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На діла цікаві
запалити
ІСЛЯ

звітно-виборних

зборів комсомольці ще
П
довго не розходилися. Сек
ретар комітету комсомолу
колгоспу Олександр Єрмолаєв, спостерігаючи, як
запально про щось розмов
ляли молоді шофери гос
подарства Дем’ян Поро
шин, Олександр Гончаров.
Сергій Чураков і Анатолій
Сичов, задоволено посміх
нувся. «То добре, коли є
про шо говорити, — поду
мав. — Значить, діловою
вийшла розмова на збо
рах».
Олександр порівняно не
давно очолив комсомоль
ську організацію колгоспу,
але вже встиг, як кажуть,
увійти в курс
справи,
більш-менш вивчити кож
ного спілчанина. Останнім
часом багато чого зміни
лося на краще в житті
сільської комсом олїї.
Боєздатні комсомольські
групи в колективах авто
парку і дитячому садку.
Особливо
відзначаються
ударними справами водії.
Перебувають вовн в дале
ких рейсах чи перевозять
вантажі в межах госпо
дарства — однаково заслу
говують доброго слова за
ініціативу і професійну ви
нахідливість, енергійність
і наполегливість.
А недавно водієві Дем'япу
Порошину виявлено
високе довір’я: його прий
нято кандидатом у члени
ЦПРС. Сян потомствеишіх
хліборобів, хлопець не шу
кав мандрівних шляхів.
Його вабило рідне село, в
якому виріс і закінчив
школу. Зворушливо впли
вала на юнака натхненна
праця земляків, і вів твер
до вирішив повернутися
після армії додому, вли
тися в трудову колгоспну
сім'ю. Мрія здійснилася.
Дружина Поліпа теж при
ділі в колгоспі — вона об
ліковець другої тракторної
бригади.

Наступного
робочого
дня, коли свердлувальни
ця Галина Іщенко повер
нулася у свій четвертин
механоскладальний цех, її
тісним колом оточили ро
бітники. Молодші кому
ніст Галина 1 щепко була
делегатом обласної пар
тійної конференції, учасни
ком важливої події в жит
ті комуністів області. Агі
татор,
партгрупорг
на
дільниці Галина І щепко
працює у тісному контакті
з молоддю. Мабуть, інак
ше й не може бути, бо,сама не так давно шістнад
цятирічною дівчинкою при
йшла у виробниче об’єд
нання по сівалках «Черво
ва зірка», і осі, за плечи
ма — і досвід, і трудова
біографія. Вже й орден
Трудової Слави 111 ступе
ня засяяв па грудях.
Сьогодні
комуністів і
КОМСОМОЛЬЦІВ цеху глибо
ко хвилює питання приско
рення науково-технічного
прогресу,
впровадження
нових прогресивних техно
логій. Як депутат міської
Ради народних депутатів.

О
Дем’яна Порошина
■И-“- довго, захоплено роз
повідали і секретар пар
тійної організації Василь
Миколайович Білокіпь, і
Олександр Єрмолаєв. Роз
мова з ними, природно,
торкнулася більш широких
питань закріплення молоді
на.селі. Великий населений
пункт на березі однієї з
мальовничих заплаз Кре
менчуцького моря із спе
ціалізованим
господар
ством імені 40-річчя Жовт
ня по веденню вівчарства,
молочнотоварною фермою,
двома тракторними брига
дами, консервним заво
дом, хорошим будинком
культури, філіалом Олек
сандрійського
профтех
училища, багатьма об’єкт а м і і с о ц і а л ь н о - к ул ьт у р 11 о го призначення — таким є
Микольське. Здається, тут
знайдеться все для повно
кровного життя, цікавої
зайнятості, трудового нат
хнення молоді. Як же на
справді?
. — Трудові колективи по
сту И ОВ 0 0 М ОЛ.ОДЖ і’ються
говорінь голова колгоспу
.В. Д. Лазаревич. — У цьо
му напрямі дещо робиться.
При всій відвертості ке
рівника господарства аж
ніяк не можна знехтувати
думкою самих комсомоль
ців. Па звітно-виборних
зборах, про які говорило
ся вшиє, було сказано
немало гострих слів на
адресу правління і партко
му колгоспу, дирекції міс
цевої десятирічки. Приі’ пін молодих сил у сіль
ськогосподарське ”вироб
ництво залишається неве
ликим, хоч база для цього
є. У 1985 році багато ви
пускників школи разом з
атестатами про середню
освіту одержали
посвід
чення механізаторів, од
нак бажання працювати в
колгоспі не виявив піхто.
— 1 Іони що слабий кон
такт між комсомольцями-

внробничиикамп і комсом ол ьця м п -1 пкол ярами, —
визнає Олександр Єрмолаєв.
Так, піхто не пам'ятає,
щоб молоді хлібороби по
бували в школі, поговори
ли з дітьми про їхні май
бутні
професії, спільно
влаштували вечір відпо
чинку. Бракує чуйності,
уваги до молоді і з боку
правління. І не лише до
підростаючого покоління,
а й до молодих членів гос
подарства.
Якось вихо
дить так, що тільки робо
та понад всі норми часу
заохочується керівниками.
А можна і треба погляну
ти па питання з іншого
боку: звідки бере початок
понаднормова праця? Оче
видно, від нестачі постій
них кадрів.
Мабуть, тому напівпустує
просторий будинок
культури, відвідувати який
НІКОЛИ МОЛОДИМ впробничнпкам. Мало в Мпкольсько.чу і спортсменів. Спо
руджений комсомольцями
під час суботпиків стадіон
рішенням правління здано
під забудову, а будівни
цтво нового тільки у пла
нах.
Зростаючі завдання вимагають міцних молодих
рук. Отож не треба забу
вати про тих, хто міг би
поповнити колгоспні кад
ри.

А. ШУЛИМОВ,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
с. Микольське,
Світлоаодський район.

ГЕРОИ радянського союзу
В. О. ВЕРХОЛАНЦЕВ:

«МИРУ ВАМ, ДІТИ!»
ЕСЯТЬ років тому я зу

стрівся з ветераном
Д
Великої Вітчизняної війті

лікарем-терапевтом Вірою
Федорівною Юферовою-Го
луб. Вона показала свій
домашній фотоархів. На
одному із знімків зобра
жена група хлопців та
дівчат у спортивній фор
мі. Четвертий зліва —
юнак, обличчя якого мені
було дуже знайоме. Але ж
фотографія ще 1937 року.
Хто ж це? Намагаюсь згадати, де зустрічав шо лю
дину. Допомогла Віра Фе
дорівна:
— Цс паші кращі спорт
смени з Пермського пед
училища. Найбільш завзя
тий серед нас саме він.
Валерій. Валерій Верхолаппев. Найкраще стріляв.

був чемпіоном, на лижних
трасах. Та її гімнаст з ньо
го вийшов зразковий. 1 во
лейболіст
першорозряд
ний...
— А потім він почав від
відувати аероклуб, вступив
д’о НІКОЛИ льотчиків, —
продовжив уже я.
Так, це була розмова
про Героя
Радянського
Союзу Валерія Олександ
ровича Верхоланцева.
Про цей епізод я розпо
вів допризовникам, які зі
бралися на обласний тур
нір з багатоборства ГПО,
де країні значківці і розряд
приз
ники
виборювали
імені Верхоланцева, вста
новлений облрадою «Колоса». Розповів, бо знав,
що Валерій Олександро
вич про себе не говорити
ме. Не згадає, як завойо
вував золоті -медалі па

всеармійськнх лижних пробігах, стрілецьких
турні
рах. Він тільки скаже по
тім:
—- Я вам раджу ніколи
не розлучатись зі спортом.
Тренуйтесь щодня. Бо для
воїна витривалість має та
кс ж значення, як муж
ність, вірність обов'язку.
1 згадав дві війни.

