
У природі
Снігу намело.

Л в долині 
Край стежини 
Верби обня іись. 
І над ними 
Молодими.

Голубіє вись.
Степу далі
Країні стали
В білому вбранні.
Зима скаче.
Через хащі
На баскім коні.
Е. Новоолексіївка,
Олександрійський район.

ї
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— Як ви мене знайшли? — здивувався Ельдар 
Олександрович, коли я подзвонила йому за місто.

— Друзі допомогли. Ви на них не ображайтесь...
— Ні, що ви. Просто дивно якось. Я втік із міс

та, щоб попрацювати...
— ...А я, нахаба, вас і тут знаходжу. Вибачте, 

Єльдаре Олександровичу. Я передаю вам привіт 
від ваших шанувальників із Кіровограда. їх у вас 
багато.

...Готуючись до зустрічі з Ельдаром Олександро
вичем Рязановим, драматургом, сценаристом, ре

жисером, ведучим однієї з найпопулярніших теле
візійних передач «Кінопанорама», я подумки пе
регортала сторінки його книг, згадувала численні 
бесіди, інтерв'ю з ним, фільми, серед яких відомі 

«Бережись автомобіля», «Іронія долі, або 3 легким 
паром», «Службовий роман», «Про бідного гуса
ра замовте слівце», поверталася до несподівано 
широкої преси «Жорстокого романсу». Втім, чо
му несподівано... Тільки той факт, що фільм роз
ділив глядачів на два різко протилежні табори— 
схвильованих шанувальників і запеклих противни
ків, свідчить, що «Жорстокий романс» справжній ■ 
твір мистецтва. І те, що саме цим фільмом викли
кана дискусія «Літературної газети» з приводу 
екранізації класики, і те, що Ельдару Рязанову □ 
«Жорстокому романсі» при всіх незаперечних пе
ремогах не вдалося «обскакати» класичний фільм 
Я. Протазанова «Безприданниця», на мій погляд, 
свідчить про динаміку, рух, про живу тканину кі- 
номистецького явища. Але вже моє перше запи
тання розсердило Ельдара Олександровича.

КОР.: — Чому саме «Безприданниця», тобто 
«Жорстокий романс»?

РЯЗАНОВ: — Ніколи не ставте таких запитань! 
Чому? Бо я хотів ще «Майстер і Маргарита».

Кор.; — О!
РЯЗАНОВ: (сердито) — Ну, а що вас дивує? За

питують, а тоді — о! Я давно на цей твір націлю
вався. «Точив зуби». Та й взагалі мене багато що 
приваблює. А ви ставите недоречні запитання. 
«Жорстокий романс...», тому що жорстокий!

Здається, режисер і мене зарахував до тих, хто 
«Жорстокий романс» сприйняв як режисерську 
сваволю Рязанова, як пародію. А мені фільм спо
добався.

•КОР.: — Ельдаре Олександровичу, що вас хви
лює, коли ви ставите класику? Дух і буква епохи 
чи можливість розмови про сучасний світ і люди
ну в ньому?

РЯЗАНОВ: — Ви що з місяця впали. Я про став
лення до класики в своїх книжках і статтях ясно 
сказав. Ви їх читали?

КОР.: — На місяці я не була, а книжки ваші чи
тала. І все про вас знаю!

...Знаю, що кінорежисером він ставати не зби
рався. Все це — іронія долі. ВДІК, курс Григорія 
Михайловича Козінцева, який, до речі, ледве не 
«прогназ» Рязанова з другого курсу. Потім — до- 
кументалістика. І «Мосфільм». Там Ельдара Ряза
нова «пригрів» Іван Олександрович Пир’са. Дору
чили йому постановку «Карнавальної ночі», що 
мала просто-таки шалений успіх. Легка, весела, 
іронічна музична комедія. А які піснії Досі спі
ваємо:

На часах уже 12 без пяти,
Новый год уже, наверное, в пути.

...Про Рязанова говорять, що він дуже проста 
людина. Ні. Не проста. Епітег, який підходить, тре
ба шукати в інших смислових категоріях. Ділова 
людина. Зібрана. І ще, говорять, на знімальному 
майданчику він нестерпний. Сам про себе він на
писав так: «Товстий дядечко, який усіх повчає...».

КОР.: — Вам не подобаються мої запитання? То
ді скажіть, ви ранковою гімнастикою займаєтесь?

ВЯЗАНОВ: — Можете мені 
клянусь, щодня.

