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—/ 18 БЕРЕЗНЯ МИНАЄ 25 РОКІВ З ДНЯ ПІДПИСАННЯ 
-ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ, СПІВРОБІТНИЦТВО І ВЗА- 

ЄМНУ ДОПОМОГУ МІЖ РАДЯНСЬКИМ СОЮЗОМ І НА
РОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ БОЛГАРІЄЮ.

ЯК РІДНИХ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ ІРік пидання XIV 
№ 33 (1669).

...А після урочистої частини вечора дружби — задушевна розмова з болгарськими друзями у вестибюлі 
Палацу культури. Фото Г. Мірошниченка,
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ГАЗЕГА ВИХОДИТЬ З Ї939Р0НУ

О. й, юсши
У СПРАВАХ МОЛОДІ

БЕРЕЗНЯ
19 73

14 березня па запрошення Іранського 
уряду з коротким дружнім візитом а 
ісгеран прибув Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигін.

Ного супроводили заступник міністра 
закордонних справ СРСР С. П. Козн- 
рєв, заступник голови Державного ко
мітету Ради Міністрів СРСР ііо зов
нішніх економічних зв’язках І. А. Ку- 
лєв, заступник міністра монтажних і 
спеціальних будівельних робіт СРСР 
І. О. Мекрюков, завідуючий відділом 
МЗС СРСР В. І. Мініп.

11а аеродромі, прикрашеному радян
ськими та іранськими прапорами, О. М. 
Косигіна зустрічали нрем’ер-міністр 
Ірану А. А. Хопейда, міністр закордон
них справ Ірану А. А. Халатбарі, інші 
офіційні особи. При зустрічі була риши- 
кувана 
жавні 
Ірану.

Серед зустрічаючих був посол СРСР 
в Ірані В. Я. Єрофєєв.

почесна варта, викопані. Дер
ті мни Радянського Союзу н

(ТЛРС).

14 березня, відбулося засідан
ня комісії у справах молоді, на 
якому обговорювалось питання 
про стан і заходи до поліпшення 
правової пропаганди серед уч
нівської і студентської молоді. З 
доповіддю виступив заступник 
голови комісії депутат А. Ф. Гіо- 
кальчук.

На засіданні відзначалося, що 
останнім часом в республіці де
що поліпшилось правове вихо
вання молоді. У навч-зпоних за
кладах склалася певна система 
роботи по. вихованню у дітей і 
підлітків, юнаків і дівчзт високої 
правосвідомості і почуття грома
дянського обов’язку. В школах 
створено майже шістсот факуль
тативних груп з основ законо
давства. Багато старшокласників 
та студентів залучено до навчан
ня в школах правових знань, пра
вових лекторіях, на молодіжних 
факультетах народних універси
тетів.

Проте в цілому стан правового 
виховання ще не відповідає су
часним вимогам. Інколи доскона
ла за формою і змістом грабова 
пропаганда підмінюєтеся повер
ховою інформацією про окремі 
Еипадки порушення соціалістич
ної законності. Недостзінпо ви
вчається кращий до:від правової 
пропаганди серед молоді, цікаві 
форми і методи цієї роботи ше 
не стали надбанням усіх вчите;іе 
і вихователів. Не всі спеціалісти 
з правових знань залучаються 
до роботи з молоддю. Необх:д- 
но посилити координацію дій 
усіх органів, які повинні займати
ся цією проблемою, поліпшити 
використання всіх засобів інфор
мації тощо.

Комісія прийняла постанову, в 
якій рекомендувала відповідним 
виконавчим органам здійснити 
додаткові заходи щодо поширен
ня правових знань серед учнів
ської і студентської молоді.

гр РУДЯЩІ Кіровоград- 
щини, як і всі радян

ські люди, широко від
значають 25-річчя підпи
сання Договору між 
СРСР і НРБ. Правління 
обласного, міських та ра
йонних відділень Товари
ства радянсько-болгар
ської дружби разом з 
партійними, профспілко
вими та комсомольськи
ми організаціями в міс
тах і районних центрах, 
на підприємствах, в кол
госпах і радгоспах, уста
новах і навчальних за
кладах —• членах Товари
ства проводять урочисті 
збори, вечори дружби, 
присвячені цій знаменній 
даті. Про братерське єд
нання болгарського і ра
дянського народів, їх 
співробітництво розпові
дають трудящим лекто
ри, пропагандисти. Три
вають усні журнали, те
матичні вечори, в шко
лах відбуваються засідан
ня членів клубів інтерна
ціональної дружби.

Як ми 
ЛІ^ і 

прибула 
болгарської молоді.

14 березня в Пзпаці 
культури ШЗЛП відбувся 
молодіжний зечір радян
сько-болгарської дружби.

Вечір відкрив перший 
секретар міськкому ком
сомолу Микола Склгни- 
ченко.

З теплими словами при
віту звернулася до бол
гарських друзів секретар 
комсомольської організа
ції механоскладзлочого 
цеху № 1 заводу «Черво
на зірка» Валентина Під
вальним. Вона розповіла 
про дружні зв’язки ро
бітників свого підітриєм- 

. ства з толбухінсьчими ма
шинобудівниками, хлібо
робами кооперативу іме
ні Стойко Георпєва, зга
дала про відвідини чер- 
вонозорізців братньої 
Болгарії.

— Нам, молодим чер- 
вснозорівцям, радісно усві
домлювати, що сівалки, 
зроблені нашими руками, 
нині сіють і зерна Друж
би й добра на болгар
ській землі.

ВІД імені студентства 
. міста виступила студент

ка педінституту Ольга Ба
єва. Як учасниця танцю
вального ан с з м б п ю 
«Юність», вона теж мала 
нагоду відчути гостин
ність болгарських людей, 
відвідавши їх країну ра-

вже ПОВІДОМЛЯ- 
на Кіровогрздщину 
“з група туристів

БРАТІВ
на вачорі 
шкільного

зустріли

зом з своїми друзями.
Учениця сеоедньої 

школи № 14 Таня Кача
нова розповіла 
про роботу 
КіДу.

Оплесками
учасники вечора появу на 
трибуні курсанта льотно- 
штурманського училиша 
Миколу Ілієва. Він вдяч
но згадав про героїчну 
визвольну місію радян

ських воїнів, які не шко
дували свого життя, йшли 
В бій 3 НІмеЦлХО-фЗШИСТ- 
ськими загарбниками 
там, на болгарській зем
лі. Юнак з Болгарії, який 
приїхав у наше місто вчи
тись, присгрзсно говорив 
про ту безкорисливу до
помогу, яку надає Радян
ський Союз його країні і 
нині — в роки мирного 
будівництва нового су
спільства.

Від імені гостей висту
пив керівник групи бол
гарської молоді Марин 
Желєв. Він дякував за 
гостинність, говорив про 
своє захоплення від від
відин нашої країни. І ос
танніми були слова: ^Дру
жба наша — навікиї».

Весь зал сканд/ьзв: 
— ДружбаІ ДружбаІ 
Микола икл/ічиченко 

вручив Желєву портрет 
В. І. Леніна, сувеніри.

А потім, після урочис
тої частини вечора •— ще 
ближчі знайомства з бол
гарськими друзями. Дів
ча га з обласної лікарні 
слухали цікаву розповідь 
свого колеги — лікаря з 
ТолЬухінської лікарні 
Стефана Магеєза, учени
ці ГііУ № 1 Надія Маля
ре нко, Алла Самойленко 
та Валентина Караченива 
запитували Випну га Ата- 
наса Дим'яноаих про те, 
як готуєтеся робітнича 
зміна в їх країні.