О ПІ летів до Москви,
щоб скинути бомби
на ворожий аеродром, щоб
розгромити
ешелони
з
пальним на станції Енгельгардівській. А з ним ще
два екіпажі — Маміна і
Почевалова. До цілі на
ближались надземним льо
том. Неподалік аеродрому
на них напали винищувачі.
Зав’язався нерівний
бій.

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

працювати по-новому
КОРПУНКТ ПОВІДОМЛЯЄ:
член Ленінського райви
конкому Галина Ііценко
глибоко вивчила цю проб
лему. 1 ось зараз роз’яс
нює молодим робітникам,
иіо рівень ручної праці на
підприємстві один із най
вищих в галузі — 37,3 про.
цента. Але діє штаб тех
нічного переозброєння під
приємства, створено діль
ницю роботизації, всі си
ли інженерів, технологів,
конструкторів зосередже
но на питанні прискорення
інтенсифікації
виробни
цтва. Взяти хоча б їхню
механічну дільницю. Ось
деталь ССТ-00209 ще зов
сім недавно опрацьовува
лась на кількох верстатах,
тепер встановили один но
тні агрегат, який одразу
вивільнив робочі руки, зви-

щпв трудоємкість опера
ції. Охоче йде працювати
в цех, па дільницю молодь.
Рівняючись на комуністів,
но-ударному працюють мо
лоді робітники. Підлітком
прямо зі школи, як свого
часу Галина, прийшла па
механічну дільницю білява
симпатична дівчинка. Ие
раз підходила до Галини
Ііценко, просила поділи
тись секретами професій
ної майстерності. 1 завжди
одержувала допомогу, під
тримку. Сьогодні сверд
лувальниця
комсомолка
Наталка Лимонова вже
працює, не поступаючнсь
вмінням іншим, однії із лі
дерів соціалістичного зма
гання. Як і токар Сергій
1 аркуша, який високоякіс
но виконує механічну об
робку деталей до впсів-

ного апарату сівалок. Сер
гієві батьки працюють то
карями па головному заво
ді. Тож є у кого хлопчині
вчитись секретам профс
сіі'шої досконалості.
Після закінчення манні
^нобудівного технікуму при
■'йшов па дільницю комсо
молець Анатолій Лузап.
Працює майстром, а у ко
мунісгів вчиться умінню
працюваги з людьми. У тієї
ж Галини Іщенко, у на
чальника
зміни Вадима
Івановича Силакова, у сек
ретаря партійної оргапіза
ції цеху, старшого майстра
дільниці пластмас Анато
лія Васильовича Великого.
Працювати
по-новому.
Комуніст, свердлувальни
ця Галина Іщенко замнелюється над цими слова
ми. Доходить до висновку,
що ритмічної злагодженос
ті роботи, виконання і пе

ревиконання планових зав
дань можна добитись тіль
ки перейшовши на про
гресивні методи організа
ції праці. Так народжує
ться па дільниці ініціати
ва: об'єднатись в бригаду.
3«екопомістамп вже все
вирахували. Зміцніє ди
сципліна, підвищиться про
дуктивність. Буде один ко
лектив. Одна сім’я.
І легко говорити про не
Галині, бо тут, у механо
складальному цеху № 4, є
конкретніший взірець та
кого ставлення до праці.
Вся дільниця пластмас, яку
очолює старший майстер,
секретар партійної органі
зації цеху Анатолій Васи
льович
Великий,
пере
йшла працювати па єди
ний наряд. Дільниця висо
кої культури виробництва,
колектив
комуністичної
праці. Саме він першим в

(Закінчення на 3-й стер.}.

об'єднанні взяв зобов'я
зання відпрацювати 3 дні
на зекономлених матеріа
лах. Ливарники пластмас
вже зекономили матеріа
лів па 5 тисяч карбован
ців. А продуктивність пра
ці у них за 10 місяців ми
нулого року склала 102,3
процента, в той час, як за
робітна плата всього 100,3
процента.
Додаткової продукції за
той же період вироблено
на 4,4 тисячі карбованців.
1 коли на дільниці пласт
мас зекономлено 1,5 тисячі
карбованців
заробітної
плати, то на їхній поки що
є перевитрати зарплати, а
ось продуктивність прані
не підвищується.
Зримо, конкретним при
кладом переконує кому
ніст. 1 їй вірять люди.
Вірять у те, що. об'єднав
шись у бригаду, воші самі,
трудовим кочективом упо
рядкують
виробництво,
зміцнять дисципліну, під
вищать
продуктивність.
Вони — робітники госпо
дарі свого підприємства,
своєї долі.

Л. СЕМЕНЮК.
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ІДЕЙНИЙ ГАРТ

ПРО СВІТ СВОБОДИ
І «ВІЛЬНИЙ СВІТ»
На червневому (1983 р.)
Пленумі ЦК КПРС було
висунуто завдання про не
обхідність широкого роз
гортання
наступальної
контрпронагандистської ро
боти.
Форми і тематика діяль
ності бібліотек області в
цьому плані різноманітні.
Гак, в обласній науковій
бібліотеці імені Крупської
чимало заходів присвяти
ли робітничііі.-П студент
ській молоді..'пропагандис
там, в то;.їу числі н комсомольсзйАм.
1 Іапрнкла і,
стхд-бнтп кіровоградських
гудзів та медучилища взя
ли участь у молодіжному
політичному вечорі «Два
світи — дві юності», ДНЯХ
б і б. і і о гр а (|) і ї
« Коц г р 11 р опаган із - важливий на
прям ідеологічної роботи

партії» та «Молодь—май
бутнє планети», дні інфор
мації «Захист миру — го
ловне завдання народів».
11а двох останніх засідан
нях іитерклубу «Глобус»,
який працює при бібліоте
ці, побувало близько 150
молодих людей. Тематика
засідань відповідала їх ін
тересам і запитам: «В'єт
нам очима очевидців» та
«Юність єдністю сїільпа».
Успіхом у читачів корис
туються книги з виставок
і переглядів у читальних
залах на теми: «Книга в бо
ротьбі за мир і соціальний
прогрес», «Сучасне мис
тецтво й ідеологічна бо
ротьба», «Світ свободи і
«вільний» світ», «Буржуаз
на демократія: реклама й
дійсність»,
«Молодь —
об'єкт
імперіалістичної
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пропаганди», «Буржуазна
масова культура та її ре
акційна суть». В багатьох
районних бібліотеках є та
кож цікаві приклади з дос
віду
коїітриронагапднстської роботи, якими біб
ліотекарі обмінялися цьо
го року на обласному се
мінарі. Так, у м. Знам'ян
ці за кожним профтехучи
лищем закріплена одна з
кращих бібліотек системи
Міністерств а
к у л ьту р 11,
яка спільно з педколективом і міськкомом комсо
молу планує і проводить
там роботу з контрпропа
ганди: цикли суспільно-по
літичних читань, тематич
ні вечори. В ТУ № 2, СИТУ
№ 9 вони називались так:
«Два сніги — дві демо
кратії». У них взяли участь

лектор міськкому Компар
тії України 10. М. Сопільпяк, прокурор міста О. Є.
Цуркан, хірург Л. Т. Тапаїїайко, бібліотекар М. 11.
Дерпба.
Па базі музею історії
локомотивного депо для
робітничої молоді прове
дено усний журнал, При
свячений розвитку м. Зна
м'янки за роки Радянської
влади. Широко практику
ють зпам янські бібліоте
карі
кон ^пропагандист
ські виступи з бесідами,
оглядами в сільських кінолекторіях.

