ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з З грудня 1939 р.

И XXVII З’ЇЗДІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
монтажниця тресту «Центро- радянських людей. Предбамстрой» Амурської облас ставники
Збройних
Сил
ті Г. С. Костенко. Вона з СРСР запевнили делегатів
гордістю заявила, що її, як І з'їзду, весь радянський на
тисячі інших молодих лю род у тому, що радянські
дей, покликала на сибір воїни завжди готові разом
кож посилити роботу по валь-штампувальник цього ську будову робітнича со з воїнами братніх армій
розвитку агропромислового заводу Є. О. Шуляк. Колек вість, бажання взяти осо- країн соціалістичної спів
комплексу краю, транспорт тив заводу почав випуск ав бисту
участь у великій дружності дати нищівну від
топоїздів з підвищеними справі.- Делегат відзначила січ будь-якому агресорові.
ного обслуговування.
по також, що бригадний підМіністр енергетики й елек техніко-економічними
Делегати і гості з’їзду
трифікації СРСР А. І. Майо- казниками. Однак ми доб ряд впроваджується на бу встають
і
влаштовують
рець спинився на завданнях ре розуміємо, підкреслив дові повільно. Викликає за бурхливу овацію героїчним
галузі, пов'язаних з реалі делегат, що зроблене на непокоєння і відставання на захисникам завоювань со
зацією у дванадцятій п'яти ми — це уже вчорашній БАМі із здачею житла й ціалізму.
річці першого етапу Енерге день. Сьогодні треба пра об’єктів культурно-побуто
На ранковому засіданні
тичної програми СРСР. Про цювати
набагато краще. вого призначення, що стало з’їзду 5 березня було за
мовець підкреслив необхід Надзвичайно важливе зав основною причиною плин вершено обговорення до
ність бережливого ставлен дання колективу — добити ності кадрів.
повіді про Основні напря
4 березня в дебатах ви ми розвитку країни.
ня до енергоресурсів. Це ся, щоб наші машини були
ступили
також
П.
В.
Попов
—
повинно бути постійною за кращі від зарубіжних. Для
Темпи технічного- пере
перший секретар Алтай- озброєння виробництва в&і
гальнонародною турботою. цього є міцна база.
ського,
крайкому КПРС,
Треба вдосконалювати силикою мірою залежать від
Саме
госпрозрахунок,
стему обліку споживання який діє у господарстві Б. Є. Патон — президент забезпечення всього народ
електроенергії
і
тепла, більше двадцяти років, роз Академії наук УРСР, дирек ного господарства металом
контролю за їх витрачан повів голова колгоспу іме тор Інституту електрозва високої якості, відзначив ди
ням, посилити економічні ні Кірова Херсонської об рювання імені Є. О. Патона, ректор Новолипецького МЄ-4
стимули По зниженню спо ласті Д. К. Моторний, дав перший секретар Дагестан талургійного комбінату І. В.
живання Всіх видів енергії змогу колективу, ефективно ського обкому КПРС М. Ю. Франценюк, Він розповІй
на кожному робочому міс використовувати виробничі Юсупов, директор Інституту про те, як вишукує колектив
загальної
генетики імені підприємства резерви збіль-’
ці.
і фонди,
інтенсивно вести
Позитивно оцінивши ство землеробство і тваринни М. І. Вавилова Академії на шення випуску високоякіс
ук СРСР О. О. Созинов.
рення Держагропрому та
ного металу, прагнучи ефек
цтво. Колгосп давно уже
З'їзд вітали
зарубіжні
його органів на місцях, го не користується кредитами,
тивно використовувати по
гості:
заступник
Генераль

