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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить в 5 грудня 1939 р.

Сьогодні — Всесоюзний

СУБОТНИК

ДРУЖНО,
ОРГАНІЗОВАНО

комсомольським

суботник, присвячений 80-річчю Другого зїз-

ду РСДРП і Дню радянської молоді.

КОМСОМОЛЬЦІ! ОЗНАМЕНУЄМО СВЯТО ПРАЦІ ВИ
СОКОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ НА КОЖНОМУ РОБОЧОМУ
МІСЦІ!

ПОРУЧ
з '
НАСТАВНИКАМИ
Суботник,
присвячений
80-річчю
Другого з’їзду
РСДРП та Дню радянської
молоді, гайворонські за
лізничники почали антиво
єнним
мітингом.
Вони
гнівно засудили мілітари
стські приготування 'реак
ційних кіл
США, гаряче
підтримали
миролюбну
політику нашої
Вітчизни,
схвалили рішення червне
вого (1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС та
восьмої
сесії
Верховної Ради СРСР де
сятого скликання.
На комсомольський су
ботник разом зі своїми на’ставниками
вийшло 240
спілчан підвідділку заліз
ниці. Більшість їх працює
на своїх робочих
місцях.
Так, машиністи та поміч
ники машиністів
Володи
мир Пилипишин,
Василь
Крижанівський, Іван Сметанський та інші
прове
дуть поїзди з народногоспо
дарськими
вантажами на
заощадженому
дизельно
му пальному.
Найбільше
його (майже дві тонни) на
особистому
рахунку еко
номії
Володимира Пилипишина.
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Комсомольці та молодь
вагонного депо за тради
цією відвантажують у цей
день металевий брухт. Во
ни зобов’язалися відпра
вити його на металургій
ний завод не менше двох
платформ.
Особливо велика трудо
ва напруга сьогодні у мо
лодих трудівників дистан
ції сигналізації
і зв’язку
,та
будівельно-монтажногр поїзда № 634. Завдання
.їхнє — прискорити роботи
по реконструкції
станції*
Хащувате.
Це пусковий
об’єкт 1983 року.
До Радянського фонду
миру залізничники пере
рахують 600 карбованців.

П. ГРИЩУК,
секретар
вузлового
комітету комсомолу,

4

м. Гайворон.

чяяяшш

Комсомольська органі
зація нашого
колгоспу
велика — 127 чоловік. Чи
мало юнаків і дівчат пра
цює у тваринництві. Най
кращою дояркою госпо
дарства спілчани вважа
ють
Любов Кожем’яко.
Доглядаючи
п’ятнадцять
корів, у першому кварталі
нинішнього
року
вона
надоїла по 763 кілограми
молока від кожної. За не
повний другий
квартал
цей показник зріс до 780
кілограмів. Недавно комі
тет комсомолу
направив
Любу на ще відповідальнішу роботу — у родильне
відділення молочнотовар
ної ферми.
Комсомолка
зобов’язалася вивести йо
го на передові позиції в
колгоспі.
Л. Кожем’яко бере активну участь у громадському житті. Вона — член
райко/лу комсомолу
та
комітету комсомолу кол
госпу, агітатор.
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КИЇВ. Гірникам і металургам призначена продукція консервного
заводу,
збудованого під
Кривим
Рогом. Потужність підприємства, яке почало свій пер
ший виробничий
сезон, —
15 мільйонів банок на рік.
Нове виробництво розрахо
ване па безперервну
пере
робку овочів і
фруктів у
міру їх дозрівання. До кін
ця п’ятирічки навколо ве
ликих міст України намі-

Сонячні промені золоти
ли поверхню новенької
«Ниви». Неквапливо, але

впевнено
рухалася вона
ланом ячменю. За штурва
лом комбайна — молодий
механізатор.

ІНІЦІАТИВА

— Олег Мудрак, — го
ворить директор радгос
пу імені Димитрова М. К.
Натягайло.

ДОЯРКИ

Закінчивши
Новгородківське СПТУ, Олег
С
став
комбайнером,
Попрацював у полі
<
одне
літо, а
там — армія,
Через два
роки повернувся, посвід-

Передова
трудівниця
однією з перших підтри
первдомала ініціативу
вих молодіжних колективів країни — провести 25
червня Всесоюзний ком
сомольський
суботник,

присвячений
80-річчю
Другого з’їзду РСДРП та
Дню радянської
молоді.
Люба, як і її подруги, зо
бов’язалася
добитися у
цей день найвищої про
дуктивності
молочного
стада з початку літньо-та
бірного утримання.

С. ТКАЧЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу
колгоспу
імені Шевченка.
Новомиргородський
район.

від передає синові, його
помічникові комсомольцю
Василю Дмитренку. Василь
теж щойно повернувся з
ар/лії. Втім, за кермом по
чуває себе впевнено. Це
відразу стело помітно, ко
ли Василь підмінив Олега.
Ми поговорили з передо
вим комбайнером, канди
датом у члени КПРС, чле
ном комітету
комсомолу
радгоспу Олегом Мудра
ком.
— Щоб запобігти втра
там зерна, переобладнав
комбайн,
—
говорить
Олег. — Задоволений сво
їм
новим
помічником.
Вправний хлопець Василь
Дмитренко.
Що головне
для
хлібороба, питаєте?
Вважаю, що розумне по
єднання досвіду, майстер
ності із завзяттялл. Наше
з Василем
прагнення —
вибороти першість у рад
госпі.
Три
збирально-транс
портні загони вийшли то
го дня у поле. Не скрізь
можна було працювати на
повну потужність — хліба
ще вологі.
Але
перша
спроба підтвердила — ме
ханізатори сповнені ріши
мості швидко і без втрат
зібрати врожай
третього
року одинадцятої
п'яти
річки. І серед тих, хто най
більше відзначився, були
молоді комбайнери, «наша
ветезміна», як кажуть
Олег
рани радгоспу,
Дм итМудрак і Василь
ренко (на фото вгорі —
іва направо).

' ХЛІБОРОБАМ
Понад 300 .молодих за
водчан працюють сьогодні
на заощаджених сировині
та матеріалах. Учасники
Всесоюзного комсомольсь
кого суботннка виконають
робіт на 400 тисяч кар
бованців.
На заводі набирає роз
маху соціалістичне
зма
гання між комсомольськобригадами
молодіжними
за досягнення найвищої
продуктивності праці.’. У
числі лідерів — бригада
з металургійної
дільниці
цеху №
8
(бригадир
B. Ґнсненко, групкомсорг
C. Коляда). На її трудо
вому
календарі — 1984
рік.
Значну допомогу налає
молодь підприємства тру-

радгоспу

чення на водіння тракто
ра Т-150 одержав. Та по
тім знову потягло до ком
байна. І ось за підсумкамии
минулорічних жнив пере
можцем
соціалістичного
змагання серед жниварів
радгоспу став, хоч і най
молодший у, колективі ме
ханізатор.
А сьогодні Олег косить
ячмінь.
Добре працює.
Відвозить
зерно батько
Олега Іван Мефодійович.
Двадцять треті жнива зу
стрічає він
цього року.
Свого часу теж кілька ро
ків за кермом сидів. Дос-

ДОПОМОГУ

дівппкам підшефних
госпів. Нині механізатора
ми працюють двадцять за
водчан,
половина їх —
комсомольці. Для електрообмотувальппка
Сергія
Язана цьогорічні жнива—
уже другі в його
житті.
На суботнпку він працює
поруч
із механізаторами
колгоспу імені Жданова.
Не менте 25 гектарів
просапних
культур зобо
в’язався обробити сьогод
ні спеціальний комсомоль
ський загін, який вирушив
на допомогу хліборобам.

