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ДО ПОДВИГУ, ДО СЛАВИ
і|шли радянські воіни-вмзволмтелі, наближаючи тра
вень 1945-го — День Перемоги. В ході завершальні)! 
берлінської операції наші війська повністю розгроми
ли 70 піхотних, 12 танкових, 11 моторизованих ди
візій. Німецька воєнна машина була розтрощена. І 8 
травня в передмісті Берліна Карлсхорсті був підписа
ний акт про капітуляцію Німеччини.

Масовий героїзм проявили радянські воїни, від
стоюючи свободу і незалежність своєї Батьківщини. 
За мужність і героїзм, проявлені в боях з німецько- 
фашистськими загарбниками, 11 003 воїни були удо
стоєні звання Героя Радянського Союзу, 104 з них 
удостоїлись його двічі, а льотчики І. М. Кожедуб та 
О. 1. Покришкін — тричі. Орденами і медалями було 
нагороджено більше 7 мільйонів чоловік.

41 рік уже минув з тих пір, як стихли гармати. В 
буянні молодих садів красується оновлена радянська 
земля, скроплена кров’ю вірних синів Вітчизни. Там,

День Перемоги
1 тихо навколо,

і ясно у небі,
І радісні лиця,

і луни пісень...
Якими шляхами

ішли ми до тебе,
О День Перемоги,

о сонячний День!
Крізь бомби пройшли
• і снарядні розриви,
Крізь чорні пожарища,

рани та смерть.
Усе ми здолали!

О Дню наш щасливий,
Наносний світлою

радістю вщерть!
Сини і солдати

своєї Вітчизни —
Країни, де

ленінські зорі егорі, 
за правду лай бились

відважно і грізно,
і праведним гнівом

з нас кожен горів. 
Ми знали:

єдина ми сила на світі, 
що мир принесе

всім нгреда/л Землі.
Повержений ворог.

У мирній блакиті, 
не нулі співають — 

пташата малі.
...А роки пливуть

в далечінь небокраю,
А ми виростаємо —

вище, /міцніш!..
Наш День Перемоги — 

він світ зігріває 
! серце, і розум, і працю, і вірш.

Н. ДОБРІМ, 
учасник Великої Вітчизняної війни.

де воїн-визволитсль зробив свій крок у безсмертя, 
Ароявившй вікопомний подвиг, стоять обеліски. Йдуть 
сюди сьогодні колишні фронтовики — щоб пом’янути 
своїх бойових побратимів; йдуть посивілі матері, по
леглих звитяжців, їхні сестри, брати, діти, внуки—щоб 
вклонитись пам’яті тих, хто вже ніколи не пересту
пить поріг рідного дому. Тінь скорботи падає на лице 
солдатської вдови. Зажурено дивимося всі ми на гра
нітні плити, де золотом викарбувані імена полеглих 
героїв — велика втрата — сотні, тисячі, мільйони 
сердець зупинились в огниві війни. Та стихають сумні 
мелодії оркестрів. Урочисті, радісні, світлі змінюють 
їх. Бо свято. Бо біжать настрій усміхненим ветеранам | 
їхні внуки, вручаючи їм найкращі квіти весни. Учасни- и 
ки Вахти пам’яті — Вахти миру, вийшовши на свят
кові вулиці і площі, складають свої рапорти про здо
бутки в ударній праці — з 9 квітня по 9 травня вони 
працювали за себе і за полеглих Героїв.

Свято на радянській землі, де тисячоголосо звучить 
звитяжний монолог:

— Слава тобі, солдатс-персможцю, воїне-визволитС' 
лю! Вікопомна слава!

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

І ПРО НАГОРОДЖЕННЯ
ГЕРОЯ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ

; тов. ШЛІФЕРА Л. Й. ОРДЕНОМ ЛЕНІНА
.' t ДРУГОЮ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ
і «СЕРП І МОЛОТ»
і> За видатні результати в розвитку сільськогосподар- 
I ’ ського виробництва, широке впровадження досягнень на- 
I

і

>

уково-технічного прогресу, успішне виконання планів 
виробництва і продажу державі продукції землеробства 
і тваринництва в одинадцятій п’ятирічці нагородити 
Героя Соціалістичної Праці голову колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархаигельського району Кіровоградської 
області тов. ШЛІФ ЕРА Леоніда Йосиповича орденом 
ЛЕНІНА і ДРУГОЮ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ «СЕРП 
І МОЛОТ».

На ознаменування трудових подвигів Героя Соціаліс
тичної Праці тов. Шліфера Л. Й. спорудити бронзовий 
бюст на батьківщині Героя.

Голова Президії ВєрхсЕксї Ради СРСР
А. ГРОМИКО.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
Т. МЕНТЕШАШВІЛ1.

Москва, Кремль. 8 травня 1986 року.

ВАХТА ПАМ'ЯТІ — ВАХТА МИРУ

Усі 7 КМК
УСІ 7 КМК Олександрій

ського заводу «Авто- 
штамп» достроково вико
нали плай двох місяців 
першого року 12-ї п’яти
річки. А з початку травня 
усі воші заступили на тру
дову вахту пам’яті. Так,

скажімо, комсомольсько- 
молодіжний колектив елек
тромонтажників - СХЄМ1Ш'" 
ків (керівник О. Сорокуп, 
групкомсорг В. Возвюк) 
зарахували в склад своєї 
бригади комсомолку-лід- 
пільннціо з Кіровоградщи- 
ни Надію Черевичну.

М. ПРИСЯЖНЮК.

На пост Н® І
Тут, біля г.ам ятника ге

роям громадянської та Ве
ликої Вітчизняної воєн, що
ранку карбують крок шко
лярі Кіровограда в юнар- 
мійській фор/иі, заступаючи 
на комсомольсько-піонер
ський пост № 1. У суворо
му мовчанні на гранітних 
плитах стоять відмінники 
навчання, кращі з тих, що 
склали залік з фізичної та 
бійськово-технічної підго
товки, значківці ГПО, акти
вісти комсомольської робо
ти, тимурівськсго руху, 

" часники походу «Шляхами 
слави батьків».

Штаб поста № 1 на вули
ці Героїв Сталінграде. Один 
загін юнармійців готується 
змінити своїх товаришів на 
варті біля обеліска. А юна

ки і дівчата, котрі вільні від 
Еарти, збираються в кімнаті 
начальника штабу поста № 1 
Тетяни Руденко. Вона пові
домляє їм про заходи, що 
будуть влаштовані тут про
тягом тижня — зустрічі з 
Героями Радянського Сою
зу, повними кавалерами 
орденів Слави, вихованцями 
міської комсомольської ор
ганізації, котрі виконували 
сеій інтернаціональний обо
в'язок на афганській землі.

Безперечно, всі ті, хто за
ступав на пост біля пам’ят
ника Героям, пройнялися 
високим почуттям відпові
дальності за свої вчинки.

Перед святом Перемоги 
КОМСОЛАОЛЬЦІ та піонери, 
котрі ось уже другий рік 

заступають на пост № 1 бі
ля пам’ятника героям гро
мадянської та Великої Віт
чизняної воєн, зібралися на 
свій зліт. Перед ними ви
ступили перший секретар 
міськкому комсомолу Во
лодимир Кулик, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни 
О. Т. Чибісова. На зльоті 
тривала розмова про віко
помний подвиг радянського 
воїна-визволителя, ленін
ські заповіти про захист со
ціалістичної Вітчизни, акти
візацію роботи по військо
во-патріотичному вихован
ню молоді в ході гєроїко- 
патрістичних акцій «Рево
люційний тримайте крок!».