лова колгоспу імені Фрунзе працює на самоокупності.
тужності,
вдосконалювати
Бєлгородської області В. Я. На думку промовця, існую ного секретаря партії Араб устаткування і технологію.
Горін водночас відзначив, ча практика дотацій І кре ського соціалістичного від Спеціалісти комбінату актив?
що сама по собі структура дитів низькорентабельним родження Сірії А. Аль-Ах- но співробітничають у цій
мар. Генеральний секретар
ще не все вирішує. На жаль, господарствам
породжує ЦК Народно-революційної роботі з ученими.
повільно викорінюються по утриманство.
■ Перший секретар Кокче
партії
Кампучії,
Голова тавського обкому Компартії
рочний стиль чекання вка
Перший секретар Якут Державної ради Народної
зівок з будь-якого приво ського обкому КПРС Ю. М.
Казахстану М. Р. Сагдісп
Республіки Кампучії Хенг
ду, непотрібна дрібна опі- . Прокоп'св
спинився
на Самрін, Генеральний секре підкреслив, що потенціальні
ка. Говорячи про кадри спе проблемах, пов’язаних з
можливості області вико-«
тар Компартії. Аргентіни ристовуються поки що сла
ціалістів сільського госпо формуванням
Південнодарства, делегат підкреслив, Якутського територіально- А. Фава, Голова Секретаріа бо. Викликає занепокоєний
ту ЦК Компартії Японії
що наші міцні господарства виробничого комплексу. Він М. Канеко, Голова Всесвіт й те, що райони і господар
сильні не тільки грамотним, поставив питання про систе ньої федерації профспілок ства, маючи приблизно рів
ні умови, добиваються різ
умілим веденням вироб му
управління
такими Ш. Гашпар,
Генеральний
ництва, а й стабільними, комплексами з тим, щоб секретар ЦК Компартії Із них результатів. Промовець’
повідомив про заходи, яких
здоровими духом трудови звільнитися
від відомчої раїлю М. ВІльнер, Генераль
ми колективами, піклуван роз’єднаності й об’єднати ний секретар ЦК Сірійської вживається в області для
виробництва
ням про людей, добрими зусилля в освоєнні природ Компартії X. Багдаш, Гене збільшеннязерна, насамперед сильних і
умовами праці і побуту.
них багатств.
ральний секретар Компартії твердих пшениць.
Виступили також перший
На засіданні виступили Канади У. Каштан.
Велич і масштабність зав
секретар Горьковського об також
Делегатів і гостей з’їзду
Голова Ради Мі
кому КПРС Ю. М. Христо- ністрів Казахської РСР Н. А. вітали представники Зброй дань, вироблених з’їздом',
заявив перший секретар Ір
раднов, Голова Ради Мі Назарбаев, начальник управ них Сил СРСР.
кутського обкому КПРС В. І,
ністрів УРСР О. П. Ляшко та ління будівництва «Хімбуд»
Карбованим кроком під Ситников, вимагатимуть від
інші делегати.
Томської області П. Г. Про бойовими прапорами всту усіх членів партії, всіх тру
З’їзд вітали зарубіжні няли.
пають у зал Кремлівського дящих зібраності, організо
гості: віце-координатор Ви
Делегатів з’їзду привітав Палацу з'їздів колони вої ваності.
конавчої комісії національ член Політкомісії і Секрета нів. Солдати і матроси, сер
Тепер у першу чергу по
ного керівництва Сандініст- ріату ЦК Компартії Чілі жанти і старшини, прапор трібні практичні, конкрет
щики і мічмани, офіцери, ні справи, високі кінцеві ре
ського фронту національ В. Тейтельбойм.
ного визволення Нікарагуа
У другій половині дня генерали I адмірали пред зультати. Говорячи про пер
Б. Арсе,•Генеральний секре 4 березня і на ранковому ставляють в їх строю всі спективи прискореного роз
тар ЦК Компартії Уругваю засіданні 5 березня на XXVII види Збройних Сил і роди витку регіону, делегат від
Р. Арісменді, Генеральний з'їзді КПРС продовжувалось військ.
значив, що тепер для цього
Праворуч і ліворуч від створено
секретар ЦК Компартії Гре обговорення доповіді про
міцну
основу.
ції X. Флоракіс, Генераль Основні напрями економіч президії завмирають в ка Промовець слинився також
ний секретар Африкансько ного і соціального розвитку раулі суворовці і нахімовці. на проблемі охорони чисто-«
Попереду них — шеренга ти Байкалу, підкресливши,
го національного конгресу країни.
Про досвід Бауського ра Героїв Радянського Союзу. що тепер доручено підго
Південної Африки А. Нзо.
На ранковому засіданні йонного комбінату побуто Пліч-о-пліч з ветеранами тувати кардинальні пропо
4 березня дебати на допо вого обслуговування насе Великої Вітчизняної війни зиції в цьому питанні.
відь про Основні напрями лення (Латвійська РСР) роз стоять спадкоємці їх ратДелегатів з’їзду приві
економічного і соціального повів його директор Н. Д. ної слави: космонавти, мо- тав Генеральний секретар
розвитку СРСР були про Дзеніс. Колектив комбінату лоді воїни-інтернаціоналіс- Компартії
Великобританії
багато робить для того, щоб ти - герої нинішніх днів. Г. Макленнан.
довжені.
" > — спові«Слухайте всі!»
Кузбасівці добре розумі сервіс на селі не відрізняв
* ♦ ♦
ють свою високу відпові ся від міського. З урахуван щають фанфари. Під скле
З
’
їзд
одноголосно
прий
Палацу урочисто
дальність перед партією і ням побажань жителів ра пінням
державою за забезпечення йону постійно впроваджую звучать слова військового няв постанову, в якій за
народного господарства па ться нові види послуг. Разом привітання, яке виголосив твердив Основні "'напрями
ливом, металом, продукцією з тим делегат пред'явив командир танкової дивізії економічного і соціального
хімії, сказав перший секре ряд претензій до промисло генерал-майор В. С. Ми розвитку СРСР на 19Б6—1990
роки І на період до 2000
тар Кемеровського обкому вості і конструкторів тех хайлов.
Висока оцінка ратної пра року.
КПРС М. С. Єрмаиов. Він ніки для служби побуту:
Делегати
одноголосно
звернув увагу на невідклад устаткування надходить ма ці радянських воїнів, дана в
ну необхідність реконструк ло, і воно часто невисокої Політичній доповіді Цент прийняли також постанову
рального Комітету КПРС, щодо листів трудящих І
ції вугільних підприємств якості.
Від імені всіх будівель говориться у привітанні, ви апеляцій, адресованих з’їз
області, розвитку соціальноників БАМу гаряче підтри кликала в наших серцях га дові.
культурної сфери.
У другій половині дня
Працівники Мінського ав мала взятий партією курс рячу идячі-іість рідній партії,
тозаводу бачать тепер свій на прискорений розвиток прагнення з ще більшою з’їзд перейшов до розгля
обов'язок у якнайшвидшо• Далекого Сходу, наближен- відповідальністю і самовід ду наступного питання по
му нарощуванні випуску ве• ня господарського освоєння даністю • виконувати свій рядку денного — виборів
ликовантажної автомобіль зони Байкало-Амурськоі за священний обов’язок по за центральних органів партії.
(ТАРС).
ної техніки, повідомив но- лізничної магістралі муляр- хисту мирної, творчої праці

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
видобутку
У другій половині дня на показники
З березня на XXVII з’їзді нафти і газу, визначені на
КПРС почалось обговорення п'ятирічку, промисловикам
доповіді про Основні на буде непросто, але необхід
прями економічного і соці но. Потрібна буде злагод
ального розвитку країни. жена робота всього вели
Делегати відзначали, що кого нафтового господар
положення
і
завдання ства, всіх, хто прямо або по
проекту Основних напря середньо зв'язаний з про
мів
повністю
відпові мислом нафти і газу.
дають життєвим інтересам
Міністр шляхів СРСР М. С.
рг радянських людей, їх на Конарєо поставив питання
діям на майбутнє. Це пока про необхідність розробити
зав справді всенародний комплексну програму роз
масштаб його обговорення, витку залізничного тран
в якому взяло участь при- спорту як складової части
близно 110 мільйонів гро- ни єдиної транспортної си
мадян. У пропозиціях і за- стеми країни. Говорячи про
уваженнях трудящих став- недоліки в організації паса
ляться корінні питання зро- жирських перевезень, мі
стання ефективності. при- ністр повідомив, що заліз
Скорення науково-технічно ничники вживають заходів
го прогресу, бережливого для їх усунення. У новій
ставлення до народного на п’ятирічці буде збудовано і
дбання, поліпшення якості реконструйовано 370 вокза
продукції,
вдосконалення лів, продовжено будівни
управління. Загальну під цтво метрополітенів. На ря
тримку дістали заходи щодо ді напрямків рух поїздів
дальшого
зміцнення ди прискориться до 140—160
сципліни і порядку, підви кілометрів на годину.
щення відповідальності тру
Критично аналізуючи ро
дових колективів і кожного
працівника
за
доручену боту кооператорів, голова
правління
Центроспілки
справу.
М. П. Трунов визнав, що во
Пріоритетне значення на ни далеко ще не використо
дається розв’язанню соці вують усі резерви. Існуюча
альних проблем у сфері
“ДВ^раці. Треба буде істотно практика закупок, економіч
скоротити важкі, монотонні ний механізм господарю
роботи. Більш як удвічі зни вання не сприяють розвит
кові ініціативи кооперато
зиться частка ручної праці.
Протягом п’ятнадцяти ро рів. Навіть при нинішньому
ків передбачається ради рівні виробництва можна
кально розв'язати насущні, значно повніше задовольня
особливо важливі для всіх ти потреби населення в ба
продуктах,
якщо
верств суспільства пробле гатьох
зняти
існуючі
обмеження,
ми матеріального благопо
луччя і духовного розвитку.
---------- - подолати місництво, ставити
До 2000 року треба буде на перший план не інтереси
виконати завдання великої окремих районів, а інтереси
соціальної значимості — населення країни в цілому.
забезпечити практично кож Завдання Центроспілки вже
ну сім’ю окремим житлом в цьому році — здійснити
міжреспублікан
— квартирою або індивіду широкий
ський і міжобласний обмін
альним будинком.
Серед
територіальних ресурсами, збільшити при
проблем одна з важливих— плив продуктів у торгівлю,
тісніше пов’язання розмі справити економічний вплив
щення виробництва з наяв на колгоспний ринок.
Мені, сільському жителю,
ністю трудових і матеріальних ресурсів. Відомо, що сказала доярка племзаводуЯВ*основна частина виробничих колгоспу імені Кірова Туль
фондів зосереджена в євро ської області В. В. Корольопейських районах СРСР, а ва, особливо помітні добрі
видобуток палива і сирови зміни на селі, викликані по
ни нині нарощується пере становами партії та уряду
важно в Сибіру. А найбіль по розвитку Нечорнозем’я.
ший приріст трудових ре Наш колгосп міцно стоїть
сурсів припадає на Середню на землі, як і багато інших
Азію і Закавказзя.
господарств
НечорноземПроекто/л Основних на- ної зони. Однак ми бачимо
прямів передбачено набли і труднощі. Щоб привабити
ження енергоємних вироб молодь, нам потрібна до
ництв до паливно-енерге помога в переведенні тва
тичних баз і збільшення ро ринництва на індустріальну
бочих місць у районах, які основу. Але хорошої техні
мають необхідні трудові ки для цього не вистачає.
ресурси. Особливу увагу Ненадійні і деякі машини
буде приділено комплекс для збирання кормів.
ному розвиткові економіки
Перед крайовою парторСибіру і Далекого Сходу.
ганізацією, відзначив пер
Дванадцята п’ятирічка по ший секретар
Краснояр
винна стати для нашого на- ського крайкому КПРС П. С.
^^иодного господарства пере- Федірко, сьогодні стоять
■^Чйхмною і з точки зору тем відповідальні і складні зав
пів зростання, і з точки зо дання. Насамперед це зу
ру ефективності.
мовлено тим, що освоєння
Виступаючи в дебатах, бу природних ресурсів краю
ровий майстер Алі-Байрам- потребує особливого підхо
лійського управління буро ду. Найважливіше з цих
вих робіт об’єднання «Аз- завдань — створення
понафта» А- Аманов, який по тужного Кансько-Ачинськонад двадцять, років очолює го
паливно-енергетичного
бригаду, сказав, що вийти комплексу. Необхідно та
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Радісна звістка прийшла норма була перекрита на
у бригаду радіомонтажни- 28 процентів. Всі заробле
ків цеху № 2 Кіровоград ні кошти перераховано у
ського заводу радіовиро- Фонд миру..
Освоюється бригадою і
бів. Колективу присвоєно
звання імені XXVII з’їзду нова продукція — це гуч
КПРС. І очолює її делегат номовці «Радіон», які від
різняються від тих, що
з’їзду Раїса Олексіївна
випускаються нині біль
Кащеева.
шою потужністю, ширшим
Ударною працею в дні діапазоном звучання.
найвищого форуму кому
На знімках; одна з
ністів колектив бригади. кращих складальниць ра
ІЦозміни виробничі зав діоапаратури молодий ко
муніст Тетяна Борисівна
дання виконуються на ФОМЕНКО; за складанням
115—120 процентів. Л в нових гучномовців.
перший день його роботи
Фото І. КОРЗУНА.