А. БЕЗТЛКА,
кор. ’‘Молодого кому
нара».
Фото В. ГРИБА.

І. КОСЕНКО,
секретар
комітету
комсомолу
заведу
чистих металів,
м. Світловодськ.

ІЗ

НА ВАХТІ П’ЯТИРІЧКИ

Консервигородянам

почали збирання врожаю механізатори
імені Димитрова Устинівського району

лсііо збудувати такі заводи
загальною
потужністю
більш як 70 мільйонів банок продукції.

самоскид
МОГИЛЬОВ. Випуск ав’
тосамоскпдів
МОЛЗ-6507
високої прохідності освоїв
колектив автозаводу імені
Кірова. Першу партію ма
шин відправлено на підпри
ємства
гірничодобувної
промисловості України. Са
москиди, оснащені 300-сильним мотором, двома ведучи
ми мостами, беруть на борт
двадцять топи вантажу.

Робочий комфорт
УКМГ.РГЕ
(Литовська
РСР). Успішно реалізується
на місцевому
дослідному
льонозаводі програма «Ро
бочий комфорт». Викопано
важливий її пункт — лікві
довано запиленість повітря
в цехах. Частиною програ
ми стала комплексна меха
нізація. ІІасампсрд
вона
торкнулася допоміжного ви
робництва. На вантажені
сировини тепер діють криті
транспортери,
Підйомники.
З початку п’ятирічки весь
приріст виробництва одер
жано без збільшення чисель
ності робітників. Практич
но ліквідовано
плинність
кадрів.
. .

|ТА₽С|.
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ДОЛИНСЬКА. 128 гектарів гороху,
119 — ячменю і 86 гектарів озимої пше
ниці поклали у валки комбайнери кол
госпу імені Щорса. Одночасно механіза
тори почали обмолот озимою ячменю.
Цю роботу вже проведено на 56 гекта
рах.
Підбирає валки
комбайном «Нива.'»
молодий механізатор Володимир Мниолаепко, котрий норми виробітку викопує
на 130—150 процентів.
КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН.
93
гектари гороху скосив із початку жнив

ПРЕС-ЦЕНТР ПОВІДОМЛЯЄ
комбайнер колгоспу імені Шевченка ком
сомолець Євген Фоменко. Він — право
фланговий
соціалістичного
змагання
жниварів господарства.
На 130—140
процентів виконує змінні
завдання на
збиранні гороху
і молодий комуніст
Петро Терещенко.
Першу ходку зі збіжжям нового вро
жаю правління колгоспу доручило зроби
ти кращому водієві Андрію Загородиьому.

Ольга Сарапіна та Оль
га Касьян — інженеритехнологи. Вони подали
дві спільні пропозиції, Ме
та однієї з цих робіт —
раціональне зберігання та
використання мастил на
формувальній дільниці. За
провадження
П сприяє
підвищенню культури ви
робництва, зменшенню ві
рогідності попадання піс
ку в мастила.

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ВИНАХІДНИКА
’д .РШЮНАЛІЗ£ГО₽А

ШКОЛА
ПЕТРУКА
Кілька років тому на
«Червоній
зірці»
було
створено гри школи мо
лодого раціоналізатора. І
вже першого назчального
року про ту, що а ливар
ному цеху сірого чавуну,
заговорили як про кращу.
А нині можна почуГи про
неї — «школа Петрука».
Це, так би мовити, на
честь її керівника — інженера-технолога,
інже
нера по раціоналізації
Петра Петрука.
Переді мною підсумки
роботи шкіл за 1982—1983
навчальний рік. Хороших
результатів добилися мо
лоді раціоналізатори зі
школи механоскладально
го цеху № 1. П’ятнадцять
слухачів подали дванад
цять пропозицій. Еконо

25 червня 1983 року

«Молодий комунар»

*2 стер,

мічний ефект ТІЛЬКИ від
уже запроваджених семи
з них. становитиме 1,2 ти
сячі . карбованців. Оди
надцять
пропозицій на
рахунку слухачів школи
механоскладального цеху
№ 3.

І все ж, якщо говорити
про ефективність роботи
шкіл у найширшому розу
мінні слова, то за ливар
никами. — абсолютна пер
шість. Дванадцять слуха
чів подали 22 раціоналі
заторські пропозиції. Де
сять із них уже діють на
економію державних кош
тів. Очікуваний щорічний
виграш — 3,8 тисячі кар
бованців.
Розповім про роботу
найактивніших слухачів з
ливарного цеху.

Ці ж слухачі
досить
оригінально
розв’язали
проблему захисту від пилу
та піску натяжних гвинтів
на транспортерах. Внаслі
док подовження «життя»
гвинтів можна буде за
ощаджувати щороку не
менше 480 карбованців.

грзмотним,
кмітливим
раціоналізатором показав
себе слухач Володимир
Бойко, Він, зокрема, даз
відповідь на запитання як
найкраще
підбирати та
розміщувати електродви
гуни
на
прибиральник
стрічках. А Володимир
Плис з метою поліпшення
укладання стержнів на су
шильній плиті задумав змі.
нити її конструкцію, вна
слідок чого добився 320
карбозанціз економії.

Звичайно, один із ос
новних критеріїв оцінки
роботи школи — кількість
внесених слухачами про
позицій та їх економічна
ефективність. Та не менш
важливою заслугою її вва
жаю те, що молоді раціо
налізатори не тільки вча
У співавторстві працю
ють інші слухачі — брати ться в ній, як правильно
оформити пропозицію, і
Фещенки. Ініціатива зде
оволодівають
навиками
більшого належить досвід науково-технічної
твор
ченому Володимиру, слючості, а й вихозують у со
сарю-вентиляційнику. Він бі активну життєву пози
подав вісім пропозицій,
цію, нетерпимість до не
дві з яких — спільно із
доліків. Нерідко у стін
Сергієм, зварником. Свої
нівці
«Комсомольського
зусилля молоді нозатори прожектора» вміщувалися
Фещенки спрямовують на «гострі сигнали» слухачів.
поліпшення умов праці Вони критикували, зокре
робітників. Вони наполег ма, деяких працівників,
ливо удосконалюють вен котрі «не помічали» оче
тиляційна
господарство видного марнування елек
цеху,
троенергії та допоміжних

матеріалів. Критика зву
чала і на заняттях. Прига
дую, так було і тоді, коли
служба механіка зволіка
ла із виготовленням за
пропозицією Сергія Єгорова нових «стаканів» для
формувальних
верстатів.
Нині справи ' поліпшено.
Нововведення дозволить
знизити рівень шуму при
роботі верстата.
Розповідаю про школу
Петрука і думаю про роль
керівника, його авторитет.
А керівник цей — сам ще
молодий. За підсумками
соціалістичного змагання
йому неодноразово при
своювали ззання кращого
молодого раціоналізато
ра. Щокварталу він подає
6—7 пропозицій. Особис
тим прикладом спонукає
слухачів до творчості.

