дська обілсиа
• 8. К, Кп« ..

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

№ 125 (3632),

ххун

|
Комсомольці і молодь! Безустанно ,
І оволодівайте знаннями, культурою, <
| професійною майстерністю! При-]
множуйте революційні, бойові й тру- ’
0 добі традиції партії і народу!
]
Хай живе Ленінський комсомол —'
І бойовий помічник і надійний резерв ]
| Комуністичної партії!

З'їзду

кпрс

ПРИЛАДИ
НЕ ПІДВЕДУТЬ

У передз’їздівському со
ціалістичному змаганні се
ред виробничих Підрозді
лів непоганими показника
ми виділяється комсомоль
сько-молодіжний колектив
контрольно - вимірюваль
Ч
(Із Закликів ЦК КПРС до 68-ї річниці Великої
1з*
б
ного пункту станції ДоР
Жовтневої соціалістичної революції).
і
липська, яким керує В. М.
Ліщин (групкомсорг 'Г. Голотько).
ІІа звітно-виборних збо
рах цехової комсомолі!,
що відбулися в другій по
ловині вересня, спілчани
15 жовтня 1985 року відбувся черговий Пленум Цент
вирішили до початку робо
рального Комітету Комуністичної партії Радянського
ти наступного партійного
Союзу.
з’їзду па регулюванні при
Пленум обговорив такі питания:
ладів виконати шість мі
сячних норм. Це не просто
Про проект нової редакції Програми Комуністичної
слова.
партії Радянського Союзу.
Добрих результатів внПро зміни в Статуті КПРС.

Пленум ЦК КПРС

Про проект Основних напрямів економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на період до
2000 року.
З доповіддю в цих питаннях на Пленумі виступив Ге
неральний секретар ЦК КПРС АС С. Горбачов. Текст до
повіді публікується в пресі.
Після обговорення Пленум схвалив подані на його
розгляд документи і вирішив опублікувати їх для обго
ворення на партійних зборах, конференціях і з’їздах
Компартій союзних республік, які передуватимуть XXVII
З’їздові КПРС, а проект Основних напрямів економічно
го і соціального розвитку СРСР на 1986—1990 роки і на
період до 2000 року — також на зборах у трудових ко
лективах, навчальних закладах, військових частинах і
громадських організаціях.
На Пленумі ЦК КПРС розглянуто організаційні пи
тання.
Пленум обрав тов. М. В. Тализіна кандидатом у чле
ни Політбюро ЦК КПРС.
Пленум увільнив тов. М. І. Рижкова від обов’язків
Секретаря ЦК КПРС у зв’язку з призначенням його Го
ловою Ради Міністрів СРСР. Прийнято рішення про
увільнення тов. М. О. Тихонова від обов'язків члена По
літбюро ЦК КПРС у зв’язку з його виходом на пенсію
за станом здоров’я.
(ТАРС). І

Але в розмові торкаємо
ся участі молодих хлібо
робів в інших сільсько
господарських
роботах,
зокрема, у вирощуванні
кукурудзи на зерно. Пло
щі цієї культури у ниніш
ньому році розширено, во
ни становлять більш як

В. КРИВЕНКО,
секретар комсомоль
ської організації КВП
станції Долинська.

Нехай
переможе
розум

3-Ю гектарів. Здавалося б,
і тут проявити молодим
свій запал і енергію, помі
рятися завзяттям. Торік у
колгоспі працювала ком
сомольська ланка но вп
рошуванню качанистої, яку
очолював досвідчений ме
ханізатор Іван Іванович

Поліщук і Тетяна Лупешко навчаються на чет
вертому курсі Бобринецького сільськогосподарського
технікуму. Після його закінчення вони будуть працюва
ти в господарствах агрономами по захисту рослин.
А сьогодні вони закінчують переддипломну практику.
Алла в радгоспі «Маріампільський» Петрівського, Таня
в колгоспі «Дружба» Долинського районів. В господар
ствах про молодих спеціалістів склалося добре враження.
мну: однокурсниці Алла ПОЛІЩУК і Таня
лхііьшно на плантації нукурудзи нолгоспу «Дружба».
_
Фото М. САВЕНКА.

Долинський район.

робннчнпкам допомагає їх
високий
професіоналізм,
постійний технічний твор
чий пошук. Серед десяти
спілчан колективу є сталі
лідери — електромеханік
Світлана Середняк, елек
тромонтери Наталка Сафонова і Тетяна Шевчен
ко. А також молоді нова
тори виробництва, серед
яких
завжди попереду
електромеханік КВП Юрій
Ткачук. На особистому ра
хунку останнього за цей
рік уже три поданих рац
пропозиції.
Загалом за
зміну КМК перевиконує
завдання на 5—10 процен
тів.
На сьогодні комсомоль
ці й молодь з бригади
В. М. Ліщина план жовт
ня вже виконали.

баченню, наприклад, пресконференцію АА. С. Горба
чова в Парижі. Ми, радян
ські люди, дотримуємося
тієї ж точки зору з усіх пи
тань, на які він відповів, і
твердо впевнені, що немає
в світі такої сили, яка б
змогла примусити нас від
ступитися від заповітної ме
ти — зберегти мир на пла
Ті, кому довелося Б гріз неті.
Зараз я перебуваю на
ні роки пройти шляхами
Великої Вітчизняної війни, пенсії, але не сиджу, склав
назавжди запам'ятали сло ши руки. Я часто буваю в
ва, які не раз говорили інститутах, технікумах, проф
один одному в години за техучилищах і школах об
тишшя: той, хто доживе до ласного центру, виступаю
Перемоги, робитиме все за з лекціями на військоволежне від нього, аби не до патріотичну тематику.
пустити нової війни, зберег
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
ти мир.
Мене особис
ветеран Великої Вітчиз
то та й, певно, не одного
няної війни.
мене охопило почуття гор
дості, коли дивився потеле- м. Кіровоград.

Продумали не до кінця
Секретар
комсомоль
ської організації колгоспу
Людмила Кононенко вва
жає, що комсомольці і мо
лодь господарства беруть
досить активну участь у
вирощенні і збиранні вро
жаю завершального року
п’ятирічки. Більшість з
них трудиться механізато
рами й шоферами.
Особливо пам’ятні жни
ва. На збиранні врожаю
ранніх зернових і зернобо
бових культур працювали
два комсомольські екіпа
жі комбайнів «Нива». Ме
ханізатори Іван Мельник
та Василь Чубаіі із своїми
помічниками
Михайлом
Вуйчичем і Володимиром
Дряпікою досяглії хоро
ших виробничих показни
ків. Іван Мельник з Ми
хайлом Вуйчичем стали
навіть переможцями ра
йонного
соціалістичного
змагання, за що були від
значені Грамотою міськко
му комсомолу. До складу
комсомольських збираль
но-транспортних екіпажів
входили також молоді шо
фери Володимир Калини
ченко і Анатолій Козаков.
Найбільше відзначився у
роботі Володимир, який
перевіз 700 тонн зерна
ранніх культур при зобо
в’язанні 400 топи. Комсо
мольцю вручено лпет-подяку з підписами радян
ських космонавтів.