Що наснажує нас
Комсомольська органі
зація Гайворонського теп
ловозоремонтного заводу
однією з перших у районі
рапортувала про виконан
ня персдз'їздівських со
ціалістичних зобов’язань
і виборола право підписа
ти рапорт комсомолі! Кіровоградщини XXVII з'їз
дові КПРС. Добре попра
цювали тоді комсомольці.
Темп роботи не спадає і
зараз, у дні роботи з’їзду.
«Кожен день — удар
ний» — такий девіз газо
різальників
локомотивонакладальпого цеху Івана
Мельника та Олексія Вихрнспока. Змінні завдання
воші виконують на ПО
ПИ процентів. Безперебій
ну роботу електрооблад
нання забезпечують елек
тромонтери Федір Барабат
та Олександр Пшеничний.
З високого продуктивністю
працює слюсар ковальсько-лпварного цеху Ва
силь ІЗізічканіч.
Лише незадовго до з’їз
ду молодому робітникові
ме.ха цоскл а да л ьпого цеху
Віталієві Оспі було при
своєно другий розряд то
каря, а сьогодні він уже

працює нарівні з досвідче
ними товаришами, щодня
перевиконуючи змінні зав
дання.
В Політичній доповіді
ЦК КПРС, із якою висту
пив на з'їзді М. С. Горба
чов, велику увагу приді
лено молоді країни, її
авангарду — комсомолові.
Кому ж, як не нам, моло
дим. продовжувати її при
множувати славні діла на
ших батьків. Форум кому
ністі»
країни
намічає
складні й відповідальні
завдання
на майбутнє.
Щоб їх успішно вирішува
ти, потрібно вже сьогодні
працювати по-новому. Ком
сомольці заводу розумі
ють, що тільки самовідда
ний труд буде запорукою
процвітання нашої країни
і поліпшення добробуту
людей, а тому зроблять
усе можливе, щоб .'.робити
свій вагомий внесок у ви
конання планів партії.
С. ТЮХТІЙ,
секретар
комітету
комсомолу
Гаипоронського теплово
зоремонтного заво
ду.

Творча комплексна брига
да раціоналізаторів відді
лу технічного контролю
існує 3 роки.
За цей час бригада роз
робила і впровадила ряд
раціоналізаторських про
позицій, економічний ефект
яких склав 300 тисяч кар
бованців і дозволив зеко
номити додатково 5 тисяч
кубічних метрів дереви
ни. Тим самим ліквідова
но вузьке місце на вироб
ництві: у деревообробно
му цеху знизилася трудо
місткість операцій, вивіль
нилися робоча сила, тран
спорт.
У дні, коли вся країна з
неослабною увагою сте
жить за роботою XXVII
з'їзду І\ПРС, ми приєднує
мо свої голоси до думок
мільйонів радянських тру
дівників і схвалюємо муд
ру, принципову внутрішню
і зовнішню політику на
шої партії, її курс на при
скорення соціально-еконо
мічного розвитку нашого
суспільства. Особливо нас
зацікавили ті розділи По
літичної
доповіді
ЦК
КПРС XXVII з'їзду, де
йдеться про основні на
прями економічної полі
тики. Розуміємо, що здійс
нити реконструкцію на
родного господарства не
можливо без досягнень
на у ково-тех нічного
прог р сс у. Xв і і л юют ь і ак ож
Питанням
керівництва
своїм резервом і надій
ним помічником — ком
сомолом — партія надає
особливу увагу. Новил\ ви
явом такої турботи була
постанова ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ком
сомолом і підвищення йо
го ролі в комуністичному
вихованні молоді». Одним
з напрямів свого впливу
на діяльність Ленінської
Спілки Молоді є робота
молодих комуністів у ком
сомолі.
У ці дні, дні роботи
XXVI) з'їзду КПРС, усі тру
дяться з особливим під
несенням. На це надихає
їх сам партійний форум,
серйозна, ділова і відвер
та розмова на ньому.
Практично усі трудові ко
лективи нашого міста бра
ли зобов'язання до дня
відкриття з'їзду виконати
план двох місяців. Багато
було й таких, що зобов'я
зувалися виконати тримі
сячний план. Приємно, що
серед останніх — чоти
ри комсомольсько-моло
діжні колективи, у складі
яких багато молодих ко
муністів. Для них зви
тяжна праця у передз'їздівський період, нині ста
ла відповідальним обо
в’язком. І молоді члени
КПРС його з честю ви
правдовують.
У нашій міській комсо
мольській організації пра
цює 428 молодих кому
ністів. Це понад чотири
проценти міської спілки.
Молоді комуністи очолю
ють 67 процентів первин
них, 36,6 процента комсо
мольських організацій з
правами первинних, 28,3
процента комсомольських
груп.
У 1982 році Олександр
Гирич прийшов працювати
на завод чистих металів.
За порівняно короткий
строк він оволодів склад-

