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шляхом жовтня-шляхом
* РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ І ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР

Сімдесятиріччю Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції було присвяче
не іурочисте засідання 
Центрального Комітету 
Компартії України і Вер
ховної Ради Української 
РСР спільно з представни
ками трудящих, громадсь
ких організацій, воїнів Ра
дянської Армії, яке відбу
лося 5 листопада у Києві, в 
Палаці Кіультури «Україна».

У президії — член По
літбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербицький, 
члени і кандидати в члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України І. О. Герасимов, 
Ю. Н. Єльченко, Є. В. Ка- 
чаловський, Б. В. Качура, 
В. А. Масол, В. П. Миро
нов, І. О. Мозговий, В. О. 
Сопогуб, О. А. Титаренко, 
В. С. Шевченко, С. І. Гу- 
ренко, В. А. Івашко, Ю. П. 
Иоломієць, В. Д. Крючков, 
Я. П. Погребняк, член По
літбюро ЦК Соціалістич
ної єдиної партії Німеччи
ни, голова Центральної ко
місії партійного контро
лю ЦК СЄПН Еріх Мюккен- 
бергер, Голова
Національностей 
ховної Ради
А. Е. Восс. Т(ут

Ради 
Вер- 

СРСР 
же

— ветерани партії, 
учасники Жовтневої рево 
люції, громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, 
знатні трудівники респуб
ліки, діячі науки і культу
ри, воєначальники, зару
біжні гості, які прибули на 
ювілейні святкування.

Засідання відкрила член 
Політбюро ЦК Компартії 
України, Голова Президії 
Верховної Ради Українсь
кої РСР В. С. Шевченко.

Урочисто звучать Гімн 
Радянського Союзу і Гімн 
Української РСР.

З доповіддю «Шляхом 
Жовтня — шляхом рево
люційних перетворень» 
виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії Украї
ни В. В. Щербицький.

Потім на засіданні вис
тупили член КПРС з 1918 
року В. І. Кисельов, брига
дир шахти імені О. Ф. За- 
сядька об’єднання «До- 
нецьквугілля», депутат 
Верховної Ради Українсь
кої РСР І. Ф. 'Маненій, 
учасник Великої Вітчизня
ної війни, двічі Герой Ра
дянського Союзу-генерал- 
майор авіації А. К. Нед
байло, президент Акаде-

мії наук УРСР, академій, 
двічі Герой Соціалістичної 
праці Б. Є. Патон, майстер 
машинного доїння рад
госпу Глобинського цукро- 
комбінатіу Полтавської об
ласті, депутат Верховної 
Ради СРСР Герой Соціаліс
тичної Праці Г. №. Сиео- 
лап, голова правління 
Спілки художників УРСР, 
депутат Верховної Ради 
СРСР О. №. Лопухов.

Учасників урочистого 
засідання вітали піонери. 
Вони вручили членам пре
зидії квіти.

Під бойовими прапора
ми в залі 
представники 
Сил. Від імені 
Батьківщини 
командир з’єднання Чер- 
вонопрапорного Київсько
го військового округу 
полковник- В. П. Васильєв,

Урочисте засідання ЦК 
Компартії України і Вер
ховної Ради Української 
РСР, присвячене 70-річчю 
Великого Жовтня, оголо
шується закритим.

Під склепінням Палацу 
культури «Україна» уро
чисто звучить партійний 
гімн «Інтернаціонал».

(РАТАУ).

з’являються 
Збройних 

захисників 
ВИСТіуПИБ

РАПОРТ СВЯТУ

16-й—ПЕРШИЙ?
Комсомольсько - молодіж

ний колектив Кз 16 секції 
«Гйетизи-пластмаси» нашого 
універсального торгового 
об’єднання «Кіровоград» ус. 
пішно виконав підвищені 

ЛЬ соціалістичні зобов'язання, 
взяті на честь 70-річного

ювілею Великого Жовтня. 
Молоді продавці, очолювані 
Валентиною Іванівною Брин
зою 
Гора) 
план з 
товарів 
ванців
100 тисяч. Важливо й те що 
колектив працює без пору
шень трудової та фінансо. 
вої дисципліни, широко ви
користовує прогресивні ме
тоди торгівлі — самообслу-

(групкомсорг Лариса 
реалізували понад 
початку п’ятирічки 
на 120 тисяч карбо- 

• при зобов’язанні

говування, виїзди на яр
марки, на ферми та трак
торні бригади господарств 
Кіровоградського району. 
Індивідуальне соціалістич
не змагання очолюють кра
щі молоді продавці, комсо
молки Г. Валігура, Т. Обе
ремок, Л. Гора.

Л. СКОЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу УТО «Кірово
град».ПРИСВЯЧЕНО ЮВІЛЕЮ

Учора в обласній філар
монії відбулося урочисте 
засідання обкому і Кірово
градського міськкому Ком
партії України, обласної і 
міської Рад народних депу
татів, присвячене 70-річчю 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

У святково прикрашеному 
залі — члени і кандидати в 
члени обкому і міськкому 
вартії, депутати обласної і 
міської Рад народних де
путатів, ветерани партії, 
учасники революційних по
дій, громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн, пере
довики виробництва, воїни 4* Кіровоградського гарнізону. 

, Для участі в роботі уро
чистого засідання прибула 
делегація Толбухілського

окружкому Болгарської Ко
муністичної партії і окруж
ної Народної Ради на чолі 
з секретарем окружкому 
БКП Петром Піковим. Се
ред інших гостей — пред
ставники трудових колек
тивів братніх соціалістич
них країн, які беруть участь 
у спорудженні Криворізько
го гірничо-збагачувального 
комбінату окислених руд в 
м. Долипській.

Урочисте засідання від
крив голова облвиконкому 
В. 1. Желіба.

З доповіддю «Під прапо
ром Жовтня, по ленінсько
му шляху» виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії України М. Г. Самі- 
лик.

