бібліотека їм. Н. К. Курськая

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

-Візьми
приклад
з ветерана
Коли під час святкування Дня Перемоги в селі Оситняжці Кіровоградського району біля обеліска полеглим
героям-землякам відбувся мітинг-реквієм, випускник
місцевої середньої школи комсомолець Тарас Шевчен
ко від імені своїх ровесників дав слово ветеранам:
— Ми завжди і в усьому наслідуватимемо ваш прик
лад — будемо вірні рідній Вітчизні, партії, народу, сво'шк> працею примножуватимемо могутність Батьківщини.
Хочу, як і ви, навчитись сіяти хліб, хочу стати зразковим
воїном.
Нині кращий учень десятирічки, спортсмен-розрядник
Тарас Шевченко успішно склав вступні екзамени в Кі
ровоградський Інститут сільськогосподарського маши
нобудування, продовжує тренуватись у стрілецькому
тирі, на комплексному майданчику ГПО. Отже, за сло
вом — діло.
Такі ж успіхи мають тисячі юнаків і дівчат нашого
степового краю, в яких першими наставниками стали
ветерани праці, комсомолу, колишні фронтовики.
У постанові червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС
зроблено наголос на те, що завдання комсомолу —
ширше залучати молодь до суспільно корисної діяль
ності, виховувати її в дусі відданості комуністичним іде
алам, розвивати почуття гордості за свою країну, праг
нення особистою працею сприяти її розквіту. І комсо
мольським організаціям у цьому неоціненну допомогу
надають ветерани.
Кіровоградському ремонтно-механічному заводі
їйрремтресту всі знають кадрового робітника, учасника
Великої Вітчизняної війни орденоносця В. І. Мельнико
ва. Він виховав чотирьох синів, які нині сумлінно працю
ють на різних підприємствах міста. А ветеран після уро
чистих проводів його на пенсію не залишив трудового
колективу заводчан. Свій багатий досвід продовжував
передавати молодим робітникам.
Велику роботу по військово-патріотичному вихованню
молоді в Світловодську веде колишній військовий льот
чик А. Г. Куян. На уроках мужності, під час бесід у гурт
ках і школах ДТСААФ ветеран часто розповідає про
історію своїх бойових орденів, безприкладні подвиги
однополчан. А. Г. Куян — активний член міської орга
нізації Товариства охорони пам’яток історії та культури,
заступник голови секції пам’ятників Великої Вітчизняної
війни.
Якось виступаючи перед комсомольськими активіс
тами Олександрії, Герой Радянського Союзу А. Ф. Худякова сказала: «Нам з вами разом належить поселити
в серця молоді нашу робітничу правду, душевну щедР1^*- доброту І прямоту, вивести юнь на таку висоту,
де б кожен міг визначитись як справжній Громадянин з
високими моральними переконаннями». З такими сло
вами колишня льотчиця йде на зустріч із майбутніми
робітниками, у місцевий краєзнавчий музей, на вечір
трудової і бойової слави до шахтарів.
Участь таких ветеранів, як Антоніна Федорівна Худякова, у вихованні молоді — державна необхідність. Ось
І на зустрічі в ЦК КПРС з ветеранами партії Генераль
ний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ра
ди СРСР Ю. В. Андропов відзначив: «Величезна заслуга
наших ветеранів перед партією І народом полягає в то
му, що вони готують нам гідну зміну. їх місце займають
люди, здатні продовжити розпочату справу, іноді навіть
з більшим успіхом. І ветеран може цим лише пишатися.
Це справді партійний підхід, який забезпечує спадкоєм
ність великої справи нашої славної ленінської партії».
То не забувайте про них, ветеранів. Не забувайте на
діслати їм вітальну листівку у дні великих свят, періо
дично запрошувати на урок мужності чи вечір посвя
чення в хлібороби Будьмо з ними завжди. Вони, вете
рани. пройшли велику школу життя. їхніх дум вистачить
не.^^юму поколінню, їхня мудрість окрилить кожного,
хто береться за нову справу. Ми, молоді, маємо завж
ди по-доброму заздрити чесності, стійкості, надійності
ударників перших п’ятирічок, героїв Великої Вітчизня
ної. Вони здобули велике право — дати нам наказ. І
наш обов’язок виконати його до кінця. На жнивному
полі, на риштуваннях новобудов, в заводському цеху,
на зоряному кордоні Країни Рад. Запиши, юний друже,
у свій щоденник першим це закличне і містке слово —
ветеран. Запиши і запам’ятай — ветерани — люди з
великої літери, котрі завжди стояли і стоять у перших
шеренгах наших мільйонних лав, що впевнено йдуть
вперед, виконуючи ленінські заповіти.

24 серпня відбулися збо
ри активу Кіровоградської
міської комсомольської ор
ганізації, на яких було роз
глянуто питання «Про зав
дання комсомольської орга
нізації міста по дальшому
удосконаленню ідеологічної
і масово-політичної роботи
в світлі рішень червневого
(1983 р.) Пленуму ЦК КПРС,
положень і висновків про
мови на ньому Генерально
го секретаря ЦК КПРС това
риша Ю. В. Андропова». З
доповіддю виступив перший
секретар міськкому комсо
молу В. О. Кулик.
Він, зокрема, підкреслив,
що КОМСОМОЛЬЦІ

І МОЛОДЬ

міста одностайно схвалюють
рішення Пленуму і восьмої
сесії Верховної Ради СРСР,
обрання Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Ю. В. Ан
дропова Головою Президії
Верховної Ради СРСР.
Нині одним із головних
напрямів діяльності коміте
тів комсомолу < комуні
стичне виховання молоді,
виховання
комуністичного

Вихованню-комплексний підхід
Із зборів активу міської комсомольської організації
ставлення до праці. В місті
зараз працює 320 комсо
мольсько-молодіжних
ко
лективів—на 19 більше, ніж
торік.
У соціалістичному
змаганні серед КМК тон за
дає бригада штампувальни
ків заготівельно-пресового
цеху заводу «Червона зір
ка» (керівник Л. Костецька,
групкомсорг Є. Навроцька).
План шести місяців колек
тив виконав на 172 процен
ти. Високопродуктивно пра
цює ще ряд КМК міста. Од
нак в організації роботи
КМК ще є ряд недоліків.
Нижче своїх можливостей
працюють комсомольськомолодіжні колективи в бу
дівництві, торгівлі.
Комітетам комсомолу міс
та
треба удосконалювати
форми і методи ідейно-ви
ховної роботи у світлі вимог
червневого (1983 р.) Пле

нуму ЦК КПРС« Також по
ліпшувати роботу в системі
комсомольського політнавчання.
Важливий шлях реалізації
комплексного
підходу
у
справі виховання молоді є
Ленінський залік «Рішення
XXVI з’їзду КПРС». Коміте
ти комсомолу повинні про
являти більше вимогливості,
організованості в проведен
ні
громадсько-політичної
атестації.
Учасники активу в своїх
виступах порушили питання
удосконалення культурномасової роботи, змістовної
організації відпочинку мо
лоді. Підкреслювалося, що
в гуртожитках заводів радіовиробів, «Червона зірка»,
«Гідросила» чимало молоді
не охоплено змістовним до
звіллям,
не
займаються
спортом.