рядки, в яких наголошує
ться на тому, що партійні,
профспілкові, комсомоль
ські організації повинні
постійно тримати в полі
зору питання бережливос
ті, підтримувати тих, хто
економить і раціонально
витрачає сировину, елек
троенергію, паливо. Ми
підтримуємо заклик вста
новити твердий порядок,
при якому перевитрата ре
сурсів була б невигідною,
а економія відчутно вина
городжувалась.
До виконання рішень
XXVII з'їзду КПРС ми
підійдемо з усією відпові
дальністю. Вони надають
нам упевненості, цілеспря
мованості. творчої насна
ги.
Бригада постійно знахо
диться у творчому пошу
ку і нині веде розробки,
економічний ефект яких
після впровадження у ви
робництво складе більше
200 тисяч карбованців.
В. КАРПЕНКО,
слюсар бюро гаран
тійного обслуговуван
ня відділу технічного
контролю виробничого
об'єднання по сівал
ках «Червона зірка».

ВИРІШУВАТИ
НАМ
САМИМ
Трудівники нашого кол
госпу з неослабною ува
гою стежать, за роботою
XXVII з’їзду КПРС. І те
пер у всіх виробничих під
розділах
господарства,

сім’ях хліборобів йде ви
вчення матеріалів цього
історичного
партійного
форуму. Передусім По
літичної
доповіді
ЦК.
КПРС з'їздові, з якою ви
ступив М. С. Горбачов. Ве
ликі надії, новий приплив
трудового ентузіазму ви
кликає те, що партія зно
ву і знову виробляє стра
тегію прискорення соціаль
но-економічного розвитку
країни. Як відзначалось
на з’їзді, курс на приско
рення не зводиться лише
до перетворень в еконо
мічній галузі, він передба
чає проведення активної
соціальної політики, послі
довне утвердження прин
ципу соціалістичної спра
ведливості. І ми, сільські
трудівники, добре розу
міємо, що зрушення, отже
й прискорення, буде лише
тоді, коли кожен з нас бу
де трудитися ще краще,
ще продуктивніше.
Справою першорядної
ваги вважає партія охо
рону і зміцнення здоров'я
людей. Але? як і підкрес
лив М. С. Горбачов, здо
ров'я в аптеці не купиш.
1 далі він зробив наголос
на тс, що головне — в спо
собі життя людини, в то
му, зокрема, наскільки ро
зумно й корисно вона ви
користовує свій вільний
час. ІІро це ми вже не раз
говорили в колективах тва
ринників, механізаторів. Є,
скажімо, в нашому селі
хороший Палац культури,
стадіон, спортзал. Прав
ління колгоспу постійно
виділяє кошти для при
дбай;!/!
спортінвентарі!.
Але деяких молодих жите

ною технікою і як знаю пала з ініціативами і почи
чий спеціаліст завоював наннями. Немала заслуга
авторитет не тільки в ла в цьому ватажка учитель
бораторії мікроаналізу, а ської КОМСОМОЛІ! молодої
й серед спеціалістів за комуністки Ірини Штадченко. Приїхавши по на
воду.
Але Олександр не об правленню після закін
межив свою активну ді чення .вищого учбового
яльність суто виробничою закладу,
Ірина одразу
сферою. Здібний спорт включилась у насичене
смен, він залучив до за шкільне життя. А незаба
нять футболом спочатку ром з’явилось
відг.ові-

ВІЗЬМИ ПРИКЛАД З КОМУНІСТА

БІЛЯ СЕРЦЯ—
НАЙДОРОЖЧА
СВЯТИНЯ
товаришів по цеху, потім
інших заводчан. Нині на
громадських
засадах
О. Гирич тренує збірну за
воду з цього популярного
виду спорту. А коли в по
заминулому році Олек
сандра обрали заступни
ком . секретаря комітету
комсомолу підприємства,
сфера громадської діяль
ності розширилась: тепер
без Олександра не обхо
диться підготовка жодно
го молодіжного вечора на
заводі.
Минулого року
О. Гирича прийняли в чле
ни КПРС.
Молодий комуніст став
членом міськкому і обко
му комсомолу. Турбот до
далося, вільного часу ста
ло зовсім /гало, але саме
в горінні корисною спра
вою він знаходить мо
ральне задоволення.
Багато цікавих справ на
рахунку
і вчительської
комсомольської організа
ції середньої школи № 2,
яка неодноразово висту-

дальне комсомольське до
ручення — секретар учи
тельської комсомольської
організації. Життя спілки
активізувалося ще більше.
Кожен
мас доручення;
вчителі-комсомольці очо
лили гуртки комсомоль
ського політнавчання, бе
руть активну участь у під
готовці у проведенні семі
нарів, дискусій, конферен
цій, ведуть виховну робо
ту за місцем проживання.
Висока і професійна під
готовка комсомольського
ватажка: її уроки — ра
дісна подія для учнів. До
хідливо розповідає вона
про
особливості поезії
Пушкіна, громадянськість
поезії Маяковського.
А починалося, як це час
то буаас, із труднощів.
Траплялись і труднощі не
типові, вихід з яких можна
знайти далеко не завжди
і не кожному. Та віра у
свої педагогічні сили, віра
у здібності своїх учнів до
помогли їй пробудити в

лів села треба впрошува
ти, щоб після роботи, у
вихідний день прийти на
спортивний майданчик чи а
групу «Здоров’я». Кол
госпну спартакіаду про
водимо з багатьох видів
спорту. Та проблему масо
вості ще не розв'язали, бо
окремі колгоспники ще не
розуміють, що заняття
фізкультурою принесе їм
лише користь.
Подібне й з участю в
гуртках художньої само
діяльності. Ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни
створили свій хор. І він те
пер найпопулярніший се
ред хліборобів. Отак би й
кожному з молодих! Отак
би всім — виробляти в со
бі устремління до всього
прекрасного, що спонукає
жити повноцінно і актнв-

Ото?к крок вперед не
зробиш без громадської
ініціативи. Про це також
говорилось на з'їзді. Тож
звички, які склалися, тре
ба рішуче і принципово
ламати. Щоб був порядок
— вміти по-творчому пра
цювати. вміти цікаво і
змістовно провести СВІЙ
ВІЛЬНИЙ час.
М. 1ЩУК,
інструктор по спорту
колгоспу імені Фрун
зе.