Під час концерту зву
чали російські, українські 
та болгарські пісні. «Ка
тюшу» виконував весь 
зал — кіроаоградці і гос
ті-

А на другий день бол
гарська делегація побу
вала в колгоспі імені 
Дзержинського Знам’ям
ського району, відвідала 
хутір «Надію».

Вчора в обкомі ЛКСМУ 
відбулася зустріч з чле
нами болгарської групи. 

Опісля наші гості зна
йомились з містом.

М. ШЕВЧУК.

У фонд фестивалю

, Пронсдеїшя Всесшозної 
грошово-речової лотереї 
«Всесвітній фестмть мо
лоді і студен гіз» комсо
мольці і молодь, піонери та 
школ я р і Олекса :ідрі шцнни
розглядають, як важливу 
організаційну і політичну 
кампанію п комсомолі.

Бюро Олександрійського 
райкому ЛКСМУ з самого 
початку затвердило райоп- 
лий лотерейний KOMirèT в

ВАЖЛИВА
складі 8 осіб. Вів веде 
роз’яснювальну і пропаган
дистську роботу серед ком
сомольців і молоді, піоне
рів, школярів га інших 
верств населения, l ia спою- 
диішвій день 8 комсомоль
ських організацій району 
вже розповсюдили грошо
во-речову лотерею.

Серед них слід відзна
чити первинні комсомоль
ські організації колгоспу 
«Іскра», де секретарем Ми
кола Олефірепїо, міжкол
госпбуду — секретар Аль
берт Горбаньоо, Соснівсь*

КАМПАНІЯ
коі восьмирічної школи — 
старша піонгрвлжага Ма
рія Сиротюк, Олександрій
ської восьмирічної школи 
№ 4 — старша піокерю- 
жата Валентина Морська. 
Комітети комсомолу них 
організацій білети розпов
сюдили протягом двох днів. 
Реалізація лотерейних бі
летів успішно поодовжує- 
ться.

О. ДЕРКАЧЕНКО, 
зав. відділом комсо
мольських організа
цій Олександрівсько- 
го РК ЛКСМУ.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«ЧИ ПАСУТЬСЯ КОРОВИ ВЗИМКУ?»
Секретар Бобринсцького райкому комсомо

лу Д. Замша повідомна редакцію, то цей | 
критичний матеріал комсомольці і молодь кол
госпу імені Свердлова обговорили на зборах 
перлинної комсомольської організації і намі
тили конкретні заходи по усуненню виявлених 
недоліків. Комсомольські збори постановили: 
поліпшити організацію, регулярно підбивати 
підсумки і надати широкої гласності соціаліс
тичному змаганню; взяти шефство над кімна-

тами відпочинку ферм, вайблокчим часом за
лучати до роботи на молочнотоварній фермі 
якнайбільше молоді.

Секретарю комсомольської оргміілації кол
госпу імені Свердлова В. Гордієнку на засі
данні бюро РК ЛКСМУ було вказано на до
пущені недоліки га попереджено. Працівники 
райкому комсомолу побували в господарстві і 
падали членам комітету комсомолу практичну 
допомогу»

ПРИМХИ БЕРЕЗНЯі
Фотоетюд В. КОВПАКА.
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Один з кращих в області — будзаііп Кіровоградського 

машинобудівного технікуму «Молодість-72» — такі під
сумки роботи студентських будівельних загонів в мину
лому році. В урочистій обстановці йому було вручено 
перехідний Червоний прапор обкому ЯКОМУ. а най
кращим студен гам похвальні грамоти. Приймаючи з 
рук комісара обласного студентського будівельного за
гону Валентина Романова нагороду, командир «Моло
дості-72» Микола Бобришсв запевнив, що члени цього 
колективу докладуть усіх зусиль, щоб утримані пер
шість.

Хороші відгуки прийшли з Тюменської області, де по
бував «Алмаз» КІСМ (командир Андрій Каднков) та з 
Побузького нікелевого комбінату, на будівництві якого 
працювали студенти «Буревісника», будзагону Олександ
рійського зооветтехнікуму.

Успіхи успіхами, а на черзі нові завдання. Обласний 
штаб студентських будівельних загонів разом з коміте
тами комсомолу вузів та технікумів проводить велику 
роботу по залученню молоді до цієї справи, йде підго
товка до третього семестру. А він — не за горами...

А. РОМАНЮК.

О ЕНТУЗІАЗМОМ зустрі- 
ла молодь Долинщини 

Ініціативу робітників Мос
ковського автомобільного 
заводу імені Лихачова про 
проведення 21 квітня Все
союзного комуністичного су
хотника, присвяченого 103-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна.

В комітетах комсомолу 
шкіл, підприємств та орга
нізацій детально розробля
ються плани підготовки до 
цього трудового свята, під
шукуються нові можливос
ті для найкращого прове
дення суботнпка. Молодь 
зобов’язалася працювати в 
цей день тільки па зеко
номленій сировині та мате
ріалах.

До районного комітету 
ЛКСМУ зараз звідусіль

ДО СУБОТНИКА—ГОТОВІ
надходять повідомлення 
про підготовку до трудо
вого свята. Комсомольці та 
молодь Долииського це
гельного заводу дали сло
во відзначити день народ
ження В. V Леніна удар
ною працею. Разом зі сво
їми старшими товаришами 
вони вироблять понад 70 
тисяч цеглин, що набагато 
вище планового завдання. 
Значну агітаційну роботу 
проводить тут завком ком
сомолу на чолі з секрета
рем Іваном Санжаровнм, 
члени комітету роз'яснюють 
молодим робітникам важ
ливість цього заходу,

З великим піднесенням 
ініціативу москвичів зустрі
ла молодь заводу залізобе
тонних виробів. Як повідо
мив секретар заводського 
комітету комсомолу Воло
димир Видула, того квітне
вого дня буде виготовлено 
60 кубів залізобетону із 
значною економією сирови
ни та магеоі.ілів, ГІідіо- 
товка до субоііікка йде 
вже зараз. Проводяться 
бесіди з молодими робіт
никами, усуваються недо
ліки, які можуть заражати 
ударній роботі.

Зараз у склідному ста
новищі опинився Долші-

ський цукровий завод, яки$ 
ремонтується. 21 квітня 25К 
юнаків та дівчат спаду*’ 
на роботу, щоб підприєм
ство якнайшвидше почало 
працювати на повну по
тужність.

По озелененню та благо- 
устрою міста працювати
муть близько трьох тисяч 
школярів. На вулицях, в 
парках і екзерах піднімуть 
вгору свої віти молоді де. 
ревця, посаджені руками 
піонерів та комсомольців.

В. ДИКИЙ, 
перший секретар До- 
линського райкому 
ЛКСМУ.

командир М. М.- Лїатвієнко, автомеханік 
Валерій Звенигородський;
вгорі — йде завантаження літака мі
неральними добривами;

цього дня відзначився комсомолець 
Василь Бодянчук.

Фото автора.

А паступного дня зранку над полем 
знову ластівкою проносився сріблястий 
літак, розсіваючи туки. Зустрічати за
гін родючості — так назвали екіпаж 
в другому відділку — вже готувалися 
комсомольці першої бригади.

Ю. ЛІВАШНИКОВ,
спецкор «Молодого комунара».
Колгосп імені Леніна Долин- 

ського району.

ЦЕЙ день для молодого комуніста, 
агронома другої бригади Миколи 

Лнходіда був особливим. Ще напере
додні, звечора, його повідомив агрохі
мік:

— Завтра льотна погода, літак при
буде. Розпочнемо підживлення озими
ни з вашої бригади.