Па засіданні виступили

член КПРС з 1925 року, 
учасник встановлення Ра
дянської влади на Україні 
П. О. Овчаренко, ветеран 
Великої Вітчизняної війни, 
повний кавалер ордена Сла
ви М. І. Жосан, машиніст 
вуглерозрізу «Бандурівсь- 
кий» ВО «Олсксандріяву- 
гілля» Л. В. Колесник, лан
ковий механізованої ланки 
колгоспу імені Шевченка 
Ульяновського району Л. Н. 
Татчук, секретар Толбухін- 
ського окружкому БКП 
Петр Ніков, оператор ма
шинного доїння колгоспу 
«Союз» Зиам’янського ра
йону Л. О. Кужснко, ректор 
Кіровоградського дер ж явно
го педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна О. Є. 
Поляруш.

Вінцем офіційної частини 
засідання стало виконання 
«Інтернаціоналу». Відбувся 
святковий концерт.

ПЛАКАТ О. БОСОГО.
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Вулиця
Жовтня
Гарнішає Червоне з кожним 

роком. Ось і напередодні юві
лею Великого Жовтня, село від» 
значило народний ще однієї 
красивої сучасної вулиці. Де
сять нових будиночків вишику
вались в однії ряд у центрі се
ла обіч широкої асфальтової 
дороги. Обгороджені рівними 
свіжоструганими штахетами, 
вкриті білим брижистим ши
фером, вони чистими вікнами 
світяться проти сонця, кли
чуть у гості.

На вулиці, яка віднині носи- 
ім’я 70-річчя 

мешкатимуть молоді

І1%
ПОРТАЖ

Жовтня, 
сім’ї. Од-

йому з перших заязу із прохан
ням надати житло правління 
колгоспу підписало воїнові-ІН- 
тернаціоналісту, який допома-

70-річчя1*
гав афганському народові захн. 
щати эааоювання революції, а» 
водієві колгоспу Володимирові 
люльці. Дружина Володимира, 
бухгалтер колгоспу Людмила 
Люлька, уже дав лад новому 
домові.

Ключі від нових осель зру. 
мені також директорові школи 
Вікторові Багатому, доярці Світ, 
ламі Брунь, бригадирові ріль« 
ничої бригади Юрієві Безносю« 
ну... Оживає вулиця, наповнює, 
ться дитячим гомономЛЬ|

Любить молодь сі^Тсело, 
підносять його славу щирою 
працею. До слова сказати, сьо
годні на всіх ділянках кол
госпного виробництва 
близько сотні юнаків і

працює 
дівчат,
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МОЛОДИЙ 01ЕЦІШТ
Заврунились, закучерявились поля дов

круг села. Зеленими килимами облягли
вони Червоне. На майбутній врожай за
сіяна земля з осені.

Клопотів нині у бригадира рільничої
бригади Юрія БЕЗНОСЮКА вистачає.
Але один з найголовніших — турбота 
про завтрашній наливний колос. Тому 
так часто можна побачити його в полі, 
па зелених врунах.

Приїхав молодий спеціаліст після за
кінчення агрономічного факультету Уман
ського інституту сільського господарст
ва в Червоне за направленням позаго-

# # # * £ * й їй а & # # # # £ * & # £ £ ф & * £ £ # а #

рік. І з перших днів зрозумів: добре 
працювати в господарстві з такою доб
рою репутацією і славою одного з най
кращих господарств не тільки о області, 
а й за межами. Добре, але Й відпові
дально: при високій культурі землероб
ства. яка в в колгоспі «Мир», видно най
менші огріхи.

За два роки Юрій Безноаок підтвер
див свої вузівські знання на практиці. 
Шанують хлопця в колгоспі: він депутат 
сільської Ради народних депутатів, го
лова комісії по бороіьбі з пияцтвом. А 
іе, іцо літопис Червоного фіксується сьо
годні на плівці — теж заслуга Юрія: 
керівник колгоспного фото-кіногуртка.
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Підсумки фотоконкурсу «МК»
12 лютого ц. р. було ого

лошено редакційний фото
конкурс, присвячений 70- 
річчю Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. 
Сьогодні підбиваємо його 
підсумки,

Майже всі надіслані на 
конкурс роботи були опуб
ліковані, але жюрі прий
шло до одностайного вис
новку: очікуваної знтив-

кості конкурс не викли
кав. Та й змістоаний рі
вень більшості знімнів, на 
жаль, також вияаиеся не 
високим. Фоторобіт етюд
ного плану, надійшо чо
мусь найбільше.

Враховуючи ці та Інші 
зауваження, жюрі виріши
ло першу премію не при
суджувати. Володарями 
двох других призів визна-

но олександрійця М. ПАЛЬ
ЧИКА за знімон, опубліко. 
заний у номері «МК» за 
26 травня, та Кіровоград- 

Ця 8. ВЕРЕТЕННИКОВА (зНІ 
мок угорі). Володарем тре
тьої нагороди стане Б. БА
БИЧ з обласного центру 
за знімок «Мрія» (номер 
за 11 серпня). Чотири зао. 
хочувальні призи одержать 
М. СІРОМАХА, Г. КОШКО, 
С. АНДРУСЕНКО та 0. ШУ- 
ЛЕШКО.

Жюрі конкурсу.