— гідну зустріч

МИ — ЗА МИР!

КУКУРУДЗІ — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

Ціна 2 коп.

Рак. Кукурудзоводп до
сить успішно закінчили
господарський рік.
Такий же задум був і
нинішньої весни. Склали
навіть списки членів’ ком
сомольської ланки кукурудзоводів. На жаль, далі
справа не пішла. Напере
додні виходу в поле були
переведені па інші роботи
трактористи Віктор Бахмуцький, Василь Григо
ренко, Федір Борозпяк.
Ланка так і не включилася
в посівну кампанію.
Тільки па збиральні ро
боти виставлено один аг
регат, до обслуги якого
увійшли молодий комуніст
Михайло Мельник і комсо
молець Віктор Бахмуцький. Трудяться вони на
заздрість усім. Комбайном
«Херсонець-7» щодня ко
сять кукурудзу па площі
7 і більше гектарів при
нормі 4,9.
— Чому ж все-таки не
склалася лавка? — запи
тую Віктора.
— Не все продумали,
мабуть, організаційно не
підкріпили...
Можливо, комітету ком
сомолу, міськкому комсо
молу потрібно було про
явити більше наполегли
вості, активного втручан
ня при комплектуванні
складу ланки. Адже в кол
госпі багато молодих ме
ханізаторів. Накопичений
досвід групової роботи
комсомольців можна було
б з успіхом узагальнити н
поширити.
А. ШУЛИМОВ.

Колгосп імені Леніна,
Світг.оводський район.

Намітки є.
За роботу!
Коли

виборні

почалися

звітно-

комсомольські

збори, молоді міліціонери

не

зможе

взяти участі член

ВЛКСМ

знали: в них

операційний карного роз
шуку Володимир

Подви-

женко, оскільки

виконує

важливе завдання.
...Добою раніше Воло
димир Подвиженко разом
із старшим товаришем по
службі М. І. Дем’яненком знаходились за кіль
ка сотень кілометрів від
Знам’янки. А все почалось
із того, що о 20.30 в чер
говій частині міськрайонного відділу внутрішніх
справ пролунав різкий те
лефонний дзвінок. За до
помогою до міліції звер
талася мешканка райцент
ру. Кілька годин тому її
обікрали:
пропало два
перстені, одна обручка і
сто карбованців. На місці
крадіжки В. Подвиженко і

комсомольської організа
ції підрозділу) не допу
щено жодного порушення
громадського порядку. До
речі, Б. Дмитрієву за від
мінну службу оголошено
подяку Міністерства внут
рішніх справ УРСР.
Добре зарекомендува
ли себе в міліції за корот
кий період комсомольці
Сергій Кобець, Василь Іва
нов, Сергій Бойко. Депу
татом сільської Ради обра
ли колгоспники села Пет
рового молодого міліціо
нера Володимира Рвачова.
Можна було б чимало
говорити про успіхи і за
слуги. Але на зборах біль
ше уваги приділялось ще
не вирішеним питанням,
недолікам в службі. Про
внесок кожного комсо
мольця в боротьбу з пи
яцтвом на зборах зав’яза
лась предметна розмова.
Від початку літа співро
бітники райвідділу прочи
тали населенню близько
400 лекцій на антиалко
гольну тематику, брали
участь у партійних, комсо
мольських, профспілкових
зборах, сходах трудових
колективів.
Особливу турботу вияв
ляли комсомольці профі
лактиці правопорушень се
ред неповнолітніх. У шко
лах, профтехучилищах ді
ють загони юних дзержинців. Знам’янські державтоінспектори -ведуть шеф
ство над юними інспекто
рами руху, які в обласних
змаганнях займають веду
чі місця.

В КОМСОМОЛІ
М. І. Дем’яненко прискіп
ливо вивчили обстановку і
по гарячих слідах Естанобили ймовірного злочин
ця. А ще через кілька го
дин якийсь Б. Рахманов,
уродженець
Марійської
АРСР, особа без визначе
ного місця роботи, був
затриманий в одному з ра
йонів міста Києва.,.
— Ми не виробляєм ма
теріальних цінностей, але
ми стоїмо на охороні їх,
на сторожі законних інте
ресів радянських людей,
забезпечуємо людям спо
кійний відпочинок після
трудового дня, — сказав
у звітній доповіді секре
тар комітету комсомолу
Олександр Колесников, —
Наші комсомольці відда
ють свої знання, досвід,
справі зміцнення правопо
рядку, посиленню бороть
би з правопорушниками.
У підрозділі оператив
ного реагування служать
молоді комуністи Юрій
Фуртак і Віктор Дмитрієв.
За звітний період на мар
шрутах патрулювання комсол<ольських
активістів
(Юрій — редактор «Ком
сомольського прожекто
ра», Віктор — секретар

Нині в Знам’янському
районі працює 5 опера
тивних
комсомольських
загонів дружинників. Мо
лоді співробітники відділу
вирішили взяти під свій
контроль конкретну шко
лу, клас, працювати в гу
щі підлітків, відповідальні
за доручені ділянки звіту
ватимуть
на засіданнях
комітету комсомолу

На зборах серйозне го
ворилось про підвищення
професійної майстерності,
поліпшення
самоосвіти,
народження й поширення
цінних починів. Так, моло
ді охоронці правопорядку
на зборах вирішили під
тримати ініціативу комсо
мольців відділу позаві
домчої охорони: відпра
цювати три дні на благо
устрої рідного міста. Йшла
мова г.ро вдосконалення
політичних диспутів, політінформацій, лекцій, кра
щу організацію
Ленін
ського заліку.
Про кілька починів го
ворили молоді міліціоне
ри Знам’янського міськрайвідділу
внутрішніх
справ на звітно-виборних
комсомольських
зборах.
Але виступити з почином,
підтримати його — то ли
ше добрий початок. Як їх
буде втілено в конкретні
справи? Час покаже.
В. КАРПЕНКО.

2 crop.

«Молодий
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ГІРНИЧОЗБ АГАЧУВАЛЬНИЙ БУДЕ!
Хороше повертатися до друзів. Імрих
Глухань, водій «Татри», попрацювавши
на спорудженні міжнародного газопрово
ду «Союз*, зрадів, коли дізнався, що їх
нє народне підприємство «Гутнє ставби»
візьме участь у новому інтернаціональ
ному будізництві на території
Радян
ського Союзу — Криворізького гірничозбагачувального
комбінату окислених
руд. Почав збиратися в дорогу.

Інтернаціональний колектив почав пра
цювати па спорудженні Криворізького
гірннчозбагачува.тьного комбінату окис
лених руд у місії До.шнськііі, До голов
них об'єктів черга ще не дійшла. Поки
що радянські механізатори готують там
будманданчпк: вивозять родючий грунт
на поле, кладуть під’їзні шляхи. Буді
вельники із братніх країн у цей час На
лагоджуватимуть свій побут — адже по
переду зима. 1 все-таки можна вважати,
шо велике будівництво з цього моменту
взяло старт.
Що тут народжується?