До наряду Микола вирішив: сигналь
никами призначити Марію Коновалову 
та Марію Купднк, підсоблятиме трак
тористові вантажити добрива комсомо
лець Василь Бодянчук,

Зранку туман відступив з полів, які 
майже звільнилися від снігу. 1 коли 
літак приземлився на майдаичнку, все 
вжо було підготовлено до робіт.

— Наші комсомольці — авіатехніки 
Анатолій Мнкнтіок і Валерій Звениго
родський, — представив хліборобам 
членів екіпажу командир літака ЛІ. М. 
Ліатвієнко і попросив показати карту 
полів.

Радились недовго. Все ясно. В дру
гій бригаді 760 гектарів озимини, всьо. 
го в колгоспі — 3400. У картограмі вка
зано, по скільки кілограмів діючої 
речовини розсівати на кожному гекта
рі даного поля. -

Черед кілька хвилин загули моїири. 
Тракторист Володимир Литвиненко 
швидко завантажує бункер аміачною 
селітрою. Трн-чотирн хвилини витра
чав він, аби двічі заповнити ківш бі
лою сумішшю І висипати його в бун
кер. Ибму вправно допомагає Василь 
Бодянчук. В. Литвиненко щоразу при
вітно махає рукою, мовляв, все добре, 
працюємо в хорошому темпі.

Дванадцять хвилин триває політ. І 
□нову ддя Володимира звична робота;

завантаження оункера аміачною селіт
рою.

Тридцять вильотів зробили першого 
дня члени екіпажу. Командир літака 
подякував усім за добре обслуговуван
ня і виклав рішення екіпажу:

— Якщо так і далі піде, підживимо 
всю площу на два дні раніше, ніж за. 
плановано.

— Затримки за нашими юнаками і 
дівчатами не буде — знають ціну вес
няній хвилині, — відповів Микола. Ли- 
ходід.

На фото; зліва — екіпаж АН-2 (зліва 
направо): авіатехнік Анатолій Мшштюк,

ПЕРШ, ніж переступити 
поріг контори Капі- 

танівського відділення 
«Сільгосптехніки», секре
тар комсомольської ор
ганізації Павло Степовий 
байдужим поглядом 
звично ковзне по плака
тах, щитах, виставлених 
на видних місцях. І чо
мусь його ніяк не стур
бує те, що тут все ще 
висить заклик: «Борімо
ся за виконання взятих 
соціалістичних зобов'я
зань на 1972 рік!». Кого 
сьогодні і на що він мо
білі зовує?

— Звиклись якось, — 
пояснює комсомоль
ський ватажок. — Наче 
ж у нас багато стендів, 
закликів; піклуються про 
це й комсомольці...

— А ви спробуйте запов
нити цю дошку, — каже тех- 
нормувальниця Тетяна По- 
пенко. — Лісні й так дово
диться благати хлопців, щоб 
стали 
ку та

Ось 
(Ними 
треба 
повпити „ 
прочитати без

на стілець чи драбнл- 
й написали цифри... 
тут і справді вже ін- 
очима дивишся. Адже 
бути велетом, щоб за- 

дошку чи навіть 
....______ '.з напруження
на ній імена передовиків 
змагання — токар С. Бонда-
рейко, електрозварник Воло-'*2 
днмир Жуковський... Хто з у
них яке займає місце?

МОЖЛИВО, комсомоль
ська організація кра

ще використовує стінні 
газети та листки? Зде
більшого в них — повер
хові, описові замітки, в 
яких лише названо пріз
вища, а в кращому ви
падку, процент виконан
ня норми. ~ 
цього мало.

З ПОЗИЦІЇ
КІЛЬКОСТІ
ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД
СОЦІАЛІСТИЧНОГО
ЗМАГАННЯ

та ЦЕХУ товарів широко- 
го вжитку на Світло- 

бодській меблевій фабриці 
і цього разу кипіла на
пружена праця. Очолює ко
лектив тут прославлений ве
теран, кавалер ордена Тру
дового Червоного Прапора, 
комуніст Іван Андрійович 
Кузьміп. Досвідчений меб
левик охоче передає своє 
уміння молодим робітни
кам, є їх наставником і по
радником у всьому. Цех по
стійно добивається високих 
успіхів.

В минулому році річне 
завдання було виконано на 
місяць раніше строку. Про
дуктивність праці у вироб
ництві товарів зросла май
же на 6 процентів.

«Більше, високої якості 
товарів широкого вжитку — 
цля народу!» — під таким 
девізом працюють зараз 
меблевики.

— І саме в нашому цеху, 
вироблятимуться зразкові 
товари першої необхідності 
для побуту, поліпшення за
гального інтер’єру і обста-

6 ТАКА БРИГАДА!
новкп квартир радянських 
людей, — з почуттям відпо
відальності говорить началь
ник цеху І. А. Кузьміп.

А виробляють в цеху різно
манітну продукцію. Тут — вели
кі і малі трельяжі, столики для 
журналів, книжкові полиці, 
стільчики та ліжка дитячі, ку
хонні табуретки, тощо. Як ба- 
чимо, це необхідне кожній сім'ї, 
в кожній кімнаті. До того ж в 
цеху «народжуються» інкрусто
вані картнпи-сувеніри. Ось 
уже третій рік одержують їх 
замовники і магазини респуб
ліки.

Високі завдання стоять перед 
колективом у третьому, вирі
шальному році п'ятирічки. Від
повідні їм і темпи прані мебле
виків. Так, у. січні нинішньою 
року тут вироблено валової про
дукції па загальну суму 27,3 
тисячі карбованців. Це — май
же на 3 тисяч карбованців біль
ше місячного плану.

— Темпи виробництва і нада
лі ми прискорюватимемо за ра
хунок раціоналізацій, викорис
тання наявних резервів, впро
вадження новинок науки І тех
ніки та досвіду передових під
приємств республіки, — заша- 
чає Іван Андрійович.

І це не просто слова. Нещо
давно І. А. Кузьміп побував у 
Києві на виставці. Багато де
чого він занотував у с>»’й блок
нот. У ньому — схеми, різкі 
плани, методи удосконалення 
фрезерувальних та фугувальних 
верстатів. Дещо вже впровад
жено і в цеху.

По-ударному трудиться 
тут передова бригада цеху, 
яку очолює Галина Зай
ченко. Цей комсомольсько- 
молодіжний колектив задає 
топ у соціалістичному зма
ганні в цеху. У січні, на
приклад, колектив видав 
понад план 33 великих і ма
лих трельяжів. Завдання 
лютого теж впорано на чо
тири дні раніше. Хоч брига
да й невелика, зате успіхи 
немалі. Про цс дбають, крім 
бригадира Галини Зайченко, 
комсомольці Людмила Со- 
фієико, Любов Хрієнко, Вік
тор Михайленко та дещо 
старша за віком Горпипа 
Андріївна Степанова.

У соціалістичних зобов’я
заннях бригади на вирі
шальний рік під гаслом 
«П’ятирічці — ударну пра
що, майстерність і пошук 
молодих!» записано: «вико
нати річне завдання до 10 
грудня»; «добитися підви
щення продуктивності праці 
на 4 проценти зверх плано
вої»...

— Не гаємо часу зараз. Ко
жен з нас перевиконує змійку 
норму на двадцять п’ять, а то й 
більше процентів. У вирішаль
ному році перше півріччя — най
вирішальніше, — твердо гово
рить член комсомольсько-модо- 
діжної бригади, профгрупорг 
цеху Людмила Софієнко.

Хід соціалістичного змагання 
бригади і в цілому цеху висвіт
люється на спеціальних стен
дах, в цеховій газеті «Верстат
ник», яку редагує член бригади 
Любов Хрієнко. Тут кожен знає, 
що він сьогодні зробив, чого не 
досяг, а значить і завтра неод
мінно надолужити,

Ю. ГРИЦЕНКО.
м. Світловодськ.