ПАМ'ЯТЬ

Із покоління
> «дітей війни»
> — Які святнування Ве- 
’ ликого Жовтня вам най-
> більше запам’ятались? —
> із таким запитанням ми
> звернулись до майстра ви- 
’ робничого навчання СПТУ

№ 4 м. Кіровограда В. Г.
і ПРИХНА.
> — Я належу до того по.
> коління радянських лю-
> дей, яке дуже точно оха-
> рактеризузав український 
’ письменник Євген Гуца- 
, ло — «дітей війни». Мені
> виповнилось десять років,
> коли почалася Велика Віт-
> чизняна. Пам’ятаю дуже
> виразно окупацію. Жили 
’ ми тоді в селі Грізному
> Бобринецького району (ни-
> і)і це Компаніївський). Все
> хозяйство, яке було — ко-
> рова, індики, кури — за-
> брали чи вистріляли нім- 
' ці. Забирали не тільни ху- 
? добу. Чогось дуже сильно 
С запам'яталось мені, як за-
> брали з нашої хати ман-
> доліну. До війни батько
> дуже гарно грав на ній. 
? Жили бідно, в нестатках, 
? під владою чужоземців. 
5 Це гнітило. Але без пере- 
) більшання скажу: в нашій
> нрові жила віра а Перемо- 
? гу. Одного дня мама ска- 
с зала мені: «Сьогодні, сину, 
< празник Жовтня». Сназала
4 тихо, з печаллю в голосі,
5 але як засвітилася тоді 
? моя душа! Від тих слів. 
? здається, ще більше я став 
с вірити: наша армія — не- 
ч переможна. Ми знали — 
$ до нас повернеться світлий 
? день, мир, радість, повер- 
? нуться жовтневі демонст- 
? рації.

СЯЙВО жовтня

ВІРА
День новий, як нове передбачення, 
Як надії розбуджений дзвіп.
Вірю я: вирішальне значення 
Для грядущою матиме вігі. 
Сповідаю нове літочислення, 
На жовтневі труджусь щільники. 
Переймаюсь новітнім мисленням —« 
На свої і нащадків роки.
Якість мислення — якість творення, 
Якість розуму, Серця і рук.
Доки сонце і доки історія —
В грудях людства не змовкне, стук. 
У майбутнього — власні виміри,
Ллє факт — на сучасний день; 
Ми не мамонти, міг не вимерли, 
Ми — негаснуче плем’я людей. 
Вірю:

ниву врожайну — вижати 
У прийдешньому нашим рукам, 
І новим поколінням — вижити, 
1 світати новим рокам!

Леонід НАРОДОВМЙ. 
м. Гайворон.

(З К тільки не називаємо 
■“ ми Ленінград: «гвер- 
динею» і «нескореним міс
том», «північною Пальмі
рою». А іце — «колискою 
революції». ■ Саме це, ос
таннє визначення, маєм
ся найбільш ємним і зна
чущим.

----  -...... л і знз*
Тут, на берегахНА ЗЕМЛІ,

ЗУСТРІЛИСЯ У‘>ф 
І МОЛОЛ і БУЛИ СЕРгЦІ МОЛОДІ. БУЛИ СЕ1

ЛЮБОВ
І МУЖНІСТЬ
Любі! життя і свій народ, ЛЮДИНО, » 
Йдучи в майбутнє, не лякайсь біди. | 
Любов до неньки, до землі, до сина ' >> 
Поєднується з мужністю завжди. к 
Любов і мужність сяють, наче квіти Ї-. 
На всій землі, оновленій, святій.
Любов і мужність — Батьківщини діти,| 
Вершина щастя в нашому житті. §

Оксана СТЕПАНЕНКО. $ 
с. Злинка,
'Маловиоківський район. §

Неаи, було напнсдвКЙФ- 
шу сторінку істор/Жраїня 
Рад, тут, разом із залпа
ми «Аврори» розпочалаей 
нова ера — Рівності. Бра
терства, Свободи.

...По Невськомч проспек
ту на Двірцеву плоту 
ли тачанки з кулеметами. 
бронетранспортери. Одно
часно з різних райі’юв міс- 1 
та сюди прямували коло
ни учасників Всесоюзного 
зльоту. Вони йшли тиу11 
вулицями. ЯКИМИ В ЖОВТ
НІ 1917 року до Зимового 
палацу рухались загони 
робітників - черв.НІОГВЗр- 
ДЇйців, солдатів і ма'Р0' 
сів революції. Серед крЯ‘ 

. щах представників молол1- 
котрим Ьипала честь пред-і 
ставлятй товаришів ”? 
Спілці На священній земла 
будн ії наші земляки: В8’ 
лерій Рябокінь, Любо» 
Єрьоміна, Тамаду Лавр«- 
ненко, Сергій Л-опо • ■ 
та Володимир Іі^ов. н-'' 
хані.іатоо і штампувала-:атор

к
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************** ♦
Т0-річчя*

'♦в афганському народові захц. 
щатн завоювання революції* 
.»ДІМ- КОЛГОСПУ Володимирод; 
ЛЮЛЬЦІ. Дружина Володимира, 
бухгалтер колгоспу Лк>дМИда 

УЖв Яа# ПаД НОВ°МУ

Маючі від нових осель ЗОУі, 
чаиі також директорові школи 
Зіктороо. багатому, доярці Світ 
дамі брунь, бригадирові Ріль; 
ннчої бригади Юрієві Безносіо, 
ку... Оживає зулиця, наповню,, 
гься дитячим гомономАц^

Любить молодь сЯтсело, 

підносять його славу щирою 
працею. По слова сказати, сьо
годні на всіх ділянках кол
госпного виробництва працює 
близько сотні юнаків і дівча гїблизько сотні юнаків

ПОЧЕСНА ГРАМОТАМИ фотографували мо
лоде подружжя Оле

ну і Юрія Добровольських 
ще в їхній батьківській ха
ті. Малий Юрчнк довго впи
рався, не хотів позувати перед об’єктивом» 
Зате Ярннка погоджувалась охоче. На

віть із телефоном на підвіконні. І нічо
го звинувачувати в надуманості компо
зиції!

А напередодні Жовтневих свят ми за
телефонували в Червоне голові сільсь
кої Ради народних депутатів Юрієві 
Добровольському. Телефонну 
підняв секретар партійної організації 
колгоспф?О. Бандура:

— Добровольського запитуєте? його 
зараз важко застати в будинку сільсь
кої Ради. Справа в тому, що готуємось 
завтра проводити урочисті збори кол
госпників. присвячені ювілею. Турбот у 
голови сільради, самі розумієте... А ще 
Ж вручатиметься Почесна грамота...

— Вітаємо вас, читали повідомлення

-ВТНЯ

ПНЯ,

екня,

стук.

!ИНО, 
біле 
сина ■

UL
Квітн, 

і.
НИ ДІТИ, 
і.