І ось Дол.чнська. Велика колона ван
тажних машин, прикрашених прапорами
Чехословацької Соціалістичної Республі
ки та СРСР, прибула на майдан, де не
забаром виросте селище Маяк. Імрих
Глухань, механік ІОліус Машлен, дирек
тор підприємства Ян Франта вдруге при
ступають до роботи па .емлі Країни Рад.
Ще цікавіше ж іншим чехословацьким
будівельникам, які прибули сюди вперше.
Але працюють воші звично. Того ж дня
уже були обладнані кілька будинків та
бору.
А невдовзі сюди прибув загін робітни
ків із Німецької Демократичної Респуб
ліки — і Маяк почав рости. Йому ще
рости й рости — тут мають поселитися
будівельники із -Соціалістичної Республі
ки Румунії та \ горської Народної Рес
публіки.

Скільки існує Криворізький залізоруд
ний басейн, руда із вмістом заліза до ЗО
процентів вважалась непридатною
для
дальшої переробки. Гірники зсипали її у
□ ідвали і йшли далі, до багатих покладів.
І ось протягом десятиліть біля кар'єрів
Південного та Новокриворізького гірничозбагачувального комбінатів нагромади
лось більше трьох мільярдів тонн цієї
«породи», або точніше, окисленої руди.

Проте потреби сучасної металургії в
сировині зростають. 1 ось розвиток тех
нічної думки зробив можливим переро
бити ці відвали. Тим більше, що окисле
на руда продовжує надходити на-гора.
Минулого року було ухвалено рішення

нобудува і а тут і ірнпчозбагачува лі.ішй
комбінат.
Він працюватиме па металургію брат
ніх країн. Переробляючи 26,4 мільйона
тонн сирої руди, комбінат випускатиме
9,68 мільйона топи залізорудного кон
центрату. Його продукція — спечені ока
тішії
піде в домни Кривого Рога,
Остравп, Кішенмоттеніптадта, Г алаца,
Мішкольця і Дунауйвароша.
Перша черга будівництва повніша бу
ти завершена у 1990 році. Кожна країна
має спорудити для комбінату готові
об’єкти «під ключ». Чехословацькі друзі,
наприклад, будуватимуть об’єкти збага
чувальної фабрики, німецькі спеціаліст
їй — дробильну фабрику, будівельники
із Румунії - цех по виробництву окатишів.
І всі споруджуватимуть житло, дитсад
ки. школи. Адже райцентр Долинсьиа
до кінця будівництва повинен збільши
тись майже удвоє. Проект передбачає
комплексний розвиток міста. Планується
спорудити усі необхідні для життя, ро
боти підприємства
і установи.
Місто
одержить природний газ, воду, каналіза
цію, дороги. Забудова буде вестися дев’я
типоверховими будинками як у межах
міста, так і на вільних майданчиках.

Внссдк нашої країни у будівництво
цього гігаита найбільший — півмільярда
карбованців. Цс вартість інженерних
споруд, комунікацій, житла. У минулій
п’ятирічці було споруджено залізницю
волинська ■ Помічна, яка скоротить
шлях продукції майбутнього комбінату
до південних кордонів країни. Зараз бу
дівельники тресту «Кіровоградводбуд»
ведуть канал Дніпро—Інгулець,
а са
ме дніпровську воду одержать долішські
металурги. Воші ж будуть користувати
ся електроенергією, яку вироблятиме І1ІВдепио-Ji країиська ЛЕС. Па міжнародну
будову уже працює. Країна Рад.
Зараз, на рівніші степу — тільки лю
ди і техніка. її щодня ставатиме більше.
Незабаром сюди прибудуть посланці ін
ших кр.тїіі-учасшщь. І треба мати уяву,
щоб побачити корпуси величезної о ком
бінату. захопитися його розмахом, усві
домити економічний результат від між
народного с 11 і в р об і т ш і цт в а бу д і ве л ш 111 кін. Але Один ефект уже видно. І ількн
соціалістична інтеграція розвинутих кра
їн дозволяє так раціонально використо
вувати багатства природи і пускати па
користь те, що раніше вважалось не
потрібними відходами. Це —’ турбота про
майбутнє народів. Значить, нащадкам
залишиться більше цінних копалин.
5. МИХАЙЛОВ.
м. Долинська — Кіровоград.

тори. Серед них Л. Толстой, Ж. Берн, С. Танєєв та
інші.

ЕСПЕРАНТОМОВА ДРУЖБИ
Тим, хто
захоплюється
значенням іноземних мов
і різними лінгвістичними
проблемами, хто б хотів
мати друзів в різних краї
нах світу,
вільно читати
технічну і науково-попу
лярну літературу, я можу
дати
пораду:
вивчайте
міжнародну мову есперан
то, курси якої діють при
обласній бібліотеці імені
Н. К. Крупської.
Ця мова з 1987 році від
значатиме віковий юзілей.
Серйозно захоплювались
есперанто видатні діячі
науки і культури минуло
го, письменники, компози

Легка і красива моза
есперанто, в основі
якої
лежить всього шістнадцять
граматичних правил,
ви
вчається в найкоротший
строк. Заняття на курсах
тривають близько п’яти
місяців. Вчаться тут стар
шокласники, студенти, ро
бітники, службовці. Занят
тя проводить А. А. Кернер,
автор одного з перших в
країні підручників з еспе
ранто. До речі, недавно
він з групою учнів повер
нувся з Полтави, де про
ходив
республіканський
зліт есперантистів.
Міжнародна мова еспе
ранто
пропагує
ідею
дружби, миру, інтернаціо
налізму. Хочете в цьому
переконатися? Ідіть на кур
си есперанто!

О. САНЖАРА.
м. Кіровоград.

Дн, ми Зсбринчани отримали в своє розпорядження
чудово орнаментований декоративною плиткою дво
поверховий універмаг «Бобринець». Саме таким гар
ним. яи і нова торговельна споруда, бачать у майбут
ньому мешканці райцентру своє місто, яке в останній
п'ятирічці збагатилося цілим рядом нових житлових
і промислових забудов.
Фото М. САВЕНКА,

НАЗУСТРІЧ СВЯТУ книги
З 22 по 29 жовтня в на
шій країні проходитиме
Тиждень молодіжної кни
ги. Проведення Всесоюз
них ти-жніз уже стало доб
рою традицією, їх з нетер
пінням чекають читачі, то
му що це — зустрічі з
письменниками і поетами,
з героями улюблених книг
молоді. Це дні відкритих
дзеоей
у
бібліотеках,
можливість обговорити з
товаришами
твори,
які
особлизо сподобались, і
багато інших цікавих за
ходів.
У цьому році Тиждень
книги присвячено Дню на
родження комсомолу, і
прозодиться він з єдино
му
комплексі програми
підготовки до XXVII з’їзду
КПРС.
Активну участь
в під
готовці і проведенні Тиж
ня книги бере юнацька
бібліотека
імені О. Бойченка. Читачіз бібліотеки
чекають зустрічі з редак
торами молодіжних серій
.Бібліотека юнацтва», «Евріка», «ЖЗЛ», «Закон про

мене, мені про закон» видазництза «Молода гвар
дія»,
участь у
диспуті
«Якою я бачу школу май
бутнього». Для юних гро
мадян буде влаштовано
свято вручення паспортів.
Початкові знання про ро
боту з книгою читач отри
має в День
бібліографії
«Твій порадник книга». До
уваги читачів озвучена ви
ставка «Молодь і НТР».
Питання особистого тру
дового внеску в п’ятирічку будуть обговорені на
вечорі-діалозі з молоди
ми передовиками праці.
В день закриття Тижня
в будинку культури імені
Жовтня прозвучить
літе
ратурно-музична
компо
зиція
«Комсомол — не
просто вік, комсомол --моя доля».
Чекаємо вас, друзі, в
нашій бібліотеці.