але,
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КОР.: — Коли я йшла на зустріч з вами, поміти
ла: у Москві сніг сипле, морозець... (Рязанов поди
вився на мене якось дивно: а раніше ви що, не 
помічали?). У людей передноворічний настрій... 
Це правда, що ви підсунули композитору Андрію 
Петрову свої вірші «У природы нет плохой пого
ды», а він не розібрався чиї вірші і написав му
зику?

РЯЗАНОВ: — Так, про вірші правда. Спочатку 
ніхто нічого не зрозумів. Думали, це я десь се
ред забутих відкопав... Я ж бібліофіл. Люблю ри
тися в книжках.

КОР.: _ Про ваше бібліофільство знаю. І мене 
просто Зворушує, що у ваших фільмах звучать та

кі прекрасні мелодії на вірші великих поетів. Ви 
для мене — і, звичайно, для багатьох читачів — 
відкрили М. Цветаеву, П. Вяземського. І раніше чи
тала їх, але тепер —• для душі.

Коли я пишу ці рядки, на моєму програвачі кру
титься платівка з музикою Андрія Петрова до 
фільму Ельдара Рязанова «Про бідного гусара 
замовте слівце», і кімнату наповнюють чарівні 
звуки вальсу.

КОР.: — Ельдаре Олександровичу, який жанр 
вам особливо близький?

РЯЗАНОВ: — Всі жанри, крім нудного. Люблю 
трагікомедію.

КОР.: — Я ось про що хотіла запитати. У рг- 
жисера багато обов язків. Один із найголовні
ших — робота з актором. Ну добре, є актори, які 
просто неухильно виконують вашу режисерську 
волю. Але ж ви працювали з такими індивідуаль
ностями, як І. Смоктуновський, О. Єфремов, 
М Михалков. Мабуть, це нелегко.

РЯЗАНОВ: — Так. Ось, скажімо, з Микитою Ми- 
халкозим у нас, образно кажучи, одна’група кро
ві Він зробить усе, що я вимагатиму як режисер. 
Більш дисциплінованої людини я не знаю. В твор
чості важливо знайти однодумців.

Прекрасно, коли між режисером і антором існує 
союз. Він дає свої результати. Особливо це поміт
но и комедіографії. Режисери-комедіографи часте, 
знімають одних і тих же артистів. Згадайте, Дане- 
лія — Кікабідзе, Леонова. Гайдай — Нікуліна. Ві- 
цина Моргунова.

«Свій колектив» і у Ельдара Рязанова, Він нази
ває цэ «романом з улюбленими акторами».

КОР.: — А яке ваше улюблене свято? 
РЯЗАНОВ: — Новин рік.
«Важко зрозуміти, чому люди радіють приходу 

Нового року замість того, щоо плакати. Якщо вду 
матись новорічне свято — сумна обставина нашо 
го швидкоплинного життя. Адже ми ще на один 
крок наближаємося до фатальної риски. А сама 
процесія зустрічі Нового року прискорює цей про 
цес наближення. Замість того, щоб спати, збері
гаючи здоров'я, люди всю ніч порушують ре 
жим...». Цими словами починається сценарій філ . 
му Ельдара Рязанова і Еміля Брагінського «Іронія 
долі, або 3 легким паром», створений на осноз. 
їхньої ж п’єси «З легним паром».

КОР.: — Ельдаре Олександровичу, а що ви за
рез робите?

РЯЗАНОВ: — З вами розмовляю.

КОР.: — Та ні, я не про те. Над чим працюєте?
Рязанов запевнив, що зараз він нічого не ро

бить. Що режисеру час від часу можна ставати 
безробітним, пожинаючи плоди, гак би мовити... 
А мені пригадалося, як він писав у езоїй книзі 
«Сумне обличчя комедії»: «Коли відпочинок — це 
переміна занять, то я тільки те й роблю, що від
почиваю — то на знімальному майданчику, то за 
письмовим столом».

Підозрюю, що сьогодні Ельдар Олександрович 
Рязанов, народний артист СРСР, сидить за своїм 
письмовим столом, час від часу злякано пози
раючи на телефонний апарат, а раптом ще хтось 
подзвонить стосовно інтера ю...

З Новим роком, Ельдаре Олександровичу' Но
вих Вам творчих успіхів і доброго здороз я!