День раціоналізатора і
винахідника Петро Петрук
святкує у Києві. Його за
прошено на Вистазку до
сягнень народного госпо
дарства УРСР. Там керів
никові школи буде вруче
но диплом про присвоєн
ня звання «Кращий моло
дий раціоналізатор УРСР».

О. КІТРАР,
голова ради ВТ8Р ви
робничого об’єднан
ня по сівалках «Чер
вона зірка».

СЛУЖУ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ!
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МОЛОДЦІ

СТРОЮ

Серед танкових підрозділів, які прямують вранці в
парк бойових машин, одна рота особливо виділяється
карбованим кроком, підтягнутістю і бравістю. Це йдуть
підлеглі гвардії старшого лейтенанта В. Леонова. Почи
наючи навчальний рік, танкісти зобов’язались до його
закінчення зробити свій колектив ротою відмінної стро
йової виучки, високого фізичного гарту і зразкового
зовнішнього вигляду.
Спочатку знайшлися скептики, які твердили, що доби
тися такого не під силу механікам-водіям, навідникам
та Іншим спеціалістам, від ранку до
вечора зайнятим
технікою. До того ж більшість воїнів роти — молоді сол
дати. Але Леонов і його вихованці думають інакше 1 на
полегливо йдуть до наміченої мети. Сам командир роти
— хороший стройовик і спортсмен. Цих якостей набув
ще в роки своєї солдатської, а потім курсантської служ
би. Старший лейтенант старається якомога частіше
бувати на підйомі, сам проводить ранкову фізичну за
рядку з особовим складом, очолює
підрозділ на маршкидках.
На контрольному занятті танкісти роти показали, що
вірні своєму слову. Вони стали найкращими в частині
по стройовій і фізичній підготовці.
Недаремно кажуть:
хто в строю молодець, той 1 в бою переможець. На не
давніх навчаннях танкісти наступали в першому еше
лоні. уміло розв’язували 'поставлені перед ними так
тичні завдання, влучно вели вогонь. Сам командир роти
стріляв па відмінно.
Червонопрапорний Київський
Військовий округ,
У курсантів Кіровоградського льотно-штурмансьного училища ЦА — екзамени.
Фото М. МОСКАЛЬОВА.

Іії® В ШТОРМІВЦІ
Трудовий сезон вузівців
області відкрив студентсь
кий загін факультету шля
хових та будівельних машин
І устаткування Кіровоград
ського інституту
сільсько
господарського машинобу
дування *Сіріус». Його бій
ці приступили до споруд
ження автомобільної до
роги в Західному Сибіру.
Слідом за ними виїхав в
«Артек»
загін
санітарів
Олександрійського медич
ного училища, багато об’єд
нань навчальних закладів
з буді
уклали договори
вельними і господарськими
організаціями, якими
ви
значено перелік об'єктів і
обсяги робіт. На карті удар
них справ
ліга-83 піднято
червоні прапорці
в бага
тьом районах області. Особ
ливо виділені будови, зв'я
зані із здійсненням Продо
вольчо? програми — Липнязький цукровий і Кірово
градський <-ідролізно-дріжджовий
заводи,
канал
Дніпро — Інгулець.
Широке поле діяльності
у сільськогосподарських за
гонів: еони виведуть жни
варки і комбайни на жнив
не поле, працюватимуть на
тваринницьких комплексах і
фермах, заготівлі
кормів,
збиранні і переробці ово
чів і фрукті?
В. МАЛИНОВСЬКИЯ,

—Ще коли був налад
ТРИБУНА НАСТАВНИКА
чиком, мені запропонува
ли взяти шефство
над
двома новенькими. Як тут
відмовишся? Адже і мені
старші товариші передава
ли свій досвід, вчили з
повагою ставитися до пра
ці. Переконався тоді, як
іноді важко входити в ко
лектив новачкові.
Дуже
багато залежить від того,
як ми, старші
товариші,
приймемо юнака чи ДІВЧИ- Ще у 1971 році, як тільки на околиці Кіровограда по
ну.
чалося зведення заводу «Друкмаш»,
прийшов туди
Що головне в роботів.
ж
.Б.........
............
| підприємство вступило
_ |..................
л______
Хитрий.
Коли
в стадію
освонаставника? Думаю, ЩОєння виробничих потужностей, він стаз слюсарем цеху
насамперед уміння знайти нестандартного обладнання, пізніше очолив дільницю
підхід до новачка. А то ж клавіатури. Тоді і з’явилося в робітника почесне дорутрапляється
ї-"«........
------------ молоді
—і кадри
--------- для
—
інколи,
іцочення
— виховувати
підприємства,
прийшов хлопець чи ДІВ-Він стаз наставником.
чина в цех, на дільницю, Слово Валентину Борисовичу:
в бригаду, їм на ходу по
кажуть, що і як треба ро
бити, а там хоч трава не Тапя Яванська, і Лариса
Тепер Таня Княнова ■«—
рости. А ті розгублюють Мороз. Всіх підопічних чу одна з кращих слюсарівся бояться стати тягарем дово пам’ятаю, стежу за складальників,
відмінно
колективу.
їх зростанням.
справляється з виконан
Пі, якщо вже вболівати
Ось приклад. Багато ро ням змінних завдань, дбає
за'трудову зміну, то одні ків тому прийшла до нас про якість роботи. Ось і
єю—двома розмовами не Таня Княнова. Була вона недавно зайшов на діль
обійтися. Новачка треба несміливою, невпевненого ницю, де Таня працює, а
підтримати, тобто вселити в своїх силах. Спочатку і вона;
впевненість в його потріб- сльозам волю давала: «Не
— Пам’ятаєте,
Вален
ності виробництву.
вийде в мене, не зумію я
Ось чому
важливо на цього». Я тоді очолював тине Борисовичу, ви мене
перших порах постарати дільницю клавіатури, де вчили цей гачок закріплю
ся зробити все
для за виконуються досить склад вати?
кріплення молодої люди ні операції. Як міг» за*
І сміється.
ни в цеху, па ДІЛЬНИЦІ, в спокоював
дівчину, зна
~ Пам’ятаю, — кажу,—
бригаді."
йомив з майбутньою робо добре пам’ятаю.
Відтоді, як я
став на- тою. Допомагали,
.... . звичай»
.
А самом}'
радісно иа
ставииком,, ]у мене
було по, й дівчата, котрі ари- серці, що Таня стала пере
десятка уіпіів.. Є й аикі — йшли сюди раніше,
довиком виробництва. Як-

СТАНЬ ПОРУЧ
НОВАЧКА

Є. БАБИНІМ,
М. САЛЬКОВ,
Кор. РАТАУ.