М. СМИРНОВА,
завідуюча відділом лі
тератури й мистецтва
бібліотеки імені О. Бойченкз.

Є
ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

ЛИСТ У РЕДАКЦІЮ

ЧОМУ ТАК?
Шановна редакціє!
Хочу поділитися тими по
чуттями, які нерідко вини
кають у душі при відвіданні
наших торговельних закла
дів. В магазинах промисло
вих я буваю не часто, але
тоді, коли буваю, виходжу з
них рідко коли в хорошому
настрої. А після останніх
відвідин «Туриста», що біля
центрального
колгоспного
ринку в Кіровограді, вирі
шив взятися за перо.
На другом}' поверсі у від
ділі спортивних костюмів,
курток, іншого верхнього
одягу надивився я собі вель
ветові джинси. Гарно поши
ті, за сучасною модою. Ці
па — 65 карбованців. Пі
дійшов з ними до касира, бо
нікого більше у відділі не
було. Молода, симпатична
дівчина. її обступили коло
каси дві подружки — про
щось жваво бесідували.
— Хочу приміряти покуп
ку, — сказав я їй, показую
чи вельветові джинси.
Дівчина, здалось мені, не
почула і я повторив другий
раз. Але коли вона стрель
нула на мене своїм погля
дом, я зрозумів: прохання
моє вона чула. 1 ще чогось
недобре стало па душі. Ще
вона нічого й не сказала, а
в мене душа заскімлила. Бу
ває ж так?
— Хто цс приміряє спор
тивний одяг? — її очі диви
лись на мопс зверхньо, не
добре дивились. .
— Але ж це не спортив
ний. Цс — вельветові джин
си...
— Пора, мабуть, знати
свій розмір.
— Розміри не в усіх това
рів одинакові: па різних
фабриках різні й мірки...
Я не знав, як довести їй,
що не можу я брати покуп
ку 'за 65 карбованців, не
примірявши її. Та її не хо
тіла вона мене слухати—до
неї знову обізвались її по
други.
— Слухайте, дівчино, ме
ні треба приміряти джинси!..
Вона знову оДлучнлась
від розмови:
— Хіба не видно, що в
нас примірочна без занавіс
ки?

— Але чому?
— Чому, чому... Крадуть.
Ці джинси коштують 65 кар
бованців. Ви за мене буде
те платити?
Примірочна блищала на
мене з кутка трьома своїми
яскравими дзеркалами.
Я повішав джинси назад
і пішов шукати завідуючу
магазином. В мене тремтіли
руки і голос, коли я переда
вав їй пашу розмову. Я вже
знав, що джинси я не буду
купувати, що може не ско
ро я взагалі наважусь зайти
в цей магазин, але не поки
дала мене думка — чому
так ведеться? Я« це за при
лавок ставлять таких исдоорозичлпвііх, бездушних і
злих людей (інакших слів я
не знаходжу)? Та й, врешті,
мене образили: не тільки
небажанням обслужити по
купця, безцеремонними від
повідями, а й потенційно за
підозрили в злодійстві.
Завідуюча вислухала ме
не не перебиваючи. Потім
байдуже сказала:
— Якщо вам так дуже
треба, то приміряйте ось у
підсобному приміщенні...
...Уже минуло кілька тиж
нів після того прикрого ви
падку, а ще й досі бачу ту
дівчпну-каспра... 1 щоразу,
згадуючи той випадок, за
питую себе — чому він не
йде мені з голови, чому так
щоразу тривожно стає на
душі? Запитую і не знаход
жу відповіді.
м. КИСЕЛЕНКО,
житель м. Кіровограда.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Споді
ваємось, що лист М. Кнсе-

ленка не залишиться без ува
ги. Думаємо, що в розмові
про культуру обслуговуван

ня візьмуть участь не тільки
покупці, а й працівники тор

гівлі, сфери побутового об
слуговування. Чекаємо

ва

ших відгуків, шановні

чи

тачі.

Мешканці провулку Комсомольського з міста Олек
сандрії скаржились до редакції, що припинено подачу
води до будинків, в яких проживають старі, інвалі
ди, які не можуть ходити за водою за 400 /летрів від
будийку. Не раз мешканці звертались у відділ кому
нального господарства міськвиконкому, але все без
результатів.
Редакція відправила копію листа у міську Раду
народних депутатів. Ось що відповіз перший заступ
ник голови Олександрійського міськвиконкому С. А.
Замикула:
— Під час будівництва гуртожитку радгоспом-технікумом був знесений водогін, яким подавалась вода
мешканцям провулку. Три роки тому радгосп-технікум проклав тимчасовий трубопровід на незначній
глибині, що не відповідає вимогам. Взимку вода тру
бопроводом не подавалась, оскільки
промерзала
земля.
Управління водопровідно-каналізаційного госпо
дарства міськвиконкому дало розпорядження радгоспу-технікуму за № 1114/03 від 29 травня 1985 року
вжити заходи для заміни трубопроводу й передати
його на баланс управління.
Виконання роботи знаходиться на контролі у міськ
виконкомі.

«КОЛИ ж
НАСТУПИТЬ
ПІВНІЧНЕ
СЯЙВО?»
Під таким
заголовком
15 серпня цього року була
опублікована критична ко
респонденція про незадо
вільну роботу телеграфнотелефонної станції п місті
Кіровограді. Редакція от
римала відповідь від на
чальника обласного вироб
ничо-технічного управлін
ня зв’язну М. 1. Канцедала:
Репліку
«Молодого
комунара» було заслухано
на розширеному засіданні
керівників
управління і
працівників телеграфно-те
лефонної станції. Дійсно,
на Кіровоградській тслеграгрно-тслефонній станції
різко зросла кількість по
шкоджень, зросла й трива
лість ремонту.
ппУ2ЛИкликано багатьма
причинами: несвоєчасним
проведенням профілактич
них робіт на кабельних лі
ніях.
низьким доглядом
технічними працівниками
устаткування і ліній зв’яз-

Робота місьної телефон
ної мереж! м. Кіровограда
обговорювалась на нараді
?о’рокуННЛ 10 ЧЄРвНП *АЬ°За незадовільне
збері
гання обладнання телефон
”°г° за язну- Формальне■ І
листи ?СНЄ реагування на
листи і заяви трудпших
наказом по управлінню^іа
пальнику ТТС Ю
Помпі
Г А Лп“м°Му
‘нжекеровІ
’

ЛОНЦЮ ОГОЛОШОНО СУ-

«Сік премій

Й "велено
за другий і

третій квартали нинішньо
го рону.
За зволікання вчасного
ремонту за листами меш
канців міста,
відсутність
контролю за роботою те
леграфно-телефонної стан
ції головному
інженерові
обласного управління В. А.
Кальченку оголошено до
гану, начальникові служ
би міського і сільського
телефонного зв’язку В. Д.
Латушкіну — сувору до
гану.
;
Керівництво
обласного
виробничо-технічного
уп
равління зв’язну намітило
конкретні заходи технічної
допомоги ТТС.