трубку

в пресі. Сам Добровольський уже пере
брався в нову оселю?

— Так. Дофарбовували вікна позавчо
ра. Будуть тепер бабуся й прабабуся 
скучати за онуками,

— Нічого, це ж в одному селі... Ще 
раз. Володимире Олексійовичу, дозволь
те привітати всіх трудівників колгоспу 
«Мир» із високою нагородою,

— Спасибі.
За велику роботу по будівництву жит

ла, об’єктів соціально-культурного приз
начення та благоустрою Указом від 28 
жовтня 1987 року село Червоне Гайно- 
ронського району нагороджено Почес
ною грамотою Президії Верховної Ради 
Української РСР.
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НЕБО-РІДНИЙ ДІМ
ФЕОФАН ОЛЮХА НАРОДИВСЯ У БУРЕМНОМУ 

СІМНАДЦЯТОМУ РОЦІ, З ЯКОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ 
Й ІСТОРІЯ КРАЇНИ РАД - ПЕРШОЇ В СВІТІ 
Держави робітників і селян.

ЛЬОТЧИК штурмової 
азіації Ф. І. Олюха 

здійснив 197 бойових ви
льотів.

В один з таких вильотів 
мали завдання підтриму
вати кавалеристів четвер
того корпусу, що насту
пав у районі Моздока. 
Штурмовики, успішно ви
конавши завдання, повер
тались на аеродром. Рап
том з-за хмар вигулькну
ли фашистські винищува
чі. По-злодійському не
сподівано напали вони. 
Літак Олюхи було підби
то, поранено пілота і по
вітряного стрільця Вікто
ра Фомичова. Машина 
втратила керування.

— Невже доведеться 
робити посадку на тери
торії ворога? — майнула 
думка у льотчика. — Ні, 
треба будь-що дотягти до 
своїх!

...«ІЛ» з ножною хвили-

мою втрачав висоту. Олю- 
ха у надзвичайно важких 
умовах місцевого рельєфу 
(навкол^, скільки сягає 
зір — суцільні піщані гор
би) посадив літак. Тут їх 
і знайшли партизани.

Потім були курси ко
мандирів ескадрильї, а по 
закінченні їх — викла
дацька робота на тих же 
курсах. Комуніст віддавав 
усі свої знання, уміння і 
бойовий досвід для підго
товки висококваліфікова
них кадрів для фронту.

Та не може ветеран жи
ти бездіяльно. Він часто 
зустрічається з молоддю, 
ділиться спогадами про 
буремні роки війни, роз
повідає про мужність, ге
роїзм і відвагу своїх од
нополчан, виховуючи юна
ків та дівчат в дусі любо
ві до соціалістичної Віт
чизни, за яку пролито 
стільки народної крові у 
боротьбі з німецько-фа-
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»
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»

“7Ж НАШОЇ 1ФЖ^!СТОР!Ї 
рядки.

шиїтськими загарбниками.
Його син, Микола Олю- 

ха, закінчивши свого часу 
Світловодську середню 
школу № 3, успішно склав 
вступні екзамени у вище 
військове авіаційне учили
ще. Перейнявши в спадок 
льотну естафету, Олюха- 
молодший, нині вже ма
йор, гідно продовжує спра
ву покоління розесників 
Великого Жовтня,

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учасник Великої Вітчиз
няної війни.

с. 4<зрвоне, 
Гайворонсь«ий район.

В. ТЕЛІЖАН. 
В. ГРИБ {фото).

$
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ЯК тільки не називаємо 
ми Ленінград: «твер

динею» і «нескореним міс
том», «північною Пальмі
рою». А ще — «колискою 
революції». • Саме це, ос
таннє визначення, здасть
ся найбільш емким і зна
чущим. Тут, на берегахНА ЗЕМЛІ

ииця, секретар комітету 
комсомолу і студент, дру
гий секретар обкому 
ЛКСМУ.

Вони молоді» усі тільки 
починають писати свою бі
ографію. Але роблять це 
впевненою рукою. Ось Ва- 
лерій Рябокінь, механіза-ОСВЯЧЕНІЙ

ЗУСТРІЛИСЯ УЧАСНИКИ ВСЕСОЮЗНОГО 
І МОЛОДІ. БУЛИ СЕРЕД НИХ І ПРЕДСТАВНІ

Неви, було
шу сторінку іс гор'^;Ра,иі’ 
Рад, тут, разом із залпа
ми «Аврори» розпочалася 
нова ера — Рівності. Бра
терства, Свободи.

...По Невському проспек
ту на Двірцеву плот} 
ли тачанки з 
бронегра неяортер и.

улеметаміь 
Одно- 

часно з різних районів мі-' 
та сюди прямували коло- 
ня учасників Всесоюзної о 
зльоту. Вони ЙШЛИ ТИМЬ 
ВУЛИЦЯМИ. ЯКИМИ в ЖОВЇ 
ні 1917 року до Зимового 
палацу рухались заі о’ ■ 
робітників - червоногвзр' 
дійців. солдатів і матро' 
сів революції. Серед крД' 
шах представників моло.- 
котрим випала честь пр^- " 
стзвлятп товариш*» - 

-Спілці ііа священній зел^‘] 
були й паші
«рій Рябокінь. Л'ю _ 
Єрьоміна, Тама-^ Лавр"й 
НЄНКО, Сергій 'Яр'РН°\\ ■- 
тз Володимир Іетиов- ' 
хааізатор і штампуй*

відзнаки ЦК ВЛКСМ та 
ЦК ЛКСМ України...

Дні перебування в Ле
нінграді запам’яталися на
шим землякам надовго. 
Маніфестації і зустрічі з 
трудовими 
молодіжні 
кусійні

колективами, 
вечори і дне- 

центри. До речі»ІСТОРІЄЮ
І ЗЛЬОТУ комсомольців

ПРЕДСТАВНИКИ КіРОВОГРАДЩИЯИ

на 
со-

т0[гі<фоспу імені Шев
ченка Ульяновського ра
нову. Вчорашній воїн-ін- 
^рпаціоиаліст, кавалер 
ордена «Трудової слави», 
член бюро райкому 
•ПКСМУ. Нинішнього року 
комсомольсько - молоді я;- 
нз механізована ланка, в 
якій він працює, зібрала 
по 48.7 центнера зернових, 
по 47 — кукурудзи 
зерно, но 29 — насіння 
няцшнка.