на мене, то наставник не
повинен думати,
що ро
бітнича зміна закінчуєть
ся о 16.00. Треба і завітати
до підшефного додому чи
в гуртожиток, і сходити з
ним у кіно чи на стадіон.
Я вже не кажу про те, що
на виробництві наставник
не просто вчитель, він —
вихователь, він наставляє
юнака чи дівчину па шлях,
яким їм іти усе життя.
Повинен
сказати, що
нам, наставникам,
дуже
допомагає комсомольська
організація
(секретар
Ірина Храповська), Ком
сомольці часто проводять
цікаві диспути, багато мо
лоді бере участь у худож
ній самодіяльності, займа-.
ється фізкультурою і спор
том, тобто, молоді напов
нюють своє життя розма
їттям буднів і свят, роб
лять його змістовнішим.
Звичайно ж,
від цього
справи
на виробництві
йдуть значно краще, тру»
дозі здобутки стають ваго
мішими.
А що стосується настав
ництва, то яке задоволен
ня відчуваєш, коли бачиш,
що колишній твій підшеф
ний добре працює, актив
ний у громадському житті.
Слово честі, заради цього
варто жити.
В. ХИТРИЙ,
наладчик складально
го виробництва об’єд
нання «Друкмаш».

ЧВЕРТЬ П’ЯТА,
ТРУДОВА

^РОМАНТИКИ»

ГАРТУЮТЬСЯ
В ТРУДІ
Бережинкц
На околиці
неподалік від стазу роз
ташувалося
незвичайне
містечко, зведене кіровоградськими заводами радіовиробів та ремонтномеханічнил) Укрремтресту. В центрі його на висо
кій щоглі майорить черво
ний прапор.
Його було
піднято на початку червня
учнями середньої школи
№ 13 обласного
центру,
Табору праці й відпочин
ку дали наззу «Романти
ки», а своїм девізом шко
лярі обрали слова: «Тіль
ки'у праці велика люди
на!».
Очолює табір
учитель
Борис Охрімович Жура»
хозський. У містечку від
почивають і
працюють
понад 80 учнів
старших
класів, які
організували
шість
бригад.
Вчителі
влаштовують
змагання
між ними, проводять кон
курси стіннівок, шаховошашкові турніри, інші ці
каві заходи.

За період перебування
а колгоспі учні прополо
ли 3 гектари кабачків, ЗО
гектарів огірків, 5 — помі
дорів, Нині вони пропо
люють баштанні культури,

Рада табору
вирішила,
що кожний трудовий день
приходитиме під девізом
«За того хлопця».
Отож
кожна бригада вирішила
включити до езого складу
героя,
Так, наприклад,
бригади № 1 і № 3 зара
хували до своїх трудових
колективів учасницю під-»
пільної
комсомольської
організації «Спартак» Лю
бов Римар і піонера-героя
Ваню Коноваленка і вико
нують за них денні нор
ми. Ось кілька
рядків з
«Бойового листка»: «По
чотири рядки огірків про
полов сьогодні
кожний
член
бригади."
Робота
йшла не
дуже' швидко,
для нас головне — якість,
А норму денну перевико
нали, На совість попра
цювали всі, але особлива
відзначилися
В. Бублик,
В, Скуреного...»
У цікавих і змістовних
бойових листках поруч із
розповідями про трудові
досягнення, спортивні здо
бутки висміюються леда
рі, порушники порядку.
1
Щодо розпорядку дня,
Вранці о шостій тридцять
йунає
сигнал
підйому,
потім — сніданок. О вось
мій учні йдуть
у поле з
веселою
піснею. Після
обіду у таборі проводять
ся ігри, тренування і зма
гання
з плавання. А на
спортивному майданчику
проходять товариські зуст
річі волейболістів з коман
дами колгоспу,
місцевої
школи.
Постійний
і бажаний
гість табору — секретар
парткому колгоспу імені
Леніна Віктор Васильозич
Запорожець, .
Найближчим
часом у
таборі почне
працювати
друга зміна,
І знову
сигналом, що пролунає $
гучномовців,
поспішати»
муть на лінійку юні труд-»
армійці. Одержавши зав*
дання, їхатимуть у поле,
працюватимуть там,

Змістовно і весело про»
водять канікули
старшо
класники школи № 13,
А. ПЕЧЕНЮК,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Кіровоградський район,

«Молодий комунар»

25 червня 1983 року
ний багатьма медалями,
серед них
«За відвагу»,
«За бойові заслуги», «За
оборону Ленінграда».

ЦЕ —
ДОРОГА
ЖИТТЯ
Прочитав у «Молодому
комунарі» листа П. Майдригелі з нашого Онуфріївського
району — і не
зміг не відгукнутися. Я на
лежу до того покоління,
чия молодість
минула в
боях. Закінчивши за кіль
ка років до початку Вели
кої Вітчизняної школу, я
вивчився на токаря. Пра
цював на заводі в Дніпро
петровську, там же всту
пив у комсомол. Коли по
чалася війна, я вже слу
жив в Радянській Армії.
Був зенітником.
Браз
участь в боях на
Ленін
градському, Волховському
фронтах, визволяв від фа
шистів країни
Європи.
Комуністом став у діючій
армії в 1942 році. Буя тяж
ко поранений. Нагородже-

ЯК

снйочолі

Я буз свідком самовід
даного
героїзму наших
людей у кровопролитній
війні. Дорогою ціною ді
сталася нам перемога. І
тому я не хочу, щоб наші
діти і внуки пізнали стра
хіття війни. А саме до тре
тьої світової може при
вести той згубний шлях,
на
який
намагаються
штовхнути світ
реакційні
кола Заходу.
Під час війни я разом із
своїми бойовими товаришами захищав від фашист
ських
нальотіз «Дорогу
життя». І ми таки відстоя
ли її, врятували
тисячі
ленінградців. Нині у всіх
народів світу є одна доро
га життя — це дорога до
миру
й співробітництва
між-народами, якою нас
веде наша партія, уряд.
Лише мирна творча пра
ця може принести людині
щастя. Я себе вважаю лю
диною щасливою, бо все
життя працюю. Батьківщи
на нагородила мене
за
мій скромний труд Орде
нами Леніна, Трудового
Черзоного Прапора, меда
лями. Так
працюю не
тільки я. Бо наш народ —
мирний
народ-теорець. |
Ми
зробили
багато, а
зробимо ще більше. І ми
не допустимо війни. Хай
буде мир!
І. ПЛАКСІЙ,
токар Млиикіаського
відділення Онуфріївської райсільгосптахні- .