Ульяновський район

них інтерес до громад
ських справ школи. І нині
очолюваний І. В. Штадченко дев'ятий клас живе
яскравим
повнокровним
життям.
Закінчуються у школі
заняття, а двері кабінету
російської мови і літерату
ри не зачиняються. До
комсомольського ватаж
ка йдуть за порадою мо
лоді вчителі, старшоклас
ники... А завтра у молодої
комуністки І. Штадченко
знову наповнений турбота
ми, але такий цікавий тру
довий день!
Активна життєва пози
ція притаманна багатьом
молодим комуністам, які
працюють в комсомолі. Це
і агроном
рибколгоспу
імені Петровського Олек
сандр Проколець, стар
ший інженер по експлуата
ції АТП-10063 Олександр
Мусієнко, інженер гідрометобсерваторії
Валерій
Блинов, інженер заводу <
«Спецзалізобетон»
Віра
Балукова... Та хіба всіх пе
релічиш!
Ці та інші молоді кому
ністи утверджують в ком
сомолі найголовніше — ви
соке звання і важливе зна
чення члена партії. Своєю
діяльністю вони зміцню
ють його авторитет, який,
за словами Леніна, заво
йовується не званнями і
чинами, а своєю енергією,
своїм ідейним впливом.
Як найдорожчу святиню
носять молоді комуністи
партквиток біля серця. І
від того більше йому не
спокою, надій і турбот.
Так, високе звання ко
муніста зобов’язує бути
на передовій. Молоді ко- —
муністи нашого міста, що ]|
працюють в комсомолі, Г
підтверджують
це кон
кретними справами.
С. ЯКИМЕНКО,
перший секретар Світловодського міськко
му комсомолу.

6 березня 1986 року

РУНУ
РОЗВІДНИКИ
МАЙБУТНЬОГО
Так називають новаторів
ІГеиералтошевського раііо«у Толбухінського округу
НРБ — членів 33-х клубів
науково-технічної творчосзі молоді. За останні два
роки економічний ефект
від впровадження їхніх
раціоналізаторських розробок на промислових під
приємствах, в АПК, на бу
дівельних
майданчиках
склав 200 тисяч левів.
Відмінних р сз ульт аті в
добилися .молоді науковці
інституту пшениці та со
няшнику в розв’язанні 25
дослідницьких завдань. Ці
каво знати, іцо чотири їхні
розробки демонструвалися
на окружній виставці клу
бів НТТМ, дві — на поI дібнііі республіканській ви
ставці, де були відзначені
отими значками- ДеріЯияого комітету науки та
технічного прогресу. ЛіолрI діжіг.ш колектив науков
ців удостоївся
вимпела
Центр а льн ого
комітс гу
комсомолу НРБ.
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лист цк днем
НОВАТОРАМ
Представницька
група
політичної пісні «Пламчк»
(полум'я) окружного мо
лодіжного клубу одержала
вітального листа від пер
шого секретаря Централь
ного Комітету Димитровської Комуністичної спілки
молоді Станка Шопова, в
якому висловлена сердеч
на подяка «за виявлені високі почуття відповідаль
ності та організованості у
^дпа.х творчого колек
тиву аматорів на XII Все
світньому фестивалі моло
ді і студентів у Москві». В
листі далі перелічено ус
пішні концертні програми,
зокрема «Софія вітає Мо
скву», яка була показана
на стадіоні імені В. І. Ле
ніна та в спортивному за
лі «Дружба». ЦК ДКСМ
належно оцінивші! роботу
групи «Пламчк», побажав
нових успіхів виконавцям
політичної пісні.

«Молодий комунар»

Неважко уявити собі су
часне розгорнуте промис
лове виробництво. З його
звичним гуркотом верста
тів, простором багатьох
цехів. Ритм, ритм і ще раз
ритм. Скажу і як групкомсорг, і як рядовий шліфу
вальник нашої дільниці —
виробничі питання це на
ша перша й основна тур
бота. Буде лад тут — вирі
шуватимемо й спілчанські
проблеми
оперативніше.

цівників, серед них спіл
чан — одинадцять. Скажу
про дисципліну. Мабуть,
багато вже кому відома
ініціатива бригади Воло
димира Бадова з нашого
ж цеху, яка зобов язалася
непримиренно ставитися
до будь яких порушень
трудової
й виробничої
дисципліни у себе в колек
тиві. Це не випадковість, а
конкретний прояв того,
чим керується у своїй ро-

ОРІЄНТИР — ЕКОНОМІЯ

ХАЙ КЛОПОТИ
ДОБРИМИ БУДУТЬ
Що стиль такий перспек
тивний бачимо і тепер, ко
ли уважно вивчаємо мате
ріали XXVII з’їзду КПРС,
зокрема, Політичну допо
відь ЦК КПРС форумові
комуністів.
Що своє можуть сказати
комсомольці у вирішенні
таких і подібних питань,
як вони по-комсомольськи
небайдуже сприйматимуть
спільні для багатьох лю
дей проблеми. Саме тут,
очевидно, і варто критич
но оцінювати —• виправдо
вуєш ти чи ні оте ймення,
яке за переконанням от
римав з комсомольським
квитком.
Як КМК ми працюємо з
1983 року. Групкомсоргом
я став минулого року. Та в
спадок від попереднього
комсорга мені вже перей
шло чимало — моноліт
ність і згуртованість. Бага
то що нас ріднить. Якщо й
ту ж роботу брати — пра
цюємо переважно по од
ному розряду, та й спеці
альності у всіх переважно
ті ж; шліфувальників біль
шість, хоч є ще й праців
ники електрохімобробки.
У бригаді всього 27 пра-

боті й наш КМК. За роки
свого мужніння нам уда
лося навчитися розуміти
практично кожному, за
рахунок чого слід досягти
того чи іншого рубежу. І
в дисципліні насамперед
бачимо резерв.
Скажу про окремих. То
го ж Миколу Бєлінського,
наприклад. Чи про Аллу
Липкан. Мене будь-хто з
КМК підтримає: Микола у
нас «маяк». Практично у
всьому — о сьомій п’ят
надцять його верстат уже
працює, виробничі завдан
ня хлопець стабільно ви
конує на 150 процентів, і
в інших питаннях є чого у
нього повчитися. Те ж — із
Аллою. Мабуть, можна тут
сформулювати так: з них
перших кожен наступний
одного разу зрозумів —
із довірою та відповідаль
ністю жарти не прохо
дять. Дав слово — дотри
май. Досяг чогось — зро
би ще більше. Тоді маєш
право повчити іншого.
Як інакше ми б змогли
вирішувати так багато не
простих питань? Зобов’я
залися, наприклад, до 22
лютого виконати виробни

чі завдання січня і лютого.
Якими засобами? На збо
рах в кінці грудня мину
лого року так докладно й
проаналізували — від кого
що можна чекати. Зважи
ли, що, крім трудової, не
абияк виручить нас дис
ципліна виробнича. Для
прикладу, програма ре
жиму економії. Реально —
це зекономлена електро
енергія, ріжучі інструмен
ти. Незайвим повважали
нагадати й про оті вимкне
ні під час перерв та вироб
ничих пауз лампочки на
робочих місцях. 1 про осо
бливо сумлінне ставлення
до абразивних кругів, на
шого основного знаряддя
виробництва.
Одночасно виявили й
проблеми. З обліком тієї
ж економії. Важко, прак
тично не можливо підра
хувати, скільки кіловатгодин електроенергії за
ощадив кожен конкретний
робітник — на наших ро
бочих місцях таких прист
роїв немає. А жаль —•
хтось інший про ту ж лам
почку й не думає, а гово
рить про свій внесок у ви
конання режиму економії.
А був би згаданий лічиль
ник, наочно було б видно,
де ти прогавив, а в чому
виграв...
Небайдужість сповідували
завжди. По-Іншому просто
не навчені. Тут наша сила.
Усе спільно вирішуємо,
спільно й обговорюємо.
Відбір рішучий — наше
лиш те, що непросто, для
виконання чого потрібно
незрівнянно більше, ніж
тільки вправно заправити
абразив, вчасно увімкнути
верстата чи перекрити
норму на десять процен
тів. По плечу нам і склад
ніші завдання, бо позаду
вже чимало перемог.
Г. БУТЕЛЬСЬКА,
групкомсорг КМК по
обробці
гартованих
шестерен механоскла
дального цеху № 2
кіровоградського заво
ду «Гідросдла».