Учасники зльоту прийняли 
звернення до всіх комсо
мольців та піонерів міста, 
закликавши їх гідно зустрі
ти 70-річчя Великого Жовт
ня.

Сьогодні
Підбито підсумки облас

ного соціалістичного зма
гання молодих доярок об
ласті, присвяченого XXVII 
з’їзду КПРС. Лідерство 
упевнено утримує Марія 
Коваленко, доярка кол
госпу «Союз» Знам’ян- 
ського району. Слідом за 
Марією йде її землячка, 
торішній переможець зма
гання Лідія Куженко. Далі 
доярки розташувались 
щільною групою, що свід
чить про загострення бо
ротьби за «велике» моло
ко Приємно, що в десят
ку кращих цього разу по
трапив дояр—Ян /Лазур з 
колгоспу «Дружба» Онуф- 
ріївськогс району.

попереду
Отже, за підсумками чо

тирьох місяців попереду 
йдуть доярки:

Марія КОВАЛЕНКО з 
колгоспу «Союз» Зпам’ян- 
ського району — надоїла 
2308 кілограмів молока від 
корови.

Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Знам’яп- 
ського району — 2067.

Ніна КОТОВА з рад
госпу імені Димитрова Ус- 
тннівського району — 1968.

Антоіііна МАХНО з кол
госпу «Первое мая» Мало- 
впсківського району — 
1967.

Юлія СТОЯН з радгоспу 
« М а р і а м л і л ьс ьк и й » П ет р і в - 
ського району — 1833.

'ЇЇ . -?

Лідія ДЕМЧУК з кол
госпу «Дружба» Онуфріїв- 
ського району — 1828.

Галина НИЖНИК з кол
госпу «Союз» Злам’япсько- 
го району — 1814.

Тетяна ЛАДАНИ) К з 
колгоспу «Мир» Гайворон- 
ського району — 1801.

Світлана ХІ1ЖНЯК з 
колгоспу «Первое мая» 
МаловисЙіВсЬкого району— 
1777.

Я п МАЗУР з колгоспу 
«Дружба» Онуфріївського 
району — 1618.
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Є свої складності в ро-

Закінчено

зйомки
Щойно творча група 

центральної о телебачення 
з програми «Сільська годи
на» під керівництвом ла
уреата Державної премії 
РРФСР імені братів Ва
сильєвих Ніпель Дмитрів
ни Єгоричевої закінчила 
зйомки телевізійного філь
му про діяльність центру 
естетичного виховання 
Вільшанської ніколи мис
тецтв, яку очолює відмін
ник культурного шефства 
над селом О. К. Іванов.

І Іеза ба ром телегл ядачі 
нашої країни познайомля
ться з досвідом естетично
го виховання школярів у 
районному центрі на При
булі ж і.

В. ВІКТОРІВ. 
Віпьшанський район.

боті з такою кількістю

СТАЛИ
ВУЛИЦІ
МУЗЕЄМ

КРАСНОДОН. (Кор. 
РАТАУ Л. ТКАЧЕНКО). 
Тихими, тільки «пішохід
ними» стали дві вулиці 
міста — Садова і Піонер
ська. Вони виходять па 
площу «Молодої гвардії» 
і разом з нею за рішен
ням міськвиконкому ста
нуть своєрідним музеєм 
просто неба.

Ці вулиці — і 
місця Краснодона, 
довій жив комісар 
дої гвардії» Олег 
ний. Ось будинок 
меморіальною дошкою на 
фасаді, що потопає в зеле
ні. В ньому у 1942—1943 
роках проходили засідан
ня штабу підпільної ком
сомол ьської орга н ізації
«Молода гвардія». Піонер
ська бере початок від шко
ли № 1 імені Горького, в 
якій вчились багато моло
догвардійців. На цій же 
вулиці і школа № 4, де на
вчались Сергій Тюленін, 
Віктор Третьяксвич, Лю
бов Шевцова, Юрій Віце- 
новський та інші. З вікон 
другого поверху школи 
добре видно монумент 
«Нескорені».

пам’ятні 
, На Са- 
і «Моло-

Кошо-
№ 6 з

V ОМСОМОЛЬЦІ та мо- 
лодь Толбухінського 

округу добилися помітних 
успіхів у всенародному 
змаганні за гідну зустріч 
ХНІ з’їзду Болгарської 
Компартії, а тепер, реалі
зовуючи його рішення, 
роблять- нормою досягнен
ня передовиків усіх 285 
молодіжних трудових ко
лективів у промисловості 
та 52-х — у сільському 
господарстві Добруджі. 
Хочеться особливо наголо
сити на зростанні не тіль
ки кількісних показників 
виробництва, але і якості 
продукції, яку виготовля
ють молодіжні дільниці, 
бригади, лайки.

€ « нас па кого рівняти 
трудову молодь міста і се
ла, е з кого брати приклад 
високої продуктивності 
праці. Я веду мову про ЗО 
еталонних молодіжних ко
лективів. Вони останнім 
часом значно вдосконали
ли організацію праці, впро
вадили у виробництво чи
мало науково-технічних 
новинок.

Реальні результати дає 
організоване із окрузі ком
сомольське шефство над 
якістю виробів, які йдуть 
па експорт у Радянський

з

первинних, як у нашій ор-

ганізації па цукрокомбіиа-

ті — їх тринадцять. Але

працювати прагнемо так,

щоб цей фактор був не

яльності.

Підириємство наше пра
цює в умовах економічно
го експерименту, та в піс- 
ляз’їздівський період пе
ресвідчились: резервів для 
поліпшення результатив
ності роботи ще чимало. 
Особливо добре зрозуміла 
це бригада М. 1. Шмарка 
зі зміни В. П. Панасенка. 
Це й к ом’ сом ол ьсько - м о .і о - 
діжний колектив можна 
охарактеризувати так: пер
шокласні виробничники. З 
місяця в місяць КМК ви
значають я;к правофланго
вий у соціалістичному зма-. 
ганні серед комсомольсько- 
молодіжних колективів ПІД' 
приємства. Важить висока 
дисципліна, здруженість, 
почуття відповідальності 
за кінцеву мету — ті риси, 
які й притаманні кращим

Крокує по нашій планеті 
Міжнародний рік миру. 
Як же пропагуємо ми літе
ратуру про миролюбну 
зовнішню політику Радян
ської держави, про бо
ротьбу за мир прогресив
ної світової громадськос

ті, про участь у цій . бо
ротьбі підростаючого по
коління земної кулі?

Серед заходів колекти
ву нашої бібліотеки — ко
ментоване читання «Кому
ністи — прапороносці ми
ру», урок солідарності «Ді
ти різних народів, ми для 
миру й труда живемо», 
цикл бесід «Діти в бо
ротьбі за мир» тощо.

«Рік миру крокує
планеті» — таку назву має 
і книжково-ілюстративна 
виставка, організована в 
читальному залі для учнів 
середнього і старшого ві
ку. На ній представлена 
найновіша література, ма
теріали з дитячої та моло
діжної періодики. Про де
які матеріали цієї ви
ставки я і хочу розповісти.