ПРЕМІЇ-МОЛОДИМ УЧЕНИМ
Тзорчу сміливість, напо
легливість і самовідданість
виявляє у дослідній роботі
молода наукова зміна. Вір

на кращим традиціям віт
чизняної науки, вона бере
активну участь у боротьбі за
прискорення
науково-тех
нічного прогресу. Про
це

говорилось 20 грудня в ЦК
ВЛКСМ, де відбулося вру
чення премій Ленінського
комсомолу в галузі науки і

Цікаві форми такої пропагаїїди серед молоді є і в
арсеналі гайворонців. Приклад — проведена недавно
прес-конференція
«Курс
партії — мирне творення»,
де виступили юні лекто
ри — члени КІДу О. Бурденюк, І. Грибанов, М. Шаноніпик, О. Василишин та
інші, дискусійна зустріч
«За круглим столом», у
якій взяли участь 18-річні
читачі — члени клубу «Су
часник», а також праців
ники суду і прокуратури.

техніки, а також у галузі пе.
дагогічної діяльності.
Вітаючи
нагороджених,
перший
секретар
ЦК
ВЛКСМ В. Мишин відзна
чив, що нові володарі висо
кого звання стали гідним,
поповненням сім’ї лауреа
тів, яка налічує нині 1286
молодих учених і спеціаліс
тів, і побажав їм дальших
успіхів у творчій діяльності!
на благо народу.
(ТАРС).

Попутного вітру, «Червоні вітрила»!
Не штучне, підігріте вином, а щире, непідробне ве
сілля панувало на святі одруження Світлани і Віталія
Малахових — студентів Ворошиловградського маши
нобудівного інституту.
Організатори торжества зуміли об'єднати єдиною
темою днскосценарій з традиційним ходом ритуалу.
Текст ведучих супроводився не тільки музикою, а й
слайдами, кііюфрагмептаміг, світловими ефектами, гу
мористичними інтерв'ю, вікторинами, гості розучува
ли сучасні танці, брали участь в інсценівках, конкур
сах.
Л. ТКАЧЕНКО,
кор. РАЇДУ.

А. КОРІНЬ.

ЛИСТИ З БЕРЕЗІВКИ

3. ЧИ ДО СПІВУ ШВАЧКАМ?
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Д ТАКИ до співів! Бо лил ше виключно технічні
причини завадили сфотографувати дівчат з пошив
ного відділення на репе
тиції вокального гуртка,
що проводилася тут же в
цеховому корпусі. А то б
ти, читачу, побачив на об
личчі тієї ж Олі Лещенко
■їй Люди Фомічової такі ж
життєрадісні усмішки: хто
добре працює, той добре
й
відпочиває.
Свідками
тому ми й були.

пропозиції юнакіз і дівчат
(«он в Кіровограді, чув, хо
роший фільм іде», «була в
родичів на
Чернігівщині,
переглянула чудову стріч
ку для молоді, а в нас не
демонструють...»)
зустрі
чають діловий ентузіазм
кіномеханіків. План—пла
ном, а місця в залі для
перегляду не пустують —
глядач знаходиться і для
мелодрами, і для комедії,
і
для
пригодницького
фільму.

Діє при цеху й хоровий
гурток. Причому, далеко
не формально. Зовсім не
обов'язково, щоб котрась
із швачок згодом проміняла верстат на професій
ну сцену. Просто у них є
-іудоза нагода змістовно
відпочити. Час і, головне,
бажання учасниці згаданих самодіяльних гуртків
мають. Додамо й таку
важливу деталь: пізнаючи
одна одну в позаробочій
обстановці, там, протягом
восьми годин зміни, діз- эта
вже
постараються
спрацювати так, щоб не
осоромиться перед подру
гами.

Чи не замало, як на
дозвілля не одного десят
ка молодих мешканців се
ла і, зокрема, працівників
цеху? У принципі, на сьо
годні й цього
вистачає.
Хто так і не наважиться
вийти на сцену, вільний
час може присвятити за
няттям
у
волейбольній
секції чи помізкувати над
шахівницею
а
будинку
культури — партнерів бу
де вдосталь.

У сумі
народжуються
передумови появи єднос
ті між людьми — колекизу у справжньому
ро
зумінні цього слова. Тут
доречно й пригадати слоза Людмили
Фомічової,
що їм не нудно разом.
Дивного нічого немає: тем
для розмов та по-дівочо;лу запальних і безкомпро
місних дискусій вистачає.
Хтось, було, запропонував
записати на магнітофонну
плівку хоч уризок у вико
нанні знайомих і потім на
дозвіллі прослухати. І вислозити свої думки відсерго. Так, як це буває в
. хаті-читальні» у Фомічозої, коли змовкає остан
ня акорд з нової касети
з її магнітофоні. Люда
господиня
чуйна:
своє
слово скаже в останню
•і эргу. І часто воно неспо
дівано несхоже на погля
ди інших.
Ледь не до дебатів до
водить і після перегляду
тієї чи іншої нової стріч
ки з сільському будинку
<ультури. Адже завдяки
старанням
кіномеханіків
О. В. Турчина й М. О. Ата
манчука молодь Березів
ки чудово обізнана з новинками вітчизняного
та
зарубіжного кінематогра
фа. Секрет тут
простий:

Принаймні, саме гак ни
ні Людмила Фомічова (на
знімку) як член
комітету
комсомолу колгоспу уяв
ляє організацію активного
відпочинку своїх ровесни
ків. У задумах, зізналася,

ще залишається бажання
добровольців
відродити
колишню спортивну славу
футбольної команди кол
госпу імені Петровського,
котра в недалекому мину
лому утримувала одне з
перших місць серед сіль
ських команд області. Хо
четься серйозно постави
ти й таке питання: бути чи
не бути драмгуртку
при
СБК (за багатьма
знайо
мими помічала не
одна
вона відверті схильності
до імпровізування)...
Нині непросто вгадати,
якими новими
штрихами
поповниться життєпис мо
лодого робітничого колек
тиву цеху по пошиттю
верхнього одягу. Та, ма
буть, час зможе внести
лиш окремі уточнення до
загалом пізнаної стратегії:
результат через
пошук.
Завтрашнім їхнім колегам
до вже готових надбань
залишиться додати тільки
свої задуми. І — втілюва
ти їх.

І. КУЦЕНКО.
Фото М. САЗЕНКА.
Колгосп
імені Петровського,
Устинізський район.