«Я ГОЛОСУЮ
ЗА МИР!»

і

КИ.

ОДНА СІМ’Я

Нашу сім’ю складають три покоління: батьки, які пе
режили війну, ми, їхні діти, що народилися вже з мир
ний час, і наші діти.
Коли ми приїжджаємо вихідного дня гуртом на село
до бабусі й дідуся, це зазжди велика радість для всіх.
Ми допомагаємо батькам по господарству, а після ве
чері інколи батько розказує про минуле. Він, Володи
мир Іванович Черезатенко, воюзаз на багатьох фрон
тах, зокрема на Малій землі, нагороджений орденами
й медалями. З його розпозідей ми знаємо, скільки горя
приносить війна,
І тоді ми думаємо: незже народи всього світу не мо
жуть жити дружно й щасливо? Адже тоді не буде зне
важених, не буде'знедолених, не буде сиріт. Але цьому
перешкоджають дії американської адміністрації й агре
сивні наміри НАТО. І ми хочемо, щоб серед тих міль
йонів голосів, які протестують з усьому світі проти гон
ки озброєнь, прозвучали й голоси всіх членів нашої
сім’ї. «Ні!» — гонці озброєнь!
Хай не буде більше
війни, а' як сказаз великий український поет Т. Г. Шев
ченко, «буде син і буде мати, і будуть люди на землі».
Т. ХОМЕНКОВА.
емт Смоліне
Малозискізського району.

ЖИТТЯ МОЛОДІ ЗА РУБЕЖЕМ

ПІБЛЯЛ
ВИБТЯПН/
«В’ЇЗД

ЗАБОРОНЕНО!»

Федерації
комуністичної
молоді Аргентині. Як по
відомляє журнал
«Акі, і
Лора», який тут видаєть
ся, за останні 10 місяців
у неї- вступили 45 тис. но
вих членів. Загальна чи
сельність організації ста
новить тепер
понад 100
тис. чоловік.
ВІДЕНЬ. Більш як 3,5
тис. студентів австрійсь
ких університетів постави
ли свої підписи під «Лінцькою відозвою», яка за
кликає не допустити роз
міщення в Західній Європі
нових американських ра
кет середньої дальності
і тим самим зробити пер
ший крок до створення на
європейському континенті
без’ядерних зон. Збирання
підписів під відозвою три
ває по всій країні.
(ТАРС].

травня було
надруковано
матеріал, в якому піддава
лися критиці адміністрація,
профспілкові, фізкультурні
і комсомольські
активісти
комбінату «Кіровоградважбуд» за незадовільні’ роботу по фізичному вихованню
молоді.

Як повідомив редакцію
голова виконкому Кіровсь*
'-/Під таким заголовком у кої районної Ради народник
«Молодому комунарі»
12 депутатів 0, Є, Александ-

на грудях яких орденсь
кі планки. Тут і майор за
пасу Засиль Гаврилович
Ляшенко. Він
визволяв
від німецько-фашистсь
ких загарбників Київ,
громив ворога на Дале
косхідному фронті. Про
йшов тисячі- кілометрів
воєнних верств. Нагород
жений орденами Вітчиз
няної війни,
Червоної
Зірки, Червоного Прапо
ра, багатьма
бойовими
медалями. І про історію
кожної з цих
нагород
він розповів
своїм си
нам. А сьогодні, в день
Перемоги, Ляшенко при
йшов з сипами до пам ятнйка Невідомому солда
ту. Скинув з посивілої
голови капелюх і поклав
біля вічного вогню бу
кетик тюльпанів. За ним
— сини. Коли закінчився
мітинг, Василь Гаврило
вич взяз
за руку сина
Євгена і мовив:
— Он бачиш, на лавоч
ці СИДИТЬ дідусь у ПОЛИ;
нялій гімнастерці. На ній
медаль — «За відвагу».
Він у роки
війни був
смертельно
поранений.
Ллє вижив' солдат. Він
не думав про славу, ви
конуючи свій
священ
ний обов’язок. Підійди
до нього, сину, поклони

кій Вітчизняній війні
брало
участь
майже
794 жителі його села, 347
не повернулися до рідно
го дому. У боях за виз
волення Куцеволівки за
гинуло 1500 радянських
воїнів —“три з них ста
ли Героями Радянського
Союзу. Пішли чоловіки
па фронт, а ниву засіва
ли жінки. Вдови тягали
борони і косили
жито,
вдови піднімали село з
руїн. Серед них була й
бабуся
Іванова. Марія
Олексіївна нагадує про
це сикозі для того,'щоб
він знав, якою ціною до
велось давати друге жит
тя цій
землі. Жінка
впевнена,
тільки той,
хто цінує труд інших,
зможе докласти
і свої
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ЕРЕГОРТАЮЧИ сто
рінки своїх блокно
тів, я знову
виписую
імена цих хлопців і їх
ніх
батьків. І згадую
свою недавню розмову з
головою обласного шта
бу Всесоюзного походу
комсомольців
і молоді
«Шляхами слава
бать
ків» Героєм Радянсько
го Союзу
В. О. Верколанцевнм. Колишній бо
новий льотчик зауважу
вав: «Питаннями війсь
ково-патріотичного вихо
вання молоді займаються
в нас школи, дтсаафівські і комсомольські орга
нізації. Багато роблять
у цьому напрямі колиш
ні фронтовики — настав
ники юнаків і дівчат.
Але ми ще рідко порушу
ємо питання про патріо
тичне виховання в сім’ї.
А почуття любові до рід
ного * краю, до нашої
Вітчизни маємо плекати
в дитині ще в дошкільні
роки. І в цьому найпер
ший обов’язок — бать
ків».
Ветеран війни теж го
ворив про оту вишеньку,
яку повинен
посадити
син разом з батьком. І
про історію орденів, що
зберігають
дідусі май
бутніх воїнів...
АНУВАВ і шанує ру
ки своєї
матері
комсомолець Іван Пого
рілий. Не забуде він по
ле, яке зробив щедрим
разом з нею. У евоїй рід
ній хаті над
широким
Дніпром вій усвідомив,
що Вітчизна це все — і
колосок жита, і та без
іменна висота па березі
Славутича, що відбив у
ворога башкир
Р. 1.
Рутчнп. Він
знає, що
мамин окраєць хліба со
лодший за вишукані тіс
течка в чужих краях. Бо
його мати дбала про те,
щоб був па її столі хліб
і щоб було тихо на цій
землі, де загинуло тися
чі відомих і безіменних
солдатів. І сьогодні вона
має велику
гордість —
спн у неї вже воїн, за
хисник нашої
великої
Батьківщини. І вона щас
лива з цим 'незмірним
почуттям, що торкнулося
серця и сияа-солдата.
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ПРО ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї

ся ЦІЙ ЛЮДИНІ. •

Євген вручив дідусеві
квіти і тихо сказав:
— Спасибі
вам, рід
ний.
Він назвав цю незнано
му людину рідною, І не
помилився.
Бо й ті он
полководці, і його бать
ко, і ось
такі посивілі
солдати, як оцей дідусь,
бережуть свої
гімнас
терки, — всі воші одна
велика рідня.
Всі вони,
• радянські
люди, стали
проти ворога мільйонни
ми лавами і захистили
Вітчизну. Про це знає,
це
пам’ятатиме
все
життя молодий комуніст
Євген Ляшенко. Перше
слово про цс сказав йому
батько — комсомолець
тридцятих років, теж ко
муніст, фронтовик,
11Н ІНЖЕНЕРА Ле
оніда • Лонушснка
Сашко недавно закінчив
Кіровоградську десяти
річку № 9,
Який він у
нього? Чи буде ним пи
шатись, чи скажуть про
нього добре слово люди?
Вчив його батько пова
жати старших, розпові
дав про людей, які про
славили нашу Батьків
щину.
І батько хотів,
щоб вій був гідним цих
людей.
Спортсмен, знавець ра
діосправи, комсомолець
Сашко Лопушенко стаи
курсантом вищого льот
ного училища цивільної
авіації, відмінником нав
чання, Крок у стрій зроб
лено... ’
РТАРШИРІ лейтенант
.
запасу,
керуючий
відділком колгоспу імені
Леніна Долняського ра
йону Григорій Дмитро
вич Нсруш має трьох си
нів. Григорій, Петро і
Олександр у свій час
служили в прикордонних
військах. Були відмінни
ками бойової і політич
ної підготовки. Старший
син став офіцером. Кола
в Кіровському будинку
культури проводжали па
дійсну військову службу
Леонова, іцо подарував

рович, газетну
публікацію
було розглянуто на засідан
нях
райспорткомітсту (20
травня) та райвиконкому
(1
червня). Заступникові
начальника комбінату «Кіроаоградважбуд»
М.
А.
Мельниченку,
Керуючому
трестом
«Кіровоградмашважбуд»
В. С. Бабіну,
начальникові жиглово-комукальної контори комбінату
А, В, Крохмаліоку, інструк

на далекий кордон. А в
полі, що він засіяв, сьо
годні жнивують його ро
весники, старші товари
ші. Комсомольці бригади
механізаторів не викрес
лили його із списку свого
колективу. За нього воші
працюватимуть два ро
ки. За себе і за нього. І
він захищатиме той свій
лан. Бо воно, те солдат
ське поле, — його Вітчиз
на. Ось чому, прощаю
чись із земляками, хло
пець сказав:
-г Я повернусь сюди.
Ви чекайте мене. Я зроб
лю тут ще не один засів.
За себе і за тих, хто не
дав фашисту ного топта
ти.
И до матері:
— Спасибі, тобі моя
дорога людина!
1 вона бачила, що йо
го, ще зовсім юного, ша
нують люди. І то її, ма?
мана,
заслуга — вій
виріс добрим, сильним,
не
дріб'язковий, а в
серці ного
полум’яніє
високе почуття вірності
їй, Марії Олексіївні. А
значить — і рідній Віт-'
чизаі...
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УЛАН-БАТОР. Органі
зація молодіжного туриз
му — один з важливих
напрямів діяльності мон
гольського ревсомолу. Те
пер обмін
туристичними
групами став невід’ємною
складовою частиною друж
ніх зв’язків юнаків і дів
чат Народної Монголії з
своїми ровесниками з ін
ших країн соціалістичної
співдружності.
Провідна
роль у цій справі відво
диться створеному кілька
років тому Бюро молодіж
ного
туризму при ЦК
МРСМ.
Поїздки і зустрічі моло
ді братніх
країн, сказав
кореспондентові ТАРС го
лова бюро Б. ЖОЖО, е
насамперед хорошою мож
ливістю для обміну досві
дом роботи.
БУЕНОС-АЙРЕС.. Знач
но зросли к зміцніли ряди

найменшого сина, батько
першим при людях ска
зав йому напутнє слозо.
Він згадав свого одно
сельця Миколу Олександ
ровича Сердюка — захисшша Севастополя. А
ще Дмитра Олексійовича
Цвинду, котрий тричі
форсував річки — Дунай
Дніпро і Одер, нагоподясенпп п ятьма бойовими
орденами. Закінчив свій
виступ такими словами1
«Якби н було суджено в
житті тілом зупинити
кулю, що летить В бій
Батьківщини, то і для
цього варто родитися на
світ»,
Сашко тоді з гордістю
подивився на батька:
це він, його тато, під
креслив ці слова в книжці

ІЛЯ обеліска стоя
ли
вете
Б
рани ВІЙНИ в цивільному,

З стор

На знімну: Іван ПОГОРІЛИЙ в день проводів до лав
Радянської Армії.
фото в гриБА>

йому па День Радянської
Армії. Подарував разом
з офіцерським кашкетом
і «Календарем воїна», в
якому йдеться і про ле
нінські заповіти про за
хист Батьківщини, пиль
ність і бойову готовність,
і про подвиги героїв, і
традиції Збройних Сил
СРСР.
Йдучи в армію Олек
сандр Церуш посадив
біля рідної хати вишень-

Ц я
У КОМСОМОЛЕ»
Івана Погорілого
(село Куцеволівка Опуфріївського району) рано
нестало батька. Вихову
вала його мати. Йшла
жінка па жнивну низу і
брала з собою
малого
Івана. Це вона повідала
йому про те, що у ВСЛН'

торам по спорту В. М. Ан
друщенко та А. І. Блажко
вказано на серйозні недо
ліки в розвитку
фізичної
культури і спорту в колек
тивах будівельників. їх зо
бов’язано виправити стано
вище і до 1 серпня інформу
вати виконком
районної
Ради народних . депутатів
про вжиті заходи, спрямо
вані на поліпшення спортив
но-масової роботи.

сили задля
загального
добра.
Закінчив Іван школу,
став механізатором.
1
коли його у військкоматі
запитали, як він готу
вався: до
армійської
служби, він сказав: «Я
вчився сіяти
і збирати
хліб».
І офіцер військкомату
не здивувався такій від
повіді. Він мовив перед
усіма допризовниками:
— Це правильно ска
зано, хлопці! Комсомо
лець
Іван
Погорілий
знає свій
патріотичний
обов'язок—дати Батьків1
щшіі хліб.
А це теж її
могутність. Велика мо
гутність.
Цього
вчила І вона,
його мати.
Поїхав Іван Погорілий

Ш

М. ШЕВЧУК.