Справді, па території ви
ділення є чимало засобів 
наочної агітації. Є й кон
кретні заклики, плакати. 
Скажімо, ось цей: «Ціна 
однієї хвилини простою май
стерні дорівнює і карбован
цю 23 копійкам. Бережіть 
робочий час!». Гадаємо, іпо 
такий напис збуджує думку 
людей, примушує їх мисли
ти, аналізувати, співставля- 
ти. Та, на жаль, дуже мало 
само ось таких конкретних 
гасел, звернутих безпосеред
ньо до трудівників, зокпема 
до молоді. Переважна біль
шість закликів і плакатів — 
цс загальники, часто-густо 
не пов'язані з місцевим жит
тям.

ПДИН з найважливіших 
’’ ленінських принци

пів соціалістичного зма
гання — його гласність. 
Саме вона допомагає 
зробити трудове супер
ництво масовим і дієвим, 
виставити на щит слави 
передовиків і одночасно 
прямо вказати на тих, 
хто тягне колектив на
зад.

Разом з Павлом захо
димо до ремонтної май
стерні. Велика, широка 
дошка показників зма
гання, вона так і вабить 
до себе.

— Тут у нас порядок, 
дошку заповнюємо ре
гулярно — раз на мі
сяць.

Та чи справді поря
док? Поміркуємо разом. 
Головне призначення 
дошки показників — це, 
насамперед, оперативно, 
чітко й акуратно висвіт
лювати хід змагання, по
казувати (саме — пока
зувати!) передовиків і їх 
здобутки, вказувати і на 
переможених у змаганні. 
Про яку ж оператив
ність може йти мова, ко
ли підсумки соціалістич
ного змагання підбиваю
ться раз на місяць? На 
дошці вказані лише прі
звища та ініціали, показ
ник — процент виконан
ня норми, а графа «зай
няте місце» — порожня.

саме

Погодьтеся, 
«

Змаганню — 
широкі кри
ла, масовість, 
дієвість! Це 
сьогодні не 
лише заклич
ні слова, це 
вимога часу, 
цс необхідна 
умова в спра
ві успішного 
викон а н н я 
завдань і зо
бов’язань тре
тього, вирі
шального ро
ку п’ятирічки. 
І добрий за
спів V цій важ
ливій справі 
повинні пода- 

комсомольці.вати ___
— Та ви но сумнівайтесь, 

плап у нас виконують всі 
комсомольці, — заспокоює 
П. Степовий. — І внески ре
гулярно всі сплачують...

Це побое — і план, і внес
ки. Але й вимоги сьогодення 
зи"чн<> складніші, ширші.

Всі члени ВЛКСМ взя
ли на себе індивідуальні 
зобов’язання на третій 
рік п’ятирічки. Але зма
гання між молодими ви
робничниками як слід не 
організовано. Кожен зма
гається, так би мовити, 
сам по собі. Хто з моло
дих йде попереду о зма
ганні, а хто і чому саме 
відстав, — цього, на 
жаль, сьогодні не знає і 
сам секретао комсомоль
ської ооганізації.

— Бачите, — каже 
він, — у нас серед ком
сомольців три шофери, 
тракторист, токар і так 
далі — цебто люди різ
них професій, то як же 
організуєш змагання між 
ними, як порівняєш їх 
показники?

Що й казати, дивна по
зиція. І саме вона стоїть 
на перешкоді організації 
дійового змагання моло
ді, підрізає його крила. 
Звичайно, ще не все 
втрачено. Можна, на
приклад, запозичити кра
щий досвід — хоча б з 
сусіднього підприємства 
—• цукрозаводу, де ком
сомольці на ділі виступа
ють застрільниками зма
гання. Чому б про все це 
не повести мову на ком
сомольських зборах? І 
ще одне. В комсомоль
ській організації побу
вали представники рай
кому комсомолу, але да
лі порад і вказівок про 
організацію змагання 
молоді, справа не пішла.

І. РОМАНЕНКО, 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара»,

м. Новомиргород.

Ь
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ДО 25-РЇЧЧЯ ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ МІЖ СРСР 1 НРВ

ДРУЗІ І ДРУГАРІ-ОДНОГО ЗВУЧАННЯ
ДО БОЛГАРІЇ наша турист

ська група, в складі 
якої були робітники під
приємств Кіровограда, лікарі, 
вчителі, виїжджала в липні. 
В аеропорту Варна нас ю- 
стннно зустріла представник 
«Балканотуриста» Елеонора 
Александрова. В автобусі по 
дорозі до міста вона розпові
ла нам про історичне минуле 
героїчного болгарського наро
ду.

Знайомство з Болгарією ми 
розпочали з Варнн. За остан
ні післявоєнні рэьн воно ви. 
росло в п’ятеро і перетвори
лось у великий промисловий і 
культурний центр країни. Тут 
ми познайомилися з робітни
ками суднобудівного заводу 
імені Димитрова. За рік на 
його верфі будують стільки 
кораблів, скільки в минулому 
за 37 років. Нині Варненськнй 
порт розширюється. Плануєть
ся провести суднохідний канал 
у Варненське озеро, через 
який буде побудовано міст 
довжиною близько 1300 метрів.

Сьогоднішня Варна — не 
благоустроєне сучасне місто, 
в якому, крім суднобудуван
ня, розвинута скляна, те
кстильна, хімічна, консервна 
та інші галузі промисловості. 
У Варні побудовано багато 
нових підприємств. Це — за
вод «Эапром», який виготов
ляв побутові нагрівальні при
лади, хімкомбінат імені Карла 
Маркса, їло випускає понад 20 
видів хімічної продукції, тек
стильний комбінат...

. ОСЬ, нарешті, Толбухін-
* сі-кніі округ, з яким зма

гається орденоносна Кіоово- 
градшина. Елеонора Ллек- 
сандпова ознайомила плс з 
великими успіхами трудящих 
в промисловості і сільському 
госполапстві. Ми дізналися, 
ЩО в окпузі 8 5 МІСТ І 2ЇП СІЛ, 
6 державних господарств. Всі 
селяни вступили v кооп-плтив 
ще "7 РОКІВ TOMV.

Славиться своїми труповн- 
мн лос'ігненнями кооператив 
їм. Димитрова, який за високі 
врожаї соняшника, кукурудзи 
і пшонині нагопо-хено опас
ном Георгія Димитрова. І шо 
ми раділи, почувши, що тол- 
бухінпі, сіючи нашу «Безос- 
ту-ї», виоошують по 70 пент- 
перів зерна пшонині з гекта
ра.

Сільськогосподарські коопера
тиви шнооко впроваджують 
досвід хліборобів нашої об
ласті. Члени KooncpaTHBv с. 
Шабка, наприклад, скориста
лися по-згою двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гі- 
талова і теп^п впрошують ку
курудзу з' мінімальними за. 
тратами пічної плані...
О НАЯОМСТЧ0 з окружним 

центром Болгарії, їло но
сить ім’я визначного полко
водця — Маршала Радянсько
го Союзу Ф. f. Толбухіна, 
війська якого визволяли ко
лишній Добрич віл німецько- 
фашистських загарбників.

Перед від'їздом у Болгарію 
я розмовляв з своїм батьком,

який брав участь у визво
ленні Болгарії від німецько- 
фашистських загарбників. 
Полк, в якому він служив, 
проходив і через це місто.

— Яким запам’ятався тобі 
Добрич? — запитував.

— Були сірі, одноповерхові 
будиночки, руїни. Окремі 
квартали нагадували пустирі. 
Маленьке містечко...