«Ми — за мирі». (К.: Ве
селка, 1985). Це — збірка 
художніх і публіцистичних

по
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П'ЯТИРІЧКА:
РІК ПЕРШИЙ

ПІОНЕРСЬКИЙ

ДРУЖАТЬ ДІТИ
НА ПЛАНЕТІ

І

Фото Э. ГРИБА.

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

Саманті

НАЗВАЛА

з

імена.
гвардия,

рух В 
Аме-

С. КРАВЧЕНКО, 
кор. РАТАУ.

м. ВИННИК, 
бібліограф обласної 
бібліотеки для дітей 
імені А. П. ґайдара.

Знайомтесь: Раїса САГУН — пакувальниця цукру 
Другого імені Потровсьного цунроиомбінату Олек- 
сандріаського району. Рішенням бюро обкому ЛНСМ 
України її занесено на Дошну пошани обласної ком
сомольської організації.

уривки з документальної 
прози видатних амери
канських письменників 
Дж. Болдуїна, Н. Мейлера, 
Курта Воннегута та інших.

...Здавалося б, що /ложе 
зробити один юнак чи дів
чина? Але ж з окремих 
людей складається народ, 
населення цілого конти
ненту. Тому точиться бо
ротьба за кожну людину, 
за кожного підлітка, за 
його думки і почуття.

Книга А. Новикова «Не
приступна фортеця» (К.: Ве
селка, 1985) дохідливо роз
повідає дітям про ідеоло
гічну боротьбу в сучасно
му світі. Коли людина са
ма переконується в пра
вильності ідей миру й про
гресу, то її переконання, 
її духовний світ стає во
істину неприступною фор
тецею для ідеології люди
ноненависництва. І ніякі 
вітри, ніякі загрози цієї 
фортеці не зруйнують.

РАДІСТЬ
країцих. Керівництву 

бригади допомагають і 
словом, і ділом такі моло
ді виробничниці, як Ната
ля Гірич, Марія Скічко та 
інші. Актив бригади мобі
лізує людей- і па труд «бу
денний», і на роботу в 
умовах особливої підне
сеності.

На зборах бригади у пе
реддень 9 Травня одно
стайно постановили: узяти 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання і в цей день 
працювати з найвищою 
віддачею; змінне завдання 
перекрити за рахунок 
тримання виробничої 
трудової дисципліни, 
рахунок . роботи на 
ощаджених таропакуваль
них матеріалах.

В. ГОРОБЕЦЬ, 
секретар комітету ком
сомолу Олександрій
ського 2-го Імені Пет- 
роаського цукроком- 
бінату.

з

Призерами всесоюзного 
конкурсу на кращий дитя
чий виріб стали Оленка 
Петренко, 10ля Гуцаленко, 
Віта Бабич, Оленка Манні, 
Світлана Давиденко, Юля 
Ібрагімова, Мирослава Мо
розова, інші дівчатка, кот
рі займаються 
м'якої і-; .......
піонерів міста 
на Дніпропетровщині. І ще 
одна приємна несподіванка 
чекала юних майстринь, 
їдучи у США до ровесни
ків на запрошення громад
ської організації «Діти як 
миротворці», Катя Лнчова 
взяла з собою найцікавіші 
роботи українських школя
рок. Частину іграшок вона 
вручила юшім американ
цям, з якими познайоми
лась і подружилась, а су
венір «Усміхнена земна ку
ля» піднесла президентові 
США Р. Рейгану, як вияв 
мрії дітей про мир на пла
неті.

«Ха

і в гуртку 
іграшки буднику 

Марганця

ЩОБ ЗЕМЛЯ 
НЕ ЗНАЛА ВОЄН

таорів українських радян
ських письменників про 
подвиг нашого народу, 
який у роки Великої Віт
чизняної війни відстояв 
свободу своєї Батьківщи
ни, про мирну творчу пра
цю, про боротьбу нашої 
країни за мир.

Крючков В. Барабан б’є 
тривогу. (М.: Молодая 
гвардия, 1984). Книга являє 
собою своєрідний збірний 
портрет підростаючого по
коління восьмидесятих ро
ків двадцятого століття. 
Вона присвячена юним 
борцям за мир — учасни
кам XII Всесвітнього фес
тивалю молоді та студен
тів. Кожна сторінка, кожне 
оповідання закликає до 
боротьби за мир і щасли
ве майбутнє всіх дітей 
планети. Кілька сторінок 
збірки присвячені амери-

ганській дівчинці 
Сміт.

Пам’ятай їхні 
(М.: Молодая
1984). Про подвиги юних
патріотів можна прочитати 
на сторінках цієї книги. 
Ось деякі з них: нікара- 
гуанці Маиуель де Хесус 
Рів'єра і Фернандо Мен
дес, парагвайський хлоп
чик Дервіс Дерліс Вілья.-р 
та юний анголець Жоао 
Луконго. Юні борці за 
мир... їхні біографії вмі
щуються в два—три рядки. 
Багато хто з них загинув 
заради мирного життя, 
чистого неба.

Не стріляйте, ми ваші ді
ти! (М.: Детская литерату
ра, 1983). В книзі йдеться 
про молодіжний 
Сполучених Штатах
рики за останню чверть 
XX століття. Тут вміщено

ці симпатичні іг
рашки, зроблені вашими 
руками, стануть символом 
дружби радянських і аме
риканських дітей, нагада
ють дорослим, що ми всі 
хочемо одного — миру...» 
написала піонерам гір
ницького міста Катя Липо
ва, повернувшись з поїзд
ки. її лист став початком 
схвильованої розмови про 
дружбу всіх дітей планети, 
яка відбулась у кожній 
піонерській організації міс
та. Діти відповіли москов
ській школярці. Розповіли 
про себе, свої плани, про 
те, шо роблять у своїх 
дружинах для зміцнення 
миру. А лист Каті Личової 
поповнив матеріали кімна
ти інтернаціональної друж
би міського будинку піоне
рів.

ПОРИВ ДО ТВОРЧОСТІ
Союз. Цс шефство найкра
ще здійснює 32 молодіж
них колективи підрозділів 
заводів високовольтної 
апаратури, «Маяк», швей
ного комбінату імені Добрі 
Орлова, фабрики «Мир», ■ 
заводу нестандартної апа
ратури та інших. Конкрет
но комсомольське шефство 
здійснюється над випуском 
73 виробів. Варто також 
відзначити вагомий твор
чий доробок молоді, зай
нятої на 407 об’єктах тор
гівлі та побуту. Зокрема, 
великий їхній вклад у під
вищенні якості та культу
ри обслуговування насе
лення округу та численних 
туристських груп. Показо
во, що тут широко вико
ристовують електронно- 
обчислювальну техніку при 
грунтовному вивченні та 
прогнозуванні запитів спо
живачів.

Окремо слід сказати про 
роботу комсомольських ор
ганізацій у такій важливій 
справі, як залучення мо
лоді до роботи в сільсько
му господарстві. В дні, що

передували відкриттю XIII 
з’їзду БКП, почали труди
тися на тваринницьких 
фермах АГЇК 130 юнаків! 
дівчат.