Успішно впоралася з со- 
Ціалісгичішми зобов'язан
нями, взятими на честь 
70-річчя Великого Жовтня, 
’ штампувальниця із Зна
м'янки Люба Єрьомінз. 
Вона —- депутат міської 
Ради.

А Сергій Жорновий — 
майбутній інженер. Разом 
з товаришами щороку пра- 
Шоє у складі студентсько- 

буді^д.ного загону, 
споруди?”об’єкти на се 
лі. Навчається, лише на 
«відмінно», має почесні

про дискусії. Цього разу 
саме вони були в центрі 
уваги Всесоюзного зльо
ту. Тамара Лавриненко 
стала учасником розмови 
про формування патріо
тичної свідомості у підрос
таючого покоління, своїми 
думками щодо інтернаціо
нального виховання поді
лився Валерій Рябокійь. 
Багато нового для себе 
відкрив і Сергій Жорно
вий — учасник «круглого 
столу» переможців міжна
родного конкурс}' студент
ських робіт.

Дискусії завершено. Та 
незабаром вони відновля
ться. Адже повернувшись 
додому, делегати Всесоюз
ного зльоту неодмінно об
говорюватимуть його під
сумки в своїх комсомоль
ських організаціях. Бо 
зліг — це тільки початок 
великої роботи. -

М. ПОЛІЩУК.

ПАМ'ЯТЬ

Комсомольський
девзз

с Із Василем Дзюбою, то-
4 карем третього механо- 
х складального цеху Кз З
5 ВО «Червона зірка», я зу-
> стрівся перед початком
? зміни. Хлопець якраз нала, 
с годжував верстати з ЧПУ. 
\ На запитання: яке з Жовт- 
5 невих свят йому залам'я- 
✓ талося найбільше, відпо- 
/ вів без вагань: 
? — Звичайно, ювілей ни-
5 нішнього року. Він став
< подвійною радістю 
5 щодавно комуністи об’єд-
> нання одностайно прийня- 
£ ли мене кандидатом у чле- 
? ни НПРС.
ч Мій колега,
ч товариш, теж
> члени КПРС
> рошниченко 
/ ді. привітав І
< пер нам. друже, треба по-
< роглянути свої соціалістичні 
ч зобов’язання. Повинні Жов- 
$ тень зустріти значними
> результатами у праці».
> У нас славні традиції. 
? Рекомендував кандидатом
< в члени КПРС мене
< В. В. Маковський, наш
3 старший майстер. Працює
> він на заводі понад ЗО ро- 
? ків. Завжди у вільні від 
? роботи хвилини розповідає 
с про історію становлення 
$ підприємства, про комсо-
4 мольців 40.x і '50-х. І тому 
$ намагаємося ми не 
? ми. а конкретними 
г вами примножувати 
? хи комсомолі!, яка на на- 
ч тому заводі об’єдналася в <
4 спілчанську організацію <
5 ще в травні 1922 року. <

He-

прекрасний 
кандидат у 
Валерій Мі- 
підійшов то- 
сказав: «Те-

слопа- 
спра- 
успі-

«Л Орогий товариш, Дє- 
"М доз Василь Федоро

вич!
Святкуючи сімдесятиріч

чя Великої Жовткової со
ціалістичної революції, 
надсилаємо Вам полум’яне 
комуністичне привітання і 
сердечне • поздоровлення. 
Ви належите до того поко
ління радянських людей, 
яне здійснило найвидатні- 
шу в історії людства ре
волюцію. в жорстоких бо
ях з внутрішніми та зов
нішніми ворогами відстоя
ло здобутки Жовтня, зро
било перші, найважчі кро. 
ни на шляху будівництва 
комунізму...»

Василь Федорович з хви
люванням читав лист з 
при віта н ням Центрального 
Комітету КПРС. котре на
дійшло на його адресу. А 
з картини на нього дивив
ся молодий парубок будьо- 
нівець. під яким гарцював 
вороний.

Так тож — Василь Федо
ровичі Тільки молодий...

Про що згадав тієї миті 
колишній вершник рево
люції?

Чи но призовий пункт в 
Єлисаветграді у лютому 
сімнадцятого? Звідти його 
дев'ятнадцятирічного лише 
за кілька днів у складі 
Третього гусарського її Ім
ператорської Величності 
Катерини Другої Лубенсь
кого полку відправили на 
румунський фронт? Відпра
вили, аби битися до остан
ньої краплини крові «за 
Царя і Вітчизну*. А може, 
березень -сімнадцятого, ко
ли залишилося тільки «за 
Вітчизну». адже Миколу 
Другого вже було скину, 
то?

А чи не жорстокий ві
сімнадцятий. коли прий
шов Василь Дєдов запису
ватись до Червоної гвар
дії. або двадцяти)!, коли 
вперше зустрів Семена Ми. 
хаиловича Будьонного...

— Що за кінь під тобою, 
хлопче? — запитав коман
дир Першої Кінної.

— Буян! —- ніжно відпо
вів вершник.

— З твоїм Буяном усіхВЕРШНИК
ворогів з землі російської 
повиганяємо! — посміх
нувся у вуса Вудьопннй. 
проїхавши повз стрій.

А може пригадав Василь 
Федорович той вугільний 
вагон, на якому разом із 
Семеном Михайловичем 
добирався зі штабу армії 
до рідного Єлисаветграда? 
1 як несли їх обох на ру
ках від залізниці аж до 
театру...