—— -

Лідію Антонівну ПОЛІЩУК односельці знають добро. І колишні колеги, ког.и
вона працювала ланковою у рільничій бригаді, і ті. кому помагала лк депутат ра
йонної Ради народних депутатів, і — останнім часом — як керуючу відділком.
Комуніста Л. А. Поліщук відзначають такі цінні риси, як принциповість, ділови
тість. чуйність. Лідія Антонівна хороший організатор, багато зробила для благо
устрою й розвитну села. Частий гість вона й у місцевій восьмирічній школі (на
знімну). Учні дякують кавалерові ордена Трудового Червоного Прапора, делегату
XXVII з’їзду Компартії України за мудрі слова й доброзичливість.
Фото М. ГЕЛЬМАНА.

Новомиргородський район.

«Чародії». Це слово не
раз доводилось мені чутп
протягом кількох днів, Пі,
мова взагалі ніде не црр
художній фільм під такою
назвою. Мова піде про міс
цевих «чародіїв», хоча де
які фрагменти з фільму всетаки доведеться згадати. Бо

Так
починається
дружба
У рамках республі
канської декади куль
турного шефства діячів
культури, літератури 1
мистецтва над охорон
цями
соціалістичного
правопорядку цікаві ’зу
стрічі відбулися в Олек
сандрійському місько
му відділі внутрішніх
справ. Перед працівни
ками відділу виступив
з концертом молодіж
ний ансамбль солістів
районного вузла зв'яз
ку.
Побували в гостях у
охоронців правопоряд
ку також члени літера
турної студії «Прове
сінь» при редакції мі
сі «районної газети «Ле
нінський прапор» Во
лодимир Дерусов та
Вячеслав Колесников.
Воші прочитали свої
вірпіГ. присвячені Бать
ківіцпні. красі рідного
краю.
Ці зустрічі поклали
початок тісним контак
там працівників міліції
з місцевими учасника
ми художньої самоді
яльності 1 шанувальни
ками поетичного сло
ва. Зав’язалася також
дружба працівників мі
ського відділу внутріш
ніх справ зі студента
ми Олександрійського
культурно - освітнього
училища.
Р. МЕЩЕРСЬКИЙ.
м. Олександрія,

йшов би. № 51 навіть мі.іідія не змогла знайти, поки
не підказали водії з иівидкої допомоги.
А Беляева. 2 і 9, виявляє
ться, — один будинок, який
стоїть біля Волкова, 12;
один біля одного будинки
пр. «Правды», 78, вул. Вол-

1

І

«начаровано» в нашій май
бутній розповіді це менше,
ніж у кінофільмі. Та й не в
якомусь там казковому міс
ті, а в Кіровограді, в райо
нах нових житлових маси
вів, конкретно — на вули
цях Беляева, Волкова, Па
цаева, проспекті «Правды».
Проте
іючне.мо-таки з
фільму. Пригадуєте, як \
«Чародіях» один з героїв,
гість із Півдня, НІЯК не МІ!
вибратися з інституту чаро
діїв «ПУІ'ІІІУ» і, блукаючи,
весь час викрикував: «Лю
ди, хто ж так будує!»?. Ці
каво, що б сказав той герой,
якби йому потрібно було
знайти, наприклад, буди
иок № 28 по вулиці Нацаєва
у Кіровограді? Чи зміг би
вій додуматися, що цей бу
динок знаходиться аж за
КІСМом (гір. «Правдьі», 70)?
Думаю, що ні.
А будинок № 51 на вули
ці Пацаєнп? Шукав би, ма
буть, його біля будинку
№ 49. [ дарма. Бо не зпа-

нова, 10 кори. 4 і Волкова,
18 кори. 2; знаходяться по
руч будинки Волкова, 16 і
пр. «Правды», 9-1; на вулиці
Беляева будинок Волкова,
10 кори. 5; біля будинків
Пацаева, 37, 38 і 39 не зна
йшов би
36, бо він аж на
вулиці Маршала Конева;
поруч з Панаева, 3 кори. І
будинок Волкова, 16; а № 1
і № 4-І по вулиці Пацаева
буквально впираються один
в одного; а І Іацаєва... Зреш
тою, досить. «Начарували»
іут справді так. що не тіль
ки закричиш... Хто ж це так
намудрував?
Після недовгих пошуків
виявилося: міське жнтловоекснлуатаціїїне об'єднання.

«А навіщо взагалі б\.чо
і.мінювати стару нумера
цію?» — здивується чіп ач.
Пояснюю. Справа в тому,
що чіткої нумерації в нових
мікрорайонах » раніше не бу
ло. Щоб навести порядок, за
пропонували нову, яка була

4 січня 1986 року
Сьогодні ми надаємо сло
во нашому
болгарському
другозі Ясену Пенчеву, сек
ретареві Толбухінського ок
ружкому днем.

КА-НІ-КУ-ЛИ!

розпочався

«Молодий комунар»

Дерзання, практика, досвід

Удосконалення,
дальше здійснюваних комсомолією
поліпшення роботи з кадра Добруджі. Першими в краї
ми займає особлизо важли ні стали молодіжними Терве місце в повсякденній ді велекий АПК імені Георгія
яльності окружного коміте Димитрова,
толбухінський
Прийшли зимові канікули,
ту ДКСМ. У ній ми корис завод електронної та не
туємося ленінськими прин стандартної апаратури. Ва
найдозші і найцікавіші. І.
ципами та нормами, дбаємо гомі показники ефективнос
аби
Я
ПР° те<
комсомольські ті видно на прикладах ком
врешті, є багато часу,
керівники всіх рангів працю- сомольського шефства над
Я^)вністю віддатися улюбла- 1 вали з позною віддачею, підприємствами торгівлі та
здійснювали новий
підхід побутового обслуговування
Н до розв'язання поточних і населення, розгортання бри
ній спразі.
{і перспективних завдань. Кад гадирського
руху, керів
ри керівників общинських ництва піонерською орга
Вчора розпочазея Всесо- І
організацій комсомолу, мо нізацією тощо.
юзний тиждень науки, тех- З
лодіжних колективів мають
Проте нові завдання не
ніки і зиробництва для ді- 1 усі можливості для широкої можна розв'язувати по-ста
тей та юнацтва, урочисте реалізації
своїх творчих рому. Всі наші здобутки,
відкриття якого відбулося в ■ можливостей.
якими б значними вони не
Таллінн Школярі нашої обДоказом цього є реальні були, не применшують зросласті також активно включи- *! результати, розмах спраз, лих вимог до керівництва
лися з його роботу. Щодня л
на всіх станціях юних техні
ків, при будинках піонерів, І
(Закінчення.
сяці лікування. 1 коли Вер
в школах діють різно,ланіт- і
Поч.
па
1-й
стор.).
холанцев вже готувався
ні технічні гуртки. Хлопці й \
стати в стрій, товариші
Капітан
Діамін
кинув
свою
дівчата ближче знайомляпалаючу машину па скуп сказали йому;
ться і з виробництвом. Це
чення ворожих літаків, що
— Підеш, мабуть з нене тільки екскурсії на під
не
встигли
злетіти.
А
Вер

На
ба
— на аеродром
приємства, а й зустрічі з пе- ',
холанцев, відкривши бом око ж не бачиш...
редозиками заводів і фаб- £І
бо.ноки,
майстерно ви
— Зате є ноги і здорові
рик, молодими робітника
слизнув з лещат двох гіт руки.
ми. Тому, хто по-справжньо
лерівських асів, і ворожі
му захоплюється технікою,
літаки протаранили один
романтикою творчого поодного. Аеродром палав.
двуку, хто любить майструЛлє й літак Верхоланцева
^рзти, такі зустрічі будуть
був пошкоджений. Коли
особливо потрібними.
він посадив його на свій

ТИЖДЕНЬ
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Вже першого дня, після
урочистого відкриття тиж
ня, проводилися різноманіт
ні конкурси, зікторини, зма
гання. Гуртківці також го
туватимуть реферати, • де
розкажуть про свою росоту,
виставки, де будуть
експонати,
представлені
Зроблені руками учнів.