Значний вклад у приско
рення науково-технічного 
прогресу вносять новатори 
Добруджі, учасники руху 
технічної творчості молоді. 
Економічний ефект від 
350 розробок раціоналіза
торів округу становить по
над чотири мільйони ле
вів. Тільки на XIII респуб
ліканській виставці «Екс- 
іїО‘85» експонувалися 90 
розробок і 12 винаходів 
молоді Добруджі. Успішно 
виконала комсомолів ок
ругу постанову Політбюро 
Центрального Комітету 
БКП про опанування мо
лодими виробничниками 
електронно - обчислюваль
ної техніки.

До важливих завдань 
ідеологічної роботи серед 
молоді, згідно настанов 
XIII з’їзду БКП, належить 
активне формування моло
діжної соціалістичної осо
бистості, популяризація до-

сягнень науково-технічної 
революції, підвищення еко
номічної культури молоді. 
Всіма формами політичної 
освіти, масово-політичної 
роботи забезпечуємо гли
боке вивчення комсомоль
цями та молодцю програм
них 
ської Комуністичної партії. 
Все більшого розмаху на
бирає робота по розв’я
занню завдань есте гіршого 
виховання підростаючого 
покоління.

В центрі уваги окруж
кому ДКСМ — комсомоль
ські набори 
цтво, котрі 
спорудження 
молодих сімей. З них 
вже одержали ііові квар
тири з усіма зручностями, 
а 107 включені до моло
діжної житлової коопера
ції. В минулому році спо
руджено три нових Будин
ки піонерів,.

Під керівництвом окруж
кому БКП зростає органі
заційно-політична койпе- 

се-

документів Болгар-

на будівни- 
прпекорюють 

житла для 
105

заційно-політична 
тснтність і авторитет

мнтпсячного загону ком
сомольських кадрів і акти
вістів. Нині їхні зусилля 
спрямовані на комплексне 
розв’язання завдань ко
муністичного виховання 
молодих людей. Комсо
мольські комітети посилю
ють свою увагу до бороть
би з негативними явища
ми, серед яких — випадки 
розкрадання соціалістич
ної власності, дармоїдство. 
Важко навіть перелічити 
всі ділянки роботи комсо
мольських організацій. На 
очах трудящих округу під
вищується трудова та гро
мадська активність молоді, 
її морально політична єд
ність і з: унтованість на
вколо Г)КІ!

Йорд.інка КОЦЕЗА, 
першим секретар Той- 
бухінського окружко
му дксм.

!
і

«ЗІРНИЦЯ» 
ВІДВАЖНИХ

Несподіване завдання 
довелось розв’язувати юн- 
армійцям авдіївської шко
ли X: 1 Донецької області, 
які вийшли на гру єЗірніь 
ця». «Бойові дії» на полі 
тільки починали розвива
тись, коли школярі поба
чили у сусідньому мікро-. 
районі густий дим пожежі. 
Чітко і швидко діяли май
бутні солдати. Під керів
ництвом своїх командирів, 
а також педагогів вони 
швидко розділились на 
групи: одні несли відра і 
драбини, інші проникли в 
охоплений полум'ям буди
нок, почали гасити вогонь, 
рятувати речі. Пожежни
ки, що наспіли, завершили 
справу, не давши полум’ю 
перекинутись на сусідні 
будівлі.

З урочистої лінійки- по
чався наступний день-у 
школі. Разом з учутеляміг 
школярам, які 
лись на пожежі. — Дмитру 
Красіну, Сергію Латншеву, 
Віталію ІОдіну та іншим 
за сміливість і відвагу по
дякували жителі врятова
них від вогню будинків.

М. СТОЛЯРОВ, 
кор. РАТАУ.

І
• і

і

відзначн-
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ПРАПОРОНОСЕЦЬ
У дні великих всенарод

них свят Іван Матвійович Ді_ 
ДУР.^5ЖДИ крокує цент
ральною вулицею Ульянов
ки в колоні ветеранів війни 
чи в шерензі прапоронос
ців. Він несе знамено май
же через усе місто. А там, 
біля обеліска воїнам-визво- 
лителям, передає його юна
кові, якого призивають до 
лав Радянської Армії:

— Тримай його міцно, 
юначе! Щоб з доброю сла
вою пройти через усе жит
тя.

А це вже запрошують йо
го на урок мужності в Уль
яновську СШ № 1. Допри
зовник Олег Кучеровський 
задивляється на його наго
роди — ордени Червоної 
Зірки, медаль «За бойові 
заслуги».

— За який подвиг то 
вам? — перепитує юнак ко
лишнього гармаша. — Скіль
ки ви знищили їх, фашистів?

Ветеран примружує очі, 
ласкаво дивиться на школя- 
(^^стишено мовить:

— Це за тисячі кіломет
рів, якими пройшли ми і не 
дали фашистській погані по
неволити наш народ, загар
бати землю нашу. І Буда
пешт визволили, Відень. І 
не думав я під час тих боїв 
про те, як би побільше пе
ребити німецьких солдатів, 
а про те, щоб вони нарешті 
одумалися, припинили во
гонь, щоб скінчилась вій
на — аби залишилися жи
вими мої бойові друзі. Не 
здавався ворог — ми його 
знищували. І дійшли до Бер
ліна...

Про себе Іван Матвійович 
говорить дуже коротко, а 
ось про інших своїх ровес
ників він би розповідав не 
один урок. Сумно йому, 
скорботно — не повернув
ся в рідне Лозувате сер

Нагорода
знайшла 
комсорга
СОТНІ кілометрів фрон

тових доріг пройшов 
комсорг 2-го стрілецького 
батальйону 1002-го полку 
305-ї стрілецької дивізії 
старшина Ігор Красов- 
ськнй. йому доводилось 
брати участь у боях, виз
воляючи від гітлерівських 
окупантів міста і села рід
ної Вітчизни та країн Єв- 

у>опи.
На все життя вкарбува

лись в пам'яті фронтовика 
жорстокі, провопролйтні 
бої в Карпатах, де пащі 
війська штурмували Дук- 
лянський перезал, поспі
шаючи на допомогу по
всталим словакам.

...Під час визволення сло
вацького населеного пунк
ту Копитово батальйон по
трапив в оточення. Три до
би радянські патріоти від
бивали шалені атаки озві
рілих фашистів, що намага
лись будь-якою піною зни
щити наших бійців.

Хоробро бились піхо
тинці. та сили були нерів
ні. Під час чергової атаки 
фашистів було поранено 
командира батальйону ма
йора Кисля ка. Стікаючи 
кров'ю, вій Сказав:

— Комсорг, наказую то
бі вивести батальйон з 
оточення!

!-• — Єсть, вивести баталь
йон з оточення!

Під прикриттям ночі ра- 
дянські воїни пішли в рі
шучу атаку. Зім'явши фа- 
шнстів. вони прорвали 
кільце оточення.