Велику увагу, як підкрес
лювалось на активі, міськ
ком, комітети комсомолу
повинні приділяти вихован
ню у юнаків і дівчат радян
ського патріотизму, полі
тичної переконаності, відда
ності партії, народу, Вітчиз
ні.
На зборах активу міської
комсомольської організації
виступили завідуючий відді
лом пропаганди і агітації
обкому Компартії України
1. П. Ол;фіренко, перший
секретар обкому комсомо
лу І. О. Шевченко.
У роботі, активу взяли
участь секретар міськкому
партії А. О. Кошелєва, за
ступник завідуючого відді
лом пропаганди і агітації
ЦК ЛКСМ України Ю. П.
Богуцький.

ЗАВТРА — ДЕНЬ ШАХТАРЯ

На шахту
«Новомпргородська»
Віктор Гаянський прийшов працюва
ти одразу після закінчення служби в
рядах Збройних Сил. Прийшов за
комсомольською путівкою.
На перших порах не все виходило
у хлопця: бракувало вміння і досві
ду. Та була наполегливість. До того
ж поруч трудилися вмілі наставники,
старші товариші комуніст Володи-

мир Віталійович Нікулін, Валерій
Григорович Лопатенко та Віктор Єв
генович Стоянов. Поступово непрос
та професія слектрослюсаря-авгоматника почала відкривати перед Вікто
ром свої секрети.
Сумлінне ставлення до праці, ба
жання стати хорошим спеціалістом
невдовзі дало свої плоди. За порів
няно короткий час В. Гаянський до-

КРАЩІ ЗА ПРОФЕСІЄЮ
Недавно комітет комсо
молу виробничого об’єд
нання
«Олександріявугілля»
підбив
підсумки
змагання за звання «Кра
щий молодий
робітник
за професією» за перше
півріччя 1983 року.

Кращим молодим ви
робничникам, які успішно
несуть вахту
п’ятирічки,
досконало володіють сво
єю професією, присвоєно
це почесне звання. Серед
них — машиніст гірничовиймальних машин шахти

сконало освоїв довірену йому апара
туру, став переможцем соціалістично
го змагання шахти.
Молодий виробничник бере актив
ну участь у житті комсомольської ор
ганізації — відповідальний за сектор
контролю за працею, побутом і від
починком молоді. Крім того, Віктор
— активний член штабу «Комсомоль
ського прожектора» — бере участь у
фоторейдах, рейдах-перевірках, кон
курсах.
Недавно комуністи шахти виявили
високе довір’я Віктору Талиському,
прийнявши його кандидатом у члени
КПРС. Своє професійне свято —
День шахтаря — молодий виробнич
ник зустрічає новими трудовими успі
хами.
В. ПРИЗ,
заступник секретаря комітету
комсомолу шахти «Новомиргородська».

«Світлопільська» І. Піронков, слюсар рудоремонт
ного заводу В. Коврига,
оператор
інформаційнообчислювального
центру
Л. Щербина, газозварник
брикетної фабрики «Димитровська»
Ю. Живко,
помічник.машиніста елект
ровоза
вантажно-транс 
портного
управління

ОПЕРАЦІЯ «ТРАНСПОРТ»
другій зміні.
Учасники
операції встановили: лгра
фін руху трамваїв і тро
лейбусів у вечірній
час
часто зривається. Це й
було однією з основних
причин передчасного за
лишення людьми робочо
го місця.
Комсомольські «прожек
тористи» вирішили допо
могти працівникам кому
нального господарства в
усуненні недоліків. Ство
рені
оперативні загони
провели в години «пік»

Віктор

Г АЯН-

Фото автора.
Новомиргородський район.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

Резерви
ефективного
використання комунально
го транспорту виявляють
комсомольці
і
молодь
Львова. В ході комплекс
ної операції «Транспорі»,
яку проводить міськком
ЛКСМУ, вони вивчили пи
тання обслуговування па
сажирів, ритмічності ро
боти рухомого складу. А
приводом для цього ста
ли сигнали з деяких під
приємств про
зниження
продуктивності праці у

з п і м к у:

На
СЬКИЙ.

хронометраж руху елек
тротранспорту, . вивчили
пропозиції і зауваження,
що надійшли від пасажи
рів. По багатьох з них
вжито конкретних заходів.
Наприклад,
перенесено
ряд зупинок, на пожвав
лених маршрутах збіль
шено кількість рухомого
складу,
введено
більш
зручні графіки відправ
лення машин від завод
ських прохідних у нічний
час. Колективи промисло
вих
підприємств уклали

А. Коваленко та машиніст
котла теплоелектроцентралі № 1—2 О. Сірий.
Переможці змагання на
городжені Почесними гра
мотами комітету комсо
молу об’єднання.
К КОЧУБЕЙ,
заступник
секретаря
комітету
комсомолу
об'єднання.

договори про співдруж
ність з транспортниками
по поданню допомоги в
ремонті техніки і під’їзних
шляхів.
Підключився комсомол і
до надрових питань. Тіль
ки в нинішньому році за
комсомольськими путівками направлено в кому
нальні
профтехучилища
понад сто юнаків і дівчат.
Піднести престиж цієї про
фесії — такою є мета
шефства комсомольських
організацій великих про
мислових підприємств над
ПТУ і трамвайно-тролей
бусним управлінням.
Г. НЕКРАСОВА,
кор РАТАУ.

«Молодий комунар*
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У ПЕРЕДДЕНЬ ГОЛОВНИХ ЗБОРІВ
Всього кілька днів відді
ляють нас від визначної по
дії в житті всесоюзної Ле
нінської
Комуністичної
Спілки Молоді — початку
звітно-виборної кампанії у
комсомолі. Настає особли
во відповідальна пора. По
первах на зборах груп, по
тім
у первинних комсо
мольських організаціях пі
де відверта розмова про
те, як
жили і трудилися
спілчани протягом звітного

періоду. Адже
збори року.

тисяч МОЛОДИХ трудівників.
Складні погодні умови не

могли перешкодити ком
байнерові
комсомольцю
Івану Саверенюку із Голованівського району
намо
лотити 8150 центнерів зер
на. Обганяючи вітер, член
ВЛКСМ Микола Наривончик на 45-кілометрову від

звітів і накреслення дієвих
заходів по дальшому поліп
шенню діяльності штабів і
постів
«Комсомольської о
прожектора», активізації їх
спільної з групами і поста
ми
народного контролю,
профспілковими
організа
ціями боротьби за збере
ження народного добра.