«РОЗСОХЛАСЯ

Діжка...»
іак називався рейдовий
матеріал, опублікований 4
липня цього року, в якому
критикувались овочеві ба
зи Олександрійської райсноживспілки за зволікан
ня з підготовкою їх до
овочевого сезону.
Про вжиті заходи редак
цію повідомляє голова
правління
Олександрій
ської’
райспожнвепілки
М. І. Семко:
— Овочеві бази заготі
вельної контори своєчасно
підготувались до прийому
овочів і фруктів врожаю
1985 року. Проведено по
точний ремонт приміщень,
побілені й пофарбовані бу
дівлі, полагоджено устат
кування, заготовлено не
обхідну кількість тари.
Овочі іі фрукти, що над
ходять Із колгоспів і рад
госпів, нині приймаються
Корнетівською й Пантаїв*
ською овочевими базами-

ж
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«Молодий

ГЕРОЇВ

НАШИХ
і

ІМЕНА

ДНІ,

і яких
І

ЗАБУТИ
У дні 40-річчя Великої
Перемоги Іван Гаврилович
Євплов
відзначив своє
65-річчи. Уродженець села
Дмитрівни
Зна.м'япськоІ го району, вій впродовж
16 років живе і працює в
Ростові-на-Доііу.
днями
зустрівся з ним. Привітне,
усміхнене обличчя, гарна,
непокірна, сива шевелюра.
Па грудях — Золота Зір
ка Героя Радянського Со
І
юзу.
— Приїхав па кілька
днів до рідних, а планів
так багато, що навіть не
знаю, чи впораюся. Завтра
йти на зустріч з школяра
ми. 1, чесно кажучи, хвикупоіося, адже — рідне се
ло, знайомі люди, дорогі
серцю місця...
У 19-10 році комсомолець
Іван Євплов закінчив Шамівськин сільськогосподар
ський технікум (тепер тут
Дмптрівське СІГГУ №39).
Велика Вітчизняна війна
і»
застала його курсантом
Одеського піхотного учи
лища. Перший бій моло
дий комвзводу прийняв на
території Калініиської об
ласті. Там же був тяжко
поранений. Після госпіта
лю визволяв міста і села
і»
України. Знову поранен
ня. Далі бої па Одещині,
в Молдавії. Війну закін
чив у Берліні, штурмував
рейхстаг. Почав війну комапдиром взводу, а закін
чив командиром батальйо
і
ну, майором. Героєм Ра
дянського Союзу.
...Дим виїдав очі. Ворог
зосередив вогневі точки
серед руїн. Подавити ті
точки було нелегко. 1 ось
попереду в клубках диму
і вогню замайоріло черво
не полотнище. Гам був і
комбат Євплов. Про тон
останній, вирішальний бій
Іван Гаврилович згадує:
— Довелося брати кожен ’поверх папівзруїшованого будинку, де засіли
німці. Кілька годнії ви
снажливого бою і всього
дссяток-два метрів заво
йованої території. 'І а зате
якої! Шлях до наступу бу-

Є

.10 відкрито. Берлін упав.
Зашггую у Героя:
— А який з днів Вели
кої Вітчизняної запам’я
тався Вам найбільше?
Трохи помовчавши, він
сказав:
— Мабуть,
8 травня
1945-го. А ще 31 травня,
коли вийшов Указ Прези
дії Верховної Ради СРСР
про присвоєння мені і ще
трьом бійцям мого батальнону звання Героя Радян
ського Союзу.
То за подвиг на Шпрсє.
Під час форсування річки
ного батальйон знищив
більше 150 фашистів, і і
автомашин, дав можли
вість-піти вперед іншим
підрозділам.
1 ще додає:
— Таких днів було чи
мало: коли в 1913-му вру
чили партквиток, або в
один день одразу два ор- І
денп — Вітчизняної війни '
II ступеню і Червоної Зір
ки.
І
— Іване Гавриловичу, на
жаль, мало відомо про Ва- |
те післявоєнне життя...
— 19-19 року закінчив ■
Військову академію імені і
М. В. Фрунзе і двадцять і
років ніс службу па Дале
кому Сході: був на штаб- І
пій і викладацькій роботі, і
командував полком... Із
Збройних Сил увільнився І
• за станом здоров'я, в зван- ;
ні полковника. Тепер жп- І
ву в Ростові-на-Дону. Моя І
дружина, син і дочка пра
цюють лікарями. Працюю
і я — начальник відділу
кадрів виробничого об'єд
нання м’ясної промисло
вості. Люблю місто на До
ну. Особливо часто буваю
па широких донських бе
регах ранньої весни і во
сени. Стою, вдихаю на
повні груди прохолоду ле
гендарної ріки і здається,
що я — на березі тихого
Інгульця, у рідній Дмит
рівні... Тягне в рідні місця.
Ось цієї осені не втримав
ся, приїхав...
О. РЯБОШАПКА.
м. Знам’янка.

Зустрічі воїнів Кірово
градського
гарнізону з
Героями Радянського Со
юзу В. О. Верхоланцевим, М. Ю. Єрещенком
вже стали традиційними.
А на цей раз до них при
йшов колишній фронто
вик, який гордиться прос
тим і високим званням—
гвардійця. Це — старшина

комунар»

шина Грекул разом з свої
ми бойовими побратима
ми щодня відбивав по
п'ять—шість атак. Ось фа
шисти оточують роту. Ще
кілька хвилин і кільце
замкнеться. Тоді разом з
лейтенантом
Федором
Горбанем він бере зв’яз
ки гранат і повзе з саме
пекло — до виярка, де
найбільше
гітлерівців.
Тим часом товариші вда
ють, що контратакують, а
Грекул скочується з вигірка і вражає з саму гу
щу наступаючих фашистів.
До такого він уже звик.
І коли ворожі танки пра
сують наші окопи, жах —
ревуть над головою мотори, ляскають траки, а газолін чадить, аж паморочно.
Присипало тебе
землею, і ти безпомічний.
Огак можна й не виповзти
з-під землі, яка майже на
метр прикрила солдата.
Отоді й з'явились на його