А 9 січня в Кіровограді,
на заключному святі, жюрі
визначать
найактивніших
учасників конкурсів, вікто
рин, турнірів, олімпіад...
Отже, бажаємо успіхів
усім, хто бере участь в ро- і!
боті тижня. Нових вам винаходів, досліджень, нозих
перемог!

аеродром, командир полку
був здивований — більше
трьохсот пробоїн, порожні
бензобаки і льотчик пора
нений, непритомний. Л до
летів таки!
...Він летів до Варшави.
Капітан Верхоланцев вів
дев'ять дев'яток, щоб ски
нути бомби на ліс. якіїіі
був <ш а чиненні;» ворожими
танками і гарматами. Два
зальоти. Точне н<и’.адаші!і
в ціль. А треті;ї раз Вер
холанцев не і;с;тіі пролеті
ти над лісом. Був поране
нії::. Штурман Саша Усти
нов дономії шг/зділи лі
так.
Пораненої.) капітана до
ставили в госпіталь Іб-і
повітряної армії. Довгі мі-

З стор

молодіжним життя,л в окру
зі. Аналіз роботи з комсо
мольськими кадрами, акти
вом показує необхідність
постійно поліпшувати стиль
і методи керівництва у всіх
його аспектах, відмовлятися
від наявних ще стереотипів
у комсомольській практиці,
підвищувати
організаційну
компетентність кадрів.
Чимало позитивних при
кладів ініціативи, практики,
досвіду подає Толбухінський
общинський комітет ДКСМ.
Він помітно посилив органі
заторську та політичну ро
боту в молодіжних трудо
вих колективах, яка сприяє
вдосконаленню впроваджуваних нових бригадних форм
організації та стимулювання

саіідрович відзначає своє
перше сімдесятиліття. Від
значає в робочому строю—
Олександрович
Валерііі
щодня поспішає в кооператнвпе профтехучилище
облсиоживспілки, де читає
лекції з суспільствозиаства...

РУКУ,
РОВЕСНИКУ!

праці. Тут покладено доб
рий початок у створенні мо
лодіжної бази культури для
всієї
общинськоі комсо
мольської організації.
Загальновідомо, що скла
довою
частиною
успіху
будь-якої роботи, в
тому
числі комсомольської, є ор
ганізація її на науковій ос
нові. Ось чому дуже важ
ливо, щоб наші кадри мали
необхідні знання, керува
лися передовим досвідом,
широко користувалися грун
товним
аналізом
стану
справ для компетентного
вирішення назрілих питань
цілеспрямованої діяльності
комсомольських
організа
цій, як того вимагають на
станови БКП.

У дні підготовки до ХНІ
з'їзду БКП окружний комі
тет комсомолу, узагальнив
ши пропозиції га зауважен
ня, висловлені ня звітно-виборних зборах у первинних
організаціях,
зробив ДЛЯ
себе належні ВИСНОВКИ у
справі добору, розстановки
та виховання КОМСОМОЛЬських працівників Добруджі.
Ми всіляко стимулюємо роз
виток творчої ініціативи то
варишів, висунутих на ке
рівну роботу, їхню наполег
ливість. Адже кожен пови
нен мати певні ділові якос
ті, прагнути працювати в мо
лодіжних колективах з пое
мою віддачею.
У нас є досить сил і мож
ливостей піднести роботу з
кадрами на рівень високих
вимог, які ставить до нас
окружний комітет БКП.

комсомолу — як голова ші, щоб купити багато
штабу походу комсомоль цукерок, яблук, пряників.
ців та молоді ці!!ляхами Прийдуть же привітати
з сімдесятиріччям
слави батьків». Сьогодні його
внуки,
то
треба для них
ветерана хвилює те, як ви
користовуються СЛІДОПНТ- гостинці приготувати...
Він неквапливо підхо
ські матеріали в роботі по
військово - патріотичному дить до обеліска Невідо
вихованню юнаків та дів- мому солдату. Скидає шай
ку, схиляє голову біля віч
ного вогню і кладе червоні
гвоздики на червоний гра
ніт. Серце щемить глибо
кою скорботою — він зга
дує бойових, побратимів,
які назавжди з ним зали
чаг, як працюють крає шились молодими.
...йдуть поздоровлення
знавчі музеї в сільській
місцевості. У нього пропо звідусіль — з Москви і Ки
зиція — створити фотога- єва, з далекої Пермі і се
лерею портретів Героїв ла Красногіркц, яке про
Радянського Союзу — ви славили герої «Спартака».
хованців обласної комсо Пишуть червоні слідопити
мольської організації...
Кіровограда: «Спасибі* вам
Він поспішає до школи, за ваш подвиг! Спасибі за
де має провести черговий уроки, на яких ми вчились
урок мужності. Герой Ра любові до Батьківщини!..»,
дянського Союзу В. О. йдуть телеграми: «Земнії.і
Верхолапцев
розповість уклін Вам, дорогий вете
школярам про капітана ране!..», «Живіть довго,
Маміна і комісара полку Валерію Олександровичу'.».
Попова, знову поведе роз
Він перечитує листи, бе
мову про значимість фі реться відповісти тим, хто
зичного загартування май поздоровив його в перші
бутнього воїна, його висо січневі дні: «Миру вам,
кий ідейний гарт...
дорогі діти!..».
поспішає в магазиМ. ШЕВЧУК.

«Миру вам, діти!»
Суперечка з хірургом
не дала нічого. І тільки бу
валі льотчики, що стали
інвалідами, умовили ліка
ря, щоб зробити однії ко
роткий запис; «Може лі
тати на ПО». Для Верхо
ланцева її цс порятунок.
Невдовзі замість «ПО» ви
аркуші
буде виведено:
І І.Ч >. Досвідченого капі
тана, па рахунку якою
вже близько 200 бойових
вильотів, призначають за
ступником командира 98-го
окремого розвідувального
полку.
’Т АК, великий запас фі* зичних і моральних
сил й досі виручає ветера
на. У ці дні Валерій Олек-

ГІоспішає в облспорткомітст — як голова комісії
з комплексу ГПО. До пізня
розмова про
триватиме
підготовку
молоді
до
служби в армії. Валерій
Олександрович радцтиметься з фізкультурними ак
тивістами і ветеранами
спорту, як уникнути фор
малізму під час складання
заліку з фізичної та вій
ськово-технічної підготов
ки, ставитиме питання про
те, як повернути лицем до
спорту окремих керівників
підприємств і організацій
центру,
про
обласного
ефективне
використання
спортивних баз...
Він поспішає в обком

»
б зручною і насамперед для
спецслужб міста. Па параді
міськвиконкому 21 лютого
1984 року, де розглядалося
ііе питання разом з пред
ставниками спецслужб, всі
впсловнлися за перенумера
цію.