9

В. ЛЕ8ОЧКО.
спецкор «Молодого комунара»

Л\осква — Кіровоград.
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЗА СМІШНИЙ ПРИЗ
Ця рубрика знайшла прописку у сатирично-гумо

ристичній сторінці «Молодого комунара» ще у берез
ні. Саме завдяки їй закрутились-заскрипіли крила у 
«Вітряка» і небаченим потоком посипалось збіжжя 
на жорна, аж ті жорна не знали куди подітися — так 
ото мололося.

Та й змололося. Жюрі конкурсу розкинуло ті по
моли на купки і стало придивлятись — в кого ж най
краще (а отже — найсмішніше) вийшло. І треба бути 
відвертим — думки членів жюрі розбіглися. А це 
означає, що кожен учасник конкурсу молов од душі, 
іому переможця довелося визначати за найбільшою 
кількістю балів, якими нагороджували члени жюрі

три найдотепніших, на їхній погляд, гуморески. Най
більше — 14 — набрала гумореска «Порозумілися», 
опублікована у «Вітряку» за 3 листопада. Автор її _
олександрісць Кузьма Повально.

Слідом за переможцем горішні місця в конкурсі 
посіли кіровоградці Антоніма Корінь (9 балів за гу
мореску «П’ятдесятий екземпляр» — «Вітряк», 
9 серпня) і Юрій Март (7 балів за гумореску «Ува
га: талант!» — «Вітряк», 29 листопада). їх нагород
жено грамотами «Вітряка».

А переможця?
А переможця — смішним призом.
Конкурс закінчено, проте «Вітряк» од цього не по

винен потерпати. Тож хай у ньому завжди буде весе
ло і смішно! Як і сьогодні, 1 січня Нового року!

За членів жюрі МІРОШНИК ОМЕЛЬКО, 
теж член жюрі.

Тоді
не поскаржишся ИИл І

Вперше я завітав • до 
цього будиночка у нашо
му місті із скла і металу 
три роки тому. «Кафете
рій» — так називався то
ді пункт громадського 
харчування. Крім смаже
ного хека, пива і котлет 
там нічого не було. Ціни, 
зрозуміло, були дещо ви
щі, ніж у їдальні (їх на
зивали «кафетерійними»). 
Тому написав я першу 
скаргу, що кафетерій не 
відповідає своїй назві.-

Через деякий час за 
звичкою зайшов замовити 
котлету в тісті.

— У нас тільки напів
фабрикати. Хек і котлети 
дома підсмажите... Є ще 
пиво, — відказала мені бу
фе ппщя. — 'Гелер ми —
Кулінарія».
Ну. думаю, нема лиха 

без добра: тепер дружині 
буде поле; шення, — напів
фабрикати приноентнму 
додому, хоч трохи звіль
ню її від кухні. Але ж, ви
бач і е. асортимент — кот
лети, хек і пиво! Написав 
я чергову скаргу.

І хоч який бу в злий на 
цей пункт громадського 
харчування, але якось за
йшов туди в доброму гу
морі.

— Дайте мені грамів чо
тириста хека, голубонько!

— Окуляри треба носи
ти, голубе, — відказала 
продавщиця. — У нас уже 
— «Закусочна». Закуску— 
смажений хек і котлети— 
відпускаємо тільки з пи
вом.

— Чому цс ви так час
то вивіски міняєте? — мій 
добрий гумор як корова 
язиком злизала. — Адже 
асортимент ось уже два 
роки залишається незмін
ним,.. Хек, котлети, пиво.

— Тому м міняємо! Щоб 
не кортіло таким, як ви, 
клієнтам, скарги писати.

Я не здався. Написав ще 
одну. І в наступний візит, 
перш ніж зайти в метале
во-скляний будиночок, гля
нув на вивіску — < Котлет
на»!

— Що вам: котлету 
сухарях чіі в тісті? 
мішка в буфетниці 
лице. — Ось тепер 
те скаржитися. Бо 
шій «Котлетній» — 
кпй асортимент усяких 
котлет. Як кажуть: що па 
вітрині —- те й у магазині.

Скарг я більше не пи
сав. Навіть тоді, коли 
«Котлетна» влітку вчерго- 
вс поміняла вивіску — па 
кафе «Арктика». Відвіду
вачів став гостинно стрі
чати . бармен у строгому 
чорному костюмі з крават
кою, тут лунала сучасна 
стереомузика, на столах 
стояли квіти... Не було 
тільки морозива.

А оце вже тиждень, як 
кафе закрили. Є чутки, що 
знову будуть міняти назву. 
Кажуть, що назвуть цей 
заклад «Забігайлівкою». 
Забіжи, мовляв, і поди
вись. Хитра, кажуть, буде 
вивіска — не поскаржишся.