стань доставив на хлібо
приймальні
пункти
10893

Особливої уваги до себе
потребують КОМСОМОЛЬСЬКІ

зшти

це головні

Звітно-виборна кампанія
пройде в комсомольських
організаціях (крім шкіль
них)
і групах у вересиіЖО8ТНІ згідно з постановою
бюро ЦК ВЛКСМ,
Важливою
особливістю
майбутніх звітів і виборів є
те, що еони відбудуться під
час активної і цілеспрямо
ваної роботи комсомольців
і молоді по виконанню рі
шень червневого (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС.

У центрі звітно-виборних
зборів повинні бути питан
ня формування у юнаків і
дівчат марксистсько-ленін
ського світогляду, вихован
ня їх на революційних, бо
йових і трудових традиціях
Комуністичної партії і ра
дянського народу, прищеп
лення їм уміння протистоя
ти буржуазній ідеології, го
товності в будь-який мо
мент стати на захист рідної
Вітчизни.

І ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ

центнери зерна. А один із
кращих молодих жаткарів
республіки
комсомолець
Володимир Дінул поклав у
валки зернові на 657 гекта
рах.
Такі трудові успіхи
сприяють успішній реаліза
ції Продовольчої програми.

Нинішній період у житті
комсомольців і молоді об
ласті характеризується ви
сокою трудовою і суспіль

ною активністю, бажанням
новими трудовими
успіха

ми зробити гідний внесок у
зміцнення
економічної
і
оборонної могутності нашої
країни.

Разом з тим високі досяг
важливим був у житті нення ні в якому разі не
спілчан нинішній рік. Мо
повинні бути приводом до
лодь не шкодувала сил для
самозаспокоєння. Необхід
успішного
виконання пла
невикористані
нів, накреслених XXVI з'їз но виявити
дом партії. Виконання і пе резерви, привести їх у дію;
ревиконання своїх соціаліс усунути причини, що зава
тичних зобов’язань стало жають
окремим
комсо
для юнаків і дівчат Кірово- мольсько-молодіжним
ко
градщини
справою честі. лективам і молодим трудів
Так,
комсомольсько-моло
никам справлятися з зав
діжний колектив обробного
даннями.
виробництва
виробничого
Згідно з Постановою ЦК
об єднання «Друкмаш» (ке
рівник А. /Аелихоз, груп- КПРС, Ради Міністрів СРСР
комсорг В. Бурко) виробни і ВЦРПС «Про посилення
че завдання півріччя вико роботи по зміцненню со
нав на 136 процентів, всю ціалістичної
дисципліни
продукцію здав з першого праці»
на звітних зборах
пред явлення. КМК прохід
червоною ниткою повинна
ників дільниці № 3 Олек
пройти думка про викорі
сандрійського
шактобудівег.ьного управління № 2 нення серед юнаків і дівчат
(к^різник В. Діденко, груп- запізнень, прогулів, пияцт
комсорг
Г. Пазлов) план ва. Треба суворо спитати
другого кварталу виконав з любителів дати суспільст
на 130 процентів.
ву якомога менше, а увір
Цьогорічні
жнива стали вати побільше. Актуальним
серйозним екзаменом для залишиться заслуховування

організації торгівлі і сфери
обслуговування. При обго
воренні
питань впровад
ження прогресивних форм
праці, створення нових ком
сомольсько - молодіжних
колективів, боротьби з по
рушеннями правил торгівлі
і обслуговування
населен
ня треба вказати шляхи їх
якнайшвидшого втілення в
життя.

Звітно - виборна кампа
нія — це
огляд зрілості
кожної комсомольської гру
пи, організації. До зборів
кожному спілчанину треба

проаналізувати участь свою
і товаришів у Ленінському
заліку «Рішення XXVI з’їзду
КПРС — у життя!», у вико
нанні рішень XIX з’їзду
ВЛКСМ.
Це
допоможе

принципово оцінити досяг
нення і прорахунку підка
же напрями дальшого тру
дового та ідейно-політично
го загартування.
Вкрай важливо на висо
кому рівні провести річну
звірку членів ВЛКСМ, що
повинна
завершитися до
звітно-виборних зборів. Не
обхідно виявити всіх комсо
мольців, котрі не стояіь на
обліку, чи вибули без знят
тя з обліку. Результатом
звірки має стати залучення
кожного юнака і дівчини
до корисних справ колек
тиву.

Злободенність питань, що
розглядаються,
активність
кожного комсомольця, об
становка взаємної вимогли
вості, товариської критики
і
самокритики,
творчий
емоційний настрій багато в
чому залежать від якості

ФІЛЬМИ, ФІЛЬМИ, ФІЛЬМИ...
Ім’я Георгія ИікалаЕНка
глядачі «перше жрочнтали
в титрах нового худож
нього фільму О. Суріна
«Антрацит». Роль Михай
ла Марченка він грає
вільно і вдумливо, при
родно ви псуючись в ігро
вий ансамбль таких попу
лярних
акторів,
як
О. Збруев, Ж. Прохорен
ко, Л. Максакова, Ю. На
заров, Р. Громадський.
Був Георгій тоді ще сту
дентом ВДІКу.
Народився і виріс він у
Кіровограді в сім’ї робіт
ника.
Педагоги
школи
№ 16, мабуть, пам’ятають
хлопчину, що був найак
тивнішим учасником дра
матичного гуртка, яким
керувала тоді вчителька
М. Є. Фабрика. Бути при
четним до мистецтва кіно
— мрія дитинства Георгія.
Маючи відмінні вокальні
і хореографічні дані, не
поспішав стати артистомпрофесіоналом, добре об
думував свій вибір. Лише
пропрацювавши два роки
на виробництві, він всту
пив до Московського дер
жавного інституту кіно-

мистецтва, став студентом
акторської майстерні на
родних артистів
СРСР
професорів Т. Ф. Макаро
вої і С. А. Герасимова.
За роки навчання Ге

На

знімку; Георгій

оргій пробував свої сили
у різнохарактерних ролях
— від шибеникуватого Голохвостого з
водевілю
М. Старицького «За дво
ма зайцями», до складио-

підготовки звітно-виборних
зборів. Грунтовна доповідь,
предметні
виступи,, ціле
спрямований і конкретний
проект рішення
допомо
жуть сконцентрувати увагу
на нерозв’язаних пробле
мах і недоліках, шляхах їх
усунення. Присутність на
зборах наставників молоді,
ветеранів партії і колективу,
молодих новаторів вироб-

ництва, господарських ке
рівників дозволить глибше
і
всебічніше
розглянути
питання, що обговорювати
муться.

Добре заре
комендував се
бе
на
Знам’янс ь к о м у
консерви ому
заводі студент
ський
загін
«Дружний» Кі
ровограда К 0го
машинобу
дівного техні
куму.
Щодня
його бійці ви
робляли по пів
тори норми ба
нок консерво
ваних огірків.