З стор.
шився живим у тому куолі
вогню гвардієць Грекул.
Але мить була для рятунку — рота прорвалась,
розширюючи плацдарм.
Його однополчани, да
лекосхідники, тоді
гово
рили:
— Легше
пройти
до
океану, аніж через цю ву
лицю, яка вся простріля
на роєм куль.
А Грекулу в цей час на
каз:
— Перевести військово
го кореспондента до бу
динку,
який утримують
узбек Камаєв, ленінгра
дець Гіономарьов, удмурт
Іванов. То справжні герої.
І про них має знати весь
фронт, вся країна. З вами
іде поет Симонов.
Провів, знайшов єдину
щілину в тому полум'ї,
прикриваючи грудьми вій
ськового
кореспондента,
який через кілька днів на
писав відому поему «Син

Ще більше щеміло його
серце, коли йшли в розвідку з боєм через смоленське село Уткіно. Ось
уже крайня хата, ось уже
ліс. Фашисти тікають, і їм
за будь-яку ціну треба пе

ки і видушувала аж з сер
ця:
— Діточки мої, соколя
та рідненькі!
Та й нагнулась над цям- Я
риною — там, в криниц1, 1
було четверо її синочків, ■
яких кинули у воду від- 1
ступаючі есесівці.
— Взвод вперед! — ко- ■
мандує Грекул. — Я зали ■
шаюсь
прикривати
вас.
Наспрізді ж зупинився б;
ля криниці і поч<аз спуска
тися по мотузці до аод>.
Через кілька хзилин пе
ред матір ю лежа».о -ш.
веро її дітей — двзє Жи
вих. їх зрятузаз стари.-.-.є
Грекул...
про есе це В.и г.е м.О..-. • і
розповідати виразне.
гШ І
очі
нагортається
см. з
пелена — фронтовик пла- '
че:
— Я думав, гіе виїрл.. с.
моє серце. А воно СТО,гарячим каменем, палилось ненавистю. Ми йшл-і я
знову в те пекло, щоо до І
канати ненависного
х-зр я
цизяку.
І вже згадує Стал.нгр- , з
в якому був через І оре
9
літ.
— Я йшов ДО 002..... -_ ■
що над Волгою, і про
«
тав на дощечці на груд1
молодої жінки: «Хто зкаь |
політрука Тютюнова.». ю І
— дочка нашого доро. с е |
комісара, і я кинувся де З
неї, МОВ ДО рідно. ДНІ И а
ни: «Я бачив
комуніста ’
ГІорфирія Тютюнова. Він л
вів нас в переможну ата- !
ку і...».
Іван Степанович роєг.о і
вів триста першу історію 2
про сталінградців, з яки 1
ми відстоював кожей метр З
землі, на яку ісипались
бомби і снаряди, Колишопустиз
ній
фронтовик
свою зовсім білу
голову
на груди, на яких виблис
кували ордени і медалі, •
тихо доказав:
— Все минулось. Час
загоїв рани. Але роки не
зметуть
гарячу
пам'ять
про тих, кого вже немає
серед нас. То треба жити
й за них. Так жити,
щоб
не
весь світ позаздрив
шій вірі і правді, І силі
нашій, котра не дасть спалахнути новому полум ю.

ретнути дорогу. Аж поба
чили біля цямрини жінку,
котра знімала до неба ру

На
знімну:
гвардії
старшина у відставці І. С.
ГРЕКУЛ.

СТАРШИНА
ГРЕКУЛ
у відставці Іван Степано
вич Грекул, котрому
виповнилося сімдесят
* * *
Його запитують:
— А чим ви тепер займаєтесь?
— Шукаю живих і ти
хто пішов у безсмертя.
— Це ж як?
— Минулого тижня, ска
жімо,
я отримав сорок
сім листів — від матерів
загиблих
солдатів,
від
вдів, від синів і дочок од
нополчан. Всі запитують:
де, коли, як йшов в остан
ню атаку наш рідний, до
рогий,
незабутній? Про
кого знаю, пишу одразу.
А якщо щось мені невідо
ме, починаю пошук — пи
шу колишнім фронтови
кам,
командирам роти,
батальйонів, надсилаю лис
ти в архівні установи, му
зеї. Уже знайшов більше
трьохсот.
Юнаки
дивляться
на
його збілілу голову і зно
ву перепитують:
— Горе у вас, мабуть,
велике було, коли така
густа сивина.
— Горе для всіх, Час
такий був...
Іван Степанович
почи
нає згадувати Сталінград.
Ні, йому було не’ лячно,
коли він, заступник ко
мандира взводу автомат
ників 3-го
стрілецького
батальйону 124-ї окремої
стрілецької дивізії
стар

голеві
вини.
А потім ще більше — це
тоді, як політрук Порфирій Тютюнов перший ки
нувся в атаку, фашисти
відсікли роту і зцурували
ЙОГО КОЙЮЧИМ Дротом, по
вісили на стовпі вниз го
ловою. Чекали, що рота
неодмінно прийде на ви
ручку комуністу Тютюнову
і тоді вони її знищать. А
політрук командує:
— Стояти. Я один нічого
не вартий. Збережіть себе.
І тоді поповз вперед
багнюкою,
перемішаною
з снігом, Іван Грекул. Ку
лі вищали над його голо
вою. А він, ніби орав го
ловою землю. — вперед.
Страшенний вибух стру
сонув землю. Дивом зали-

І

полку». | Ірозіз і повер
нувся назад. І Костянтин
Симоноз тоді сказав ко
місару бригади Володими
ру Олександровичу Грекозу:
— Це неймовірно, Його
кулі минають. Бо він їх не
боїться. От з такими ніколи не впаде Сталінград.
...Молоді воїни уважно
слухають фронтовика.
— А вам завжди щасти
ло? Чи інколи не вдавало
ся до кінця виконати на
каз? — знову запитують.
— Двічі не змогли вико
нати іак, як хотілось.
І знову спогад.
Перший раз він повер
нувся з групою бійців і
доповів полковнику:
— Будинок, з-за якого
б'є їхній міномет, ми не
підірвали.
— Як? Через вас же
покладуть голови
сотні.
До трибуналу!
— Там, в підвалі, під бу
динком, жінка з трьома
діточками. Оглухла, онімі
ла, розуму позбулась. А
діточки плачуть.
І мовив тоді полкозник:
— Атакувати всією ро
тою. Дітей врятувати. Пе
редню групу веде Ірекул.
■— Єсть вести! — вигук
нув старшина. Та так, ніби
його посилали не в пекло,
а в увільнення...

М. ВІНЦЕВИЙ.

Однодумці з «Червоної гвоздики»

Учні сметанівської восьмирічної школи Онуфріївсьного району постійно ведуть

значну пошунову роботу. Підтримують зв’язки з

воїнами, які визволяли село

ві/

німецько-фашистських загарбників. Військові реліквії, листи-спогади фронтовиків

виховують у школярів патріотизм, любов до Батьківщини, до тих,
мир і свободу.
н з знімку:

хто

відстояв

старша піонервожата Людмила ТАНАСІЕНКО разом із слідопи-

тами розбирають чергову пошту.
Фотр М. САВЕНКА.