1 раптом здригнувся ста
рий кавалерист, пригадав, 
ши Сальські степи, коли 
лід Батайськом зустрів він 
Білу гвардію. З одного бо
ку лунало «Белая гвардия, 
путь твой высок, черному 
дулу — грудь и висок», а з 
Іншого — «Мы — красные 
кавалеристы...» А потім — 
тільки постріли та дзвін 
шабельний, 
промайнуло з 
але пам’ятає Дєдов пере
кошене обличчя генерала 
Шкуро і його маузер впри
тул. Та не встиг білий ге
нерал і впав зрублений 
шаблею Василя Дєдова. 
Тільки бурку генеральську

Чимало часу 
тієї пори.

ВІН 
ДУ. . .
бою шукав він Шкуро се
ред вбитих... І не ’ знай
шов. Адже пораненого ге
нерала підхопили залишки 
Білої гвардії, діставили до 
Новоросійська, і; «Проща- 
вай, Росіє! Назавжди’».

У тридцять першому 
прийшов Двдов до Кірово
градського карного роз
шуку. де працював десять 
років. А 22 червня сорок 
першого він подав заяву і 
відправився доброволь
цем на свою третю війну. 
І не знав Василь Федоро
вич, крокуючи по Красній 
Площі 7 листопада найваж
чого воєнного року у скла
ді кінної армії генерала 
Доватора, що десь під 
Москвою б'ється Його пер
ший син. Той. якого назвав 
па честь Будьонного — 
Семеном. Не знав і те. що 
через кілька місяців син 
загине, а його місце займе 
дочка — дев’ятнадцятиріч
на Тетяна...

...Не будемо заважати 
старому кавалеристові, 
червоному , вершнику ре
волюції, рядовому Дєдову 
Василю Федоровичу, не
хай посидить він наодинці, 
хай пригадає усе пережи
те за вісімдесят дев’ять 
років свого життя.

С. БОНДДРЄВ.

встиг підхопити нахо- 
ян трофей. А після
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Фото в. ГРИБА.



d стор. «Молодий комунар» 7 листопада И987 року

ГАЗЕТА «Московский 
комсомолец» проводить 

щорічну анкету популяр
ності артистів. В 1986 ро
ці солістка групи «Браво» 
Жанна Агузарова не до
брала лише кількох голо
сів, щоб зрівнятися в 
А. Пугачовою. її яскра
вий, своєрідний вокал ви
вів нікому не відомий 
склад музикантів у ліде
ри радянської поп-музи
ки.

Гітарист та керівник 
труни Євгеи Хавтан грав 
спочатку у «Рідкісному 
птахові», а потім, після 
зустрічі з ударником Пав
лом Кузіним та саксофо
ністом Олександром Сте-

паиенком, котрі теж лю
били ретро-рок «під шіст
десяті», створив власний 
колектив під назвою 
«Постскриптум». Вокаліс
том був Гарік Суханов.

театрального мистецтва. І 
стала вчитися в будівель
ному ПТУ, а згодом пра
цювала в радгоспі. У лис
топаді 1983 року вона 
буквально здивувала

«БРАВО», БРАВ1СС1М0!
1 Суханову, мабуть, не до
велося б переходити в 
«Бригаду С», коли б зі 
етапнії Юність Комсо
мольська Тюменської об
ласті не приїхала до Мо
скви /Канна Агузарова. 
В’она провалилась на вступ
них іспитах до акторсько
го відділення інституту

хлопців з «Постскрипту
ма» своїм голосом і нос
тальгією по музиці 60-х 
років. Група змінила наз
ву на «Браво» і -почала 
стрімкий зліт до успіху. 
Алла Пугачова, почувши 
на касеті пісні групи — 
«Кішки», «Жовті череви
ки», «Зоряний каталог»

(а їх уже співала вся 
Москва), сказала: «Цс — 
я у молодості». Пугачова 
звернула на «Браво» ува
гу відомих критиків та 
спеціалістів. Група висту
пає у відомих концертних 
залах, брала участь у 
«Рок-нанорамі-86» та кон
церті «Рахунок № 904». 
Великий успіх приводить 
«Браво» з Московської 
рок-лабораторії, яка об’єд
нала любительські групи 
міста, до Московської об
ласної філармонії.

/Можна порівнювати 
«Браво» із «Секретом», 
який теж стилізується під 
шістдесяті. Але якіцо ле
нінградці іронічно іміту

ють «Бітлз» . (не дуже 
•вдалий об’єкт для іроній), 
з натугою обігруючи цей 
обман, щоб «привчити», 
як казав М. Леопідов на 
«Музичному рингу», мо
лодь до справжньої музи
ки, то «Браво» не потре
бує штучних прийомів. 
Здається, що «Браво» — 
це справді група початку 
60-х років, тільки за до
помогою чарів перенесена 
у наш час. І наші батьки 
із задоволенням знову 
слухають «Чорного кота» 
і впізнають себе у при
хильниках «Браво».

Жанна Агузарова, яка 
часто пише тексти до пі
сень, в одному з інтерв’ю

ТВОРЧІСТЬ

казала, що її вже не за-, 
довольняють прості •Х-Л- 
ричні вірші. Навкруги на^ 
усе змінилося, і ніс») 
«Браво», на думку Жан* 
ни, повинні віддзеркалив 
вати ці зміни. Музичний 
критик А. Артем’єн пи
сав, що в музиці «Браво» 
є особистий фактор. ІЦиг 
рість, живий людський
нерв... те, ІЦО дозволяло 
відчути у непретензійпій
пісеньці те, що «мой си
неглазый мальчик сегодня
не со мной», драму.

в. шил

дощ РЕЗОНАНС

Фото В. ГРИБА,

Якщо любите

гітару

Н. ДАНИЛЕНКО.

ри виробничою оо єднан
ня «Радій» (колишнього 
заводу радіовиробів). _

Початок 14 листопада 
— о 14 годині, 15 листо
пада — об II годині. Вхід
ні квитки можна буде ку
пити на місці.