За »подвиг, звершений па 
словацькій землі, команду
вання представило ком
сорга до нагороди. Та отри-

жант Архип Маніта, повто
ривши на берлінській ву
лиці подвиг Олександра 
Матросова. Не став на поріг 
рідного дому старший лей
тенант Михайло Ковбущен- 
ко. Аж через багато літ піс
ля опублікування листа його 
доньки в «Комсомольской 
правде» однополчанин з 
Лебедина Леонід Венжега 
напише Валентині Михайлів
ні в Ульяновку:

«...24 квітня Михайло о 4 
годині розчищав вогнем 
своїх гармат шлях нашій пі
хоті, а потім, коли піхота 
прорвалася, він відкрив во
гонь по рейхстагу. Німці на
мацали наші батареї і від
крили вогонь з гармат і мі
нометів. У цю мить я був на 
спостережному пункті. Рап
том перервався зв’язок з 
батареєю. Генерал послав 
мене вияснити становище. 
Коли я прибіг, Михайла уже 
несли на палатці в укриття. 
Я зрозумів у чому справа...».

В очах у ветерана світло 
радості — він згадує про 
тих, хто повернувся з війни. 
От хоча б сержант Микола 
Русавський, який стояв у по
чесній варті в Карлсхорсті, 
де підписувався акт про 
капітуляцію гітлерівців. По
вернувся він з бойовими на
городами, щоб стати хлібо
робом, Героєм праці, очо
лити одне з передових гос
подарств Ульяновського ра
йону — колгосп імені Карла 
Маркса.

Повернувся однополча
нин Архипа Маніти Григорій 
Бондаренко, щоб розказати 
матері Героя про подвиг її 
сина.

Повертався на рідну зем
лю і він, гармаш Іван Дідур. 
Щоб 24 червня 1945-го взя
ти участь у Параді Перемо
ги на Красній площі. Він ба
чив маршала Жукова і роз-

матн її Красрвському тоді 
не пощастило: під час ви
ходу із оточення комсорга 
вдруге за війну було пора
нено. 1 знову потяглись 
довгі дні і ночі госпіталь
ного ЖИТТЯ. /

Залікувавши рани, стар
шина Ігор Красовський по
трапив в іншу частину. Він 
брав участь у визволенні 
від фашизму Угорщини, 
Австрії, Чехословаччини. 
закінчивши війну в Златій 
Празі.

Батьківщина-мати від. 
значила ратні подвиги 
свого сина кількома орде- 
нами і медалями Радян
ського Союзу.

По війні фронтовикові 
довелось брати участь в 
операціях по ліквідації 
банд 0УН на території Дро
гобицької та Львівської об
ластей.

Звільнившись у запас, 
фронтовик понад ЗО років 
працював техніком-карто- 
графом в геологічних пар
тіях країни. Нині Ігор Ми. 
хайловйч Красовський жи
ве у місті Світловодську. 
І хоча йому вже давно 
можна йти на заслужений 
відпочинок, та фронтовик 
н досі трудиться у позаві
домчій охороні.

Ігор Михайлович вважає 
своїм обов’язком розпові
дати »молоді про бої-похо- 
дн, про мужність, героїзм 
і відвагу своїх бойових 
побратимів у боротьбі з ні
мецько-фашистськими за
гарбниками.

Днями військовий комі
сар Світловодського об’єд
наного міського військко
мату І. С. Костгошко Вру
чив Ігорю Михайловичу 
Красовському орден Віт
чизняної війни другого 
ступеня. Нагорода зна
йшла комсорга більше, ніж 
через 41 рік після подви
гу, звершеного воїном на 
словацькій землі восени 
1944 року.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учасник Великої Віт
чизняної війни. 

відника Меяітона Кантарію, 
котрий піднімав наше чер
воне знамено над рейхста- 
гом.

Через сорок ліг разом з 
Героями Радянського Сою
зу Г. В. Балицькйм, А. К. 
Цимбалом, повними кава
лерами орденів Слааи Я. І. 
Чупіним та В. І. Суаоровим 
економіст Ульяновського 
райвузла зв'язку І. М. Дідур 
вирушав з Кіровограда в 
Москву — знову на парад 
Перемоги. Він побачив ле
гендарного Кантарію і по
сивілих фронтовиків, котрі 
передавали знамена Пере
моги воїнам Радянської Ар
мії, які сьогодні стоять на 
варті миру.

Закінчувався урок муж
ності. Іван Матвійович зга
дував червень 1945-го — як 
фашистські штандарти пада
ли на брук Красної площі. 
Разом зі старшокласниками 
він підійшов до експозиції 
«Вони вчилися в нашій шко
лі». Був спогад про парти
занську зв’язкову Валенти
ну Шезченко, ім’я якої ни
ні носить піонерська дру
жина десятирічки.

— Це теж — подвиг — не 
скоритися ворогові, який те
бе катує.

Учасник двох парадів на 
Красній площі йшов до обе
ліска воїнам-визволителям. 
В його руках — червоне 
знамено. Передаючи його 
допризовнику Олегу Кур- 
чевському, Іван Матвійович 
мовив комсомольцям і піо
нерам:

— Живіть чесно, діти!
...Очі прапороносця світи

лись добротою і ласкою. Не 
віриться, що він, ветеран, 
міг бути гнівним і суворим, 
коли пробивав вогненні бра
ми ворожих фортець. Тоді 
він був нещадний і несхит
ний. Щоб сьогодні було со
нячно на нашій оновленій 
землі.

м. вінцевий.

Пам’ятник воїнам-визволи
телям у селі Аджамці Кіро
воградського району.

Фото В. ГРИБА.

І дублер
Михайлові Івановичу 

Сергієниу, який народився 
за чотири роки до початну 
двадцятого століття, дове
лось побачити й пережити 
на своєму віну чимало. Син 
хлібороба-бідняка. він з 14 
років допомагао батькові, 
який на той час працював 
візником, перевозити па
сажирів від станції до на
вколишніх сіл. 18-річним 
юнаком працював телегра
фістом на багатьох стаиг 
ціях від Одеси до Єлисавет- 
града.

Почалася Велика Вітчиз
няна. М. І, Сергієнка при- 
мусили працювати на за
лізниці. Він — дублер на
чальника станції, німця 
Штайнберга. І ось тут, по
збавлений будь-яних зв'яз
ків з підпільниками Поміч
ної, Михайло Іванович ви
рішив провести диверсію 
власноруч, взявши в по
мічники земляка-зв’язківця 
дистанції колії Кузьму Яко

КОМАНДИР ПОЛКУ
Серёд імен визволителів є. Верблюжки (тепер По- 

гребнякове) Новгородківського району ім'я Героя Ра
дянського Союзу Івана Половця значиться одним із 
перших. Найвищу нагороду йому вручено за уміле 
керівництво військами і виведення їх з ворожого ото
чення.

Нині червоні слідопити Погребняківської десятиріч
ки оформляють численні альбоми про подвиги визво
лителів села. В музейній кімнаті сільського будинку 
культури зберігаються спогади ветеранів Великої Віт
чизняної, 3 Алма-Ати написав О. Кулаков, повідомив
ши, зокрема, що Івана Кузьмовича не стало в червні 
минулого року — він помер па 77-му році життя 
в Калінінграді.