Управління головного ар-

техніка». Після нового рогу
будемо встановлювати.
Може і з добрих мірку
вань житлово-експлуатацій
не об’єднання вивісило ліпне
наявні таблички. Ллє, які на
слідки? Факти, наведені па
початку матеріалу — крас
номовні.
По-моєму, таку

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

ЛАБІРИНТ...
хітектора міста (а саме —
геослужба, начальник С. Б.
Чертков) підготувало карні,
схеми нової нумерації. Бе •
посереднє виконання робі і
покладалося па міське жі;ч
ло80 -с кс 11 л у а т а ц і ії 11 с <. б' є д
панни
(рішення
міськ
виконкому
228 ' віл
Ki.02.198l року та рішеніїміськвиконкому № 28 пі
21.01.1985 р., в яком) за
з'начається конкретний строк,
провес ги перенумерацію до
1'лютого 1985 року).

—- Перенумерація — наше
найболючіше питання, Говорить начальнії;; житлові;
експлуатаційного об'єднанії а
В. Д. Кочубей. — Бракува
до табличок нумерації, пе
мй^о де їх взяти. Лише час
Жну встановили. Табличніпростіше взяти за готівку
замовляй і бери. Ми ж мо
жемо запропонувати лише
безготівковий
розрахунок.
Аж ось зовсім недавно до
мовились ми ч Кіровоград
Сі.ким заводом ;ї’ечпоб\ |

важливу акцію як перену
мерація, треба проводити
одразу, а не частинами. Пе
вистачило табличок. Невже
нема виходу? Можна було
будинки, які залишились без
габличок, хоч фарбою про
нумерувати. Може, тимча
сово іі не естетично, але ж
уникли б іілутаннпп.
— Навіщо псувати фаса
ди? — заперечує В. Д. І\о
чубе й.
Не згодна. Будники по
вулиці 50 -річна Жовтня, де
нумерують фарбою, не ви
глядають зіпсованими. На
вішки: зручно і номери зда
леку видно.
Так, слід було нередбачи
ги плутанину. І не тільки
житлово . експлуатаційному
об’єднанню, а її тим, хто
приймав згадані вшиє рі
ІІК'ІІПЯ.
— Поспішили, — (ІОГОД
жується голова Кіровського
райвиконкому В. Є. Алскгап іноиііч,
який повинен
контролювати виконання ріШ-'ІІ'- .У.-М- 228 І 28.

Поспішили, влаштувавши
в
нових
мікрорайонах
справжній лабіринт — пере
плутались номери старі з
новими.
— Ви знаєте, вдень — ще
так-сяк, — говорить шофер
станції швидкої допомоги
А. 1. Сліпчспко. — Зупи
няємось, розпитуємо людей.
Ллє ж нам доводиться ви
їжджати на виклики і вночі.
Годинами блукаємо вулиця
ми в пошуках адреси хво
рої людніш. Чесне слово,
нерви не витримують.
— Ми однії одному під
катуємо, якщо хто не знає,—
це вже А. В. Гуліда, також
шофер. — А бува, що піхто
не може згадати, де той чи
інший будинок, в якому ме
дичну
допомогу чекають
кожної хвилини...
З вечора до ранку колись
шукали будинок № 37 па
проспекті «Правды». Недав
но ніяк не могли знайти бу
динок № 17 на вулиці Бе
ляева. А виклик зроблено
серед ночі.
— Ще добре, якщо є те
лсфоіі, —- говорить диспет
чер В. Б. Шевченко. — Не
можемо знайти — передзво
нимо і хоч приблизно вста
новлюємо, де треба шукати.
А якщо нема телефона, то
доводиться чекати повтор
ного виклику.
Нова нумерація, поклика
на зробити зручності для
спецслужб міста, перетвори
лася на велику шкоду. Для
того, аби це були не просто
слова, наведу конкретний
приклад,
— Пе так давно з самого
ранку на станції швидкої
допомоги пролупав дзвінок.
Схвильований жіночнії го

лос благав: «Помирає дити
на», — розповідає В. М. За
дирака, фельдшер педіат
ричної бригади. — Кинули
ся розшукувати будинок —
куди там! Потім згадали,
що будинок № 37 на про
спекті «Правды» вже колись
шукали і знали, де він зна
ходиться. Втратили десять
хвилин. Па щастя, випадок
був важким не настільки, з
яким розпачем про це пові
домлено.

Працівникам станції швид
кої допомоги, мабуть, най
більше доводиться потерпа
ти від того, який лабіринт
створено піші в нових мік
рорайонах обласного цент
ру. Подумаймо тільки —
скільки інших бід прино
сить ось ця плутанина ад
рес. Правопорушник чи .ху
ліган не буде чекати, поки
міліція, блукаючи, знайде
його, вогнище не стане горі
ти повільні ще, бо адресу
погорільців буде довго шу
кати пожежна команда.
А скільки клопоту невпо
рядкованість завдає так
систам? Бо хіба повірить ді
дусь, який приїхав в новий
мікрорайон до доньки, що
шофер не може .’.найти по
трібну адресу. «Спеціаль
но, — подумає дідусь, —
возить, аби побільше гро
шей на 'іічиліяіику набігло».
Чи зважив усе цс міськ
виконком, житлово експлуа
таційне об'єднання, вибірко
во ііомсруїочн будники? Пі. Л
треба. 1 негайно. Думається,
що її хороших назв у них
вистачить, щоб пе півмістз
було однією вулицею.
Т. ТАРАСЕНКО.
м. Кіровоград.

• ■
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О. 3. ЧЕРНЕЦЬКА залучила до занять іі*ровими вида
ми спорту десятки своїх вихованців. І сама постійно
бере участь в міських турнірах, найбільше захоплює
ться настільним тенісом.
Фото 3. СТРИГУНА.

м. Сзітлозодськ.
X

чі дошкільні заклади, шне.
ли. медпункти.
Всього за минулу п'яти,
річку за рахунон всіх дже
рел фінансування в селах
району споруджено помад
У ноеих будинках зустрі тисячу будинків.
Виробничі колективи під
ли Новий рік Десятий сі
мей Кременчуцького райо тримали ініціативу сіль
ну. Повністю перебудовано ських трудівників, які ви
рішили у дванадцятій п’я
два віддалених села
—
Роєве і Варакути.
Понад тирічці в кожному госпо
не
тридцять садиб зведено тут дарстві споруджугати
за рій автомобільним, ва менш ЯК десять З’. -ЧНКІВ
гонобудівним
заводами, за рік.
трестом «КременчукнафтзО. ПАЛАНЇ,
хімбуд» та
іншими
під
кор. РАТАУ.
приємстеами Кременчука.
Полтавська область.
Виросли також нові дитя-

СІЛЬСЬКІ
НОВОБУДОВИ
ГОРОДЯН

І

--------

4 стор.