1а головним героям 
фільму братам Лаушкіипм 
нелегко бути молодими і 
не через це. Зборища «на 
хаті» зі склянкою по колу, 
лайкою і цигарками, після 
яких покотом по кутках, 
крадіжка синтезатора - 
це, за «Зломщиком», нас
лідок явища настільки по
ширеного, що ми втратили 
гостроту сприйняття його 
як речі згубної для всього 
живого. Саме так: діє як 
смертоносний «оранжевий 
дощ», що свого часу вщент 

випалив в’єтнамські джунг
лі, а звучить буденно — 
пияцтво...'

Для Кості (його грає лі
дер груші «Аліса» К. Кін- 
чев) товариство покидька, 
який посилає красти — не 
вершина мрій. І в розби
тому автобусі він почує не 
тому, що так йому подо
бається. Він ще не настіль
ки не при своєму розумі, 
щоб по вуха захряснути в 
компанії, де навіть дівиці 
не обов’язкові (хіба що 
для штурханів пару гри
мають). Але Костя не мо
же жити вдома. Несила під 
одним дахом із батьком 
(10. Цанннк), чиє став
лення до спиртного викли
кає огиду. Наприклад, про
тверезівши від того, то

то приходьте па перший 
обласний фестиваль авто
рів та виконавців самоді
яльних і туристських пі
сень. який відбудеться 
14—15 листопада в Кіро
вограді в будинку кульгу-

Лаушкін-найменший — 
безперечна творча удача 
не стільки виконавця, 
скільки сценариста Л. ре
жисера. Рідко трапляються* 
фільми, в рецензіях на які 
після переліку похвал не 
настає час застережливого 
«Однак у той же час...» 
У мене щодо «Зломщика» 
таких слів не знайдеться. 
Навпаки, відзначу як за
слугу ще й авторів неод
нозначний фінал.

Після постійного чергу
вання «хвильових» шоу з 
духовою музикою, баль
ними танцями, брейком 
(кадри зняті з відмінним 
операторським чуттям) -- 
ніжним дівочим голоском 
для того ж жюрі викону
ється пісенька поза всяки-, 
ми жанрами і стилями.' 
Нагострили на неї вуха 
кілька металістів, і нашу 
душу після напруженого 
дійства трохи відпускає. 
Є такс мистецтво...

А чи є таке життя?
Безрадісні перспективи 

для сімейства Лаушкіиих 
— життєва, не кіиошна 
правда. Суб'єкт, що зап
росто кидає через голову 
дівчину, мов партнера в 
спортивній боротьбі, так 
само елементарно турне 
Костю під колеса мотоцик
ла. При батенькові - алко
голікові Семен і виросгвя 
по дворах і завулках. Ося
йні вогні уявної тріум
фальної арки( єдиного ро
мантичного елементу у 
жорсткій, майже докумен
тальній стрічці) як символ 
можливого Костиного ус
піху на сцені, як символ 
можливого єднання рід
них душ нечутно й хутко 
тануть, бо вони — не з 
цього життя. Вони — для 
інших людей. Питання 
тільки в тому, яких серед 
нас більше. Думаємо про 
це? Значить, фільм не про
майнув просто барвистим 
метеликом.

загримали за вашу 
шність. Ви одягнені 
< усі...» Ох, накипіле 
показують, накипіле! 
ок у брюках не пус- 
з! У джинсах до нас 
зжна!» — не було в 
мабуть, людини, нот
не «відбатожили» так 
зрозі навіть мізерної

герой. У своєму юному ВІ
ЦІ він незмірно мудріший 
і благородніший і від усіх 
персонажів цього фільму, 
і від «хороших хлопчиків» 
із багатьох інших стрічок. 
Менший виявляється знач
но сильнішим від старшо
го, тусовка його цікавий» 
лише як можливе місцепе
ребування брата, він за
міняє йому померлу ма
тір... З воістину спо.твнж- 
ницьким терпінням Семен 
пробує влаштувати її до
лю батька, і для замуче
ної жіночки та нещасли
вого дівчиська в нього 
знаходиться добре слово...

Тільки для нього в ото
чення не знаходиться май
же нічого. Ну, відпустили 
з міліції, бо показав кра
дене. Ну, виштурхав Кос
тя з наркоманського код 
ла. Жаліслива батькова 
знайома запропонувала 
склянку компоту... А вза
галі ж то — завше сам за 
себе. Як дорослий. Проте 
й дорослий — ліпне сам 
для себе. Для інших — 

•хлопчисько, від якого тіль
ки відмахнутися. Та трид
цятирічним телепням, у 
яких вкрали синтезатор, 
до його розуму те рости 
й рости.

Д БИ знаєте, «металіс- 
” тів» і «новохвильови- 
ків» цього разу можна бу
ло без протесту слухати 
не тільки їх фанатичним 
прихильникам, а й нейтра
лам та непримиренним 
противникам. «Цього ра
зу» — у леїіфільмівській 
стрічці «ЗЛОМЩИК» (ре
жисер В. Огородников, 
сценарист В. Прийомихов). 

їх можна було слухані 
всім з тієї простої причи
ни, що співали вони, тут 
з такою ж силою гучносіі,. 
як і розмовляли — спаси
бі людям, що озвучували 
фільм і подавали . крупні 
плани. Тут можна й сло
ва розібрати, і в очі ви
конавцям зазирнути, і роз
гледіти малюнки на ме
дальйончиках та . серп і 
молот на татуюванні...

Проте фільм ■— не набір 
рекламних кліпів під де
візом «віва рок і ного 
жерці», хоч у титрах ці 
лий стовпчик заслужено 
популярних ленінградсь
ких груп. Рок-ла’бораторне 
ссредовніце з пошарпани
ми стінами, розхристани
ми музикантами і стадіон
ним репетом аксслераїтів- 
ної публіки займає поло
вину фільму, але відпо
відь па вже афористичне 
запитання «Чому нелегко 
бути молодим?» дає не во
но. Цим хлопцям ніхто не 
в'яже рук — худрала 

нудьгує, хапається за го
лову, однак на сцену ес
тетично малокровну твор
чість все ж пропускає. 1 
громадськість не влашто
вує облав на клепаних па
рубійків — обмішає міс
це їхньої товкучки байду- 
жісгньйо. А міліція ж як 
спробує скубнути, то й са
ма в калюжу сяде. Туг 
ідуть прямо хронікальні 
кадри. Глядачеві однако
во незручно й за дурнува
ту фізіономію та плоскі 
репліки гребенястого пан
ка, й за не менш безглуз
ді пояснення міліціонера:

менший син мало не пот
рапив за грати, цей глава 
сімейства туг же зраділим 
голосом... ні, не кається 
перед синами, а кличе по 
телефону якогось Баню, 
щоб допивати («Вже звіль
нився»), чи якусь Валю, 
щоб догулювати...