Двічі па тиждень в ле
нінській кімнаті Добрянської середньої школи зби
раються члени клубу ін
тернаціональної
дружби
«Червона гвоздика», яким
керує
вчителька фран
цузької мови Л. Лісойвап.
Гут кожному знайдеться
справа до душі. Плідно,
наприклад, працює секція
«Пошта дружби». Кідівці
дають відповіді на листи
піонерів із Чсчено-Інгушстії, школярів із Ашхабада,
кідівців-харків’яи. З петерпінням чекають иашпх
повідомлень і в СЄЛПІЦІ
ГІовса, що в Чехословаччииі. 18 років триває з ними
листування. Пе одне поко
ління добряпськпх школя
рів має щирих друзів на
території Чехії. Обмін кни
гами, маркамй, сувеніра
ми, щира зацікавленість
справами один одного.
А ось лист з братньої
Болгарії. Члени клубу ін
тернаціональної
дружби
Буднику
піонерів міста
Софії просять розповісти

про учасників Великої Віт
чизняної війни, котрі виз
воляли народи Європи і
їхню країну від фашист
ської навали. Тож і від
правили в НРБ оповідан
ня про подвиги ветераніводноссльчап П. Могили,
Т. Щербаня, М. Іванова,
П. Долгова, Г. Карасьова.
ІІадозго залишиться в
серцях сивоголових вете
ранів згадка про тема
тичний вечір «Пам'ятаємо
тих, хто легендою овія
ний». У напруженій тиші
залу срібним дзвіночком
звучав голос ведучої: «Ря
довий Петро Долгов!». У
відповідь лупає схвильо
ване. але по-військовому
чітке — «Я>. У першому
ряду зводиться невисокий
па зріст чоловік, його гру
ди прикрашає орден Сла
ви.
— Молодший лейтенант
Микола Іванов!
- Я...
1 ось всі вони, намагаю
чись но-моло дечому роз
правити плечі, скину ги із

до отчої
СЛАВИ

себе шпини тягар років,,
вишикувались перед одно
сельчанами. Зал, стоячи,
вітав героїв...
Неабияке враження спра
вило іі-ч присутніх і від
крите засідання клубу, що
мало назву .Хатпнь, моя
Хатниь
Продовженням цього за
ходу став урок мужності
«Непереможна, легеидар
на». Чотири сторінки істщ
рії Радянської Армії перегорпулп учасники, проілюстрували -казане 110
етичними рядками.
Нині перед членами клу
гвоздика»
бу «Червона
стоїгь ще одне важливе
завдання. Наші друзі
міста Добрянкп Пензе»
ської області просять зро
невеликий екскурс
бити
вглиб років — розповісти
про історію заснування
села Добрянка, перепекти
ви його розвитку, про ЙОГО
людей.
Я. ЧОБОТАР.
Вільшанський район.

1

4 стор.

«Молодий

ко му нар » - --------------------------------------- 17 жовтня 1985 року------ —
«ЗАКАРПАТТЯ» —
«ЗІРКА» — 4:3

24 вересня по 1 жовтня
найпопулярніше питан
ня на київських вулицях;
як проїхати в республікан
11 ський Будинок кіно? Тут
проходив XI фестиваль те
левізійних фільмів. Між
іншим, фільми демонстру
||
валися по програмі Укра
їнського телебачення, та
хто ж відмовиться від та
кої можливості — посиді
ти в зручних кріслах чис
ленних фойє Будинку кіно
перед телевізором чи, мож
І' ливо, навіть зустрітися з
І відомими майстрами теат
ру, кіно, які брали участь
у створенні телевізійних
фільмів, а потім з друзями
за чашечкою кави обгово-
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У першому колі фі
нальних змагань кірово.
грядці па своєму полі по.
ступилися ужгородським
футболістам (1:2). То:«
зрозумілим було праг
нення наших земляків
взяти реванш за пораз
ку. На жаль, цс не вда
лося. У напружені)! бо
ротьбі господарі поля віїрвали перемогу — 4:3.
Це перша поразка «Зір.
кн<> У другому колі фі
нальних змагань.
Рахунок матчу знову
підтвердив як високий
атакуючий потенціал лаД
шої команди, так і
верту слабкість захист
редутів. Особливо турені
проблема воротаря.
Наступний тур — сьо
годні. «Зірка» у Червін
цях зустрінеться з міс
цевою «Буїібвиноіок

ного Головнокомандуван менти давніх ліг переплі
ня, Генерального штабу таються з розповіддю про
Червоної Армії, командую комсомольсько - молодіж
чих фронтами
знайшла ну бригаду, яку очолює
відображення у фільмі в Олександр
Царевський,
численних документах і ініціатор почину «50-річчю
спогадах видатних полко стахановського руху — 50
водців Г. К. Жукова, О. М. ударних вахт».
Василсвського, К. К. РокоНе тільки розповісти, а
совського, І. X. Баграмяна, й переглянути всі фільми
А. 1. Єременка.
фестивалю було неможли
Фільм «Грізне літо» де во. І тому велика надія на
монструвався 25 вересня,
в той же день глядачі ху телебачення, яке час від
дожніх телефільмів могли часу буде повертатися до
подивитися
ленфільмів- фільмів, що прикрашали
екран XI
ську стрічку «Прийдешньо фестивальний
му віку», створену за мо Всесоюзного.
тивами твору Г. Маркова.
На закінчення кілька міВ центрі розповіді образ ні-інтерв’ю з учасниками
молодого секретаря Синє- фестивалю.

ритії побачене. 138 фільмів
було представлено на кон
курс фестивалю Держкомітетамн по телебаченню і
радіомовленню .всіх союз
них республік, рядом ко
мітетів РРФСР. творчим
об’єднанням «Екран», кі
ностудіями країни, які зні
мають фільми для теле
бачення. Серед них доку
ментальні, художні, му
зичні і дитячі фільми. В
рамках фестивалю було
показано 15 фільмів поза
конкурсом. Серед учасни
ків фестивалю багато ві
домих діячів мистецтва,
зокрема Герой Соціаліс
тичної Праці, народний
артист СРСР Дмитро Гнатюк (голова жюрі музич
них телефільмів), народна
артистка СРСР Ада Роговцева, відомі кінорежисе
ри 10. Чулюкіп (голова
жюрі художніх телефіль
мів), М. Мащсико, кори
фей українського радян
ського кіно Т. В. Левчук,
актори, режисери, операто
ри, сценаристи. Цікавою і
насиченою була програма
фестивалю. Це не тільки
перегляд конкурсних стрі
чок — не спілкування, бе
сіди, знайомства. Та, зви
чайно, найголовніше — це
фестивальний екран, філь
ми, більшість із яких хоч і
не стала лауреатами, але
честь демонструватися на
фестивалі свідчить про їх
значимість.
Нині, коли вже відомі
призери XI Всесоюзного,
хочеться розповісти про
деякі конкурсні стрічки, і
не обов’язково такі, що
отримали нагороди.
Але почну з фільму, який
отримав
головний приз
фестивалю. Між іншим,
сумніву в тому, що «Стра
тегія
Перемоги» стане
лауреатом, не було ні в
кого.
...Чотири десятиліття ми
живемо під мирним небом.
Але події тих давніх років
не залишають нашу па
м’ять, тому, що немає в
країні сім’ї, немає людини,
доль яких не торкнулася б
війна. 40-річчя Перемоги у
Великій Вітчизняній вій
ні — історична віха в біо
графії нашої країни. Кіно
стрічка
«Грізне
літо»
(фільм 2-й із серіалу «Стра
тегія Перемоги») розпові
дає про тяжкий для нашої
країни початок війни. Ді
яльність Ставки Верхов-