Па початку 1943 роду 
післд поранення команди
ра І. К. Половець коман
дував 42-м гвардійським 
полком 13-ї стрілецької 
дивізії на правому березі 
Дніпра. 28 жовтня полк 
одержав завдання прорва
ти лінію оборони против
ника в районі села Чечелі- 
ївки Пстрівського району 
і вийти на рубіж Всрб- 
люжки, перерізати залізни
цю Знам'янка — Кривий 
Ріг. Долаючи опір против
ника, полк під командуван. 
нам гвардії майора Полов
ця, виконав бойове зав
дання. Але в піч на 29 
жовтня і ранком цього дня 
противник, з метою попе
редження-дальшого про
риву, сконцентрував до • 
100 танків та бронемашин, 
і при підтримці масованих 
нальотів авіації, завдав 
удару по правому флангу 
дивізії, відрізав від основ
них сил 42-й полк і 2-й ба
тальйон 39-го полку. Про
тягом дня оточений полк 
відбивав запеклі атаки фа-

почав діяти
вича Рибака, який теж по
ривався до рішучої бороть
би із загарбниками.

Якось березневої ночі 
1942 року на першій колії 
формувався ошелон з на
грабованим майном для. 
відправлення у Німеччину, 
Михайло Іванович ще ра
ніше помітив, що відстань 
між колісними парами ні
мецьких вагонів більша, 
ніж у наших вітчизняних. 
«Це можна чудово викори
стати на стрілках», — по
думав М. І. Сергієнно і че
кав слушного моменту. 
Цього разу поїзд стояв на 
першій колії з виходом на 
другу через стрілну. Саме 
ця стрілка знаходилась по
середині колісних пар ва
гона. і її можна було пере
вести без зусиль. За вста
новленим фашистами по
рядком, перед відправлен
ням німоць-машинісг ра
зом з начальником станції 
перевіряв весь состав з 

шнстів. Було поставлене 
завдання вийти з оточення 
па попередній рубіж обо
рони.

Живлення рації закінчи
лось. зв'язок був перерва
ний. На кінець дня і боє
припасів залишалось мало. 
Та завдяки сміливим і 
енергійним діям І. К. По
ловця воїни зуміли вико
нати і це завдання.

Командир об'єднав всі 
підрозділи відрізаних час
тин і віддав наказ битися 
до останнього, але прапор 
полку зберегти.

Особовий склад з підне
сенням виконував вимоги 
командира. Його сила во
лі, впевненість і особиста 
мужність зцементували 
сггочепцї воїнів. Вночі ЗО 
жовтня поїш, згідно одер
жаного раніше наказу, ви
ступили па південь і на 
світанку вийшли в район 
Новомосковськ — Порфи- 
рівка. Тут полк був зу
стрінутий танками ворога. 
Відбиваючи танкові ата-

яла
хвоста до голови поїзда. 
Ось і цього разу німець 
кинув Сергієнкові: пішли, 
мовляв. І вони пройшли 
вздовж ешелона... «Все в 
порядну», — машиніст мах
нув рукою і поліз на паро
воз. А перед цим Михайло 
Іванович домовився з Кузь
мою Рибаком: «Як тільки 
ми з машиністом пройдемо 
мимо стрілки до паровоза і 
той дасть сигнал на від
правлення, хутко переведи 
стрілну на першій». Той 
все зрозумів. Пролунав 
свисток, потяг рушив, на
бираючи хід. Передня час
тина ешелона йшла по 
рейках, інша — вагонів з 
10 — зійшла на шпали, 
обірвалось зчіплення, ваго
ни пішли врозтіч, перевер
нулись...

В умовах воєнного часу 
ця диверсія не могла про
йти безкарно. Вранці в 
Новоуираїнку прибули ні
мецькі сиеціалісти-заліз-

Сьогодні він з внуком 
Сергієм вийде на святкові 
вулиці міста. 41 мирну вес
ну зустрічає Микола Олек
сандрович МАРИІВЄЦЬ — 
учасник Великої Вітчизня
ної війни, ветеран праці. 
Поряд з бойовими ордена
ми | медалями на лацкані 
піджака виблискують і на
городи за працю. Адже по
над двадцять років Микола 
Олександрович працює в 
обласному оптово-виробни
чому об'єднанні аптекоугі- 
равління. Користується по
вагою в колективі. Об’єд
нання, яке він очолює, з 
року в рік перевиконує ви
робничі завдання, його 
портрот — на Дошці лоша, 
ни облаптекоуправління. 
Наставник молоді. Трива
лий час М. О. Марківець 
був пропагандистом школи 
комсомольського політна- 
вчання, агітатором.

...Юнаком Микола Олек
сандрович разом з батьком 
добровольцем пішов на 
фронт. У нривавих боях з 
німецько - фашистськими 
загарбниками на очах у си. 
на загинув батько. А за 
проявлені мужність і ге
роїзм у неповні 18 років 
М. О. Марнівець був наго
роджений орденом Черво
ної Зірки.*

...Давно відгриміли лихо
ліття війни. І посивілий ве
теран своєю ударною пра
цею на ниві охорони здо
ров’я утверджує мирне, 
щасливе життя, особистим 
прикладом виховує молоде 
покоління.

Фото В. ГРИБА.

кіі, воїни протримались до 
темряви.

В ніч на ЗІ жовтня гвар
дійці прорвали лінію обо
рони ворога і з’єднались з 
своїми передовими части
нами. Стійкий, вольовий і 
безстрашний командир 
гвардії майор Половець 
забезпечив повне збере
ження матеріальної части
ни, озброєння, обозу, виве
зення всіх поранених. Три 
безсонні доби гвардійці 
провели в жорстоких боях, 
перенесли всі труднощі, 
але прапор полку пронес
ли, як святиню, крізь усі 
випробування. Коли не ста
ло боєприпасів, використо
вували трофейну зброю, і 
противник зазнав немалих 
втрат. Гвардійці захопили 
полонених з оперативними 
документами.

Золота зірка Героя Ра
дянського Союзу, три ор
дени Леніна, два ордени 
Червоного Прапора, орде
ни Олександра Вепського, 
Вітчизняної війни І ступе
ня. Червоної Зірки і бага
то бонових медалей при
крашали груди відважно
го командира. Після кіль
кох поранень він був увіль
нений в запас у званні під
полковника, жив і працю
вав в м. Калінінграді, про
водив велику роботу по 
військово - патріотичному 
вихованню молоді.

Я певен, шо імена таких 
людей, як І. К. Половець, 
ніколи не зітруться в па
м’яті жителів району, за 
визволення якого він ге
роїчно бився з ворогом.

О. КУЛАКОВ, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни, підпол
ковник у відставці.

ничнини, гестапівці. Відра
зу ж запідозрили Ссргієн- 
на, але він зумів довести 
свою непричетність до ава
рії (був же разом з маши
ністом!) і переконав ні
мецьке начальство в тому, 
що ніхто з чергових заліз
ничників не мас ніякого 
відношення до цього. Тех
нічні спеціалісти, бажаючи 
переконатися, що хтось міг 
перевести стрілку під ва
гоном. провели експери
мент і побачили, що там 
воно і є насправді. Михай
ло Іванович відбувся штра
фом.

...Це сталося майже за 
рік до встановлення ним 
зв’язків з розвідницями 
4-го Українського фронту 
Лізою Абаловою і шурою 
Новиковоіо-Поляковоіо. ПНІ 
діяли в Новоукраінці до 
звільнення міста в березні 
1944-го.

О. ЖАНТАЛАЙ, 
член міського штабу 
ветеранів війни.