Слід
точно
визначити,
строки проведення звітновиборних, вчасно оповісти
ти
комсомольців. Аналіз
минулорічних звітів і вибо
рів показав, що, на жаль,
в окремих міськкомах і рай
комах комсомолу графіки
проведення
зборів були
складені
без урахування
думки комсомольських ор
формальганізацій. Такий
ний підхід до
звітних зборів

планування
призвів до

того, що в Новоархангельському,
Олександрівсько-

Н а з н і м к а х:
за
роботою
Ірина КОЛЕС
НИК; на огір
ковій лінії —
Ірина ТІ ОКО.
Людмила ЗУБЕНКО, Оле- V
на БІЛЯЄБЛ.

|районах
з порушенням статутних строків,
а Олександрійській міській,

му, Петрівському
збори проходили

Добровеличківській,,
Устинівській, Компаніївській ра

йонних комсомольських ор
ганізаціях допускалисо зри
ви і необгрунтовані перене
сення зборів.

Фото
Ф. ПЛАХТІЯ.

Не тільки зі звітом за пе
ріод від виборів до вибо
рів прийдуть комсомольці
на свої головні збори. Аналіз минулого
робиться з
завтрашній
прицілом
на
день. Одразу ж після обрання групкомсоргові, новому комітетові доведеться

братися за невідкладні зав
дання. Тому важливо, щоб

перспектива майбутніх дій
викристалізувалася вже на

звітно-виборних
зборах.
Життя ставить перед ком
сомолом високі вимоги в
усьому, що стосується ке
рівництва молоддю, її ідей
но-політичного гарту і тру
дового виховання. Усвідом
лення важливості цього зав

дання повинні винести чле
ни ВЛКСМ зі своїх головних
зборів року.

8. ІВАНОВ,
другий секретар обко
му ЛКСМ України.

СТУДЗАГОНІВСЬКА

АГІТБРИГАДА
Студентський
загін
«Чайка» Кіровоградського
державного педагогічного
інституту імені О. С. Пуш
кіна добре відомий тру
дівникам радгоспу імені
Свердлова Бобринецького району. Дівчата працю
ють в радгоспному саду і
постійно
перевиконують
норми. Агітбригада «Чай
ки» уже не раз виступала
перед працівниками полів
і ферм
Свердлового і
навколишніх сіл.
Недавно
культармійці
побували з концертом на
молочнотоварній
фермі.
Лариса Савченко,
Ольга
Похил, Лариса Ярошенко,

Наталка Полторак розпо
віли, який великий вклад у
виконання
Продовольчої
програми вносять жителі
села Полум’яного, зокре
ма, доярки. Дівчата пода
рували працівникам фер
ми
українські
народні^
пісні, цікаві гуморески/ЗЇІ
кожен номер художньої
самодіяльності тваринники
тепло
дякували членам
агітбригади.

М. БОБНО,
бригадир
радгоспу
імені Свердлова, ве
теран Великої Вітчиз
няної війни та праці.
Бобринецький район.

СЬОГОДНІ — ДЕНЬ була роль молодшого бра му, присвяченого світлій
РАДЯНСЬКОГО КІНО та в дипломній стрічці пам.’яті тих, хто пройшов
го
образу
російського
класичного репертуару —
старого Якима з п’єси
Л. Толстого «Влада тем
ряви». Однією із значних
робіт на учбовому скрапі

НІКОЛАЄНКО на зйомках фільму «Народжені бурею».

режисера
М.
Губенка
«Брати Макарови». Цей
досвід, безперечно, допо
міг
Георгію
одержати
свою першу велику роль у
фільмі «Антрацит». Потім
були картини «І на Тихо
му океані...», «Третя сто
рона медалі», «Фронт за
лінією фронту», «Місто
прийняв».
У 1980 році, будучи ви
пускником вищих режи
серських курсів, Георгій
Ніколаєнко поставив свій
перший фільм «Тут неда
леко...» Народний артист
СРСР Юрій Пікулів, який
знімався у стрічці, розпо
відав:
— За останній час у ме
не було багато запро
шень від- режисерів, і в
тому числі вельми масти
тих. Але доводилось від
мовлятися: відчував, що
не те, не моє, «не гріє».
Це тривало доти, поки до
мене не звернувся Георгій
ГІіколаєііко. Він запропо
нував створити образ ко
лишнього
фронтовика,
який через багато років
приїздить із далекого Си
біру до Москви, щоб по
бачитись із своїми бойо
вими друзями. Ця зустріч
— головний епізод філь

війну.
Про перших комсомоль
ців, молодих борців за
Радянську владу розпові
дає другий фільм МОЛОДОі
го кінорежисера «Народжоні бурею», знятий за
однойменним
романом
Миколи
Островсвкогої
Фільм поставлено на кіно- студії, імені Горького за
сценарієм, написаним са
мим режисером. Недавно
цей фільм з успіхом прой
шов на екранах кінотеат
рів нашої області.
Георгій Ніколаєнко за
кінчив роботу над філь
мом «Йшов четвертий рік
війни», який
відтворює
тяжку пору боротьби на
шого народу з фашист
ськими загарбниками. В
основу сценарію, написа
ного В. Беляєвим, лягла
його повість «Таємниця ’
глухого лісу». В головних^.ролях знялисд Людмила’
Савельєіці, Микола Єре
менко - молодший, Мико
ла Олялін.
Незабаром- Георгій Піколаєнко приїде до Кіро
вограда з прем’єрою цієї
картини.
С. ІЛЛЯШЕНКО.

- ’ll серпня 1983 року

в Павлиші од
ЦЕногоБУЛОлітнього
дня. В

молитовному будинку гро
мади євангельських «ристиян-баптистів йшло бо
гослужіння.
Серед при
сутніх переважали люди
похилого віку. Але у на
півтемряві
можна було
розгледіти й постаті кіль
кох молодих людей.
— Ви віруючі? — звер
таюсь до групки молоді,
що спостерігала за бого
служінням.
— Ні, — відповіла за
всіх чорноока дівчина, —
ми прийшли подивитися.
Сьогодні буде вінчатися
наша подруга. За вірую
чого виходить...'
— А ще, — трішки за
пинаючись, сказав -клопчина в окугярах, — тут
бУДе
хороша музика.
Хлопці оригінально вико
нують релігійні пісні.
І справді, коли (-.брати»
і «сестри»
після довгих
молінь і звернень до бо
га зібралися на місці про
ведення
весілля, можна

«Молодий комунар»

ти? Молитися треба. В
цьому спасіння
наших
Душ...
Прізвища свого вона не
назвала. Насторожено ПОглянула і мовила:
—Я сестра Марія, До
чого тут прізвище?