А коли ми під'їхали до міс
та, перед нами відкрилась 
велична панорама Толбухіна. 
Цілі квартали висотних жит. 
лових будинків, нові корпуси 
промислових підприємств 
Елеонора Александрова пока-

ЦІ ЩИРІ 
1 ВДЯЧНІ 
люди...
зувала новобудови, кінотеат
ри, дитячі садки, школи, жи
тлові масиви.

Перебуваючи в Толбухіяі, 
ми всюди відчували велику 
любов і повагу болгаоів до 
радянського народу. Поклали 
квіти біля пам’ятників радян
ським воїнам, болгарським 
партизанам, Ф. І. Толбухіну. 
ДАЛІ наша дорога була до 

Несебра, Балчнка. Ми оз
найомились з курортними ком
плексами «Золоті Піски», «Со
нячний Берег», «Дружба», 
«Албена». І всюди нас зуст
річали з великою гостинніс
тю. Болгарські друзі разом З 
нами співали російські, ук
раїнські пісні. На концертах 
ліпалн «Підмосковні вечори», 
«Пісня про Москву», «Катю
ша». Ми слухали мелодії ста
ровинних болгарських пісень 
п"о російських чудо . богати
рів, які звільнили болгаоів 
від віковічного іноземного 
рабства.

Захоплення — від усьою...
За роки народної влалн о 

країні повністю ліквідовано 
неписьменність серед насе
лення. Число студентів вирос
ло V вісім разів. Нині в Бол
гарії студентів більше, ніж у 
таких розвинутих капіталі
стичних країнах, як Англія, 
Франція та Італія. В галузі 
медичного обслуговування на
селення Болгарія займає пер
ше місце в світі.

Нам приємно було бачити, 
шо всі пі зміни за роки на
родної влади в Болгарії, ста
лися завдяки безкорисливій 
допомозі і підтримці Радян
ського Союзу.
О КЕ загальне враження про 
■* проїздку в братню краї

ну? Ми були щасливими, що

познайомилися з болгар'.ькіімн 
людьми — трудолюбивими, 
щирими, вдячними. Свято бе
режуть вони пам’ять про ра
дянських воїнів, які віддали 
своє життя за їхню землю. В 
народній Болгарії в 446 па
м’ятників радянським воїнам. 
Ось напис на меморіальній 
дошці над входом до Брат
ської могили в парку імені 
М. Д. Скобелева в місті Пле
вен:

«Они, орлы северных 
небес, чада великой рус
ской земли, вдохновен
ные духом гуманности, 
правды, свободы, веди- 
мые гением победы, пе
релетели леса и погя, ре
ки и моря и смело опус
тились на прекрасные и 
гордые Балканы. Здесь о 
порабощенной . веками 
болгарской земле, сни 
пронзили штыка чи ту
рецкую тиранию... Остри
ем меча разрубчги веко
вые оковы, а своими 
штыками разрушили до 
основ пятисотлетчюю кре
пость тяжелого рабства. 
В кровавой бозьбе, буше
вавшей на болгарской 
земле, они беззаветно 
пролили свою кровь, лег
ли костьми на. братской 
земле за свободу, за б га
го болгарського племени, 
забытого историей, ца
рями, богатыми и силь
ными в то время наро
дами. В знак глубокой 
признателічасти и вели
кой благодапчости, осво
божденный ими болгар
ский народ воздвиг им 
этот памятник свободы, 
выросший из глубины 
души, как фиалка в ле
су»...
Від’їжджаючи із Болгарії в 

день, коли в країні було ве
лике свято. Болгари відзна
чали славний ювілей — 80- 
річчя створення Болгарської 
Комуністичної партії. Місто 
Варна було прикрашене тран- 
спорантлми і прапорами. Бі. 
ля пам’ятників видатним Дія
чам і організаторам Комуніс
тичної партії несли почесну 
варту піонери. При в’їзді в 
аеропорт — велике панно, на 
якому зображені Тод о р 
Живков і Л. І. Брежнєв, над 
ним напис: «Навіки разом»..,

О. НАГОРНИЙ, 
керівник групи радян
ських туристів.
Толбухія — Кіровоград.

Один філософ колись сказав, що жінка надихає на великі справи. Мабуть, свого часу 
філософ був правий. Зараз його думка вірна наполовину. Оскільки жінка не є лише само 
натхнення, але іі активний учасник будівництва сьогодення і майбутнього. Вона — суспіль
ний діяч і мати, політик і боєць. Сьогодні болгарська жінка відіграє велику роль у суспіль
но-політичному розвитку своєї країни.

ЗУСТРІЧІ
Шестикласник Юрко Сивоконь дуже 

часто отримує листи з Болгарії. В ньо
го там аж п’ятнадцять друзів. Даніел 

• Ільєв гарно пише про море, про сг.сю 
мрію. Він хоч і молодший від Юрка на 
два роки, але спільну мову вони зна
ходять. А от дружити з Любомиром Ні- 
коловим йому просто необхідно. У них 
спільні інтереси: обидва члени клубів 
інтернаціональної дружби. Тільки Юр
ків клуб «Дружба народів» працює у 
його школі № 14 м. Кіровограда, а Лю- 
бомирів — в Балчику, в Болгарії.

Юрко закоханий у Болгапію. Влітку 
минулого року разом з іншими школя
рами області йому пощастило там бу
ти цілих двадцять днів. Тоді з ним по
дорожувала і восьмикласниця Наталка 
Нестеренко, його товаришка по шкіль
ному КІДу. Стільки лишилось хвилю
ючих спогадів! Табір розміщувався бі
ля самого моря. Підіймались зі сходом 
сонця і мандрували разом з однолітка- 
ми-болгарами по їх чудовій країні. По- 

І бували в містах Балчику, Толбухіпі, 
Варні, Тпрново, Габрово.

В БАЛЧИКУ
Про свої болгарські враження Юрко 

та Наталка часто розповідають піоне
рам та комсомольцям нашої школи в 
кімнаті інтернаціональної дружби. Тут 
збирається і рада шкільного КІДу 
«Дружба народів», планує спою робо
ту, тут і центр інтерняціопачьного ви
ховання у^гпів школи. В іій кімнаті від 
голови первинної організації товарист
ва болгаро-радянськпї дружби учителя 
географії Д. І. Федорова IOdko вперше 
почув про дружні зв’язки трудящих КЬ 
ровоградщіппі і ТолбухІяськпго округу. 
Борис Іванович разом з учнями влаш
тував усний журнал, присвячений пам’я
ті Георгія Димитрова, проводив відкри
ті заняття КІДу з питань розвитку на
уки і культури та мистецтва НРБ. прес- 
конференції.

А коли ми писали листа в Балчпк 
друзям з училища імені Христо Ботева, 
Наталка і Юпко теж сказали своє 
слово.

•Є. ПОПРУЖЕНКО, 
секретар комсомольської ор
ганізації Г.Ш № 14.

м. Кіровоград.

НАШІ ПОБРАТИМИ —З ТОЛБУХІНСЬКО ГО

ПАМ’ЯТНИК ВЕЛIКО МАРИНОВУ БОЛГАР
СЬКОМУ РЕВОЛЮЦІОНЕРУ. „л^.„1ТАТ'ым'мФОТО ЗРОБЛЕНЕ НАШИМ ПОЗАШТАТНИМ 
КОРЕСПОНДЕНТОМ А. БУДУЛАТЬЄВИМ ПІД 
ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В МІСТІ ТОЛБУХІНІ»

ЗА СТО метрів видно, що Іван 
нудьгує. Пуста сільська площа 

того зимового полудня — нема з 
ким словом перекинутись. В магазин 
йому не хочеться, молодіжний буди
нок ще закрито. І Іван надумав —« 
чи не піти в гості до сусіднього се
ла Країща. Зараз є час на роздуми: 
Іван намацує в кишзні продовгува
тий аркуш з надрукованими рядка
ми — то документ, який свідчить, 
що він Іван Русєв, трактооист брига
ди в Росені перебуває у відпустці 
від... до... цілих п’ятнадцять діб! Так 
що не швидко. Вже місяць шелес
тить цей папірець в його кишенії То 
нагорода від окружного комітету 
комсомолу на 10-денний відпочинок 
на «Золотих Пісках», але в рільни
чому господарстві сказали: як же 
залишиш трактор, всі завантажені 
роботою по саму маківку! Та ти й 
сам знаєш про те; і він не настою
вав. Навіть запропонував — нехай 
замість нього хтось інший, менше 
зайнятий, використає той відпочи
нок.