З стор.
ПІОНЕРСЬКИЙ
ТЕЛЕТАЙП

КОМБАЙНУ ПОДАРУНОК
Операцію «Піонерський

комбайн»,

присвячену

XXVII з'їзду КПРС, про

вели школярі
ської області.

Тернопіль

(

А почалося все рік тому,
коли юні ленінці серед
ньої школи Хз 2 обласного
центру звернулись до сво
їх ровесників із закликом
на честь партійного фо
руму зібрати металолом
на бурякозбиральний ком
байн, який буде вручено
кращій комсомольсько-мо
лодіжній лавці — пере
можцю обласного змаган
ня буряководів. їх підтри
мали учні міських і сіль
ських шкіл області. В ко
роткий строк на заготі
вельний пункт було здано
близько тисячі тонн мета
лолому.
Комсомольці
виробни
чого об’єднання «Терно
пільський комбайновий за
вод
імені XXV з’їзду
КПРС», у вільний від ро
боти час виготовили бу
рякозбиральний комбайн
КС6Б-02. Агрегат, як і„планувалось,
пер сдано
кращій комсомольсько-мо
лодіжній лавці — в кол
госп
імені Пархоменка
Підволочиського району,
її очолює Тадёй Мушинський. Правофлангові зма
гання одержали в мину
лому сезоні майже по 500
центнерів цукрових буря
ків з гектара і були удо
стоєні перехідного призу
обкому комсомолу імені
двічі Героя Соціалістич
ної Праці Є. О. Долпнюк
«Нарівні з героями».
В. НОВАК,
кор. РАТДУ.

«Глобус» — так називає
ться клуб інтернаціональної
дружби Голованівської се
редньої школи № 2 імені
Героя Радянського Союзу
Г. В. Міклея. Часто збираю
ться кідівці, щоб поговорити
про свої справи, намітити
подальшу роботу. Цього ра
зу засідання «Глобусу» ве
де президент КІДу Тетяна
ПАРАХОНЬКО (на фото —
справа).
Фото с. ФЕНЕНКА.
емт Голованізськ.
/

ВАІЩАРІВСЬКІ

ДНІ
На роковини великого
дурета-революціонера Бол/а/рії Ніколи Вапцарова в
толбухінсько.му
училищі
його імені проводиться за
широкою програмою Вап
царівські дні. Нині учні
побували в м. Варні й за
вітали до вищого морсько
го училища імені Вапцаро
ва, ознайомилися з повою
експозицією його музею,
яка дає можливість більше
взнати про творчий шлях
видатного діяча національ
ної культури. Між толбухінським і варненським
училищами укладено дого
вір на співробітництво.
В пам’яті учнів надовго
залишаться змістовні вечори-зустрічі з артистами
театру імені ІІордапа Иов^Л.->ва, зокрема, тематичні
вечори «Вапцаров і музи
ка», «Вапцаров і театр»
ТОЩО.
??

Добірку за матеріалами толбухінської окружної газети «Добруджаиска трибуна»
підготував Н. ДОБРІН.

РОСТЕ
ПАНЧЕВЕ,
МОЛОДІЄ
Життя підтверджує: там,
де боєздатні трудові ко
лективи, там і хороші вро
жаї, і високі надої не
фермах. Без якісного над-*
рового забезпечення це
питання вирішити важко,
Тому правління, партійне
і комсомольська організа
ції колгоспу імені Куйбишева виявляють всебічну
турботу про закріплення
кадрів на селі,
У Панчевому за останні
роки споруджено трипої
верхову школу, лікарню,
введено в дію АТС, сауну,
автобусну станцію, завер*
шується будівництво моло.
діжного кафе, закладено
парк, заасфальтовано, забруковано кілька вулиць,
споруджено понад
100
ошатних цегляних будин
ків.
Ця ж робота буде про
довжена й у нинішньому
році, в дванадцятій п'яти
річці. Влітку закінчиться
спорудження ще 47 нових
цегляних будинків — інди
відуальними
забудовни
ками, колгоспом, держа
вою. В недалекій перспек
тиві й спорудження житло
вого масиву, мікрорайону
на 50 будинків з газом,
водопроводом, магазином,
На центральній садибі
заплановано розпочати бу
дівництво дитячого садка.
Спостерігається відрадне
явище — збільшуються
кількість новонароджених,
село молодіє, Там же розпочинається будівництво,
нового будинку культури,
• Основне джерело по/
повнення сільськогоспо-?
дарських кадрів — учні?
місцевої середньої школи.
. Щоб мати своїх механі
заторів і шоферів, колгосп
виділив для школи два но
вих трактори, один авто
мобіль, знаряддя, а також
поле. Для підготовки зна
ючих і умілих спеціалістів
господарство посилає ок
ремих випускників школи
в технікуми й вузи.
З кожним днем росо
Панчеве. І молодіє.

м. стоян.

Новомиргородський
район.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ІЗ ЗАПОВІТОМ КАЛЮЖНОГО
Наша молодь глибоко
шанує світлу пам’ять героїв
Великої
Вітчизняної, які
відстояли мирне сьогоден
ня. Навічно зберігаються в
наших серцях їхні імена,
подвиги.
Традиційними стали в на
шому районі спортивні зма
гання на призи героїв-земляків, в підготовці і прове
денні яких беруть участь
райком
комсомолу, райспорткомітет, райрада ДСТ
«Колос».
Популярний турнір з фут
болу на приз імені героя
дзоту № 11, захисника Се
вастополя Олексія Калюж
ного. Фінал цих змагань —
у перші дні травня.
Помираючи, Олексій за

лишив у дзоті записку, на
писану кров’ю: «Батьківщи
но моя, земле руська! Я
син Ленінського комсомо
лу, його вихованець, бився
так, як підказувало мені
серце, винищував гадів, по
ки в грудях моїх билося
серце. Я помираю, але
знаю, що ми переможемо».
Ці полум’яні слова закли
кають молодих бути вірни
ми високим ідеалам, за які
віддали життя тисячі героїв
Великої Вітчизняної.

На змагання завжди за
прошується батько героя
Володимир
Іванович Ка
люжний. Минулого року він
вручив перехідний кубок
розиграшу
призу
імені

О. Калюжного команді «Ру
бін» селища Онуфріївни.
Цікаво проходять змаган
ня серед допризовної мо
лоді району з багатобор
ства ГПО на приз іменїТ. Д.
Дерибаса, нашого легендар
ного земляка, більшовика,
професійного революціонера-чекіста, життя якого ста
ло для молоді прикладом
ідейної стійкості, загарто
ваності, відданості справі
партії, Батьківщині.