Наше
життя, трудові
будні багаті на людські
звершення. Але віруючі,
хоч і беруть участь у ви
робничому процесі, та уни
кають громадського жит
тя, замикаються в собі,
їхні перекопати], .світос
прийняття, погляди на
життя
негативно відби
ваються па трудовій іні-

Користуючись
безді
яльністю культосвітніх та
комсомольських організа
цій, «господні слуги» ста
раються заманити молодь
до секти. Так,
громада
євангельських
християнбаптистів для проведення
релігійних обрядів І свят
недавно придбала музичні інструменти.
О ОКІВ
ДЕСЯТЬ>
тому
“- лпАгнітоп
—
пресвітер гпплла
громади бап
тистів Павлиша Ф. Ф. Та
ран порвав з релігією. Це
було не тільки його осо
бистою перемогою. Поба
чити світ іншими очима,
вирватися з духовної ізо-

З стор,

ПОВНІШЕ ВИКОРИСможлиТОВУВАТИ
ВОСГІ ШКОЛИ В ЕСТЕ
ТИЧНОМУ 1 ФІЗИЧНО
МУ ВИХОВАННІ.

— Це ви говорите про
всіх учнів школи. А яи же
шостий нлас став найкра
щим?
В. А. Нечипуренко: —
Тут нам допомогли дитячі,
(З Постанови червневого спорливні ігри «Старти на
(1983 р.) Пленуму ЦК КІІР.С дій». Чий клас кращий? По
«Актуальні питання ідео чалося спортивне змагання
логічної і масово-політищ- — де найбільше значків
ців, розрядників, де нема
мої роботи»).

«СТАРТИ НАДІЙ»
З 3 по 15 вересня у Всеросійському таборі «Орля»
проходитиме Всесоюзний зліт класів — переможців
дитячої спортивної гри «Старти надій». Нашу респуб
ліку тут представлятимуть шестикласники Созонівсьної середньої школи Кіровоградського району. У
вівторок наші юні земляни виїхали до Туапсе, де
до початку стартів ще продовжать підготовну до
відповідальних змагань. В останній день тренувань
на спортивних майданчиках Созонівсьної десятирічки
наш кореспондент зустрівся з наставником учнів кра
щого спортивного класу Василем Андрійовичем Нечипуренком та його вихованцями і мав з ними розмову.
ж

Соціалізм на практиці створює всі умови для

всебічного розвитку кожної особистості, її обдарувань і творчих здібностей.

Громадяни Країни

Рад не можуть цим не пишатися.

А нашим ке

його ровесників не мав.
Стрибає він теж •далі однокласпнків — 4 метри 70
сантиметрів. 1 на кросовій
дистанції попереду. А Інна
Прусак у Києві на турнірі
«Хто ти. майбутній олімпі
єць?» бігла на 1500-метрогіій дистанції з дівчатами,
які старші за неї на три
роки.
Вона поступилася

— Де починаються дже
рела
-такого
стрімкого
сходження
ваших вихо
ванців, Василю Андрійови
чу? На чому базується ус
піх кращого спортивного
класу республіки?
В. А. Нечипуренко: —
Можна було б відповісти

жодного пасивного? Підчас
уроків діти самі ставили
оцінки своїм однокласни
кам за ту чи іншу вправу,
знаючи нормативи і вимо
ги, за якими нараховують
ся залікові очки. Ось уже
всі учні шостого класу ви
конали нормативи юного
стрільця, ось уже ніхто не
відстає на бігових доріж-

першістю
лише
одній
спортсменці, яка виконала
маіїстерськші норматив, і
ці лідери повели за собою
інших. Ось уже -з ними в
окремих видах набирають
Рівну КІЛЬКІСТЬ очок Олег
І’одлевськиїї. Лариса Демська.
Марія Шншацька,
Жаипа Родіна. Андрій Дубо
вик. Був дехто слабкий в
кросі, на вогневому рубе
жі. ще окремі учні не на
бирали максимальної кіль
кості очок. 1 ми впродовж
всіх літніх канікул трену
валися.
За правилами всесоюз
них змагапь на старт ма
ють вийти двадцять *Фа"
учнів спортивного
щих
класу, ‘Ми й вибрали тих,
хто на контрольних змагашіях показав. що може

другам усе важче приховувати правду про країну,

Oil
було побачити, що орга
нізатори його зробили
все для того, щоб нада
ти обряду видовищності.

яка першою в світі стала на невторований

ках. Але були прогалини в а
плаванні, метанні м'ячика І
Почав тоді працювати з І
кожним відстаючим окре- І
мо. Мені допомагали фізор І
ги. громадські інструктори |
Дехто вже зауважував: «Це і
занадто
— тренуватися
двічі па день по дві годи
ни». Звичайно,
наванта
ження було великим. Та на
червневому Пленумі
ЦІ»
КІ1РС гілкреслюваласл не
обхідність
__ фізичного
.. ..
роз
витку. пилося не
" тільки
про користь уроків фізкультури 1 занять спортом, а й здобуття якогось
мінімуму знань у галузі
гігієни, медичної допомоги, про те. щоб людина
змолоду знала свій орга
нізм і вміла підтримувати
його в порядку. Отож ліка
рі проконтролювали наші
заняття
— все робиться
без відхилень від правил.
Взялися ми й за ариф
метику. Щодня в спеціаль
них таблицях проставляли
результати стартів. Одразу
було видно, хто тупцює на