Такі дні в Росені. Дні села.., Всі

РОСЕНСЬКТ ДНІ I ВЕЧОРИ
сповнені напруги, і відчуваєш це, де 
б не був. Саме в один з таких днів 
комсомольці виріши пи стзорити 
свою, молодіжну механізаторську 
групу. Записалися на курси Підви
щення кваліфікації, витримали екза
мен. І трактористи комсомольці Ге
оргій Ніколов, Петро Тодороз, Ге
оргій Славов і Дмитро Йорданов —• 
поважані люди в Росені. Петро Йор
данов і Іван Славов працюють на 
одній машині. Вони зекономили 1800 
літрів пального при найменших ви
тратах на виконання основних ре
монтних робіт свого «ДТ-54».

В колективі (їх налічується 39 чо
ловік) всі комсомольці з середньою 
освітою і продовжують вчитись; не
ма тут молоді, яка б не навчалася 
на яких-небудь курсах — прагнуть 
молоді механізатори оволодіти дру
гою спеціальністю.

Зрозуміло, в колективі не лише 
самі механізатори. Будівельники теж

успішно захищають честь молоді Ро- 
сена. А яку силу волі проявили на 
будівництві бригадного стану в хо
лодні зимові днії

Взагалі в росенській комсомоль
ській організації не зустрінеш ком
сомольця, не зайнятого загальноко
рисною справою.

Не знаю, що було відомо рік тому 
про Росен, але зараз в усьому ра
йоні говорять про його молодіжний 
будинок. Книги, газети, журнали, ша
хи, телевізор, радіола, магнітофон, 
кілька сотень пластинок —- есе до 
твоїх послуг. Молодіжний будинок 
— то вечори росечських комсо
мольців.

...Все те — і виробничі успіхи ком
сомольців, І чудовий молодіжний 
будинок — гордість комсомольської 
організації.

Івап КУКОВ, 
кор. «Народна младеж», 

м. Толбухін.

БАЗА—МОЛОДІЖНА
Неухильно збільшується 

турбота про молодь Толбу- 
хінського округу, за її 
ідейне 1 духовне вростан
ня. Тільки за остапні п’ять 
років було відкрито і об
ладнано понад 100 комсо
мольських клубів. У місті і 
в густо населених пунктах 
молодим людям надано 80 
спортивних майданчиків, 20 
стадіонів і 12 фізкультур
них залів.

Це у відповідь па глибо
кі вимоги, які поставив XII 
з’їзд ДКСМ про раціональ
не використання молоддю 
щоденно всього багатства 
різноманітних форм робо
ти з юнаками і дізчатами, 
о окрузі почалась напру
жена робота по будівницт
ву і перебудові молодіжної 
бази. В усіх селищах з на
селенням понад 1000 жите
лів передбачається будів-

пицтво чи переобладнання 
існуючих споруд клубів 
культуріЮ’Масової роботи 
на зразок міста Ловеча.

На п’ятиріччя прийнята 
розгорнута програма бу
дівництва і перебудови мо
лодіжної бази. Архітектор 
Станіслав Манафоз окруж
ної проектної організації 
Толбухіна вже почав робо
ту над проектом молодіж
ного клубу зразка в Тер- 
велі, Карапсліті і сслпші 
Спасовому, Посиленими

темпами будується моло
діжний будинок у примісь
кій місцевості, перша черга 
якого очікується в середи
ні цього року.

Будівництво і перебудо
ва клубів, культуріїо-мясо- 
воГроботп ссргд молоді о 
решті селищ округу рзяли 
під свою опіку аграрно- 
промпслові комплекси, коо
перативи (ТКЗС) і народ
ні ради.

«Народна младеж».
(ІІРЗ),



* стор.-- п „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 17 березня 1&73 pony,

ЦІКАВИМ
Нещодавно е Олек

сандрійською/ педаго
гічному училищі відбув
ся цікавий диспут на 
тему: «Яким повинен бу
ти твій справжній друг?» 
Його підготували і про
вели учні ІУ-В курсу 
відділу вчителів праці 
та креслення.

З великим задово
ленням слухали ми роз
повідь Валерія Констгн- 
тина про г.рислзди ве
ликої дружби В. І. Ле
ніна, Н. К. Крупсокої, 
К. Маркса, Ф. Енгельса. 
Сподобались присут-

ДИСПУТ
нім виступи Олени Кур
ки та Валерія Місюри 
про дружбу Юнака і 
дівчини.

З цікавими реферата
ми виступили Світлана 
Посунько, Валентина 
Шевченко, Микола Бон
дар, Надія Дігтяр та ін
ші. Про товариську 
дружбу та чисте кохан
ня на закінчення вечо
ра відпочинку прочитав 
власного вірша Вяче
слав Погорілий.

В. СОКОЛОВ,
учень педучилища.

м. Олександрія.

1 СОНЯЧНА СТЕЖШ1А БУДЕ У НАС ОБОХ...

Фото Ю. ЛІВА 111ННКОВА.

Олександру Гончаренку І Людмилі Моргун, 
Вахтангу Гаамберідзе і Надії Куіьміній, 
Олександру Передатну і Раїсі Спиридоноаій, 
Григорію Ніколайчуку і Галині Войниченко, 
Володимиру Усову і Людмилі Проценко, 
Володимиру Лічних і Валентині Шмагало, 
Валерію Шаповалову і Ніні Ткачовій, 
Валерію Гасвському і Ользі Жабковській, 
Олександру Чумаку і Надії Волинській, 
Едуарду Кривороженку і Катерині Туз, 
Василю Тарасенку і Ользі Сафіуліній, 
Ігорю Ульяничу і Таїсії Олексіснко, 
Сергію Акулову і Раїсі Платновій, 
Анатолію Крючкову і Валентині Ігнатекко, 
Юрію Костецькому і Наталії Сургент, 
Олегу Кисельову і Тетяні Мартиновій, 
Віктору Троню і Любові Стебліній, 
Миколі Прилуцькому і Наталії Ткаченко, 
Євгену Богушу І Наталії Обозновій, 
Віктору Рибалку і Вірі Чвановій, 
Миколі Селезньову і Антонімі Андріяш, 

які сьогодні реєструють свій-иіяюб у Кірасо* 
арабському бюро ЗАГС,

ЧЕМПІОНИ „СПОРТЛОТО“
КИЇВ, 15 БЕРЕЗНЯ. (РАТАУ). Як повідомило головне 

управління спортивних лотерей спорткомітету СРСР, пе
реможці 7 тиражу, який відбувся 10 березня в м. Івано
во, за 5 відігдавих номерів одерх<ать по 1312 карбован
ців. за 4 — по 32 карбованці, за 3 — по 3 карбованці.

По Україні в цьому тиражі вгадано 63 п’ятірки. Випла
та виграшів починається з 21 березня.