Микола ЛИТВИНОВ.
м. Кіровоград.
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Пам’ятка
Діда Мороза

1. Якщо малята пізнали 
вас із криком: «Це ж наш 
завгосп дядя Серьожа!»— 
не засмучуйте дітей ви
знанням, що насправді ви 
— електрик дядя Коля з 
сусіднього жеку.

2. Якщо ви дуже поспі
шаєте, а адміністрація

клубу слізно просить вас 
затриматися — поясніть, 
що в іншому клубі ви за 
сумісництвом граєте роль 
Снігуроньки.

3. Якщо ви розносите ді
тям гостинці та іграшки, 
не забувайте покласти у 
торбу що-небудь і для се
бе. Вам воно знадобиться, 
якщо ви, приміром, за
стрянете: у ліфті багато
поверхового будинку.

Панас СТАЄ.
НАЙКРАЩА ПРИМАНКА — БУБЛИК?

Щоб
Клацкін
не мучився

Пам’ятаєте, в останньо
му випуску «Вітряка» (га
зета від 29 листопада 
1984 р.) під безіменним 
фото повідомлялося, що 
В. Клацкін мучиться від 
того, що не може до свого 
знімка придумати підпису? 
Читачі негайно . кинулись 
рятувати фотомельппка.

Кілька підписів, як і обі
цялось, ми публікуємо.

«Я — за вокзал з усіма 
зручностями!» — такий 
підпис пропонує кірово- 
градка Т. Міллер.

«Надійся і ждн!» — ме
лодійно зітхає, глянувши 
па знімок, учениця дев’я
того класу з Олександрії 
Світлана Бондаренко. І Пс 
одна вона мелодійно. Кіро- 
воградець Анатолій Кур- 

ганськнй пропонує В. Клац- 
ківу три майже пісенні 
підписи: «Не лишай мене 
даремно», «Ех, дороги!..», 
«Мене милий не жаліє». 
Продовжує пісенний цикл 
Вікторія Жуковська з се
лища Петрового: «Ах, мне 
бы только тройку, да трон
ку порезвей!..». Завершує 
кіровоградка Антоніма Ко
рінь: «А хто ж мене, моло
дую. та й додому прове
де?».

Ми думаємо, що останнє 
питання риторичне. А. Ко
рінь пропонує ще один 
підпис: «А ти пиши листи 
дрібненьким почерком, ос
кільки місця мало в рюк
заку»,.

Тож чекаємо, шановні 
читачі, ваших підписів 
«дрібненьким почерком» 
до малюнка нашого мель
ника-карикатуриста В. По- 
стоепка.

1 СІЧНЯ

Ж ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт

фільми. 9,00: — «Рано); рф 
иу». Поетична композиція аа 
віршами радянських постів. 
9.30 — Доклеит ;.|шпй. те
лефільм «Якщо хочеш світ 
побачити». Про дитячу ху
дожню школу м. Виборга, 
9.55 — Фільм, концерт «БЬ 
лнії сон». 10.35 — Телефільм 
«Казки старого, чарівніша». 
За казками III. ІІерр.0. 1 і 2 
серії. 12.50 — Документаль
ний телефільм -Футбол на
шого дитинстві». Про Істо
рію радянського футболу. 
13.40 — Веселі нотки. Кон
церт юних вокалістів. 14.40
— До національного свята 
Куби — Дня визволення. 
Програма Кубинською те
лебачення. 15.55 — Зустрічі 
па радянській землі. 16.15 — 
Мультфільм. 16.25 — Фільм 
»Срібне ревю». 17.30 — 116 
сторінках гумористичного 
кіножурналу »Сралпіи >. 18.10
— Сьогодні у світі. 18.25 — 
Музичний телефільм «Весе
ла вдова». 1 і 2 серії. 21.0р
— «.Час». 21.35 — «Навколо 
сміху». Вечір гумору. 23.15
— Сьогодні у СВІТІ.

д ЦТ (II програма)
3.00 — Па зарядку ставай! 