шлях

будівництва комунізму. Тому міжнародна реакція

не гребує ніякими засобами, намагаючись загаль
За всією святою мішу
рою поступово проступав
мувати наш рух уперед. Не секрет, що буржуазна
релігійних
дивний зміст
віршів, фейлетопісень,
пропагандистська машина при цьому нерідко вдаII ів, що їх виконували віруючі.
ється і до помочі релігії.
Ось і зараз спливла в
уяві тягучо-сумна пісня.
Співачка, затисши в руках
мікрофон,
перекопувала,
і;, що «справжня батьківщи- ціаткві, участі в змаганні, ляції йому допомогли
оГ'Тіа» людини
загубилась раціоналізаторстві н ви досвідчені атеїсти В. П.
десь у небесах, а тут, па нахідництві чи колектив Сухомлинова, 3. М. Кири
землі, всь'ого-і.авсього тим ному вирішенні виробни ленко та інші.
чих проблем...
часове пріїстанцще...
Ф. Ф. Таран не був єди
Останнім часом атеїсти, ним
віруючим, які тоді
можна
співати
та—Як
ке? -- почулися обурені відвідують з метою пере стояли перед вибором: ві
вірки громади £ХБ. Але рити в бога чи ні. Поси
голоси юнаків і дівчат,
Вони пішли. І я був ра- часом подібні візити не лена
суспільно-політична
дий за них. А учасники рідко носять формальний діяльність агітаторів-атеансамблю продовжували характер,
тому користі їстів
на 'десятнхатках,
Весілгя від них — нугь. Що може сільські сходи, інформаціїу тому ж дусі,
сумним, безрадіс- дати цей
було
споглядальний
розповіді в пресі, можли
ним, хоча навколо буяли атеїзм?
во, допомоі’ліі б їм знайти
квіти, щедро світило сонНині у Павлиші громада правильний
шлях. Але
це-'
„ ., євангельських
християн- цьому не було приділено
Народження нової сім і баптистів значно активізу
— то зазжди неабияка по вала свою діяльність, за належної уваги. Навпаки,
єваигельські
хрнстня і. цдія. Надовго в пам'яті за
лишаються напутні слова лучивши до участі навіть баптисти почали простягу
молодих людей. вати щупальця до тих, хто
друзів, обрядового ста деяких
рости, мелодія чарівного Це повинно було б схви легко міг піддатися їх
рь_.вальсу, сяйво золотистого лювати місцевих атеїстів, улесливій увазі. Не обійш
Герба Вітчизни, під яким культпрацівників, які чо лося і без «святих ЛИС
скріплюють
свій
союз мусь обмежуються й по ТІВ», які розповсюджува
двоє на спільне
щастя, нині загальними захода ли віруючі. В них вони
ла щасливе життя. Це то ми, уникаючи індивідуаль кликали «мирян» до своєї
ді, коли беруть шлюб за ної роботи з віруючими.
громади. В тексті написа
новими радянськими об
Павлнш — найбільше в ли про те, що відмовив
рядами.
районі селище. Тут про шись стати па стежину
Віруючі ж, як правило, живають і трудяться мо віри, людина ризикує зах
намагаються уникнути цьо лоді колгоспники, робіт воріти па тяжку недугу...
го. Прийдуть,
одержать ники. А ось змістовного
Нині
у
міру
даль
посвідку про шлюб, а по- відпочинку ДЛЯ НИХ ще не
;
тім стають
під «божий» налагоджено. Прикро, але шого вдосконалення со
вінець.
способу
факт, іцо біля
буднику ціалістичного
.
ЕМНЕ відкидається ре- культури вже п’ятий рік життя, досягнень радянсь
лігією як гріховне. Всі ніяк не добудують танцю кого народу у розвитку
І
думки, спосіб життя віру вального майданчика. Ат економіки, науки і куль
ючого звернені до бога,
сслшці були тури життя висуває перед
який ніби повинен наго ракціони в
комсомольськими партійродити за вірне служін колись улюбленим місцем ни/ли і громадськими ор
ня вічним
блаженством відпочинку молоді та дітой. Але від них залишп- ганізаціями завдання під
на небесах.
вищення
ефективності
На запитання, про те, лася, як пам’ятппк байро
купа
метало- науково-атеїстичної
\Цо таке БАМ, -яке було дужості,
боти, успішної боротьби з
постаалене
віруючій (їй брухту, Потребує карли
релігійними забобонами в
близько двадцяти років), пальної перебудови й пож
свідомості, побуті людей.
вавлення
робота
місцево

1
вона відповіла:
— Я не читаю газет, не го закладу культури. Дав
М. ЛИТВИНЕНКО,
но пора серйозно взятися
дивлюсь телевізор...
член Спілки
Довелось пояснити. То за благоустрій парку, се>журналістів СРСР.
ді дівчина сказала таке: ліпцього спортивного ком
Онуфріївський район.
і
— А для чого будува- плексу.

на це запитання коротко:
ми маємо зразкові умови
для занять физкультурою і
спортом. Я разом зі своїми
колегами, комсомольцями
сільськогосподарської до
слідної
станції,
старшо
класниками обладнали ці
лий комплекс спортивних
майданчиків. На стадіоні
школи є сектори для ме
тальників, бігунів, стрибу
нів. гімнастів, майданчики
для ігрових видів спорту.
1 спортивний зал, який пе
ред початком навчального
.року оновлюється, оснаще
нні! усім необхідніш.
І все ж не тут головний
рушійний важіль. Я бачив
десятки непоганих спор
тивних баз у школах, кол
госпах, мікрорайонах міст,
які використовувалися не
належним чином. Це через
те, що педагоги, фізорги чи
інструктори по спорту НО
зуміли перекопати своїх
вихованців в тому, що фіз
культура для них — велике
благо, золота струна, яка
настроює їх на мажорний
лад.

ФУТБОЛ

БОРОТЬБА
ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ
На першості країни з
футболу серед клубів дру
гої ліги зіграно тридцять
дев’ять турів. Напружено
зараз проходять всі поє
динки. Та це й не дивно,
адже ножний ігровий день
наближає до
закінчення
всесоюзної першості.
Так, в останньому турі,
що проходив 23 серпня, в
десяти матчах сильнішими
виявилися господарі ста
діонів, в одному — гості,
ще один закінчився нічи
єю. Це «Зірка» зіграла 2:2 з
«Нивою» з Бережан, що на
Тернопільщині.

місті, а в кого є стабіль
ність. зростання. Володи
мир Демешко за три міся
ці, скажімо, в секторі для
метання м'ячиків поліпшив
свій результат майже на
десять метрів — його осо
бистий рекорд тепер до
рівнює 78 метрам. На респ у бл іканськпх
з матая нях
такого показника ніхто з

дати залікові очки. їм під
силу боротися в Туапсе за
призи Імені олімпійських
чемпіонів.
На знімках: кращий
спортивний нлас республі
ки з Созонівсьної десяти
річки на останньому тре
нуванні перед виїздом у
Тузпс0*
Фото В. РЕШЕТНИКОВА,

Турнірна таблиця шостої української зони на СЬО'
О
годні має такий вигляд. В
П
М
Н
54
67—31
4
22
10
СКА К.
09
52
65
—
34
8
6
«Колос»
21*
50
58—219
7
8
«Нива» Вц.
49
46—27
4
15
17
« Кривбас»
47
45
—
19
9
9
19
СКА Од.
43
58—36
11
7
18
«Буковина»
42
42—27
9
18
10
«Шахтар*
42
9
26
—
21
12
15
«Металург*
40
50—40
13
Б
17
«Торпедо»
40
44—46
12
8
16
«Авангард*
53
—
42
40
12
8
Т(»
«Спартак»
49
—
40
36
13
10
13
«Закарпаття*
39
—
50
35
9
15
13
«Суднобудівник*
28—28
34
13
10
12
«Новатор»
13
28—37
34
12
11
«Нива» Бж.
16
35
—
48
32
8
12
«Поділля»
ЗО
4
19
41—54
13
«Прикарпаття»
17
ЗО
8
31—37
11
«Атлантика»
29
19
7
28—40
И
«Кристал»
28
12
15
29—39
8
<Стахановець»
17
12
28
—
45
28
8
«Океан»
17
27
11
26—41
8
«Зірка»
19
26
8
25—47
9
„Дніпро»
19
8
32 — 59
25
9
«Фрунзенець»
20
8
29—57
24
8
«Маяк»
21
2:
29—55
5
«Десна»
«Зірка»
Наступний
у середу
.............тур ,
_ . ..» Зі
-- серпня,
.___
___
В цей
.
день на своєму стадіоні приймає «Дніпро» з Чернас,