ФУТБОЛІ

«Суднобудівник» — «Зірка» — 3:2
Після матчів попереднього туру а нижній частині тур
нірної таблиці клубів другої ліги відбулися деяні пере
міщення. Футболісти «Дніпра» програли «Суднобудівни
ку» І впритул наблизились до наших
землянів, котрі
займають останній рядок. У «Зірни», яка
поступилася
одеським армійцям (2:0) — 10 очок,
у «Дніпра» — 13.
Одесити разом із київським СКА лідирували. У них по 32
очка. На два очна менше в «Кривбасу».
Досить напружено проходив поєдинок в Миколаєві. На
ші земляни настійно штурмували ворота господарів по
ля. 1 їхні дві атаки увінчались успіхом. Але Суднобу
дівник» та«й мобілізував сили.

«Молодий комунар»

25 червня 1983 року
ЗЯ

Сімнадцять
життів врятував Сергій Карелін. 17
людей продовжують жити, працювати, вчитися, вихову
вати дітей, люби і и... 17 сімей павлишан
не пережили
трагедії втрати близької людини, сприйняли те, що ста
лося, за диво везіння, за щастя...

1. —

ЯЗЕП ОСМАНІС — відомий латиський радянський письменним. Поет, драматург,
нритик, перекладач. Автор трьох збірок віршів, ряду кіносценаріїв, кількох десятків
книг для дітей. Читачам добре відомі як його оригінальні твори,
так і переклади з
російської, польської, білоруської; української мов.
Сьогодні ми подаємо два вірші Язепа Османіса у перекладах з латиської члена
обласного літературного об’єднання Євгена Железнякова.

Тільки він мені на те
Крильцями тріпоче.
Бачу, в небо золоте
Полетіти хоче.
Там, де квіти польові,
Зореліт мій сяє.
Ми зостались у траві,
Ну, а вій літає...

Метелик на |>акеті
Іграшковий зореліт
Скоро відлітає.
Та метелик у політ
Його не пускає.
На самім вершечку сів,
Заважа злітати.

Я просив його, просив:
Ну, не заважай ти!
Ой метелику, тікай!
Час мені летіти.
Ти на луках спочивай,
Де трава та квіти.

Годинникар
Татко годинника любить свого,
Хоче до майстра віднести його:
Став поспішати годинник; нараз,
Віл вже неточно показує час.
Айвар всміхається: «От ще біда!

Справлюсь з ремонтом я сам без труда,
З кухні прибіг із кухонним ножем,
Й став до роботи, п працює уже.
Щось копирсає в годиннику він —
Чути востаннє годинника дзвін.
Майстер нахмуривсь... Всміхнувся за
мить:
«От і готово! Годипиик... сіоїгь

Коли людина, рятуючи ін
ших гине,
цс називають
подвигом. Сергій
Карелів
не загинув.
і те, що він
зробив у складній ситуації,
назвали рішучим, благород
ним вчинком.
Але як не
назви подібні дії, все одно
воші — самовіддані.
У першу чергу він думав
про інших.
Спочатку про
всіх пасажирів, потім про
одну людину
— шофера.
Цс коли вже всі, окрім ньо
го самого, були в безпеці і
в автобусі лишалося двоє—
Сергій і шофер, який втра
тив свідомість. Тому що все
відбулося за лічені секунди
— ніхто па шосе не встиг
збагнути, в чому справа. А
хто зрозумів, що з «ПАЗиком» діється щось непевне,
— не зумів зорієнтуватися.
Сергій зорієнтувався. На
мить раніше, ніж почалася в
автобусі паніка. Він і ще
один хлопець — вісімнадця
тий пасажир. Той миттю
віібпв вікно і вистрибнув на
дорогу. 1 тоді
закричали
люди. Тому що всі побачи
ли . й зрозуміли:
автобус
втратив керування й котить
ся до пішохідної доріжки.
Далі—легка огорожа. А за
нею — ЗО метрів порожне
чі над кам’янистим берегом.
2, —

Сергій, можна сказати, у
пайвигідпііиому становищі
виявився б, аби діяв за
принципом
«Рятуйся, хто
як може!» Секундне діло —
широкоплечому,
сильному
периюрозря дни нові вибити
двері розхлябаного автобу-

ГРАЮТЬ ТРОЇСТІ МУЗИКИ.

Фото Л. ТАРАСЕНКА

(Світловодськ).
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МУЖНІСТЬ

ЗА ПІВМЕТРА
ДО СМЕРТІ
водій затис кермо намерт
во — неможливо поверну
ти. І на газ щосили тисне—
ногу зсудомило. Відчуваю,
що колесо переднє вже па
бордюр наповзло. Перехплився, на гальмо
рукою
щосили натискаю, А сиинути ногу
шофера з педалі
газу не можу. Люди крнчать:
«Двері
відчиняй!»
Знайшов кнопку — відкрив.
І тут дотягся до ключа за
палення. До огорожі лиша
лося, як мені потім сказали,
півметра.
Всі вискочили. Двигун не
працює, а автобус
назад
котиться. Я знову нахилився
вниз, гальмо намацав, на
магаюсь втримати. Непри
томний водій па мене нава
лимся — не повернешся.
Добре, що міліція
підоспіла швидко, воли
чергу
ють на
початку і в кіпці
мосту. Рух зупинили, з ін
шого боку двері відкрили
— все!
...Міг би він не встигну
ти? Міг. Міг би не справи
тися. І тоді не врятував бп
інших і сам загинув би.

— Знаєте, я тоді свідомо
не думав так, як потім про
мене говорили
— мовляв,
кинувся рятувати
людей.
Просто часу на роздуми не
було. Закричала
дівчина,
котра сиділа біля водія. Я
відвернувся від вікна і по
бачив у дзеркалі, через яке
водій звичайно за салопом
спостерігає, лице
вмираю
чої людини. (Ні, врятували
його, живий
лишився. Ви
явилось потім, ацо цс на
3.—
слідки давньої травми голо
Кожне з таких миттєвих
ви. Лікарі чи що недогледі
ли, допустили
за кермо?). рішень в ситуаціях, пов’яТак-от, я кинувся вперед. А заиипх із риском для життя,

Конкурс «Ерудит» перейшов свій екватор. Серед гру
пи лідерів розгорнулась напружена боротьба. Мабуть,
саме тому на запитання кросворда «Фізико-математичііого» 10. Іванова правильно відповіли одразу п’ятеро
учасників змагання — П. Кітель, П. Блящук, В. 1 Іечппо. рейко, П. Онищенко, В. Кравченко. А автор кросворда
минулого туру, набравши максимальну кількість очок
— 104, — очолив змагання ерудитів.
Відповіді на кросворд Ю. Іванова «Фізико-матсматичпий»:
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Генрі. 6. Билер. 7. Зеєман. 8. ФарФ°РВеста. 15. Адсорбент. 16. Попов. 19. Курчатов.
22. Барометр. 23. Волопас. 24. Аналог.
25. Вектор. ЗО.
Міканіт. 32. Прохоров. 33. Птолемей. 36. Закон.
37. Гео
метрія. 38. Інвар. 41. Комета. 42, Епінур.
43. Ребро. 44.
мезон.
ПО ВЕРТИКАЛ): 1. Піраміда. 2. Нейтрино.
3. Денеб.
4. Метод. 9. Тетра. 10. Страти. 11. Протон.
12. Робота.
13. Котес. 17. Ломоносов. 18. Лактометр. 20. Полоній. 21.
Матерія. 26. Ізотоп. 27. Батлер.
28. Баланс. 29. Томас.
лонАМ’аК‘ 34’ ТелеграФ- 35- Міліметр. 39. Домен. 40. Ку-