З молодих років Дери
бас боровся з царською
охранкою,
жандармами,
провокаторами, шпигунами.
Сміливий і мужній він не па
дав духом в найскладніших
умовах. Терентій Дмитрович

завжди уміло виривався із
розставлених ворогом пас.
ток. А коли й випадала не
вдача, терпляче І вперто
переносив усі труднощі, го
тувавсь до нових боїв. Т. Д.
Дерибас ніколи не схиляв
голови перед ворогом. Не
один раз, перебуваючи а
тюрмі або на засланні, він
уміло вислизав з рук охо
рони і з'являвся знову на
«полі бою» під іншим ім’ям,
в іншому місці. Терентію
Дмитровичу Дерибасу од
ному з перших було при
своєно
звання комісара
Державної безпеки І рангу.
До програми змагань май
бутніх
воїнів
включено
стрільбу, крос, метання гра
нат, підтягування на пере
кладині. В цьому році пере
хідний кубок імені Т. Д. Де
рибаса завоювала команда
призовників
з
колгоспу
«Дружба», а серед допри
зовників — перехідний ку-

бок у команди Млинків,
ської СШ.
Молодь гідно продовжує
революційні, бойові, трудо
ві традиції нашого народу.
Ми пишаємося вихованцями
Ленінського комсомолу, які
виконували і виконують ін
тернаціональний обов’язок
в Демократичній Республіці
Афганістан.
У лютому в селі Омельник відбулися районні зма
гання хокеїстів на приз воїна-інтернаціоналіста Вікто
ра Тесленка, нашого зем
ляка, який здійснив подвиг
на афганській землі. Найсильнішими тут були одно
сельці В. Тесленка — спорт
смени колгоспу імені Комін
терну.
Т. АВРАМЕНКО,
другий секретар Оиуфріївського
райкому
ЛКСМУ.

«Молодий комунар»
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ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

«Тільки танці та кіно в клубі, набридає», — скаржа
ться часом молоді читачі. «Тільки танці та кіно їм і по
трібні», — доводиться чути й нарікання сільських
культпрацівників. У тому, що такий підхід до органі
зації дозвілля надто спрощений, гадаємо, читачів
переконає інтерв’ю з директором Суботцівського сіль
ського будинку культури І. І. ХАРЧЕНКОМ.
— Іване Івановичу, роз
кажіть, будь ласка, чим.
можна зайнятися у вашо
му будинку культури?
— Є в нас танцюваль
ний колектив під керів
ництвом Олега Євгеновича
Пічкуренка. Він користує
ться заслуженою популяр
ністю серед жителів села.
Слід назвати драматичний
колектив,
яким
керує
Олександра
Федорівна
Осинська. Галина Іванівна
Єрилова веде вокальний
колектив, до складу якого
входить в основному мо
лодь. А ще ми створили
фольклорний ансамбль. Є
тут і тридцятирічні, і ті,
кому вже за сімдесят. Не
легко було його зібрати.
До кожного учасника до
водилося ходити додому,
агітувати. А згодом ця
справа припала людям до
душі. Прийдуть на репети
цію, поговорять, поспіва
ють, і літні ніби помолод-

шають. Репертуар ансамб
лю складають старовинні
народні українські пісні—
«Летіла зозуля», «Стоїть
білая береза», «їхав козак
потайком», «А зозуля все
кує». Ансамбль має успіх.
— Назвіть, будь паска,
найбільш активних учас
ників самодіяльності.
— Дуже багато людей
заслуговують на похвалу,
подяку, наприклад,
Ва
лентина Ковбаснян, Ірина
Козакова. А Галина Маращук — прямо таки май
стер на всі руки. Вона і
вірші читає, і співає, і грає
у виставах.
— Іване Івановичу, які
перспективи своєї роботи
бачите?
— Планів дуже багато.
І дуже важливе місце в
них займає робота з мо
лоддю, створення люби
тельських об’єднань. Хо
чемо створити клуб «Ме
лодії і слово», де б можна

було ознайомитися з кра
щими зразками нашої му
зичної культури, поезії і
прози. Цей клуб матиме
суто естетичний, гуманітар
ний напрям. А для люби
телів технічної творчості
требо клуб авто/лотолюбителів, де вони б могли ви
находити, творити. Талан
ти в нас є. Зуміли ж із ста
рого мопеда зробити мотоплуг
багатоцільового
призначення. Ним можна
виконувати чимало сіль
ськогосподарських
робіт
на присадибній ділянці.
Це і працю полегшує, і
приносить
задоволення
від творчості. І ті хлопці,
які часом мучаться від
нудьги, могли б докласти
свої сили до корисної й
цікавої справи.
А ще хочемо створити
об’єднання
фотолюбите
лів, метою його буде не
тільки
оволодіння цією
справою, а й відтворення
життя нашого села. Могли
б ми й стенди робити, аль-/
боми, виставки. Люди по
бачили б на знімках і рід
ну природу, і передовиків
виробництва, і зростання
добробуту свого села.

Кіноекран березня
В ці дні па екранах кі
нотеатрів і кіноустановок
області проходить тема
тичний показ фільмів, при
свячений
.Міжнародному
жіночому дню 8 Березня.
Глядачі зустрінуться з ге
роями фільмів випуску ми
нулих років «Дівчина і
Гранд», «И життя, і сльо
зи, і любов», «Жіночі ра
дощі Й печалі», «Солдат
ські вдови», «У війни не
жіноче обличчя» та з інши
ми, в яких відтворено чу
дові образи радянських
жінок.
Поряд з цими фільмами
кіноглядачі матимуть змо
гу переглянути нові стріч
ки — такі, як «Вклонись
до землі», «Особиста спра
ва судді Іванової», «Ва
лентнії і Валентина», «Ми
з України», «Вчителька
перша моя», «Здрастуй,
Ларисо!» та іншими, що
вийшли в ці дні па екра
ни. Вони
розповідають
про жінку-матір, жінкутрудівнпцю, жінку — за
хисника нашої Батьків
щини.
Відомий український кі
норежисер Леонід Осика
поставив
на кіностудії
імені О. Довженка за сце
нарієм, який він написав
спільно з Валентином Єжовим і Володимиром Любомудровим,
кінофільм
«Вклонись до землі», ге
роїня якого йде разом з
дітьми у партизани. В боях
з ворогами діти її гинуть.
Як жити далі? Мама Ма
рія (так жінку називають
у партизанському загоні)
витримала й це. І не прос
то вижила, але й зуміла
зберегти в серці своєму
доброту, любов до ближ
нього.
Вона усиновила
трьох дітей, які залиши
лися без батьків і назвала
• їх іменами своїх загиблих
сина та дочок: Миколою,
Піною та Олепкою.