гірського обкому партії
Антона Соболева — люди
ни з загостреним почуттям
сучасності, що вміє мисли
ти по-державвому, актив
но і відповідально брати
ся за вирішення великих
проблем. Роль Антона Со
болева створив
артист
10. Киселюс. що був учас
ником фестивалю. В той
же день демонструвався і
політичний фільм, створе
ний па кіностудії імені
О. М. Горького «ТАРС
уповноважений заявити»,
екранізація відомого ро
ману Ю. Ссменова. Тур
бота про завтрашній день,
боротьба за ліквідацію воєннної загрози в світі —
саме цій злободенній темі
і присвячено фільм. Ство
рений на Центральному те
лебаченні фільм «Хазяйка
дитячого будинку» розпо
відає про щедрість душі
прекрасної людніш, тала
новитого педагога Олек
сандри Іванівни Ванєєвої,
роль якої чудово зіграна
Наталією Гундарєвою. Всі
чотири фільми отримали
нагороди фестивалю. Ство
рені в різний час, вони
вже демонструвалися на
блакитних екранах і добре
відомі. Як і стрічка біло
руських кіномитців «Рудий,
чесний, закоханий», від
значена по розряду дитя
чих телефільмів, чарівна
розповідь про пригоди ли
сеняти Людвіга XIV і його
симпатичної подружки кур
чатка Тутти.У фільмі по
етично розкривається жит
тєрадісний світ дитячої
душі, якій чужі жорсто
кість і лицемірство.
Деякі фільми вперше де
монструвалися на фести
валі, і зустріч з ними ще
чекає глядачів. Ідейність,
змістовність, високий про
фесіоналізм позначили тво
ри
багатонаціонального
документального
телеві
зійного кіно: «До робітни
ків Європи і Америки»
(Український комітет), «Це
«тихе» життя в Глибоко
му» (Білоруський комітет),
■ Оленька»
(Грузинський
комітет).
...Є на Україні місто, що
носить ім’я Олексія Григо
ровича Стаханова. Про
знатного шахтаря розпові
ли українські документа
льні у фільмі, назвою
якого став рядок дуже
популярної ДО ВІЙНИ ПІС
НІ Д «Там, на шахті вупро
гільній».
Спогади
Олексія Стаханова, кадри
старої кінохроніки, доку-

За крок до перемоги.
Фото О. ІВАНОВА.
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Дмитро ГНАТЮК:—-Ме
ні як голові жюрі музич
них фільмів приємно від
значити, що на фестивалі
так по-різному і насичено
представлено музичне мис
тецтво нашої країни. Жю
рі було одностайним у ви
сокій оцінні роботи Вір
менського держкомітст у,
п ре дега в лепої
твор а м 11
•: Апуиі» (екранізацією опе
ри композитора А. Гнграияна, однією з вершин на
ціональної музики), бага
тосерійною музичною стріч
кою «Арам Хачатурян —
митець, громадянин», пів
годинним
телефільмом
«Квартет».
Юрій СОЛОМІЯ, народ- р
ний аргнСт РРФСР, вико-р
навеиь ролі Славіна в р
конкурсному фільмі «ТАРС р
уповноважений заявити»: р
— Lia жаль, я не учасник р
фестивалю. Москва, театр, І
справи... Але я дуже люб- я
лю бувати в Києві, люблю р
зустрічі з киянами, щирії- л
ми і вимогливими гляда- р
чамп. Радий, що «вирвав- р
ся» на кілька днів. Хоті- >
лось би, щоб ваш фільм (
«ТАРС уповноважений за- р
явити», який порушує такі (
важливі, наболілі питання >
людського співжиття, єно- ’ц
добався вимогливому фес-*.
тпвлльїюму жюрі.
1
(Ми вітаємо Юрія Мс- V
фодійовича і весь зйомоч- \
ний колектив
фільму Оз OG"
за-1 .
HO •piviDAJJ'
*
служсиою нагородою).
Реваз
ОДІШЕЛІДЗЕ?<
ОДІШЕЛІДЗЕ,
кінооператор Головної ре- І
дакції Грузинського теле- *
бачення: — Героїня пашо- (
го фільму «Оленька», наго- (
родженого фестивальним ,
жюрі, 85-річна селянка, .
але нам хочеться, щоб
фільм подивилось якомо
га більше молодих людей,
тому, що головна думка
звернена до них — треба
любити землю, на якій
живеш, берегти їй вірність,
бути мудрим і мужнім при
виконанні свого обов’язку.
Богдан СТУПКА, народ
ний артист УРСР, внкона-'
вець ролі Миколи Задорожиого у фільмі україн- ’
ських митців «Украдене
щастя» (приз за краще }
виконання чоловічої ролі): ’
— Приємно і почесно одержувати такий приз, хочу
вірити, що рішення жюрі
співпадає з думкою бататомільйопної тслеаудпто- *
рії. Користуючись ’ наго- <
дою, прошу передати тирий привіт молоді Кірово- *
града, з якою мені дово- •
лилось багато зустрічати-•
ся під час гастролей.
’

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКС.

«Кіровоградавшехобслуговуванш інформує
Якщо ви любите подорожувати на автомобілі, то, не вагаючись,
купуйте

І

В. ЛЕВОЧКО,
спецкор «Молодого
комунара».

Гарний, сучасний, комфортабельний — цей автомобіль був во
лодарем багатьох призів і /ледалей на міжнародних ярмарках. Вам
він теж служитиме довго, якщо ви будете дотримуватись правил
його експлуатації, своєчасно робити техогляд.
Подаємо деякі технічні дані автомобілів
«Москвич»:
потужність двигуна — 75 кінських сил;
витрата пального на 100 км шляху — 7,4 літра;
шини діагональні розраховані на 33 000 км, радіальні — на
44 000 км шляху;
ємкість бензинового баку — 46 л, що дозволяє проїхати без
дозаправлення 600 км.
Гарантійний строк служби автомобіля — 12 місяців при пробігу
до 25 000 км.
Керівники підприємств, установ, організацій!
УСІ СТАНЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «КІРОВОГРАДАВТОТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ»

ПРОДАЮТЬ
по безготівковому розрахунку
запасні части
до автомобілів і мотоциклів.
По довідки звертайтеся на адресу: м. Кіровоград, вуя.
цева, 123.
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