111оС[?го туру жюрі схвалило кросворд «Кіномис
тецтво» в. Нечипоренка зі Знам'янки
КРОСВОРД «КІНОМИСТЕЦТВО»

головпо? п’о“йТ«Лп).;п ,”аРо«"’’й артист СРСР. виконавець
головної ролі у кінофільмі «Голова». 6. Радянський кіно-

«Молодой коммунар» —

оператор, лауреат Ленінської премії. 9. Автор і режи
сер, лауреат п’яти державних премій. 10. Двосерійний
фільм кінорежисера О. Міттн. 14. Заключна частина філь
му. 15. Литовський актор, виконавець однієї з ролей в
картині < Піхто не хотіп умирати». 16. Один з провідних
режисерів студії «Бєларусьфільм». 19. Постановник
стрічки «Прльотн уві сні та наяву». 20. Лауреат Ленін»
ської премії, режисер кіноепопеї «Визволення». 21. Ге
роїня фільму українського режисера ІО. Іллєнка. 23. Ге
роїня картини режисера Б. Івчеика, 24. Молдавський кінорежисер. постановник фільму «Табір іде в небо». 28.
Кінострічка, створена за повістю О. І. Купріпа. 29. Укра-
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РОЗПОВІДАЄ
СЕРГІЯ:

МАМА

— Спеціально нічого не
робила, щоб виховати сипа
добрим.
Пі, не знаю я, як у дітях
доброту
виховують... Мо
же, вона в кожній
дитині
буває,‘та
паростки її не
завжди
помічають — от
вони іі гинуть.
Бабусі у пас під дев’янос
то років, паралізована, ле
жить без руху. Я на робо
ті, так Сергій їсти приго
тує і нагодує. До чиогО
приходу і в квартирі прибе
ре...
Так, син-мені розповів про>
той випадок в автобусі од
разу, як повернувся з Павлпш а. Молодець, що хоч ие
розгубився, зметикував...
Любові Микитівні Карелінін і на думку не спало,
що могло бути інакше. Про
ті ж двері, які він міг виби
ти і першим вискочити з ав■ тобуса, вона навіть не зга
дала. Зраділа, що він жи
вий. Що всі живі.
3. СТАРОВОЙТОВА.

емт Павлиш
ОнуфріІвського району.—
Таллін.
За /матеріалами естонсь
кої республіканської газети
«Молодежь Эстонии».

їнський кіноактор, виконавець. ряду ролей у кінофільмах
артист
«Іван», «Аероград», «Чапаєв». ЗІ. Заслужений
УРСР. 34. Автор
сценарію Іі постановник
____
.угорського
..
фільму «Лабіринт». 35. Радянський кінорежисер, орга
нізатор телевізійного «Клубу кіиоподороясей». 36. Творче
об’єднання кіностудії
«Мосфільм». 39.
Кінострічка
10. Л. Дзнгана. присвячена революційним
подіям 1905
року. 40. Відомий оператор, один з учасників створення
в СІ’СР кругової кіпопанорами. 41. Актриса, яка викона
ла одну з провідних ролей у кінофільмі «Слідством вста
новлено». 42. Театральний актор, який зіграв багато ро
лей у кіно.
По вертикалі. 1. Видатний шахіст, життю і творчості
якого присвячено фільм «Білий сніг Росії». 2. Кінофільм
І. Авербаха. 3. Заслужений діяч мистецтв УРСР. поста
новник фільму «Червоні дипкур’єри». 4. Роман О. Фадє<:на, за мотивами якого поставлено фільм «Юність наших
батьків». 7. Творець першої екранізації «Дворянського
гнізда». 8. Кінокомедія за участю В. КІкабідзе. 11. Відо
мий актор, який створив образ генерала Папфілова в
картині «За памп Москва». 12. Героїня стрічки І. Мпколанчука «ВавІлоп-ХХ». 13. Виконавиця однієї з ролей У
кінофільмі «Чорні сухарі». 17. Фільм американського кі
норежисера М. Лсстера.
18. Популярний Італійський
естрадний співак і кіноактор. 21. Американська кіноакт
риса. 22. Кінофільм Г. Данелія. 25. Композитор.
автор
музики до багатьох Фільмів. 20. Український радянсь
кий кінодраматург. 27. Родоначальник
російської кла
сичної музики, головний персонаж стрічки режисера
Г. Александрова. ЗО. Спільний радянсько-румунський ху
дожній фільм. 31. Визначний радянський актор, наоодиий артист СРСР. 32. Перший стереоскопічний
радян
ський фільм. 33. Відомий реяіисер-мультнплікатор. «бать
ко» Чебурапіки і Крокодила Гени. 37. Латвійський кіно
режисер, визнаний майстер
гостросюжетпсго жанру.
38. Один із кращих сучасних романтичних акторів Фран
ції.

Наступний помер «Молодого комунара»
ділю, 26 червня.
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Де витоки людської доб
роти? У дитинстві? Ііе кож
ному притаманна доброгя,
хоча ніби всі намагаються
виховати дітей добрими і не
хочуть, щоб вони були зли-

Конкурс «Ерудит»

На сьогодні «турнірна таблиця» ерудитів мас таний
?21ГЛЯД: Ю' |оан?и <м- Кіровоград) — 283 очна, П. Блящук
®ІЛ£шанка) — 277, П. Онищенко (м. Кіровоград) —
Мвчипоренно (м. Знам’янка) — 257, Б. Ипишкін
(м. Кіровоград) — 228. П. Кітель (с, Іванівна Ноеоукраінського району) - 223. Л. Лісойван (с. Добрянка ВільРаИ°Му-’ ~ 201 ’ В’ Кравченко" (с. Йосипівна
^^шанського району) — 187. Г. Костюк (емт Вільшанка)
, Ле'г’иДп^Н.??\с’ 5о6рянна Вільшанського району)
І2о, с. Ноздрачов (м. Кіровоград) _ 122.

підготовлене буває всім ми
нулим життям людини. Хто
він, Сергій Карелія?
Йому 23 роки. Комсомо
лець, корінний таллінець,
одружений, доньці дев’яті
місяців. П’ять років
тому
Сергій Карелів
закінчив
Таллінський будівельно •ме
ханічний’•йгЦукум.
1^'’"'’...... ПІ
-----Відслурядах Ражив дваг рбіАгїг
.
дянської Армії, Працював
механіком
в «Таллінбуді»,
нині —слюсарем автоколони
Хз 3 «Гіївизахтрансбуду»,..
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