Малий Семен Лаушкія 
(О. Єлпкомов), звичайно,

ОРАНЖЕВИЙ

ДВА тижні -надто вели
кий строк для пошуку 

відповідей на питання кон
курсу, — пише О. Більчич 
8 Олександрії. — За цей час 
можна перечитати чимало 
додаткової літератури, опи
рати всіх знайомих...» Ав
торка листа оперативно на
діслала відновіть, та все ж 
це першою — її випередив 
КІройоградець С. Колесни
ков, котрий поремствував на 
надмірну легкість зав іання... 
Листи йдуть і досі — ко
мусь газета із запитаннями 
Потрапила до рук пізніше, 
десь попиа не так швидко 
спрацювала. Тож приймати
мемо й відповіді, що надій
шли після 2 тижневого тер
міну. Та при остаточному 
підбитті підсумків і-с вра
ховуватимемо як мігес, зні
матимемо очки.

Перший тур показав, що 

треба буде внось відзначи
ти (при остаточних підра
хунках) й ерудитів, які на
діслали нам свої питання 
до вікторини — практично 
всі вени дуже цікаві. Прав

ЩО? ДЕ? КОЛИ?
да. одні надто довгі, інші 
вимагають спеціальних про 
фільних знань, у третіх не
має бажаного для нашого 
конкурсу «живчика», через 
що всі їх. мабуть, викорис
тати не зможемо. Але для 
найстисліших і найдотепні- 
ціих місце обов'язково знай
деться.

Дуже приємно було лоба. 
ЧИТИ серед НИ-ІІШЧІХ учас
ників лідерів минулорічно
го конкурсу «Ерудит» — 
Е. Володимирсьну, В. Нечи- 
поренка, В. Манойленна, 
І. Чорноівана. Раді, що за
цікавили нинішнім турніром 
і нових читачів. Звертаємо 
вашу увагу, шановні друзі, 
на те. що до вікторини є 
евне підключитися навіть 
після пропуску початкових 

турів. У «дорозі» легко мож
на буде надолужити прогая
не — тут не відстанеш, як 
при «кросвордному» конкур
сі, одразу на десятки очків, 
хіба що на одиниці.

ПІДСУМКИ ПЕРШОГО 
ТУРУ

О. ФОРОСТЯНИЙ (Світ- 
ловодськ), 1. БЛЯШУК 
(Вільціаііка), Л. ЛУЦЕН
КО (емт Побузьке Го- 
ловапівського району),
О. БІЛЬЧИЧ (Олек
сандрія), О. ГЕЦУ (м. По
мічна Добровелнчківського 
району), В. НИЧИПОРЕН
КО (Знам янка), І. ЧОРІ1О- 
1ВАН, С. КОЛЕСНИКОВ, 
Е. ВОЛОДЯМИ РСЬК А. 
В. ЛЕНЬ, О. КУЛ111ІОВ 
(усі —- Кіровоград) — 6
очок: В. КВІТКА (с. Прото-

полівка Олександрійського 
району), В. МАНОИЛЕН- 
КО (Кіровоград), О. ГОИ- 
ЦОВА (Олександрія) — 5; 
О. РЯБОїиАГІКА (я. Зна
м'янка). П. ПОБЕРЕЖНИЙ 
(Кіровоград) — 4; О. БЕЗ- 
П’ЯТЮК (емт Устпиівка) 
— 2.

ВІДПОВІДІ НА 
ЗАПИТАННЯ ПЕРШОЮ 

ТУРУ
І. Селите Єрофен Павло

вич в Амурській області.

Назване ім’ям відомого зсм і 
лепрохідця Є. П. Хабарова. \

2. «Невський проспект»/ 
М. В. Гоголя, «Мідний вер- \ 
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шпик» О. С. Пушкіна, «Бі
лі ночі» Ф. М. Достоєвсько- 
го.

3. Шведська хокейна збір
на — «Тре крунур» («Три 
корони»), канадська 
■'•Кленові листки».

ЗАВДАННЯ ДРУГОГО 
ТУРУ

1. Звідки походить символ 
медицини (оповита 
чаша)?

Надіслав О. БЕЗП’ЯТЮК.
2. Яку тварину називають 

собакою «з котячою голо
вою?

Надіслав І. БЛЯЩУК.
3. Який із найвідоміших 

спортивних кубків має «ба
зарне» походження?

Надіслав В. КВІТКА.
Чекаємо ваших відлові-/ 

ден і нових запитань, 
конверті робіть позначку/ 
«Конкурс —Ерудит». ' '■

Не тільки Саахов?
У Кіровограді побував із 

гастролями народний ар
тист СРСР Володимир Етуц^ 
Тут він зустрівся з однопсї'Ж1- 
чанами часів Великої Вітчиз
няної війни подружжям 
Стукалових. Вочи не бачи. 
лися 43 роки.

Артист доріннув публіці, 
що його звикли сприймати 
лише як комедійного акто
ра, як Саахова з «Кавказь
кої полонянки» і повідав 
про смішні пригоди ка ба
зарі, у пустому тролейбусі. 
Не сказав про свою роботу 
в кіно, спектаклях. На ви
щому естетичному рівні, ніж 
усе інше, проникливо про
звучала балада з роману 
Ч. Айтматова «Плаха» «Шес
теро і сьомий».

Л. РЫБАКОВА.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

»Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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