«Молодий комунар»
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Допомога друзів

принесли
на знаменах
Хочеться коротко пові
дати про три КНИГИ, ЯКІ
вийшли останнім часом у
різних видавництвах. У них
йдеться про героїв Вели
кої Вітчизняної війни, чия
доля так чи інакше пов’я
зана з нашим краєм.
Книга «В тилу і на фрон
ті» (М.: Политиздат) —
колективний портрет ра
дянських
жінг.к-комуністок, які в грізні часи війни
замінили ■:«> заводах і кол
госпних полях чоловіків,
пре жінок-френтовиків і
г.^ртизанок.
Тут — хвиіюючі розповіді, спогади
про легендарних героїнь
Маншук Маметову і Маріте Мельникайте, колиш
нього командира авіаес
кадрильї Героя Радянсько
го Союзу К. Я. Фомичову.^.
Один із нарисів цієї кни
ги називається «Гвардії Ка
тя» і присвячений Катери
ні Олексіївні Петлюй—механіку-водію танка «Ма
лютка». її біографія типо
ва для десятків тисяч ро
весниць, комсомолок 40-х
років. Сім я потомс.венно
го залізничника Олексія
Захаровича Петлюка про
живала в Рибниці — неве
ликому молдавському міс
ті, де не було аероклубу,
тому Катя, яка марила ке
бом, приїхала до Кірово
града. Тут працювала на
залізниці, освоївши нелег
ку професію кочегара па
ровоза. А після роботи —
аероклуб, участь у самоді
яльному театрі при заліз
ничному клубі.
На війні Катя Петлюй
спершу була інструктором
г.о складанню парашутів,
та згодом стала механіком-еодієм танка, брала
участь у боях під Сталінградом, стала парторго/и
роти... По війні, закінчив
ши юридичний факультет
університету, К. О. Петлюк
понад двадцять років пра
цювала завідуючою бюро
ЗАГСу Ленінського району
м. Одеси.
Нарис «Комеск» про Ге
роя Радянського Союзу
К. Я. Фомичову написала
її бойова подруга — Ге

НА СТУДЕНТСЬКИХ
МЕРИДІАНАХ

рой Радянського Союзу
Г. І. Джунковська (Мар
кова), яка після війни за
кінчила
Кіровоградський
педагогічний інститут іме
ні О. С. Пушкіна.
Документальна повість
Д. Т. Сорокіна «Обпалена
юність», що вийшла дру
ком у
видавництві ЦК
ДТСААФ, розповідає про
комуністів і комсомоль
ців — воїнів 867-го стрі
лецького полку 271-ї Червонопрапорної
ордена
Богдана
Хмельницького
Горлівської
стрілецької
дивізії. Б книзі йдеться
про славні справи скром
них «трудівників війни»—
парторгів,
замполітів,
представників політвідділу дивізії — тобто тих,
кого образно називають
душею Збройних Сил. Є
тут рядки про те, що ни
нішнє покоління береже
пам’ять про своїх визво
лителів. Яскраво це пока
зано на прикладі Горлівки Донецької області. Од
на з вулиць цього шахтарсь его міста носить ім’я
відважного
розвідника
Дмитра
Єсдокимовича
Крижанівськс-о — урод
женця Олексвндрівського
району
Кіровоградської
області, який
г.сЕторив
подвиг Олександра Меіросоза.
Видавництво «Маяк» дру
гим, допевнени/л видан
ням випустило в світ кни
гу «Весну принесли на
знаменах». її автор—Н. М.
Якунов, Герой Радянсько
го Союзу, доктор історич
них наук, розповідає про
подвиги бійців і команди
рів
3-го
Українського
фронту в боях за визво
лення Одещини, Молда
вії...
На одній із сторінок
книги йдеться про подвиг
нашого земляка, уроджен
ця с. Дмитрівни Знам’янського
району Кузь/ги
Йосиповича Гуренка, яко
му посмертно присвоєно
звання Героя Радянського
Союзу.

«Друзі пізнаються в бі
ді» — в правильності цих
слів переконався мексіканець Маркос Ріос, третьо
курсник будівельного фа
культету Київського інже
нерно-будівельного інсти
туту.
— Чужої біди не бу
ває, — сказали йому.в ко
мітеті комсомолу, дізнав
шись про трагедію в Мек
сиці.
З ініціативи активістів
вузу молодіжні загони, які
об'єднали у своїх рядех
понад 500 ентузіастів з
шести факультетів, попра
цювали
на будівельних
об'єктах Києва і області.
Протягом двох тижнів по
руч з радянськими юнака
ми і дівчатами у вільний
від занять час працювали
їх ровесники з країн Ла
тинської Америки, які на
вчаються у вузах міста. За
роблені гроші — близько
півтори тисячі карбован
ців через міський комітет
товариства
Червоного
Хреста УРСР перерахова
но у фонд допомоги мексіканському- народу
у
зв'язку з стихійним ли
хом, ш.о його спіткало.

Кс-р. РАТАУ.

Пекулярна афіша
«Гротеску»

Н І ЦІ АТ И В А
дівчата на Новоукраїнському
щебеневому
заводі,
більшість їх живе в робіт
ничому селищі. Час від ча
су в селищі поряд з котед
жами зводяться двоповер
хові житлові будинки. Але
жодної будівлі побутового
призначення немає й досі.
Ідея збудувати клуб ви
никла ще навесні на проф
спілкових зборах. Проте, як
це нерідко буває, знай
шлись опоненти: хтось зга
дав, що вдома сім’я, діти
малі, яких ні з ким покину
ти. А ще хтось скептично
усміхнувся:
мовляв, мені
що — будуйте, якщо вам
треба, мені й біля телевізо
ра добре. Одне слово, все
йшло до того, що на цьому
ініціатива згасне. І тоді над
чудовою мрією шефство
взяли комсомольці.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

/

х.

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Творчі колективи кіно
студій створили цілий ряд
фільмів,
присвячених
XXVII з’їздові КПІ’С: «До
сузір'я миру», «Б’ється
серце», «Тегеран — Ялта—
Потсдам», «Маршал Ша
пошников», «Марія Олек
сандрівна Ульянова. Сто
рінки життя», «10. В. Ан
дропов. Сторінки життя»
та інші. Всі воли включені
в кінофестивальний показ,
присвячений XXVII з’їздо
ві КГІРС та XXVII з'їздові
Компартії України.
Хго з глядачів не захоп
лю» а вс я
кінофільм ам 11
Алоїза Бренча, які він
створив на Ризькій кіно
студії за останні роки? Се
ред них особливо слід від
значити багатосерійну кар
тину «Довга дорога в дю
нах», за яку творча група
і режисер Алоїз Бренч
одержали Державну пре
мію СРСР. З успіхом на
екранах кінотеатрів про
йшли стрічки Бренча «Шах
королеви діамантів», «По
трійна перевірка», «Світло
в кіпці тунелю», «Бути
зайвим», «Ключі від раю»
та інші. Па скрапи вихо
дить нова картина цього
режисера «Подвійний капкап», сценарій до якого на
писав один із провідних
наших
кінодраматургів
Володимир Кузнецов," ав
тор сценаріїв фільмів «По
вернення «Святого Луки»,
«Чорний принц», «Версія

На околиці селища іржа
вів під дощами й снігами
старий, давно списаний ва
гончик. Колись у ньому тим
часово жили робітники, але
тепер він годився хіба що
для здачі в металобрухт.
Під час обідньої перерви
Серьожа Пєсков попросив
бульдозериста Чорноскута
перевезти вагончик у центр
селища. Віктор Павлович не
відмовив.
— Багато доведеться по
працювати, — зробив вис
новок Іван Калько.
Наступного вихідного ого
лосили суботник. Зібралися
чи не всі жителі селища.
Біля вагончика розмітили,
місце під будку для кіно
апаратури. Якщо Сергій і
його найперший помічник у
цій справі Володимир Капацин на період будівництва
стали немовби виконроба
ми, то Віктора Кучера і
Людмилу Кихай можна на
звати постачальниками. Це
вони «вибивали» в дирекції,
виписували на складі, при
возили на місце цемент,

м. Кіровоград,

Обсяг 0,5 друк. арк.