Наступник тнгаж «Спортлото» відбудеться 20 березня 
в Ташкенті,

4L

Наша адреса і телефони
Я405О, ГСП„ КІровогред-50, аул, Луначарського, 36, 
ТФмфоии: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-43-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово? роботи — 2-45-36, відділу вій- 
вмюво-патріотмчного виховання та спорту — 2-46-87»

5К 00597» Індекс 61197,
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у стрічці

працелюбності, 
неабиякого

на

Людмила Чурсіна створила незабутні 
образи у фільмах «Донська повість», 
«Вірінея», «Журавушка», «Любов Ярова». 
Сьогодні вона — одна з найпопулярні- 
ших кіноактрис Радянського Союзу.

РАДЯНСЬКА кіноактриса Людмила 
Чурсіна уже кілька років займає 

одне з перших місць по популярності 
у глядачів в СРСР. Щороку на екрани 
виходять один-два фільми за її учас
тю, які як правило, .мають величезний 
успіх. Але знімальний майданчик но 
єдине поле діяльності актриси. Людми
лу Чурсіну можна було зустріти серед 
делегатів XV Всесоюзного з’їзду проф
спілок, в 1970 році вона виступала від 
імені молоді Ленінграда на XVI Все
союзному з’їзді комсомолу, актриса бе
ре участь у найкрупніших форумах 
радянських кіномайстрів, вона вибрана 
у правління Спілки кінематографістів 
СРСР.

Популярна актриса. Громадська діяч
ка. Аргентинське місто Мар-дель-Плата 
стало свідком ще одного 
«дебюту» Людмили Чурсіиої: 
вона представляла Радянс ь к и й 
Союз в жюрі Міжнародного кінофести
валю. В 1972 році актриса була загіро-

роїню Людмили Чурсіиої за її красу, 
внутрішню і зовнішню, за її вірність у 
коханні. «Моральна чистота, духовна 
стійкість □ основі цього образу, — 
розповідає Людмила Чурсіна. — Моя 
героїня не знає компромісів. Цільність 
і багатогранність її натури, взагалі 
властиві російському національному 
характеру, виражені тут у відданості 
справжньому почуттю, яке вона проно
сить через усе життя».

Актрисі но довелось шукати якогось

НЕ ЛИШЕ
АКТРИСА
№^К«№йг1ІИ№Г>ІйРпЖ~,ВаЖаЗМИЯІ 
шена в жюрі щорічного фестивалю ви
вих радянських фільмів у Тбілісі.

У швидкому успіху, в легко завойо
ваній популярності узвичаєно бачити 
щось неміцне. При цьому забувають, 
що таланту зовсім не обов'язково до
биватися визнання роками. Трапляєть
ся, з щасливою несподіваністю він 
завойовує своє місце, призначене йо
му. У Людмили Чурсіиої саме така до
ля. Але за гаданою легкістю — рідкіс. 
пс поєднання великої 
творчої прннципіальності, 
акторського обдарування.

Гра Людмили Чурсіиої 
«Донська повість» справляє сильне, не
забутнє враження, а її героїня ще раз 
нагадує про трагічну долю людини, в 
якій класова ненависть отримує пере
вагу павіть над любов’ю. «Лише під 
кінець зйомок я відчула себе перед ка
мерою зовсім вільною» — зізнається 
актриса, для якої «Донська повість» 
була першим серйозним випробуван
ням. До ного, студенткою знаменитого 
театрального училища Імені Бориса 
Щукіпа, Людмила Чурсіна виконала 
дві невеликі ролі в епізодах,

«Вірінея», «Журавушка», «Любов 
Ярова», «Олеся» — ні фільми один за 
одним стали виходити на екрани піс
ля «Донської повісті». Вони не випад
ково названі іменем головних героїнь. 
Картини ці — своєрідні монофільми 
Людмили Чурсіиої. В центрі кожного 
з них трагічна чи щаслива, але завжди 
неординарна доля гордих, пристрасних, 
незалежних жінок. Прагнення до щас
тя, до кохання не рідко повертаються 
для них драмою, навіть смертю. Але й 
помираючи, вони перемагають, тому 
шо духовна краса виявляється сильні
шою за фізичне зло, жорстокість, гру
бе насилля.

«Журавушка», Навіть людині, не 
знайомій з російською мовою, почуєть
ся в цьому слові сама ніжність. Жу
равушка — так звуть односельчани ге-

прототипу образу ЛКуравушкн. «В то
му селі, де проходили зйомки, — при
гадує вона, — я зустріла чимало жі
нок зі схожою долею. Я потоваришува
ла з ними і пишаюсь цією дружоою. 
Можу назвати десятки жінок, життям 
яких я захоплююсь. Вони скрізь — 
ці «журавушки» — в місті і на селі, 
їх об’єднує міцна нерозривна нитка 
життєвого подвигу».
«Журавушка» демонструвалася
міжнародному кінофестивалі в Сан-Сс- 
бастьяні. «Іспанська прем’єра» фільму 
принесла Людмилі ЧурсініЯ премію за 
кращу жіночу роль.

Радянські телеглядачі пам’ятають ті 
дні, коли Центральне телебачення де
монструвало багатосерійний фільм 
«Угрюм-ріка». На голубих екранах жи
ли, страждали, кохали герої знаменито
го роману Вячеслава Шишкова.

Красиву Анфісу, котру грала ЛІОд- 
мила Чурсіна, всі приймають за «чарів
ницю», як між іншим, і героїню май
бутнього фільму з її участю — «Оле
ся». «Прекрасною відьмою, чарівни
цею» вважає Анфісу і головний герой, 
який і кохає її, і боїться цього кохан
ня, шо може переплутати все на світі.

А вона готова віддати йому своє жит
тя, 1 всі засоби для неї хороші лише б 
здобути його. _

За виконання жіночих ролей у філь
мах «Журавушка», «Вірінея» та «Уг
рюм-ріка» Людмила Чурсіна була удо
стоєна Державної премії РРФСР імені 
братів Васильєвих. Вона любить них

своїх героїнь.« Навіть імена їхні 
красиві, самобутні, — розповідає ак
триса. — У всіх жінок різні характери, 
і долі, як різні письменники, котрі 
створили ці оиразп. Хоча мої героїні й 
живуть в різні епохи, їх об'єднує сила 
духу, високі пристрасті. Кожна з них 
здатна на кохання, в кожній живе при
страсне бажання материнства».

Коли режисер Володимир Фетін, який 
поставив фільми «Донська повість» і 
«Вірінея», почав екранізацію класич
ної п'єси Костянтина Тренева «Любов 
Ярова», він не задумуючись запросив 
на головну роль Людмилу Чурсіну. Цс 
запрошення було почесне навіть для 
неї, котра стала на той час популяр
ною у глядачів.

Галерею незабутніх жіночих образів, 
створених Людмилою Чурсіною, сьо
годні завершує Олеся, героїня одной
менної повісті Олександра кунріна. 
«Суперницею» Чурсіиої виявилась 
француженка Марина Владі, яка зігра
ла цю роль у фільмі «Чаклунка», що 
з великим успіхом пройшов на радян
ських екранах.

«Це була моя мрія; зіграти Олесю. 
Але мені дуже подобається образ ство
рений Мариною Владі, і мені здавало
ся, що я вже ніколи її не зіграю...»

Вона зіграла Олесю, і це було зов
сім не схоже на те, що грала Марина 
Владі. У Людмили Чурсіиої це соро
м'язлива й наївна мрійниця, а не фа
тальна загадкова красуня з французь
кого фільму. Але від несміливості Олесі 
не залишається й сліду, коли вона ба
чить, що її коханню загрожує небезпе
ка, Не лиха доля стоїть між нею і її 
коханим, як у «Чаклунці», а соціальні 
сили, несправедливість яких героїня 
усвідомлює, але побороти не має сил.