м. Новоукраінка.
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— Запам’ятай, Петренко, 
ти мене вчити жити не бу
дові! — гнівно говорила Зі
нуля, з ненавистю дивля
чись па самовдоволеиого 
шофера,

Юрію Ігоровичу Дзба- 
новському шось не- подо
балось в інтонації викона
виці, і він, зупиняючи ре
петицію, терпляче поясню
вав дівчині, то від неї ви
магається. «Зрозумій, Зі 
нуля відстоює не тільки 
свої інтереси. її будуть 
вмовляти, лаяти, перекону
вати, але вона не посту
питься». Роль Зінулі, «мо
лодшої сестри» бригадира 
ГІотапова у виставі за п’є
сою О. Гельмаиа «Зінуля», 
репетиції якої проходять 
на сцені самодіяльного на
родного театру будинку 
культури шахти «Світло- 
нільська», грає олександ
рійська десятикласниця Ва
ля Гршцак. Це перша важ
лива роль дівчини на са-

ТВОРЧІСТЬ

ВЕЧОРИ
модіяльній сисні і, зрозу
міло, Валя хвилюється, до
слухаючись зауважень не 
тільки режисера, а й свого 
партнера, «ветерана» са
модіяльної сценв В. ТІ. 
Нагорного, викладача 
профтехучилища, який грає 
у виставі роль безчесного 
Петренка. «Чому саме п’є
су «Зінуля» включили до 
свого репертуару олександ
рійські аматори?». Гово
рить режисер театру за
ступник директора, тепло
електростанції № 3 10. І. 
Дзбановськпіі:

— Ну, звичайно, тому, 
що п’єса Гельмаиа нас за
цікавила своєю гострою, 
злободенною проблемати
кою. Взагалі драматург у 
всіх своїх п’єсах привер
тає увагу насамперед со
ціальністю. актуальністю 
проблем. Ллє не останню 
роль у нашому виборі, як
що говорити відверто, зі
грало те, що у п’єсі багато 
молоді. А мені зараз тре
ба зайняти молодь.

Аматорп... В місті, де не
має професіонального те
атру, народному випадає 
особлива роль. Олександ
риті люблять свій театр. 
На його прем'єри збирає
ться «вся Олександрія».

Трохи історії. В листопа
ді 1957 року в будинку 
кул ьту р 11 Бай да к і вського 
вуглерозрізу (ніші буди
нок культури райеиерго- 
управліпня) 'зібралися лю
бителі театрального мис
тецтва. А через два роки 
па першій театральній вес
ні, що проходила в облас
ному центрі, олсксандрійці 
показали виставу «Макар 
Діброва» О. Корнійчука і 
отримали диплом. Звідтоді 
олександрійські культар
мійці — постійні учасники 
театральних весен' і неод
норазово відзначалися на 

цих оглядах. А в рік 40-річ- 
чя Великої Перемоги ко
лектив став лауреатом 
всесоюзного огляду само
діяльної творчості, присвя
ченого знаменній даті. Те
атр отримав диплом і ме
даль конкурсу. Такими ж 
медалями нагороджені 10 
вайактиввішнх учасників 
колективу.

Народний театр (иарод- 

пим вій став, між іншим, у 
1981 році після прем'єри 
вистави «Голубі олені» 
О. Коломійця) включав до 
свого репертуару твори 
класичної української і ро
сійської, а також сучасної 
ра д я нськ ої драматургії, 
зокрема, виставу «Невіль
ник», що присвячувалась 
150-річчю від дня народ
ження Великого Кобзаря-; 
«Лісову пісню» Л. Україн
ки, «Народжені часом» 
(«Серця повинні горіти») 
Л. Митрофанова, «Думу 
про Британку» 10. Яиов; 
ського, «Платона Кречета», 
-В степах України» О. Кор
нійчука тощо. Були в ре
пертуарі і твори зарубіж
них авторів («Підступність 
і любов») Ф. Шіллера, 
«Овод» за Е.-Л. Войнич.

Розповідаючи про народ
ний театр шахтарів, не 
можна ис згадати про його 
дружбу з українським дра
матургом О. Левадою.

Гіого п’єси — «Фауст і 
смерть», «Грода над Гавам, 
ями» ставилися в театрі. 
Дружні стосунки з драма
тургом, який був в Олек
сандрії на прем’єрі своєї 
п’єси, підтримуються лис
товно і потрібні вовн, пев
но, і театру, і самому дра
матургу.

Чесність, людяність — 
якості, які характеризу
ють справжню людину і 
тому не можна стояти 
осторонь, коли їх топчуть, 
коли під маскою правдо
любства криються нещи
рість, підступність. Ось чо
му привернула увагу олек- 
сандрійців п’єса за повістю 
Б. Васильєва «Не стріляй
те в білих лебедів». До 
речі, за стародавньою мі
фологією слов’ячі білий ле* 
бідь — птах-тотем, і вби
вати його заборонялось 
протягом віків. Але чому ж 
не забороняється вбивати 
в людині все те краще, що 
теж закладене в ній віка
ми страждань і боротьби? 
Проти цинізму і безкри
лості боровся Crop Полуш- 
кін, герещ твору Б. Василь
єва. Тепер боротьбу за 
справедливість веде Зіну
ля, героїня вистави, репе
тиції якої проходять па 
сцені буднику культури 
шахти «Світлопільська» 
ол скса 11 д р і й ськн м її вечо
рами. Під час театральної 
весни в травні 1986 року 
виставу «Зінуля» зможуть 
подивитися і кіровоградці.

Хотілось би згадати тут 
учасників колективу, тих, 
хто майже щовечора при
ходить у будинок культу
ри — С. Воробйову, В. Та
ранень, Є. Духно, В. Па- 
шоту. У них різні спеці
альності, різні обов'язки. 
Наприклад, Надя Тара
нень — учителька, а Віта
лій Пашота —- інженер від
ділу головного механіка. 
До речі, останній цікаво 
зіграв ролі Тутпшкіна у 
п’єсі М. Варфоломєєва 
«Святий і грішний», Муль- 
тика у «Вечорі».

Б. ЛЕВОЧКО, 
спецкор «Молодого І 
комунара«.

м. Олександрія.

ДУААКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Стрибок до людини
На екранах області демонструється нова стрічка 
кіностудії імені О. П. Довженка «Стрибок».

Сергію Миколайовичу 
КустоЕському, лікарю-пе- 
діатру, якого дуже орга
нічно зіграв Родіон Нахе- 
петов, волею випадку до
ля ПІДНОСИТЬ можливість 
подвигу. Зо полярним ко
лом, у бухті Туманній, мо
же загинути від тяжкої 
хвороби дитина. ЛАожли- 
вість прийому літака або 
вертольота у бухті виклю
чена. Криголам зможе 
пробитися крізь льодову 
перемичку тільки через 48 
годин. Виникає ідея стриб
ка з парашутом. І потрі
бен не просто висококва
ліфікований дитячий лі
кар, а майстер затяжних 
стрибків.

Не відразу зважується 
Сергій Кустовський на 
стрибок, але ж зважується. 
1 тим гостріше сприймає
ться цей вчинок, коли ми 
дізнаємося, що до цього 
він поняття не мав, як ко
ристуватися парашутом, 
його переплутали з бра- 
том-розрядником, що мав 
ті ж ініціали... І це не 
крок до визнання за под- 
еиг, не крок відчаю у 
скрутних для героя обста
винах, не «донкіхотство». 
Це крок до хворої страж
даючої людини, під яким 
розуміються і добросер
дя, і лікарський обов'язок, 
і гостра необхідність бо
ротьби за життя людини.