8.20 — Документальний те
лефільм. 8.30 — Пісні росій
ської Півночі у виконанні 
академічного хору росій
ської пісні ЦТ і ВР. 0.00 -з- 
Мультфільми. 9.30 — Кон
церт естрадно-симфонічно
го оркестру ЦТ і ВР. 10.00 — 
Мультфільм «Маугді». 1 1 2 
серії. 10.-10 — • О ти, останні 
кохання...». Фільм-концерт 
за віршами Ф. Тютчева. 11.25
— Музичний телефільмі
«Старе танго». 12.25 — До
кументальний телефільїл. 
12.45 — Ф. Мендельсон. Іта
лійська симфонія. 13.10 
Фільм «Учитель». 14.40 -*
«Мепго — це зірка-. Фільм- 
концерт. 15.05 — Телефільм 
«Ассоль». 16.10 — Розпові
дають наші кореспонденти. 
Новорічний огляд. 16.55 -А.
Документальний фільм «Фл<£- 
ричата» (про вихованців ди
тячої. студії мультфільмі» 
М. Кишинева).-. 17.15 — «Я 
пам’ятаю мить чудовуТ. 
Фільм-концерт. 18.05 — «Наг
рівна калоша, або Розповідь 
рро те, як діти прийшли 
театр». Фільм концерт Цент
рального театру ляльок під 
керуванням народного ар
тиста СРСР С. Образцову. 
19.10 — «Поклонись джере- 
.чує. Документальний теле
фільм. 20.00 —‘ Вечірня маз
ка. 20.20 — Документальні 
фільми соціалістичних кра
їн. «Йтна. Портрет міста», 
«Ваш час — ш.ш депь»,«Ва- 
ліпський національний 
парк». «Музей прикладного 
мистецтва». 21.00 — «Час». 
21.35 — Чемпіонат світу з 
хокею серед молодіжних 
команд. .’Збірна Фінляндії — 
збірна СРСР.

2 СІЧНЯ

Ж ЦТ (І програма)

Крижинки
Д Тільки на холодиль

ник не ображаються, коли 
він працює з холодком.

Д Стара мітла повчала 
нову: • Не винось сміття з 
хатні».

Д Новий рік прийшов, а 
бюрократ за звичкою ска
зав: «У мене — неприйом
ний день».

Д Чи треба дотримува
тися субординації під 
святковим столом?

Д Снігова Баба сіла на 
дієту — і під неї залиши
лося мокре місце.

Юрій РИБНИКОВ.

СВЯТКОВИЙ ВЕРНІСАЖ

Олег СЕЇН.

Конфетті
А Анонімка на Снігу- 

гуроньку: «Використовує
дублянку в особистих ці
лях».

Д Скажи мені, хто твій 
друг — 1 я скажу, чи ви
гідно запрошувати його в 
гості.

Д Борода Діда Мороза 
відклеїлася, а він і в вус 
не дув.

Д Снігова Баба Яга.
Д Фізики зустрічали Но

вий рік за електронним ча
сом.

Д Завоювавши місце 
під сонцем, Снігова баба 
розтанула.

Д Вже 1985-й рік! Час, 
дотримуйся почуття міри!

Д Повирубували в лісі 
всі ялинки, а там хоч тра- 
Еа не рости.

Д У новорічний вечір 
метеорологи напустили ту
ману — замість снігу.

8.00 — «Час». 8.35—Умілі 
руки. 9.05 — .Співас Ніна Ви
соті на. 9.30 — Документаль
ний телефільм «Парком стЖ 
лі». 10.05 — Фільу,.» .Срібне 
ревю». 11.15 ійультфіиьм 
<Пригоди іГапІтана Вряіге1 
ля». 1, 2, З, 4 і 5 серії. 12Д5 
-- Новини. 14.30 — Попики. 
14.50 — Людина і природа. 
Документальні толефіл ьмй’. 
15.40 — Право помер ОДПЦ. 
Із циклу «Основи РадггЧ- 
ської держави і права». Луїо 
право на працю. 16.10 — Но
вини. 16.15 — Телефільм для 
дітей. «Життя і пригоди ч<£ 
тирьох друзів». 1 серія. 16.59
— Науково-популярний фільм 
«Принцип несумісності»';
17.10 — Веселі старти. 17.55
— Пісня В. Баснера на вір
ші М. Матусовського «На 
.безіменній висоті». Із ЦИКЛУ 
«Пісня залишається з ."Ю- 
дикою». 18.45 — Сьогодні У 
світі. 19.00 — Чемпіонат сві
ту з шахів. Інформаційний 
випуск. 1.9.05—Мультфільм.
19.10 — Назустріч виборам. 
19.30 — Фільм «Незваний 
ДРУГ». 21.00 — «Час». 21.35
— Після зміни. Вечір на зЙ-
воді «Елск’грошьт». 23.15 
Сьогодні у світі. 23.30 -$•
Чемпіонат світу з шахів. Ін
формаційний ННП5 ск.'
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