4і стор

«Молодий комунар»

27 серпня 1983 року
ЗАХОПЛЕННЯ

КОНКУРС «ЕРУДИТ»
VIII

МУЗИКА

ТУР

«На розгляд жюрі конкурсу «Ерудит» надсилаю крос
ворд «Хіміко-біологічннй...» «Шановне жюрі! Перед вами
ще один мій кросворд...» «Черговий, сьомий, кросворд до
уваги компетентного жюрі...»
Так починає кожен свій лист один із учасників кон
курсу «Ерудит» кіровоградець Олександр Шумський.
Ного" прізвище жодного разу не згадувалось у лідирую
чій групі, бо Олександр включився у змагання лише з
третього туру 1 виступав не завжди вдало. Проте про
довжував надсилати відповіді на опубліковані кросвор
ди, і щоразу з відповідями — свої власні кросворди, над
якими доводилось чимало працювати. Що це так, можна
переконатися, порівнявши перші його кросворди з ос-танніми. Нині у дев’ятикласника Олександра Шумського
110 очок. Жюрі схвалило ного черговий, сьомий крос
ворд («Кіровоградщииа») до друку.
А найкраще справилися із завданням передостаннього
туру знам’янчанин Володимир Нечппоренко і кіровоградці Юрій Іванов та С. Иоздрачов: відповіли правиль
но на всі запитання кросворда П. Кігеля «Сільськогос
подарський» і записали до свого активу по 48 очок.
Відповіді на кросворд «Сільськогосподарський».
По горизонталі: 3. Сталь. 5. Рахіт. 10. Новокаїн. 11.
Стоговіз. 13. Кріп. 14. Пінобетон. 15. Коса. 19. Зонтик. 22.
Оранка. 23. Трактор. 24. Шлунок. 25. Розрив. 31. Мічурін.
32. Отрута. 33. Рицина. 36. Азот. 37. Плімутррк. 38. Роса.
41. Зернівка. 43. Мандарин. 44. Стадо. 45. Такир.
По вертикалі: 1. Льон. 2. Прес. 3. Слон. 4. Аналіз. 6.
Хлороз. 7. Трос. 8. Коріандр. 9. Зірочник. 12. Яблуко.
13. Кизил. 16.-Аванс. 17. Жимолость. 18. Кропивник. 20.
Креолін. 21. Водомір. 26. Осока. 27. Кормоцех. 28. Буркун.
29. Свинорий. ЗО. Отава. 34. Плівка. Зо. «Водник». 39.
Аніс. 40. Лавр. 42. Алое. 43. Мате.
Після семи турів ерудити розташувались за кількістю
набраних очок так: В. ІІечнпорепко (м. Знам'янка) —
409, П. Кігель (с. Іванівна Новоукраїнського району) —
374, Ю. Іванов (м. Кіровоград) — 371, П. Онищенко
(м. Кіровоград) — 348, Б. Кришкін (м. Кіровоград) —
293, В. Кравченко (с. Йосипівна Вільшанського району)
— 248, Л. Лісойван (с. Добрянка Вільшанського району)
— 233, Г. Костюк (емт Вільшанка) — 202, С. Ноздрачов
(м. Кіровоград) — 188, С. Мар’япова (с. Добрянка Віль
шанського району) — 126, О. Шумський (м Кіровоград)
— 110.
Отож пропонуємо завдання восьмого, останнього туру
конкурсу. Підсумки змагання будуть підбиті через мі
сяць. Відповіді на кросворд «Кіровоградщина» О. Шум
ського надсилайте не пізніше 15 вересня за поштовим
штемпелем.

Кросворд
«Кіровоградщина»

і

ЩО ЦЕ?

Огірки? Але ж вони ма
ють ховатися в огудинні
на грядках, а не висіти на
дроті поміж виноградом.
Боби? Однак при ближ
чому розгляді
покриті
пушком блідо-зелені пло
ди виявилися не стручка
ми. Кабачки? Єаме так.
Працівниці Східного під
приємства електромереж
«Дніпроенерго» А. Ф. Чухно вдалося виростити у
своєму дворі в’єтнамські
кабачки, яким, однак, при
таманні ознаки і багатьох
інших «родичів гарбузо
вих». Насіння — як у ка
вунів, квіти схожі на гар
бузові, лише
набагато
менші і білого кольору.
Запах плоду нагадує аро
мат зеленкуватої дині, і
смак приблизно такий же.
Мабуть, культивування цих
екзотичних пришельців із

Світломузичні
пристрої
нині — не рідкість. Не ли
ше в дискотенах, барах мо
жемо їх побачити. Дехто
встановлює їх у себе дома.
Однак у більшості почат
ківців
при виготовленні
цих пристроїв вининають
певні проблеми. Чи ж мож
на їх вирішити?
Виготовити
електричну
частину
світломузичного
пристрою
порівняно
нескладно, Про тонкощі Цієї справи докладно розповідається в спеціальній літературі. Проблеми вини
кають при
виготовленні
світлофільтрів І екранних
пристроїв, оскільки не всі
барвники витримують ви
соку температуру нагрітих
елентроламп.
Немає світ
лофільтрів І в продажу.
Матеріалом
для виго
товлення
світлофільтрів
можуть служити фотоплів
ки широкоформатних ста
ціонарних
фотоапаратів,
які можна придбати в ма
газинах фототоварів. Фо
топлівки бувають різних
розмірів і легко ріжуться,
що дуже зручно при кон
струюванні екранних світломузичних пристроїв. Для
фарбування
використову
ють анілінові барвники, нкі
можна купити в магазині.
Проявляються
фотоплівни за звичайною тех
нологією. Необхідно, щоб
проявлені плівки були аб
солютно прозорі. Потім їх
опускають у розчин барвнина. Емульсія, нанесена
на
плівку, насичується
барвником. Густота світ
лофільтра
залежить від
густоти розчину барвника
і часу,
протягом якого
знаходиться в ньому плів
ка. Виготовлені таким чи
ном світлофільтри можна
використовувати в потуж
них ліхтарях світломузичної установки.
Для виготовлення екран
них пристроїв бажано ви
користовувати
малогаба
ритні лампи
під патрон
типу «міньйон». Тоді гру
пи ламп можна розташу
вати у вигляді різноманіт
них фігур (трикутник, зиг
заг
тощо).
Поноивають
лампи клеєм
«Суперцемент», попередньо змішав
ши
його з пастою від
кулькової авторучки (пас
ту потрібного кольору пі
дібрати неважко). Пои по
тужності лампи до 40 ватт
клей не вигорає.