«Я за кінематограф великих ідей, 
великої пристрасті. Сама природа кіно 
вимагає, щоб в основу фільму лягали 
ідеї й почуття, що можуть хвилювати 
людей найрізноманітніших поколінь». 
Для Людмили Чурсіиої це не лише 
красиві слова, про які можна забути, 
коли ступаєш на знімальний майдан
чик, її героїні саме з того кінематог
рафу, який нікого не залишає байду
жим.

На екрани країни виходять три нові 
фільми з участю Людмили Чурсіиої — 
картина «lia розі Арбата іі вулиці 
Бурбуліпас», присвячена темі солідар
ності радянських людей з грецькими 
патріотами, детектив «Сутичка» та 
екранізація знаменитого роману Ма- 
міна-Сибіряка «Приваловські мільйо
ни».

А Людмила Чурсіна знову на зні
мальному майданчику. Цього разу в 
ролі жінки - вченого, яка робить важ
ливе наукове відкриття.

На екрані її чекають. Жодна роль 
не проходить непомітною. Про неї го
ворять. 1 це не тимчасовий успіх. Цс 
завжди заявка на майбутнє.

Людмила ТКАЧЕНКО. 
АНН

д ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, 17 БЕРЕЗНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Програма передач. (М). 9.05
— Гімнастика для всіх. (М).
9.20 — Новини. (М). 9.30 —
«Музичний турнір». (М). 10.30
— «Сівба йде». Репортаж. 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. «Пісні комсомолу». 
(М). 11.30 — «Радянський Кир- 
гнетан». Телевізійний доку
ментальний фільм. (М). 12.25
— «Кінострічки минулих ро
ків». (М). 13.10 — Телевізій
ний .матч заводських спортив
них клубів «Трактор» (Мінськ)
— «Карпати» (Львів). (М).
14.00 — Прес - конференція 
із заступником командуючого 
повітряно - десантними вій
ськами генерал-лейтенантом 
1. І. Лнсовим. (М). 14.45 —
Програма мультфільмів. Ко
льорове телебачення. (М). 
15.30 — Науково - популярна 
програма «Здоров’я». (ЛІ). 
16.00 — Муаична програма
для юнацтва. (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.10 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 19.30 — Кольо. 
рове телебачення. Гончаров. 
«Обрив». Прем'єра телеспек
таклю. (М), 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Продовження 
телеспектаклю «Обрив». (М).

23.00 — Спортивна програма. 
По закінченні — новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 — 
Програма передач. (К). 12.35
— «Зх почуттям господарської 
відповідальності». (К). 12.45 — 
Документальний фільм. (К).
13.50 — «Портрет митця». (К),
14.50 — Концерт. (Одеса). 15.35
— Літературний театр «Сонце
на столі». (Львів). 16.10 —
Кольорове телебачення. «Ін- 
терклуб». «100 хвилин по 
НДР*. і частина. (К). 17.00 — 
Художній фільм «Безмовні 
ДРУЗІ*. (К). 18.20 — «Київська 
панорама». (К). 19.00 — ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Концерт, присвя
чений ЮО-річчю з дня народ
ження С. Рахманінова. В пе
рерві — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.30 — Кінокомедія «Пс 
журись». (К). 23.00 — Вечірні 
новини. (К).

НЕДІЛЯ, 18 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Програма лередац», (ЛІ). 9.05
— Ранкова гімнастика для
дітей. (М). 9.20 — Новини.
(ЛІ), 9.80 — Для школярів. 
«Будильник». (Рига). 10.00 — 
Для воїнів Радянської Армії 
і Флоту. (М). 10.30 — «Музич
ний кіоск». (М). 11.00 —
Кольорове. телебачення.
Мультфільм. «Таємниця дале, 
кого острова». (М). 11.30 —
В ефірі — «Молодість». 
«Місто майстрів». (М). 12.30
— Концерт. (М). 13.00 — Ху
дожній фільм «Мої універси
тети». (М). 14.40 — «Сіль,
ська година». (М). 15.40 —
«Пісня - 73». (М). 17.00 —
Кольорове телебачення. «Клуб

кіноподорожей». (М). 18.00 — 
Новини. (ЛІ). 18.10 — «По
шук». (ЛІ). 18.40 — «По кон
цертних залах Москви». (М). 
19.4(1 — Художній фільм. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — Телевізійний фільм
«Ролі Олега Єфрсмова». (М). 
22.55 — Програма передач.
(ЛІ). 23.00 — Міжнародні зма
гання з стрибків у воду «Вес
няні ластівки». (Ліінськ). 23.4<Г
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30
— Програма передач. (К).
12.35 — «Бійці переднього
краю», (Запоріжжя). 13.05 — 
Концерт камерної музики. 
(Львів). 13.35 — Кольоропе 
телебачення. Для юнацтва 
«Музична енциклопедія». (К). 
14.20 — До 25-річчя підписав, 
ня Договору про дружбу, 
співробітництво і взаємодопо
могу між Радянським Союзом 
і Народною Республікою Бол
гарією. (К). 14.30 — Кольоро
ве телебачення. Телевізійний 
екран кінолюбнтсля. (К). 15.00
— «Музика — мова серця».
(Харків). 15.50 — «Трудовий 
переклик». (Донецьк). 16.20 — 
Кольорове телебачення. «Ін- 
терклуб». «Сто хвилин по 
НДР». 2 частина. (К). 17.20 — 
Художній фільм «Восьмий», 
(К). 19.00 — «На меридіанах 
України» (К). 19.30 — Кон
церт - звіт майстрів мистецтв 
і художніх колективів Терно
пільської області. В перерві — 
«На добраніч, діти!» (К). 22.30

— Спортивна передача. (К).
23.30 — Вечірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 19 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.50 — 
Для школярів. «Увага, свис- 
тойї». (Одеса). 17.30 — Рес
публіканська фізикоматема- 
тнчна школа. (К). 18.00 — Но
вини. (ЛІ). 18.10 — «Рік третій, 
вирішальний». Передача п’я
та. (М). 18.40 — Кольорове те
лебачення. Концерт радянської 
пісні. (М). 19.20 — Міжнарод
на панорама. (ЛІ). 19.50 —
Прем’єра телевізійного при
годницького художнього філь
му «Тайник біля Червоного 
каміння». 1 серія. (ЛІ). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Спортивна молодіжна програ
ма. (ЛІ). 23.00 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 1G.20 — 
Навчальна передача з літера
тури. (М). 17.00 — Кольорово 
телебачення. «Рідні наспіви». 
Концерт. (ЛІ). 17.30 — Для
школярів. «Вогнище». (М). 
18.00 — «Від понеділка до по
неділка». (К). 18.15 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.30 — 
Кольорове телебачення. «Теле
візійний екран кінолюбителц». 
(К). 19.00 — ІнформацііпД^.
програма «Вісті». (К). 19.30 
«В ініціаторів соціалістичного 
змагання». (К). 19.45 — П. Лас
тівка. _ «ЛІІжгір’я». Вистава 
Тернопільського .музичної о 
драматичного театру їм. Т. Г. 
Шевченка. (!<). 20.45 — «Па 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Продовження вистави «Між
гір'я*. (К). 22.40 - Вечірні
новини. (К).
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орган Кнроеоградскзго обкома 

Л КС ЛІ У, г. Кировоград.
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За даними Українського бюро погоди, 17—18 бе
резня буде хмарно а проясненнями, переважно без 
опадів. Вітер північний, 5—10 метрів па секунду, 
часом західний, 3—7 метрів на секунду. Темпера
тура повітря 17 березня вночі 4—9 градусів моро
зу, вдень 0—5 градусів тепла.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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