Лейтмотив фільму — ві

У лісі

Ні, ні, я далі так не мо
жу. Ну що ж це робиться? 
Напевне, на телебаченні 
працюють одні болільники.

Розсудіть самі. В середу: 
європейські кубки з фут
болу від сьомої до два
надцятої години вечора 
по всіх трьох програмах. 
В четвер: по першій — 
баскетбол, по другій — 
бокс, по третій — журнал 
«Старт». В п’ятницю цілий 
вечір хокей.

І так щодня, щовечора...
Я вже на зубок знаю 

правила всіх змагань. 
Узнаю відомих і маловідо
мих спортсменів в облич
чя і можу безпомилково 
про кожного сказати як 
його ім’я та по батькові, 
ким працює, або де вчи
ться його жінка, вагу, роз
мір взуття. А ще всілякі 
дрібниці, як-от, коли, де 
ким і який результат був 
показаний, та на якій хви
лині, наприклад, Беланов

ро в добро, віра в мило
сердя, віра в людину. 
Фільм «Стрибок» показав, 
що «у житті завжди є міс
це подвигу». Місце є, та 
не кожен мас мужність 
здійснити його. Боїться, 
не хоче, «не вигідно», йому

все одно... У фільмі бай
дужості, соціальній інерт
ності закономірно проти
ставляється громадянсь
кість. Лікар-педіатр Кус- 
тоеський і майор-десант- 
ник Климашин (актор Сер
гій Ніконенко) розуміють 
її однаково.

І тут слід згадати автора 
сценарію, тому що Юрій 
Візбор — людина б мис
тецтві яскрава, багатогран
на. Журналіст, драматург, 
гірськолижник, радист, 
сценарист, актор, альпі
ніст, бард — він сприймав 
світ небайдужими очима 
художника, людини з гаря
чим серцем. «Життєстверд. 
жуючий, мужній, чарівли
вий його талант знаходив і 
мав численну і вдячну 
аудиторію. Він любив силь
них, мужніх і добрих і сам 
був мужнім і добрим у 
своєму мистецтві. Він цу
рався гучних фраз та уда
ваної багатозначності», — 

сказав про Вїзбора Булат 
Окуджава. І семе такою 
постає перед нами особа 
автора сценарію після пе
регляду кінофільму «Стри
бок».

Драматургічне ядро 
фільму овіяне романти
кою, якої нам зараз так 
не вистачає, — романти
кою подвигу. Але це не ви
падковість. Тим, хто ска
же: «Все це — неправда. 
Навіщо ж тоді потрібне 
таке мистецтво?», хочу від
повісти: «Ось для того і 
потрібне: протирати ві
конця, які. ведуть у світ, 
надавати всьому, що ми 
бачимо щодня і до чого 
нібито вже придивилися, 
неповторності і свіжості, 
повертати нам зношений 
повсякденністю світ, очи
щеним від неї і оновле
ним».

У фільмі зайнята велика 
кількість відомих акторів 
(А. Ліванов, С. Немоляева, 
В. Самойлов, О. Лазарев, 
М. Гринько, В. Смирнит- 
ський та інші), що мають 
невеликі або епізодичні 
ролі. От саме в них поміт
ні схематизм і плакатність. 
Проте на це не одразу 
звертаєш увагу, захопле
ний незвичайними подія
ми, що розгортаються на 
екрані. Та з-під цієї казко
вості проривається багато 
наболілих питань сучас
ності: невміння порозумі
тися в сім’ї, відвертість і 
фальш у стосунках між 
друзями і незнайомими 
людьми, агресивне нахаб
ство «мертвих душ» та су
вора респектабельність су
часних «іоничів», необхід
ність усвідомлення свого 
професійного та грома
дянського обов’язку.

Л. РОМАНОВ.

ГУМОРЕСКА

БОЛІЛЬНИЦЯ

♦МУЛЬТИКИ»—СПРАВА СЕРЙОЗНА^
У чарівну країну муль

типлікації запросили своїх 
товаришів по навчанню кі- 
ноаматори Харківського 
політехнічного інституту 
імені В. І. Леніна. У пала
ці студентів вузу відбувся 
фестиваль мальованих кі
нострічок, створених у ту
тешній студії.

При створенні фільмів 
знайшлась робота і для 
ЕОМ. У кінострічці «Аз
бучна істина», яка викри
ває небезпечну хворобу 
«речпзму», було намальо
вано лише кіпцеві фази

ФІНАЛ - 
НА СТАДІОНЕ 
♦ПЕРЕМОГА»
На новозбудованому ста

діоні «Перемога» в Долин- 
ській відбувся фінальний 
турнір з футболу за про
грамою першої літньої 
спартакіади «Здорсв^Л 
серед колективів фізкуль
тури ■ облагропрому на 
приз Героя Радянського 
Союзу Валерія Гринчака.

У півфіналі команда 
«Цукровик» (Ульяновка) з 
рахунком 1:0 завдала по
разки футболістам «Тяс- 
мину» (Олександрівна), а 
місцева команда «Колос» 
впевнено перемогла грав
ців новомиргородськогс 
«Колоса» — 5:0.

Вирішальний матч закін
чився на користь футбо
лістів колгоспу «Дружба» 
Долинського району, які 
з рахунком 2:0 виграли у 
команди «Цукровик». До- 
линчанам вручено пере
хідний кубок обласної ра
ди «Колоса», пам’ятні при
зи. Вони здобули право 
захищати спортивну честь 
облагропрому на першос
ті Держагропрому Украї
ни, що відбудеться 10—И 
травня в селищі ЧкалоЕс, 
Дніпропетровської області.

В зустрічі за третє місце 
олександрівський «Тяс- 
мин» у впертій боротьбі з 
рахунком 3:2 подолав опір 
«Колоса» з Новомиргоро- 
да.

забив м'ячі у ворота 
«Спартака»...

Голова від перевтоми 
крутиться. Вночі кошмари 
сняться і я прокидаюся І 
криками «Суддю на ми

ло!» або «Шайбу, шайбу!..»,
— Ні, як не умовляй, а 

сьогодні не побачиш своїм 
білоголубих. Я пеоекла^~- 
чаю на п’ятий канал і да
витимусь детектив.

— Користуєшся тим, що 
/лами немає вдома, — за
плакала дружина. Сьо
годні хай буде по-твоєму, 
дивись, а я піду до сусідів 
на хокей. Але не забувай, 
що мама через три дні 
приїде.

Дружина, підперезавши 
своє кімоно, взувши нро- 
совки, пішла до Остапек- 
ків. А я залишився біля 
телевізора, думаючи про 
те, брати чи не брати на 
роботі відпустку на ці дні. 
Нарешті відпочину!

Володимир ХАЛЯВА.
м. Кіровоград.

руху персонажів, а всі 
проміжні малюнки вида
вав комп'ютер.

Такі знахідки студенти 
використовують також при 
створенні документальних 
і навчальних аматорських 
картин.

(РАТАУ).

Наступний номер 
«Молодого комунара» 
вийде 13 травня ц. р.
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