МОЛОДІЙ ГОСПОДИНІ НА ЗАМІТКУ
тропічних широт потребує
чималих клопотіе?
Тільки до того часу, по
ки не буде висаджена у
відкритий грунт розсада.
Коло неї справді треба
походити. Аліна Федорів
на висіває зернятка у па
кет з-під молока — у ньо
му добре тримаються теп
ло і волога. Дуже важли
во і правильно вибрати
момент перенесення роз
сади надвір — це слід
робити тільки тоді, коли
мине загроза примороз
ків. Далі рослині потрібні
тільки регулярний полив і
дріт чи жердина, по яких
кількаметрові стебла вити
муться, як ліани.
Яке ж
господарське
призначення цих кабач
ків? їх можна смажити на
олії,
попередньо поси
павши борошном чи об
ливши яйцем. У А. Ф.
Чухно подрібнені овочі
охоче їдять кури.
Крім цього,
в’єтнам
ським кабачкам припису
ють і деякі «фокуси»: во
ни нібито цвітуть лише
вночі, бо походять з ін
шого часового поясу, і че
рез це квітки треба штуч
но опилювати м’якою щі
точкою; якщо від плоду,
що росте на стеблі, відрі
зати шматочок, то невдов
зі він знову відросте. Хо
чете перевірити, чи так
це? Розведіть кабачки на
своєму городі.
Н. ДАНИЛЕНКО,
М. САВЕНКО (фсто|

Кімнатна
оранжерея
Квіти — окраса життя.
Квіти — це святковий на
стрій. Вони можуть заспо
коїти
нервову . систему,
здатні відвернути від не
приємних думок.
Як у кімнатних умовах
вирощувати
багаторічні
квіти? Грунт для них го
тується з напівперепрілого
дерну або обробленої та
підживленої землі з саду
чи городу, чистої від бу
р’янів.
Найкраще пересаджува
ти кімнатні рослини у бе
резні — травні. Щороку
потребують «переселення»
фіалки, примули, бегонії,
глоксинії, гортензії...
Перед пересаджуванням
слід
добре
розмочити
землю, інакше суха земля
розпадеться і пошкодить
коріння рослин. Викону
ється ня операція дуже
обережно. Після пересад
ки рослину треба полити
водою і на 2—3 дні поста
вити у затінок.
Не тримайте в кімнатах
багато квітів. Пам’ятайте,
що деякі з них отруйні,
шкідливі
для здоров’я:
олеандр, примула, обконіка, деякі магнолії. Часті
ше провітрюйте кімнату,
протирайте вікна та лист
ки рослин від пилу.

м. Кіровоград.

А. КУЛЬЕА.

А. ЧОПЕНКО.

м. Знам’янка.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Ведмежатко
на... головну роль
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Один із організаторів відбудови
господарства в роки громадянської війни в Новоукраїнському районі. 6. Магазин художніх виробів. 7. Керівник
підпільно-диверсійної групи в роки Великої Вітчизняної
війни у Знам’янсьному районі. 8. Учитель риторики в
братських школах на Україні. 12. Відомий комбайнер
Лозуватської МТС. 15. Магматична гірсьна порода. 17.
Село в Добровеличківському районі, де знайдено римські
монети. 18. Організатор народницького гуртка в Єлисаветграді. 20. Герой Радянського Союзу, уродженець Голованівська. 21. Проста речовина. 22. Притока Південного
Бугу. 23. Відрізок, що сполучає точку кола з її центром.
29. Герой Радянського Союзу, уродженець Знам’янсьного
району. ЗО. Синій барвнин. 31. Різновид мігматиту. 32.
Тракторист села Червоний Яр, який був нагороджений
орденом Леніна. 33. Населений пункт у Новоукраїнсьному районі. 34. Червонозорівець, один із перших послі
довників Олексія Стаханова. 36. Підвищення
в право
славному храмі. 38. Кандидат ветеринарних наун, про
фесор, уродженець Олександрівського району. 40. Части
на годинникового механізму. 41. Село в Устинівському
районі.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Геологічне утворення. 2. Видатний
діяч комуністичного руху, ім’ям якого названо одну із
вулиць у Кіровограді. 3. Населений пункт у Петрівському
районі. 4. Стилістичний напрям у мистецтві. 9. Рід тра
в’янистих рослин родини шорстколистих. 10. Доктор тех
нічних наук, професор, уродженець селища Петрового.
11. Грубозернистий пісковик. 13. Населений пункт в Ус
тинівському районі. 14. Тонний шар глини. 16. Житель
села Верблюжки, герой Великої Вітчизняної війни. 17.
Токар із села Хащуватого, удостоєний срібної медалі
ВДНГ. 18. Притока Інгульця. 19. Деталь кріплення в шах
ті у вигляді довгого бруса. 24. Один Із керівників дивер
сійно-підпільної групи, що діяла в Аджамці в рони Ве
ликої Вітчизняної війни. 25. Відома свинарка із села Зе
леного Петрівського району. 26. Одна із перших жіноктрактористок, заслужений механізатор сільського гос
подарства УРСР. 27. Село, розташоване на Великій Висі.
28. Село у Світловодському районі. 34. Населений пуннт
у Маловисківському районі. 35. Село, розташоване на
берегах Синюхи. 37. Знатна доярка в селі Велика Андрусівка Світловодського району. 39. Сорт білої глини.
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ЛІСІВ у

Крим
доставили
двох
«претендентів» на голов
ну роль у художньому
фільмі «Єгорка», зйомки
якого московські кінема
тографісти починають у
Ялті. У цих кумедних бу
рих ведмежат поки що
немає ніякого акторського
досвіду. І перед тим, як
приступити до репетицій,
дресирувальникам треба
вибрати найбільш «тала
новитого»
і кмітливого
малюка. Його і навчать
вони циркового мистецт
ва, яке знадобиться для
виконання трюків, перед
бачених сценарієм.
Ведмежата, швидко ос
воївшись у незвичній об
становці, почувають себе
добре. І, звичайно, гадки
не /лають, що одному з
них доведеться побувати
на військовому кораблі,
пережити багато інших не
звичайних пригод. Фільм,
що його знімає молодий
режисер Олександр Яновський за мотивами од-
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нойменної повісті П. Гав
рилова, розповість про
любов людей до .«мен
ших
братів»,
бережне
ставлення
до природи.
Зворушливо
піклуватимуться про Єгорку мор
ські прикордонники, які
знайдуть ведмежатко, що
відбилося від матері. І і
воно за добро відплатить".
добром
—
допоможе
виявити порушника кор
дону, який причаївся. По
раненого в бою малюка
підберуть добрі руки лю
дей, вилікують і повер
нуть ведмедиці.
Поки йде дресирування
і робляться «проби», опе
ратор Михайло Роговий
підшукує в районі міста
найбільш мальовничі ку
точки для натурних зйо
мок.
Л. РЯБЧИКОВ,

кор. РАТАУ.

Ялта.
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