У кінофільмі «Вклонись
до землі» знімались на
родна артистка Білору
ської РСР Стсфапія Сташота, Лесь Сердюк, Надія
Маркіна та інші.
Відомий радянський кі
норежисер Георгій Натан
сон (він —- постановник
фільмів «Все залишається
людям», «Ще раз про ко
хання»,
«Посол Радян
ського Союзу», «Спадщи
на») за сценарієм Михай-

гордість, її єдину надію,
У Валентини був пі і сто
жіночий будинок: мама,
бабуся, старша сестра... На
перешкоді закоханим стає
не -лише егоїстичне став
лення однієї та другої
матері. Життя ніби нав
мисне перевіряє міцність
їхніх почуттів...
У ролі матері Валенти
ни глядачі побачать одну
з найпопулярніших актрис
театру і кіно народну ар-

|

ла Рощіїпа поставив на кі
ностудії «МосфІльм» нову
кінострічку «Валентин і
Валентина», герої якого—
вісімнадцятирічні студен
ти. Валентнії в. своїй сім’ї
був єдиним ‘ мужчиною,
його мати працювала ва
гоноводом на залізниці і
часто доручала йому тур
буватися про молодших
сестер. Мати Валентина з
гіркотою думала про те,
що яка-небудь дівчина
відбере в неї сина — її

УЖ
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— Чи стикаєтесь ви
якими-небудь трудноща
ми?
— Буває й таке. Ще не
всі, в кого с здібності, бе
руть участь у художній са
модіяльності. А сороми
тися тут нічого, і якщо
вмісш читати вірші, співа
ти або танцювати, слід по
казати це своїм односель
цям.
Не блискучі в нас спра
ви з приміщеннями. По
вертаючись до любитель
ських об'єднань та клубів,
можна сказати, що біль
шість із них уже б могли
діяти, якби мали в свосму
розпорядженні приміщен
ня. Тут нам необхідна до
помога з боку колгоспу, і
я впевнений, що спільни
ми зусиллями ми підніме
мо культуру у нашому се
лі на високий рівень.
Бесіду вів

На сарті мирних буднів. (Із фотовиставки, присвяче
ної XXVII з’їздові КПРС, яка експонується в кінотеатр
♦ Комсомолець» м. Кіровограда).
Фото Б. ГРИБА.

ПОСМІШКА ЕРУД^ЯА

О. УСТИНОВСЬКИЙ.

ОСТАПУ БЕНДЕРУ
І НЕ СНИЛОСЬ

Знам’енський район.

«Змієлов» — так назва
ли свою нову роботу кіно
режисер Вадим Дсрбеііьов і сценарист Лазар
Карелів. Головний герой
фільму Павло Шорохов,
раніше засуджений
..........
•’
за
скоєний злочин, знайшов у
собі сили повернутися до
чесного
життя. Та па
шляху до чесної праці ному став колишній вожак
зграї... У фільмі зайнято
чудовий акторський ансамбль. Це Олександр Михайлов (Шорохов) — один
з акторів, які найбільше
знімаються у кіно (згадаймо його в ролях Альохіна
(«Білий сніг Росії»), Павла
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орган Кировоградского
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ЛКСМ Украины.

' * ж®

тпетку СРСР Тетяну Дороніну. А образ матері
Валентина створила за
служена артистка РРФСР
Ніна Русланова, яка та
кож плідно Гі багато пра
цює
в
кінематографі,
особливо останнім часом.
В цьому фільмі також
знялися Борис Щербаков,
Лариса Удовиченко, Зінаїда Дсгтярьова. У го— дебютан
та М. Стоць-

НАША АДРЕСА:

На украинском языке.

Створимо
об’єднання
Л'.ОЛОДОЖОНІВ і тих, йому
за тридцять. З багатьма
односельцями я вже про
те говорив, ставляться во
ни до цього з Ентузіаз
мом. Адже справа в то
му, що багато людей вже
забули дорогу до будин
ку культури, а могли б тут
зустрітися, відпочити, по
танцювати, послухати му
зику, подивитися слайди.
Зробити все це в наших
силах.

Ж

«Молодой коммунар»
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Зубова («Мужики»), Басі
Кузякіпа («Любов і голу
бії»), Воронова («Перемо
га»). У стрічці «Змієлов»
ви також зустрінетеся з ві
домими акторами В. Бєлохвостиковою, Д. Баніонісом, Л.
Куравльовим,
Г. Польських, С. Крючко
вою. Жанр фільму —
гостра соціально-психоло
гічна драма.
І. ПІДОПРИГОРА.
На знімку: надр з
фільму ♦Вклонись до ЗЄМ-
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Скільки професій існує ниця в новому пальті. Вво
на світі? Офіційним до дням цю посаду, дирекція,
відник називає 5984. Од очевидно, розраховувала
нак спеціалісти стверджу на те, іцо цікаві і марно
ють, що їх набагато біль славні жінки, почувши ко
ше. У наш час, вважають ротку репліку солідного,
вони, існує і розвивається елегантно вдягненого чо
біля десяти тисяч різних ловіка, відразу ж поспі
професій, а разом із спе шать купити не дуже хо
ціальностями і кваліфіка довий товар.
Більш «важким» чином
ціями — сорок тисяч...
І все-таки ті «професії», заробляє на хліб насущ
про які мова піде нижче, ний Манфред Вальднер із
навряд чи згадують у сво австрійського міста Кла
їх підручниках навіть наії- генфурт. Нужда відкрила
пунктуальпіші
любителі у цього 25-річпого ^^ро
бітного інженера Оліїть
статистики.
Наприклад, робота Май своєрідний талант. Він ре
кла Харіса полягає в тому, гулярно відвідував місцеві
щоб, зручно вмостившись у ресторани й бари і, виб
кріслі, дивитися фільми равши відвідувача позажахів, які він терпіти не можніше, тонко і «вправ
може. За своєю вдачею но» буквально виводив йо
Майкл надзвичайно враз го із себе, поки тон не ви
лива і боязка людина. Іно тримував і кидався лй
ді під час сеансу він трем Вальднера з кулаками. По
тить від страху, як осико битий Вальднер відразу Ж
вий листок, а після пере звертався в поліцію, а так
гляду його виносять у шо як свідки у нього завжди
ковому стані. У такому були, і сам факт побоїв
випадку кіпобоси, які спо був, що називається, «на
стерігають за його поведін обличчі», його розлюченим
кою під час демонстрації «жертвам» доводилося ви
фільму, задоволено поти плачувати досить велику
рають руки — картина грошову компенсацію за
дійсно «хороша», і касовий образу дією. Та одного ра
збір їй забезпечено. Якщо зу його кар’єра закінчила
ж Майкл полишає залу ся досить сумно. Коли
тільки ледь-ледь похитую •Вальднер прийшов в один
чись на напівзігнутих но із ресторанів, щоб уЛЙ?
гах, боси розчаровані — спровокувати жертв
і
— високих прибутків ІІЄ одержати гроші, сталося
очікується, фільм необхід те, чого ніхто не міг пе
но повертати в студію на редбачити. «Жертва» його
допрацювапня.
виявилася настільки «тов
Більш легкими здаються стошкірою», що Вальднер
службові обов'язки яко використавши весь свій
гось Ларса Апгстрома із «арсенал», розлючений не
Швеції. Дирекція крупно зворушністю свого «про
го стокгольмського універ тивника», сам кинувся в
сального магазину випла бійку. Вальднера швидке
чує йому досить солідні го скрутили і доставили в по
норари тільки за те, що ліцейську дільницю, перер
кілька разів протягом дня вавши таку блискучу «кавій захоплено розводить ру Р єру» професілнала-сканками і говорить всього ли даліста.
ше одне слово — «ах».
€. КАРАВАЄВ.
Всю цю процедуру він ви
конує, йоли із' магазину
Редактор
на очах покупательок ви
ходить його сяюча напар Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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