цеглу, фарбу, дошки. Ди
ректор заводу Г. А. Бойко
комсомольцям не відмовив.
Допомагати хлопцям і дів
чатам взялися й люди стар
шого віку. Біля вагончика в
цей час порядкували Євген
Іванович
Капацин, Петро
Леонідович Кузьменко, Вік
тор Степанович Шелест, ін
ші.
Звичайно, за один день
всього не зробиш. Тому ви
йшли працювати ще й на
ступної суботи.
Вагончик
пофарбували, настелили лі
нолеум, засклили вікна. До
вкруг посадили дерева. І
кінобудка майже готова: за
лишилось лише стіни затер
ти (дівчата обіцяли зроби
ти), двері навішати і світло
провести. Дирекція район
ної кіномережі пообіцяла
допомогти з кіноапарату
рою.
Будуть жителі селища схо
дитись вечорами у збудова
ний власними руками клуб.
— Тут можна не лише кі
но крутити, — говорить
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полковника
Зоріла»,
«Смерть на зльоті».
...«Бізнес», «пай», «то
вар», «справа» — зачувши
ці слова, які звучать у
приватній розмові двох со
лідних, добре одягнених
людей вже не першої мо
лодості, не одразу добе
реш, що перед тобою зло
чинці, чий промисел —
контрабанда, незаконне ви
везення за межі СРСР тво
рів мистецтва, антикваріа
ту — усього того, що так
дорого цінується на захід
них аукціонах.
У детективі «Подвійний
капкан» знімалися актори
А. Матульоніс, Л. Озоліня,
Г. Яковлев, Е. Павулс. Му
зику до фільму написав ві
домий
композитор Рай
монд Паулс.
Історико - прпгодіїнцькіїй
фільм «Пароль знали двоє»
поставив на Київській кі
ностудії імені О. Довжен
ка наш земляк, кінорежи
сер Микола Літус за сце
нарієм Михайла Канюки.
...1919 рік. В розпалі гро
мадянська
війна. Ірина
(арг. Ірина Алфьорова)
залишається сама в маєт
ку свого батька, який по
їхав те до революції у
Францію. Зустріч з чекіс
том
Славшіськпм (арт.
Аристарх ЛІванов) змушує
Ірину по-новому оцінити
події, що відбувалися на
вколо неї. ЇІро це йшлося
у фільмі «Подолання», а
ось у новому фільмі гля

дачі вже побачать Ірину,
яка стала на шлях служін
ня молодій Радянській дер,
ікаві.
На кіностудіях «Грузіяфільм» і «Мосфільм» ре
жисер Гіулі Чохонелідзе за
сценарієм Василя . Солов
йова поставив фільм про
видатного російського пол
ководця, героя Вітчизня
ної війни 1812 року Петр.т^ь
Івановича Багратіона. Дво-^’
серійний фільм так І нази
вається — «Багратіон». В
ролі Багратіона — Гіулі
Чохонелідзе. В інших ро
лях знімалися ІО. КатіиЯрцев, І. Алфьорова, Во
лодимир Конкін та інші.
ІІа останньому Міжна
родному Московському кі
нофестивалі фільмові бі
лоруських кінематографіс
тів «Іди і дивись» було
присуджено Золотий приз
фестивалю. Цей фільм —
пам'ять про війну, пам'ять
про фашизм. Разом з тим
— це історія становлення
душі підлітка, перед очи
ма якого пройшли всі стра
хіття війни, всі. знущання
німецько-фашистських за
гарбників над радянськи
ми людьми.
Поставив фільм «Іди і
дивись» Елем Климов за
сценарієм, який написав
разом з Олесем Адамовії-]^
чем.
І. ПІДОПРИГОРА.
На знімку: надр з
фільму «Подвійний кап
кан».

Я. ТКАЧЕНКО,
кор. РАТАУ.

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

лоддю села. В ньому роз
повідь про те, що в селі є
клуб, але він часто на зам
ку, ніяких заходів у ньому
не проводиться. Юнакам та
дівчатам ніде культурно від
почити в післяробочий час.
Знайома ситуація, чи не
так? І на звітно-виборних
зборах комсомольці Новоєгорівки про цю проблему,
мабуть, говорили. Тільки да
лі слів справи не пішли.
Хочу розповісти про ком
сомольську
організацію,
яку очолює молодий кому
ніст Сергій Песков. Три
надцять юнаків і дівчат в
цій організації з палкими
серцями і вмілими руками.
Листа до редакції з про
Дехто проговорив та й... ханням налагодити роботу
забув.
клубу вони не писали. Бо
Переді мною лист з Но- клубу у них не було зов
воєгорівки, підписаний мо сім. Працюють ці хлопці й

КІНОЕКРАН СІЧНЯ

Десять запрошень одер
жав після прем'єри пер
ший в області студент
ський театр мініатюр «Гро
теск» Ворошиловградського педагогічного інституту
імені Т. Г. Шевченка. Ви
ступи самодіяльних ар
тистів користуються успі
хом у глядачів.
В афіші колективу —
спектакль «Дивись у ко
рінь», який об’єднав інсце
нівки
за оповіданнями
М. Зощенка «Госпрозраху
нок», «Монтер», «Небез
печні зв’язки», «На жив
ця». В них викриваються
бюрократизм, байдужість,
тяганина, пияцтво.
Артисти-сатирики
при
мушують думати про шля
хи викоренення цих по
років.

О. РЯБОШАПКА.
м. Знам'янка,

Що означає вислів: лю
дина ініціативна? Це насам
перед людина не байдужа.
До справи, якій служить, до
вулиці, на якій проживає,
до людей, з якими спіл
кується.
Починається все з мало
го — з пропозиції. Тільки
на минулих звітно-виборних
зборах в комсомольських
організаціях
Новоукраїнського району їх висунуто
немало. Пропонували різне:
створити клуб відпочинку в
робітничому
гуртожитку,
провести зустріч з заслуже
ними людьми колгоспу, від
новити роботу спортивних
секцій...
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Сергій Песков. — Ми пла
нуємо святкові вечори ра
зом проводити, можна ком
сомольське безалкогольне
весілля
організувати
чи
якусь пізнавальну віктори
ну провести... Коли людина
зайнята справжнім ділом,
в неї не буде часу загляда
ти в чарку. А клуб, ми ро
зуміли, якщо не побудуємо
самі, — ніхто налл не зро-а^Р*
бить.
Такий ось висновок ком
сомольського ватажка. Та
ка життєва позиція людини,
не байдужої до запитів ін
ших. Ситуація, коли все за
лежить від бажання пере
творити мрію у дійсність.
Впевнена, що і просити у
сторонніх допомоги нала
годити роботу щойно ство
реного клубу вони не бу
дуть.

Я. КОНДРАТЬЄВА.
м. Новоукраїнка.
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